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I.
Proti proudu zambezijskému
Odjezd ze Šešeke – Loďstvo královen – První nocleh – Typy
marucké – Mankoë – Úrodnost údolí zambezijského – Peřeje ve
středním Zambezi – Peřej Mučila-Aumsinga – Sioma obležena lvy –
Jak mne zimnice zchvátila – Návrat do Šešeke.

Mankoë.
Ráno dne 1. m. prosince r. 1875 navštívil mne nižší náčelník
marucký vyzývaje mne, abych šel s ním. Došed břehu
zambezijského spatřil jsem tři královské čluny, pro mne určené, ale
ty sotva stačili k přepravě mého břemení; proto žádal jsem o čtvrtou
loďku pro sebe, avšak mým sluhům bylo pořád ještě jíti, když jsem
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plul, po suchu podél břehu. Opustivše k poledni Šešeke pluli jsme
dosti rychle. Plavili jsme se mezi tolika ostrovy a viděl jsem tolik
chobotů, až jsem litoval, že nutno mi tak rychle cestovati, poněvadž
se doba zimnic blížila, a že nemám dosti kdy, abych řečiště
zambezijské v celé jeho šířce i s lagunami a vůbec se všemi
podrobnostmi mohl vkresliti do mapy. Hned v prvé části naší
plavby ukazovaly se některé pěkné rostliny na břehu, v jehož písku
bylo pozorovati vrstvu hlinité rašeliny, asi 30 až 60 centimetrů
tlustou. Byl bych rád sebral tyto květiny pro své sbírky, ale nebylo
možná přetrhnouti plavby, ježto mi na tom velice záleželo, abych
dostihl loďstva královen, které již ráno vyplulo ze Šešeke.
Navečer dojeli jsme k místům, na nichž přiměly nás četné kmeny
stromové, proudem splavené a v řečišti uvízlé, abychom jeli
s největším pozorem. Když slunce zapadalo, dospěli jsme konečně
přístaviště loďstva královského. Byl to holý, písečnatý svah
pobřežní, ale s obou stran chránilo ho od větru rákosí a nahoře
křoví. Kdežto služky rozdělaly četné ohně a strojily večeři, několik
mužů sváželo rákos, aby mohli vystavěti chatrče. Chtěl jsem býti
noclehem v tomto společném táboře; ale veslaři moji navrhli,
abychom přenocovali ještě o několik mil dále. Neznaje tehdá jejich
úskoků svolil jsem; teprve později jsem se dověděl, že se velice
snažili, abychom nezůstala přes noc na témže místě, které si průvod
královen vybral k noclehu, poněvadž by mne královny byly chránily
od jejich dotěrnosti.
Pozdě večer připluli jsme konečně k určenému místu, totiž
k osadě, mající pouze několik chýší pro rybáře mambojské a lovce
hrochů. Několik větví stromových, zastrčených do pobřežního
písku, na nichž visely sítě a nastrkány byly nesčetné hlavy malých
krokodilů, a tolikéž hojní sumci, ležící po zemi, svědčili patrně
o tom, čím se obyvatelé vesničky zaměstnávají. Ubytovali jsme se
v travěné chýši půl třetího metru vysoké, tři metry široké
a šestadvacet metrů dlouhé. Za plavby pozoroval jsem četné ptáky
vodní a bahenní, špačky, ptáky vrabcovité, ledňáčky atd.
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Když jsme se příští ráno právě chystali, že naložíme své břemeni
na čluny, blížilo se královské loďstvo; počkali jsme tedy na ně.
Mamboëové, veslaři královen, odevzdali jim vola, předešlý večer
zabitého, a „matka vlasti“ Mokena byla tak milostivá, že mi
přenechala zadní čtvrť zabitého dobytčete. Moji veslaři přidružili se
lodicemi svými k člunům královen a rychle pluli jsme dále. Pěkná
byla podívaná na četné loďky s hojnými plavci, které hned za námi
pluly vespolek se předstihujíce a po řece křižujíce, tam zase mezi
ostrovy napravo a nalevo zabočovaly, a na tmavomodrou řeku,
ovroubenou keři citlivkovými a rákosovým lesem. Byl bych si rád
tento měňavý a velmi zajímavý obrázek nakreslil, kdybych nebyl
míval každé minuty potřeby, abych zdělal mapu Zambezi. Zastavili
jsme na půl hodiny proti osadě marucké, vystavené na pravém
břehu, a to na mělčině, abychom dopřáli veslařům, kteří si velmi
statečně vedli, několik chvil odpočinku. Když tito pohodlně bafčili
ze svých dachových dýmek, ženy královy posnídaly trochu,
nezapomenuvše ani na mne, neboť jedna z nich Mamangala poslala
mi smažené ryby. Scenerie poříční a zvířectvo byly toho dne zrovna
takové jako předešlý den.
Jedva nastal večer, přistali jsme na místě, kde už předtím
mimojedoucí plavci zřídili asi dvacet chýší. A byl také svrchovaný
čas, abychom nechali plavby; blížila se bouře a dalo se do deště, než
jsem ještě břemeni své dopravil na břeh; tam ležel již také čtvrtý
člun. Bouře trvala až do půlnoci. Déšť vnikl do chatrčí, takže bylo
mně věci své přikrýti pokrývkami. Usadiv se na bedničku usnul
jsem, ale v spánku svezl jsem se na zemi, takže mi velice bylo divné,
když jsem procitl v dešťové kaluži uprostřed své chýše; následky
nepřirozeného noclehu toho brzy se dostavily. Nazejtří svolil jsem
k naléhavé žádosti svých veslařů a podnikl loveckou vycházku na
rovinu, pokrytou četnými lagunami a značnými bařinami, která
porostla jsouc trávou zvýší 120–150 centimetrů a vroubena lesem
šešeckým, rozkládala se k západu a zde onde byla zalesněna. Na
nízkých návrších spatřil jsem malé vísky marucké, z nichž
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nejznamenitější slula Katonga. Když se Zambezi rozvodní, všecka
rovina zaplavena jest až k samým vsím.
Vraceje se z vycházky, bohužel marné, cítil jsem náhle, že mne
jímá mdloba, nikdy předtím nebývalá, která tak mne zmohla, že
jsem asi půl hodiny cesty od našeho tábořiště nebyl s to, abych šel
dále; sluhové odnesli mne do chýše. Soudě podle známek, které tuto
mdlobu provázely, seznal jsem, že mne zimnice popadla. Moji
veslaři velice se durdili, že jsem se vrátil bez kořisti a že jim
obyvatelé katonžští nedali dosti piva a žita; byl jsem tedy rád, když
se mne nižší náčelník Sekele, kterého mi Sepopo dal za průvodce,
ujal, rozkázav domorodcům, aby byli zticha. V noci utekla kněžně
Moquai jedna služka. Královna poručila sledovati její stopu, která
šla k vodě, a tu se objevilo, že otrokyně vystoupila několik kroků po
proudu z řeky na břeh a zamířila k Šešeke. Hned bylo posláno
několik mužů za ní, a ti přivedli uprchlici; byla to otrokyně,
nedávno proti své vůli provdaná.
Ráno druhého dne pokračovali jsme v plavbě a v poledne vepluli
jsme do úzkého chobotu, sevřeného levým pobřežím
a nejsevernějším z několika lesnatých ostrovů. Na pobřeží stála
u ramene říčního nejzápadnější osada masupijská, Sekhosi, v které
se již od mnoha desítiletí pilně orba provozovala; kromě jiných
plodin pěstovali tam též manzu a boby. Nyní Marucové zašívají
jenom tolik, kolik potřebují k živobytí a k dávkám; jenom
Masupiové, Batokové a východní Makalakové sejí o trochu více
a prodávají přebytek obchodníkům a lovcům, kteří přicházejí k nim
od jihu. Kmenové tito vzdělávají přitom nejvíce toliko písečné
stráně, lesní půdu a všekaziště, nejúrodnější však, totiž bařinatou
půdu nechávají docela ležeti ladem. Uvážíme-li že taková půda
zabírá veliký prostor, že by pravidelně mohla se zavodňovati a že
v těch končinách je teplé podnebí, snadno přiznáme, jak znamenitou
má tato země budoucnost. Krajiny u vnitrozemí, od řeky vzdálené,
porostly jsou pralesem, jenž často obrůstá lučiny, na míle dlouhé,
a lze se tudíž nadíti, že by i v těchto stranách byla úrodná pole.
Kdyby toho byla nutná potřeba, bylo by možná zavlažovati půdu
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nejen Zambezim, ale i jinými řekami. Domorodci jsou snažliví
a pracovití; bude-li v zemi zaveden pluh a bude-li otevřena
všeobecnému obchodu od východu nebo jihu, říše marucká zajisté
rychle vzkvete.

Vzhůru po Zambezim.
Asi dvanáct mil od Šešeke dosahuje les šešecký až k samému
Zambezi a za ním zdvíhají se pásma výšin, jež prostupují jižní zemi
barockou a provázejí řeku podle proudu jejího. Již na východ od
Šešeke, asi na půl cesty mezi peřeji makumbskými a vtokem řeky
Kašteje, kde se půda znenáhla k západu výší, pohřešil jsem palmy
sárové a vějířovité i papyru. Na západ od Sekhosi veletok teče
značným spádem; tam začínají se též peřeje jihobarocké a slapy
středního Zambezi. Těmito překážkami volného toku jsou hlavně
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úskalí, která přerývají řeku napříč buď přímo, buď šikmo a spojují
zároveň obě pásma vrchů, jež se podle Zambezi vypínají. Skalními
útesy vznikají také početné ostrovy, takže čím dále jsme pluli, tím
zajímavější bylo řečiště s množstvím svých holých, tmavohnědých
ostrovů, k nimž družil se nemenší počet jiných, porostlých rákosem,
ba někde též vysokým lesem. Napočítal jsem na cestě, čtrnáct
anglických mil dlouhé, jeden slap a čtyřiačtyřicet peřejů; ty vznikly
tak, že se řečiště, jehož dnem byla jediná plochá skála, znenáhla
naklonilo, anebo náhle stupňovité se prohloubilo. Místy zase byly
příčinou peřejů skalní balvany, které dílem pod obyčejnou hladinou
vodní ležely, dílem také nad ní vyčnívaly; toliko jednou jsem
pozoroval, že prostupoval řeku skalní prah, a v tom zde a tam byly
otvory, kterými si voda mocně razila dráhu.
Těmito peřeji nebylo by lze, kdyby se jich krokodilové nestranili,
proplouti na manických lodicích. Jen z té příčiny, že se tito velicí
ještěři tady nezdržují, mohou plavci na takových místech opustiti
člun a potom jednak ho postrkovati, jednak táhnouti, až závadu
překonají. Tam, kde se překážky hromadí, nelze jinak, než vyložiti
náklad na balvany z řeky vyčnívající a pak prázdnou lodici
přepraviti přes peřeje. První peřej, jímž jsme propluli, domorodci
nazývají Katimo Molelo; skládal se z několika oddílů, podařilo se
nám, vyhledati v něm jedno místo, kde jsme pouze veslujíce projeli;
dále však u ostatních bylo veslařům vystoupiti, aby člun přes skalní
útes přetáhli. Jakmile pak přemohli závadu, hned veskákali do
lodice, nemajíce valně chuti, aby stali se kořistí krokodilů, kteří byly
v hlubině pod peřeji na číhané. Nejznačnější peřej hned po
předešlém, kterým bylo nám projeti dne 5. prosince, je ten, jejž
domorodci zovou Mučila-Aumsinga; jest to nejvíce nebezpečná
překážka plavby mezi Šešekem a slapem nambweským, jak jsem se
bohužel sám o tom přesvědčil. Nemoc má se ten den zhoršila, ale
nedbal jsem toho, ačkoli jsem pro bolesti v údech sotva seděl
v člunu, i neustal jsem přece kresliti dále mapy veletoku
zambezijského.
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V peřeji Manekangu.
Peřej Mučilu-Aumsingu činí jednak sklon skalnatého řečiště dosti
značný, jednak početné balvany pod hladinou vodní, ale nebezpečí
pro plavce má jiný původ. Rozrývaje proud mezi lesnatým
ostrovem a mezi levým břehem řeky a maje zšíří jenom asi padesát
metrů, peřej tento valí s dvěma pobočními toky, které způsobuje
několik ostrovů při jeho počátku. Proudy těmito veslaři docela se
unaví, a to tím více, poněvadž voda v něm není nikde tak mělká,
aby mohli lodici vytáhnouti přes práh. Mně mimo to vadilo ještě, že
byl na loďkách veliký náklad a plavců málo. Svoje pušky, jakož
i deníky, skleněné perly, náboje a dary, určené náčelníkům
a králům, měl jsem uloženy v člunu, který byl toho dne v řadě třetí.
V druhé lodici vezl jsem prach, léky, potravní zásoby, hmyz
a rostliny, které jsem v Šešeke nasbíral; ostatní své sbírky odevzdal
jsem Westbeechovi, aby je dopravil do Panda ma Tenky. Vida, že
mužstvo tohoto člunu stěží jen odolává proudu, volal jsem na ně, ať
zachycují se stromů a křovin, jež se klonily nad řekou, aby tak
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alespoň udrželi člun v jeho poloze. Volání mé však přehlušoval jekot
proudu. Vesla sjížděla po skalnaté ploše jako po zrcadle; vědouce,
jaké jim hrozí nebezpečenství, veslaři se pomátli, místo aby napjali
svaly; nazdařbůh ponořovali vesla do vody a tím rozhodli zkázu
lodice. Ale nikoliv, toť nemožné, aby mne osud tak krutě a trpce
pronásledoval! Což pozbudu svých léků a potravin, což pohltí vlny
vše, čeho jsem za tolik dní tak namáhavě nabyl? A právě teď ztrácím
všecky své pomůcky, kdy nemocen jsa zimnicí potřebuji jich více
než jindy a kdy marná jest naděje, že dosáhnu zase věcí potopených.
Veslaři moji vidouce, v jakém se přední člun ocitl strašném stavu,
klesli na mysli, a proud počal zmítati naší lodicí. Byli jsme však
blízko břehu, takže jsme se mohli dosti rychle zachytiti převislých
větví a přitáhnouti lodici k ostrovu. Než první člun podlehl silnému
proudu a zatočiv se položil bokem napříč proti němu; vlny tudíž
opíraly se mocné o všecku jeho šířku. „Pomozte přece!“ volal jsem
zoufale na muže v svém člunu i chtěl jsem už sám skočiti do vody
nedbaje v té chvíli ničeho, ani silné zimnice, která ve mne tak
působila, že jsem za poslední dvě hodiny propotil veškeré šatstvo,
až se na mně lepilo; veslaři však zadrželi mne násilím na loďce.
Zachvácen byv proudem a stlačen na jedné straně, člun se naklonil;
řidiči jeho, jimž zlámala se vesla, když pokoušeli se zoufale, aby
přemohli silný proud, pozbyli rovnováhy, a vtom zrovna první vlna
převalila se do člunu; brzo padla do něho i druhá i třetí, až se
konečně – nevěřil jsem svým očím – loďka překotila. Po mnohém
namáhání, při čemž moji veslaři a plavci za námi svědomitě
pomáhali, podařilo se nám, že jsme člun opět zřídili a některé
předměty zachránili.
Všecky smělé naděje, všecky záměry a tužby, sen o Atlantickém
oceánu – vše tam utonulo. Nelítostný osud zničil za malou chvilku
sedmileté přípravy, kterými hodlal jsem provésti úkol, jejž jsem si
sám byl vytkl. Po nehodě této, která tisíceronásob převyšovala
všecky dřívější strasti, bylo mně, zimnicí zmořenému, zanechati
další cesty, pro niž jsem se podjal tolika útrap. Aby pak naplněn byl
ještě kalich hořkých zkušeností, zřel jsem, kterak zničeno bylo ovoce
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práce a pilného sbírání několika měsíců – zachránil jsem pouze málo
nepatrných trosek.

Nehoda s loďkou.
Když přejeli jsme peřej Mučilu-Aumsingu, na nějž, co budu živ,
nezapomenu, přistali jsme asi za hodinu u pravého břehu
zambezijského pod mabundskou vesnicí jménem Sioma; sluhy, kteří
sledovali nás na levém pobřeží, přeplavili jsme na druhou stranu,
abychom jak nejrychleji mohli ještě před nastávající nocí zříditi
tábor. Ale Mabundové překvapili nás zprávou, že krajina tato jenjen
se lvy hemží a že ves jejich říkajíc co noc obléhána jest těmito
šelmami. Domníval jsem se však, že Mabundové mluví tak jenom
proto, aby přiměli nás k další cestě. Koupil jsem od nich za skleněné
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perly pivo z kaferského žita a to dal jsem svým veslařům náhradou
za tolikeré svízele, které bylo jim toho dne kvůli mně přetrpěti.
Poněvadž jsem se slovy Mabundů nedal zastrašiti a mimo to jsem si
je skleněnými perlami poněkud naklonil, tož radili nám, abychom
sňali a snesli střechy s několika opuštěných chýší, jež stály u řeky,
a tyto travěné kuželovité krovy abychom seřadili jeden za druhým
do podkovy a to tak, aby jedna část okraje střešního vně ohrady byla
na zemi, druhá pak strana podepřela se vnitř podkovy krátkými
koly. Tábor náš podobal se tudíž velice sedmi obrovským
kuželovitým pastem z trávy. Před vchody do chýší dal jsem zapáliti
několik velikých hranic.

Mambari.
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Matonga.
Za nešťastné plavby, kterou jsme toho dne podnikli, byly mně
nápadné na břehu veletoku stromy asi 7–14 metrů vysoké s bělavou
korou, od jejichž kmene visely nesčetné kořeny, podobné hustému
vousu, od bujných větví pak, které nad vodu vyčnívaly, splývaly
červenohnědé chundele zdélí 1–2 metrů.
Dne 5. měsíce prosince pršelo po celý den; odpoledne se vítr
ochladil, až byl ledový, a přes to, že sluhové moji zakrývali
otevřenou střechu rohožemi, tož vichřice pořád je odvívala, takže
jsem byl nesčíslněkrát v zimničné své horečce ochlazen náhle
lijákem. Nemoc má zhoršila se následkem toho tak, že jsem byl jen
s pomocí sluhovou s to, abych jinak se položil. Leže pak na lůžku
svém z beden a skoro se ani nehýbaje, zaslechl jsem hovor, kterým
rozmlouvali vedle chýše sluhové domnívajíce se, že spím. Bořili,
jeden z obou Matongů, projevil škodolibé svou radost z toho, že
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ňaka (kouzelník, lékař) těžce onemocněl, a sváděl své druhy k tomu,
aby s mými zásobami utekli a přepravili se na jižní břeh čobský.
Ježto se ostatní tři sluhové měli téměř netečně k návrhu zrádcovu,
ustanovil jsem, že potlačím spiknutí v samém jeho zárodku. Zavolal
jsem tedy sluhy, obdařiv pak ostatních skleněnými perlami, tázal
jsem se Boriliho, myslí-li ještě, že dostane za mzdu tlobolo (pušku).
Zrádce rychle potakal, já však odvětil jsem, že nedám mu ničeho,
a vyčetl, že není dobrý sluha, nýbrž zloděj; i pohrozil jsem, kdyby
znova se pokusil o zradu, že jej pošlu do Šešeke, aby byl potrestán.
Zimniční horečka navečer trochu polevila, takže dav se
vyzdvihnouti od sluhů z lůžka poručil jsem, aby mne posadili na
zemi. Opřev pak se zády o postel přijal jsem několik Mabundů
a směnil od nich některé ruční práce, potom pokračoval jsem ve
svých zápiskách a připravil jsem z těch málo léků, které jsme
zachránili, davidlo pro jednoho z veslařů, který najed se příliš plodů
keře kimokonongy povážlivě se roznemohl. Po příznacích, s kterými
se nemoc objevila, jakož i po pronikavém zápachu bylo lze souditi,
že se v dužině tohoto plodu spojují vlastnosti amygdalinu
a dulceinu. Tyto plody byly 21/2–31/2 centimetru zdélí, 11/2–a
centimetry ztlouští a majíce podlouhlé jádro, nažloutlou dužinu
a tuhou pokožku byly nasládlé a chutnaly jako hořké mandle. Když
se nemocný několikráte vydávil, bylo mu mnohem lépe a druhý den
nadobro ozdravěl.
Poněvadž zimnice poněkud přestala, užil jsem volných chvil,
abych vyptal se mabundského náčelníka, přišlého ze Siomy, potom
svých veslařů a obou průvodčích na obyvatele a některé kraje říše
manické. Hlavním předmětem naší rozmluvy byli kmenové, sídlící
mezi Zambezim a Čobou, totiž: Livagu, Libele a Lujana, jakož
i neodvislí Bamašiové a tři jejich knížata Kukonganena, Kukalelva
a Molombe, bytující na střední Čobě, které říkají také Lujana.
V nastalé noci přesvědčili jsme se, že nás Mabundové dobře
zpravili. Hned jakmile slunce zapadlo, lvové spustili asi 150 kroků
od nás mnohohlasý koncert a nepřestali, až se rozednívalo; nahoře
však ve vesnici křičeli lidé po celou noc a k tomu tloukli na buben;
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snažili se veškerým úsilím, aby šelmy zahnali, a proto zapálili
několik ohňů vnitř ohrady, která zavírala malou jejich osadu. Také
moji veslaři bděli sedíce až do rána s dlouhými oštěpy před chatami
svými, a stíny jejich táhly se po stěnách chýší. Noc minula na štěstí
tak, že se lvi neodvážili, aby nás navštívili.

Marucké typy.
Nazejtří bylo mi opět hůře, i ležel jsem po celý den zapisuje toliko
do zápasníku a kresle do sešitu kreslicího. Deštivým a studeným
počasím zhoršoval se za následujících dnů stav můj víc a více; přes
to, že mně zimniční horečka rozpalovala, mrazilo mne, když zavál
chladný vítr severovýchodní. Bylo mi velmi zle; sotvaže mohl jsem
psáti. Dodával jsem si mysli, ale každý můj pokus o to vyšel nazmar,
ježto stav můj vskutku byl velmi žalostný. Hlava pálila mne ohněm,
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řádky se mně míhaly před očima, a přece bylo mi úlevou, mohl-li
jsem psáti.
Dne 8. pluli jsme dále, neboť zdráhal jsem se nastoupiti zpáteční
cestu do Šešeke, avšak stav můj zhoršil se plavbou tak, že sluhové
moji uznali večer nutným odnésti mne z loďky na břeh. Jedva
zanesli mne do chýše, postavené od mimojedoucích plavců, jal jsem
se prudce vrhnouti a také zchvátila mne úplavice. To mne velice
oslabilo, domníval jsem se už, že se nedožiji rána. A právě ten den
projeli jsme nejzajímavější částí veletoku zambezijského, tak pěknou,
že jsem kromě slapů Viktoriiných nepoznal krásnější. Propluli jsme
zrovna dvaačtyřiceti peřeji a dospěli až nejjižnějšího ze slapů
barockých.
Příští den dovlekli mne veslaři k několika prostorným chýším,
které byly asi tisíc kroků nad slapem zbudovány pro královnu
Moquai. Nejvíce nebezpečné z peřejů, jimiž nám bylo proplouti,
byly ty, kterým Marucové říkají Manekango a Muniruola. Tyto
činila pravá skalní stěna, vyčnívající po veškeré šíři řečiště 75
centimetrů nad vodou, která ji tu menšími, onde většími otvory
prorážela. Ježto řeka mocně proudila, bylo veslařům vyzdvihnouti
čluny a protáhnouti je úzkými průlomy; zatím vynesli mne z loďky
a položili na skalní útes. V zmíněných chatách královna Moquai
čekala na mne tři dny, ale potom domnívajíc, že jsem se vrátil,
vybrala se opět na další cestu k domovu; nicméně poslala dne
9. t. m. ke mně ze vzdáleného místa, kde přistala, svého manžela
Manenga. Odpoledne jsem zase silně dávil a ztěžoval se mi dech; na
štěstí však ulehčilo se mi poněkud příštího dne, i mohl jsem požíti
několika lžic maizeny.
Týž den plul mimo nás po řece Inkambella, místodržitel barocký
a nejznamenitější po Sepopovi muž v zemi. K večeru bylo mi opět
hůře; dal jsem tudíž zavolati veslaře, abych se s nimi dohodl
o návratu do Šešeke. Zatím sluhové moji mne zpravili, že už
přichystali pod slapy dva čluny a tak předešli mou žádost. Když
jsem se jich tázal, proč to učinili, řekli mně, že jim Sepopo dal tajně
rozkaz, ať mají dobrý pozor na mne, abych v jeho říši nezahynul.
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Získal jsem totiž jakožto lékař vážnost takovou, že král maje mne za
velikého kouzelníka, chtěl zabrániti, aby země jeho nestihlo veliké
neštěstí, kdybych zemřel.

Útok lvů na ves Sioma.
21

Dne 11. naložili mne veslaři do jednoho z obou člunů a sluhu
mého Narriho do druhého a plavili se s námi brzy potom k Šešeke,
vyloudivše ovšem na mně dříve rozličné dary; zároveň přeli se
s mými sluhy, kteří je zastihli, když mně kradli některé věci.
Na zpáteční cestě dne 11. m. prosince slunce upalovalo tak
strašně a žízeň trápila mne tak velice, že jsem, abych se alespoň
trochu ochladil, ruce své stále strkal z člunu do vody. Plavci však
nelenili a dávali mně je zase do klína varujíce mně četných
krokodilů. Večer přenocovali jsme několik mil na východ od
Katongy a příští den dojeli jsme do Šešeke. Tam dopravili mne
veslaři k Westbeechovi a postavili mne do dveří, ale obchodník mne
nepoznal.
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II.
Třetí pobyt v Šešeke
Soustrastné návštěvy královy a pohlavárů – Nový zločin Sepopův –
Masarvové Šešeke – Obřady při hostinách v Sepopově dvoře – Má
první vycházka – Rybolov v říši marucké – Sepopo se roznemohl –
Cesty jakéhos Araba Jižní Afrikou – Poměry poddanské v říši
marucké – Význačné vlastnosti jednotlivých kmenů této říše –
Budoucnost země.

Honba na vydry u řeky Čoby.
Vrátiv se do Šešeke umínil jsem si, že zůstanu tam, až se
uzdravím, a pak že se teprve vyberu na další cestu. Nemoc má
zatím se opět zhoršila, a poněvadž nastalo právě nezdravé počasí,
23

Sepopo i Westbeech radili mně, abych opustě město i říši maruckou
vrátil se na jih, a teprv až úplně ozdravím, abych pokračoval ve své
výpravě. Dle zkušenosti své byl jsem však přesvědčen, že nelze mi
poslechnouti této rady, neboť stále jsem ještě doufal, že dojdu brzy
svého cíle; ale té naděje býval bych se navždy zbavil, kdybych se byl
po radě Sepopově a Westbeechově zachoval.
Král, jakož i několik náčelníků, kteří mně přáli, chtějíce mě
spatřiti, přišli mne navštívit a litovali mne velice, ačkoli mnozí
z nich tvrdili, kterak předvídali určitě, že se roznemohu; všickni
shodovali se v tom, že jsem měl mnohem dříve vyjíti ze Šešeke, král
pak kladl mi za vinu, že jsem svojí cestou k slapům Viktoriiným
zmeškal příhodnější dobu k své výpravě. Poddaní královi však vinili
panovníka svého, že mne sám zdržel od října do prosince a že by
mně snad i později býval nedal člunů, kdyby se královna Moquai
byla tolikráte za mne nepřimlouvala.
Ježto bylo chýše, vystavěné Blockleyem v lesíku Westbeechově,
v níž jsem dříve bydlel, užito jinak, vzal mne Westbeech velmi
přátelsky do svého skladiště. Zatím Sepopo klesal s mocí svou hloub
a hloub. Zmínil jsem se už, kterak pobývaje u nambveského slapu
potkal jsem nejváženějšího muže z celé říše, an plul do Šešeke
navštívit krále. Věděl jsem také, že ho Sepopo velmi nenáviděl pro
jeho vliv a poněvadž byl oblíben u lidu. Protože pak nebylo ve všem
království nikoho, kdo by se byl propůjčil zavražditi úkladem
barockého místodržitele, Sepopo obvinil jej a náčelníky, přišlé
zároveň s místodržitelem ze země barocké, že spáchali velezradu;
ale nepovedlo se mu to, neboť obžalovaní byli hned prohlášeni za
nevinné. Tehdáž byli při tom Westbeech a Jan Mahura; jak hluboko
král klesl v moci a vážnosti, vysvítá již z toho, že neztrestal Mahury,
když jej za líčení pře veřejně nazval bláznem a největším škůdcem
zemským.
Dne 13. král přišel opět ke mně, an bavě se s družinou svou
tancem mokorem zabočil do mého dvorku. Nazýval mne svým
mulekauem, ale když se Inkambella a přátelé jeho ke mně usadili,
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král dal se do řeči s Westbeechem; nemohl snésti místodržitele
barockého vedle sebe.
Navečer dne 14. jala mne taková bolest a tíseň na prsou, že jsem
se svíjel na zemi a čtyři moji sluhové sotva mne udrželi; teprve když
mně Westbeech dal trochu ipecacuanhy a dvakráte jsem se po ní
vydávil, dech můj stal se volnějším. Později za šestnáct měsíců mé
nemoci opětovaly se ještě několikráte takové záchvaty a vždy zbavil
jsem se jich brzo uživ zmíněného léku.
Dne 17. oznámili mně, že portugalský průvodčí Sykendu, kterého
jsem byl ondy najal, se mnou zároveň opustil Šešeke odebrav se
údolím zambezijským do země barocké. Mezi černochy, které
s sebou odvedl na západ, aby je jako jindy vyměnil za pružec
a slonovinu od kmenů, usedlých mezi pobřežím mořským a vnitrem
střední Afriky, byly také dvě dívky, jež koupil zrovna, než odešel
z města Sepopova. Jedna z těchto dívek utekla karavaně, beroucí se
k západnímu pobřeží, byla však opět chycena, s družkou svojí
řetězy spoutána a dále dopravena.
V posledních nedělích byli četní kmenové Sepopovi rozmnoženi
příslušníky nového kmene. Byli to Masarvové, kteří uprchnuvše
z východní a západní země Bamankvatské hledali ochrany
u Sepopa, i byli též od něho velmi ochotné přijati, neboť slynuli
obratností loveckou při honbách slonů; také bylo se jim v zemi
marucké nadíti lepšího bytu než u dřívějších pánů. Když jsem
později navštívil krále ve dvorci, činil mne často pozorna na tyto
uprchlíky. „Hleď, ňako, podívej se na ty Masarvy,“ volal; jindy zase
„tu sedí Khamovi poddaní“ atd. Téhož dne bylo v králové dvoře
velmi hlučno; domorodci měli kvas pijíce impote. Při kvasu jakýsi
Mambari, jejž poslední vládce makololský Sekeletu učinil otrokem,
stěžoval si, že nebyl zároveň s ostatními prohlášen svobodným,
pustil se o to do hádky s Maruci a byl by se málem s nimi porval.
Nebyl jsem posavad s to, abych povstal s lože, a jsa po celý den
sám, měl jsem tudíž dosti pokdy, abych o stavu svém přemýšlel
a posteskl si nad krutým osudem. Od poslů, kteří byli od říčky
Panda ma Tenky vysláni k řece Čobě, a pak od Masupiů, přišlých od
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zmíněné řeky, dověděl jsem se, že angličtí moji přátelé Mac Loud,
Fairly, Cowley, Dorehill se všemi sluhy svými, jakož i sluha můj Pit
v Panda ma Tence zle onemocněli zimnicí.

Masupia. / Panda.
Teprve dne 19. ulehčilo se mi tou měrou, že jsem se s pomocí
svých sluhů mohl procházeti trávou kolem našeho dvorce. Aby nám
načisto ztrpčili pobyt v Šešeke, jali se nás ke všemu tomu týrati
moskytové, kteří jsou na Zambezi a Zugariveru učiněnou metlou
všeho tvorstva. Malý tento krvežíznivý hmyz doráží večer a v noci
zuřivé na člověka a na zvířata, takže ani vlněné pokrývky nechrání
před dlouhými ostrými sosáčky těchto darebů. Toliko tím zapudili
jsme poněkud útočníky, že jsme sluhům svým poručili, aby v naší
chýši zapálili aspoň tři hromady kravských výmětů.
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Nazejtří vybrali se Valsh a Westbeech na honbu husí ostruhatých
a vrátili se s hojnou zásobou čerstvého masa pro naši kuchyni.
Bohužel nemohl jsem sám pro nemoc svou účastniti se tohoto lovu.
Husy ostruhaté zdržují se jako téměř všechny druhy kachen tuto
dobu roční na volných prostorech v bažinách; loví se tudíž tak, že
střelec jda po jejich kýhání pluje loďkou skrze vysoké rákosí.
Nejlépe povede se honba za mírného větru, kdy šelestící rákos
přehlušuje šum, jehož člun jest původcem. Když král doslechl, jak se
příteli mému honba vede, koupil od něho hodně broků a vyslal
několik svých milců na lov; za několik dnů byly nám u krále
předloženy k snídaní husy, které domorodci ukořistili; z toho pak,
jak byly připraveny, poznali jsme, že Marucové byli zvykli takovou
zvěř loviti a vařiti. Jídla hmotná jedí prsty, polotekutá podávají
k ústům dřevěnými lžícemi, sedíce obyčejně na slámě a rohožích ze
sítí buď v obydlí nebo před vchodem jeho.
Král k své snídaní zve vždy několik svých žen a dětí, a ty sedají si
obličejem k východu slunce; bělochům vykazuje se týž směr, kdežto
večer jest se jim posaditi po levici panovníkově. Pozvaní hodnostáři,
přijdou-li náhodou, posazují se, když jest hostina v domě, napravo
od vchodu a krále; jí-li se pod širým nebem, sednou si na holou zemi
po králově levici. Když se snídalo v domě, shromáždil se vždy četný
zástup lidu u vchodu jeho, a byla-li snídaně venku, seřadili se
poddaní polokruhem okolo krále, jeho hostí a místodržitelů směrem
ke vchodu do dvoru tak, že mezi králem a polokruhovým
chumáčem zůstal volný prostor, kde při hostině stáli sluhové nosící
jídla a po ní královský číšník. Král vybéře si nejlepší kousek a podá
pak jídlo nejoblíbenější ženě, jakož i ostatním královnám, potom
teprve bílému hosti a posléze jednomu nebo dvěma hodnostářům;
má-li dva bělochy za hosty, jest se jim spokojiti jedinou nádobou.
Nejsou-li ženy přítomny, dostávají první sousta hodnostáři nebo
číšník. Podobně spořádána jest hostina vyššího úředníka.
Po snídaní pije se pivo z kaferského žita, obyčejně jeden, u krále
však dva až tři obrovské hrnce. Nápoj ten nabírají dýňovými lžicemi
s dlouhým držátkem. U krále podávají kromě toho po snídaní
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medoviny, při večeři zejména buď jednu, buď tři tykve, plné tohoto
nápoje. Podávati nápitek jest úlohou číšníkovou, jemuž jest okusiti
nápoje dříve, než jej dá králi. Král vyprázdní první nádobu a přihne
si z druhé, načež pije z ní jedna jeho žena nebo některé z jeho
malých dětí; pak učiní tolikéž bílému svému hosti. Medoviny
Sepopo dával ochutnati jenom svým obzvláštním milcům, a to
nejvíce lidem, jejichž služeb buď potřeboval ten den, buď chtěl užíti
nazejtří.
Poněvadž jest med korunním statkem, pije toliko královská
rodina medovinu veřejně, ostatní dopřávají si jí pouze potajmu.
Nápoje tohoto nepřipravují z čistého medu, nýbrž z nečistého
a z plástů, jež polívají vodou a nechávají v tykvi osm až dvanáct
hodin na místě, kam slunce hodně svítí.
Dne 24. odvážil jsem se delší procházky městem. Bylo, když jsem
se vrátil z nezdařené své výpravy, hlavní mou prací, abych za věci,
kterých jsem chtěl užíti na cestě, vyměnil národopisné předměty od
rozličných kmenů, přebývajících v Šešeke. Také jal jsem se sbírati
byliny a prohlížeje herbář svůj shledal jsem, že třetina květin byla mi
známa, dvě třetiny však byly nové, z těch pak většina pocházela ze
samého břehu zambezijského, a to z vysočiny zambezijské1.
Poněvadž nás moskytové nenechali spáti, užil jsem večerů
k tomu, že jsem se vyptával Westbeeche na poddané Matabelům
západní Makalaky jihozambezijské, usedlé na řece Maitengue, které
poznal jsem jednak sám, když několikráte pobývali v Šošongu,
jednak ze zpráv přítele svého Mackenzie.
Dne 25. t. m. král roznemohl se tak, že zakázal bělochům, aby
nevstupovali do jeho dvorce, pokud jim toto zase nedovolí; zákaz
ten způsobil bezpochyby Sykendu, jemuž šlo o to, aby povznesl
opět skleslý obchod své strany, a chtěl také očerniti, jak možná
nejvíce, bělochy, přicházející z jihu, aby pozbyli přízné Sepopovy.
Rybáři Sepopovi přinášeli nám co den na prodej ryby. V říši
marucké loví se buď ryby, buď vodní plazi. Rybolovem vynikají
1

Viz přídavek 1.
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neobyčejně všickni kmenové, přebývající od Kabompa až daleko na
východ za slapy králové Viktorie, a někteří z nich umějí se zvláštní
dovedností chytati vodní plazy předčíce v tom nad mnohé
domorodce přímořské a kmeny u jezera n‘gamijského, ač i ti jsou
znamenití rybáři. Tolikéž mistrně chytají někteří kmenové v říši,
jako Marucové a Mamboëové, oba veliké živočichy vodní, totiž
leguana vodního a krokodila. Rybolovem opatřují si domorodci ne
nepatrnou část své výživy; ryby, které odvádějí se pravidelně za daň
a poplatek, jsou také předmětem obchodu.
Rybolov provozuje se v říši marucké paterým způsobem:
1. sítěmi, 2. vršemi, 3. v nízkých, malých hrázích, 4. v malých
lagunách, zahrazených rákosovými sítěmi o velikých okách,
a 5. oštěpy. Z těchto pěti rozličných způsobů, jimiž se ryby loví, je
v krajích těch nejznamenitější a nejvydatnější lov sítěmi. Marucové
robí velmi dobré široké sítě, s úzkými oky, se splávky a závažími,
zšíří patnácti až dvacíti pěti metrů z lýčených nití, které se stáčejí
v motouzy ztlouští brku nebo malíku. Sítě takové vyhovují docela
svému účelu a jsou tak trvanlivé, že bychom se toho ani nenadáli.
Když se lov skončí, rybáři pečlivě je čistí a suší; domorodci užívají
jich nejvíce, když loví v širokých a delších lagunách, zvláště
v takových, které nemají bařinatorákosnatého břehu. Mamboëové,
Marucové a Masupiové prosluli jako nejlepší rybáři z veškeré říše
a proto jsou usazeni v osadách podle řeky, přebývajíce tu na
určitých místech jednak stále, jednak občas.
Jinak loví se ryby vršemi; tohoto způsobu rybáři zkoušejí, když
voda jest nejnižší a nejvyšší, v kterémžto případě užívají vedle toho
i třetího způsobu; opadne-li voda nejníže, rybáři vrhnou vrše vždy
u peřejů, kde proud rozdělen jsa početnými ostrovy roztěká se do
četných pramenů, sevřených dvěma skalními balvany. Vrše jsou
nápadně úzké, asi půl druhého metru dlouhé a třicet až čtyřicet
centimetrů široké a podobají se našim vrším jsouce urobeny ze
silného rákosu; také stavějí je otvorem proti proudu.
Třetí způsob rybolovu záleží v tom, že domorodci zřídí nízké,
okrouhlé hráze z půdy, kterou řeka rozmáčí zaplavujíc své nevysoké
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údolí. Hráze tyto dělají hned, jak řeka opadává, a to nastává tak
rychle, že snadno je zmocniti se ryb vnitř jímky. Zbytky podobných
hrází nalezl jsem na rovinách u vesnic a měst. Zdar lovu toho
spočívá ovšem hlavně v kalné vodě. Rybu inquisi chytají tímto
způsobem velmi často.
Čtvrtý způsob loviti ryby jest, že se mřížemi ze silného rákosu
s řídkými oky zavře ústí malých lagun, tři až deset metrů širokých
a buď málo zarostlých rákosem, buď docela prostých. Tímto
způsobem domorodci loví ryby v měsících květnu, červnu, červenci
a srpnu, když voda v řece opadá, a dobře zpravidla pochodí.
Podobně zahrazují se dešťové strže, související s řekou. Pátý způsob
lovu jest pěknější než tři předešlé, tolikéž zajímavý jako lov sítěmi,
a jest důkazem veliké zručnosti, s kterou obyvatelé poříční umějí
zápoliti s lehčím oštěpem a kopím. Kromě ryb nabodávají také
leguany a to na kopí, které podobá se poněkud asagaji vydřímu
a poněkud rybímu. Ostří leguaního toho asagaje jest pouze osm až
deset centimetrů dlouhé, ozdobně zpracováno, ostatní pak část jeho
jest čtverhranná a ztlouští prstu, kdežto rybí asagaj má okrouhlou
špici, podobnou drátěnému hřebíku. Čtyři hrany tohoto oštěpu
posázeny jsou čtyřmi řadami zahnutých kotviček.
Sepopo, jsa nemocen, byl den ode dne nevrlejším a stal se
nedůvěřivým, neboť i tentokráte sčítal nemoc svoji na zhoubné
působení některého svého čaroděje prostřed svých poddaných
a hleděl proto zmařiti kouzlo tím, že dal popraviti mnoho lidí.
Nálada Sepopova byla mnohým velmi vhod, ježto mohli se takto
nejsnáze zbaviti svých protivníků nebo soupeřů; dostačilo, aby je
obvinili z velezrady.
Když se nemoc Sepopova nelepšila, král poručil dne 27. zavolati
Sykendua a pohrozil mu, že jej dá popraviti, jestliže nemoc jeho
rázem nepoleví. Sykendu slíbil, že mu rychle pomůže, ale jen tehdá,
dá-li mu král hezkou ženu makololskou nebo masupijskou. Sepopo,
který až dosavad nevšímal si žádosti Mambariho, opět a opět
přednášené, splnil ji v ten čas.
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Dne 30. navštívil mne náčelník Ratau; zabočil jsem v hovoru na
příští svou výpravu, on pak vypravoval mně o jakéms Arabu, jenž
druhdy tuto cestu podnikl. Když jsem se potom tázal Westbeeche,
zdali tomu tak, dověděl jsem se od něho příběh jak dobrodružný,
tak zajímavý, z něhož poznati lze, kterak onen Arab byl houževnatý.
Jakýs Arab sloužil sultánu zanzibarskému a přijel na anglickém
parníku do Kapského Města. Tam pobyl nějaký čas mezi Malaji
a pak vyptav se, v kterou asi stranu jeho vlast leží, ustanovil se na
tom, že se vrátí domů. Dovoleno mu, aby se zdarma přeplavil do
Portu Eliščina, odtud pak odebral se do Polí diamantových. Když
tam dorazil, zamířil na sever, dojel po voze jakéhos obchodníka až
do Kurumanu a brzo potom, když se mu naskytla vhodná
příležitost, odešel do okresu marického. Odtamtud se sic omylem
dostal zpět do Kurumanu, avšak zakrátko vrátil se zase do řečeného
okresu. Ze Zeerustu cestoval do země východních Bamankvatů
s vozem, na kterém právě dopravovali potraviny do Šošongu.
V městě tom zdržel se nějakou dobu, ale nepřijal nabídku
Šošonžských kupcův, aby vstoupil k nim do služby.
Chatrně jsa oděn, zásoben sušeným masem a opatřen kirim
nastoupil další pouť cestou k severu, kterou si dal popsati. Tak
dospěl až k řece Natě; tam nalezli jej poddaní Sešelovi, vracející se
z lovu, zmořeného hladem, nabídli se mu k pomoci a vyzvali jej, aby
se vrátil s nimi na jih. Arab však je odmítl a šel dále. Hledaje vody
uhnul se s cesty, dal se východním směrem a bloudil tři dni vůkol,
v noci spal na stromech, až konečně zůstal pod jedním z nich bez
sebe ležeti. Tak nalezli jej Matabelové, živili ho, dokud opět nenabyl
sil, a potom dovedli jej k svému králi La Bengulovi do Gubuluvaja,
kde pobyl nějakou dobu.
Když uslyšel, kterak Westbeech spořádal první svou výpravu
k Sepopovi, pustil se za ním provázen jsa kus cesty vůdcem, jejž dal
mu král matabelský. Tu dostal se zase k řece Natě, kde zastal vůz
holandského lovce van Groonena, ale nezdržel se tam, nýbrž bral se
dále k veletoku zambezijskému. Za tůní Saddlerovou potkali se
s ním sluhové Westbeechovi a řekli mu, že pán jejich mešká u Čoby.
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Pátraje po vodě, Arab sešel opět s cesty a střetl se s tlupou Masarvů,
kteří zabili antilopu kudu a zebru; od nich dostal antilopího masa
a dal se pak vésti k Westbeechovi. Ten se ovšem nemálo podivil
spatřiv člověka skoro nahého, jehož tělo poseto bylo ranami od
trnité cesty.

Procházka po Šešeke.
Dne 6. září 1871 Arab vybral se z Impalery, aby přeplavil se
s poddanými Sepopovými do země barocké, kde král tehdá sídlil.
Zůstal u Sepopa pět měsíců, až se zotavil; když pak vydal se na další
cestu, dopravil ho kmen, bydlící níže podle Zambezi, zpět
k Sepopovi; tu pobyl u krále nějaký čas a nastoupil opět pouť na
sever. Potom doslechli o něm pouze, že došel jednoho ze severních
území říše marucké, totiž země mankoëské, ale pak nebylo o něm již
ani slechu.
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Poslední den roku 1875 přinesli nám Masupiové z Panda ma
Tenky smutnou zvěst, že Cowley, průvodčí obou anglických
důstojníků, kteří přišli k Sepopovi na honbu slonů, podlehl zimnici
a že sluhové odnesli oba důstojníky v takovém stavu od slapů
Viktoriiných, v němž nebylo naděje, aby ozdravěli.

Rybolov oštěpy.
Dne 2. ledna 1876 Westbeech se roznemohl zánětem podkolení.
Poněvadž mu domácí jeho léky neprospěly, prohlédl jsem bolavé
místo a shledal, že jest podkolení s obou stran poseto nesčetnými
bílými puchýři. Rozřízl jsem několik z nich a tu užasl jsem objeviv,
že byly plny osin, obalených velmi ostrým chmýřím, které
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pocházely ze sítiny jakési. Jak se králi vedlo, nevěděl jsem, protože
nikdo nebyl v poslední čas k němu připuštěn kromě Sykendua, tří
žen a jeho milců2.
Westbeech i pohlaváři mne navštěvující, radili mně, abych dbaje
svého zdraví opustil jak možná nejbrž, Šešeke. Ustanovil jsem se
tedy, že navrátím se do Panda ma Tenky.
V těch dnech, kdy jsem nemohl pro nemoc buď ani povstati
s lůžka nebo vyjíti z chýše, vyptával jsem se pohlavárů, kteří ke mně
přicházeli pobýt, po společenském životě v říši marucké.
V následujících řádcích podávám hlavní obsah jejich zpráv.
Skuteční poddaní pokládají se za otroky, jsou-li z jiného kmene
než z Maruců a Mabundů a jestliže jich vládce neprohlásí za
svobodné. Marucové jsou vůbec prosti otrockých služeb, ale jest jim
přece konati otrocké práce, dopustí-li se zločinu nebo padnou-li
v nemilost královu a jsou-li proto obžalováni a pak odsouzeni.
Dostane-li nebo vezme-li si otrok z jiného kmene za manželku ženu
maruckou, stávají se děti, když otec není později volným prohlášen,
otroky a náležejí tomu pánu, kterého jejich otec byl parobem. Za
vzrostlého otroka platilo se v Šešeke člunem, krávou nebo dvěma
bavlněnými pokrývkami; v západní části jsou otroci ještě lacinější,
v severních pak končinách, jako na hořejší řece Kašteji, koupíš je i za
několik šňůr skleněných perel. V říši marucké nepořádají sice
veřejných trhů otročích, nicméně možná v jediné vesnici dostati
mnoho otroků. Žel, že jsou to nejvíce Mambariové, kteří kupují
a prodávají početné otroky dávajíce tím špatný příklad nevědomým
černochům. Tito otrokáři, kteří hned se vytasí svými modlitebními
knížkami před každým, o kom domnívají se, že umí čísti a psáti, aby
se takto přiznali za křesťany, nemají vskutku ani špetky křesťanské
lásky, a místo aby poučovali a vzdělávali mysli národů na hořením
a středním Zambezi, jatých pověrou, způsobují v nich toliko
zmatky.

2

Viz přídavek 2.
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Není-li domorodec úplným otrokem, může s dovolením svého
pána pojati několik žen. Volné ženy, kterých ani nedávají prostě jako
otrokyně darem, ani neprodávají, mohou si za manžela zvoliti, koho
chtějí. Již z toho, že si Marucové oblíbili ženské vladaře více než
mužské, lze souditi, kterak druhé pohlaví mají u větší vážnosti než
Bečuanové, kterým jsou ženy služkami a dělnicemi, že je ctí více než
Masarvové, u nichž žena jest soumarem, a než Zulové, kde žena
pokládána jest za pouhou otrokyni. Daruje-li vladař nebo znamenitý
domorodec někomu ženu, tož činí tak nejvíce odplatou za dar nebo
na důkaz přízně.
Dne 10. měsíce ledna došla nás opět z Panda ma Tenky velmi
kormutlivá zpráva, že pomocník Westbeechův Bauren podlehl
zimnici. Dne 11. přišel do našeho dvorku velitel Kapela oznamuje,
že král propůjčil obchodníku šest člunů, aby mohl svou slonovinu
dopraviti do Impalery. Westbeech však prohlásil, že potřebuje
dvakráte tolik lodic a že není ještě s to, aby odjel. Já však užil jsem té
příležitosti, složil jsem své věci a chystal se k zpáteční cestě. Přítel
můj slíbil mně, že si toho dne vyprosí od Sepopa ještě několik člunů
a za tři dny mne dohoní. Spolehl jsem na to a nepostaral jsem se
tudíž, abych opatřil se potravinami, neboť netušil jsem, že lstí
Sepopovou tři dni protáhnou se na pět neděl, a tím dožil jsem se
nejsmutnější doby za této své třetí výpravy.
V následující kapitole pokusím se vylíčit život a skutky, obyčeje
a mravy kmenů rozsáhlé říše marucké, na tomto místě budiž mně
dovoleno, abych před odchodem ze Šešeke uvedl ještě několik rysů,
jimiž vyznačuje se povaha nejznamenitějších kmenů, osedlých v této
veliké říši.
Žádný kmen říše marucko-mabundské není tak odvážný
a statečný jako Zulové a Amasvaziové, bydlící na jih od Zambezi.
Matabelové mají pouze osadu v zemi barocké a bude o nich ještě řeč;
ostatních početných kmenů sluší Mamboë a Masupie počítati
k nejudatnějším. Stojíce naproti divoké zvěři masupijští lovci slonů
osvědčují se neohroženými, ale Matabelové jsou tak znamenití lovci
lvů, že takových nemá žádný jiný kmen. Pouze lovem hrochů
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a krokodilů předčí je Mamboëové, sídlící u řeky Zambezi. Za nosiče
a k těžkým pracím hodí se Mabundové a Mankoëové; ti jsou bez
odporu nejkrásnější a nejsilnější lidé z celého spojeného království.
Nejzbabělejšími pokládají se Manansové; já však poznal jsem, že
jsou spolehliví sluhové a nikterak zbabělí. Hrdost druží se
u domorodců nejvíce k odvaze, proto vynikají Matabelové touto
ctností nejvíce, kdežto kmenové říše marucko-mabundské sotva ji
znají. Marucové sice mají se k ostatním národům tak, aby zřetelně
poznali a nezapomněli, kdo jest panujícím kmenem; po vlastní však
hrdosti a domýšlivosti, spočívající na sebevědomé síle a moci,
kterou Matabelové a Zulové projevují, není v těchto krajích ani
stopy, ba sami Matabelové, osedlí v zemi barocké, stali se ve svém
pokojném sousedstvu krotkými lvy. Proto také marucký pán
nakládá s otrokem dosti vlídně a poměr jejich jest mnohem více
přátelský než u všech kmenů na jih od Zambezi, kteří mají otroky
a podruhy. Skromní jsou zvláště Mamboëové a ti kmenové, vesměs
na sever od Zambezi sídlící, kteří zřídka pobývají na dvoře
maruckém. Poddaní vedou si vůbec vůči svým kosanům, košim
a královskému dvoru tak, že se skromnost jejich málem rovná
nejhlubší poníženosti; chovají-li se obyvatelé kraje čobského,
Batokové, Matongové na Zambezim, Marucové a Mabundové
přebývající v Šešeke a kol sídelního města, často k bělochům
zpupné, jsou tím bezpochyby sami běloši vinni. Zpupnost tuto nelze
pokládati hrdostí; pozoroval jsem velmi často, že domorodci zkrotli,
vystoupil-li kdo proti osobivé domýšlivosti a drzosti přísně
a s náležitým důrazem.
Jak jsou poddaní slepě a věrně poslušni, toho důkazem jest,
kterak se mají k Sepopovi. Otroci jsou většinou svému pánu věrni,
což jest zajisté chvalitebné; naopak zase málo lze pozorovati
manželské věrnosti a lásky. Seznal jsem často, že sňatek vznikl sice
z náklonnosti, ale zřídka kdy považován byl závazným, o čemž
svědčí už zlořád mulekaustva. To jest hlavní zkáza všeho lidu;
nešvar tento ničí všecko štěstí manželské a působí v dospívající
mládež tak záhubně, že si velmi málo pravé příchylnosti zachovává
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pro manželství. Zlořád ten zahnízdil se, jak se zdá, hlavně
u jihozápadních a západních kmenů, ale znenáhla se rozšířil po
veškeré říši. Podobně má se věc v rodině. Pozoroval jsem, že toliko
rodičové zpravidla milují své děti, ano chovají se namnoze velmi
něžně a laskavě i k potomkům již dorostlým, děti se však rodičům
obyčejně špatně odmění za lásku, když ubozí živitelé zestárnou
a churaví.
Podle toho, jak poznal jsem kmeny říše marucko-mabundské,
neradil bych cestovateli, aby slepě důvěřoval sluhům, které mu král
přidělí. Každý cestovatel nechť vyžádá si pohlavára nebo vůbec
váženého muže za hlavního vůdce, takového totiž, který třímaje
v ruce kiri rozkazuje nosičům a plavcům, když se protiví; tolikéž ať
král ustanoví obapolné povinnosti a práva již před výpravou.
Cestovatel nesmí býti tuze štědrým a nejlépe učiní, jedná-li
s rozličnými kmeny tak, jak jest přiměřené jejich duševním
schopnostem a povaze. Po dobrém pořídíš s Manansy a Mamboji,
s Maruci pak a Mankoji, vedeš-li si odměřeně a poněkud zdrženlivě;
máš-li co činiti s Masupii, Mabundy a Matongy, poroučí se, abys
neustále měl se na pozoru. Vážně, takže se ani neusměješ, jednej
s Matabely; s Makalaky pak nejlépe pochodíš, máš-li všecko jak
ukováno. K panovníkovi měj se velmi přívětivě a rozdvojíš-li se
s ním, hleď to zachovati v tajnosti. Nedaří-li se ti po dobrém a žádáli vládce nestydatě pořád víc a více, třeba chovati se vážně,
odměřeně a zmužile, nikdy pak nesmíš zapomenouti se tak, abys
přenáhleně a násilně se k němu zachoval. Bylo již pověděno, že tito
kmenové nevynikají odvahou a zmužilostí, a proto se s nejlepší ten
potáže, kdo rozhodně a mužně si vede, ale ovšem tak, aby mohl
ustoupiti, není-li nikterak možno proniknouti dál a provésti ještě
jiných záměrů.
Z lidských obětí k účelům čarodějným, z toho, jak zabíjejí domácí
zvířata a kterak užívají loveckých asagajů, opatřených kotvicí,
a z jiných úkazů možná poznati, že zmínění národové nejraděj
i oddávají se zvířecímu pudu loupežiti a ničiti. Ošemetnost a záští se
zřídka kdy vyskytují; z prvé nectnosti viniti lze toliko Makalaky.
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Všichni kmenové prokazují se vesměs bělochům vděčnými, a to tím
více, čím prostější vedou život a čím dále bydlejí na sever,
severovýchod nebo severozápad od slapů Viktoriiných a vtoku
Čoby do Zambezi. Marniví a ješitní jsou všickni divoši; národové
říše marucko-mabundské hoví toliko marnivosti své dovedněji
a důvtipněji než většina domorodých kmenů, osedlých na jih od
Zambezi. V mravech všickni kmenové říše mabundské stojí velmi
nízko; tato poskvrna povahy jejich jest však přirozený následek
prvotního stavu, nikoli pak úhona, které utrpěli obcujíce s bělochy,
tak jako někteří kmenové hotentotští. Domnívám se, že by běloši
předcházejíce dobrým příkladem, poučujíce domorodce a zvolna
doléhajíce na panovníka, již po dvou letech způsobili velmi příznivý
převrat. K tomu však jest potřebí, aby rázněji zakročili než posavad
a tolikéž aby vladařem byl muž, jenž by měl více cti v těle, než kolik
jsem u Sepopa seznal. Nejprve nesměli by cizinci přijímati „pocty“
mulekauské. Získali by tím nejen vážnosti, nýbrž ukázali také, že
podobný mrav není v zemi bělochů obyčejem, ba že se zavrhuje.
Aby po veškeré říši lepší řád zavládl, bylo by dále zrušiti způsob,
kterým si král vybírá manželky. Posud loupí je zpravidla proti jejich
vůli, a není tudíž divu, že mnohé z nich stávají se nevěrnými, ať jsou
za to trestány smrtí. Ženy pokládají svazek manželský vůbec za
velice volný i tehdá, když si samy vybraly muže. Královny, jež
proviňují se nevěrou, nepřispívají zajisté příkladem svým k tomu,
aby překazila se obecná nemravnost, zvláště také proto, že Sepopo
sám každý případ, o kterém se dověděl, vždy veřejně oznámil.
Kterak několik málo bělochů a domorodců, kteří přicházejí z jihu
do říše marucko-mabundské, již poněkud, byť i nepřímo, působili
v kmeny zambezijské, vysvítá z toho, že se už národové tito oblékají,
arci velmi prostě, kdežto severní sousedé království manického,
Mašukulumbové, chodí dosavad úplně nazí.
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III.
O vzdělanosti národů říše marucké
Náboženské představy – Způsob života těchto národů – Orba –
Výnos její – Spotřeba polních plodin – Oděv mužský a ženský –
Postavení ženy v říši marucké – Výchova dítek – Manželství – Jak
se mrtví pohřbívají – Náhrobky – Jak se v této zemi cestuje –
Soudnictví – Poprava – Lékaři Sepopovi – Pověra – Kouzla – Lidské
oběti – Průmyslové výrobky Maruců – Hliněné nádoby – Dřevěné
výrobky – Dýně – Pletařské výrobky – Řezací nástroje – Zbraně
lovecké a válečné – Průmysl tkalcovský – Stavba lodic – Dýmky
a tabatěrky – Zboží ozdobné – Skvosty.

Utápění osob sešlých věkem.
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V posledních kapitolách dovolil jsem si tam, kde se mi zdálo
příležité, zmíniti se o některých obyčejích v říši marucké, jež po
rozumu mém jsou zajímavé, jakož i o mnohých vlastnostech,
kterými se povaha těchto kmenů vyznačuje. V tomto odstavci pak
doplním úryvky tyto a v následující kapitole budu pokračovati
v dalším popisu svých příhod na cestách.
Jak jsem se už zmínil, čeleď Banthů věřila, než se rozdělila
v početné kmeny, s kterými se nyní potkáváme, v jediného,
mocného a neviditelného boha; víru tuto pak udrželi Marucové ze
všech kmenů banthuských tak, že nejméně ji porušili. Věří
v neviditelnou, vševědoucí bytost, která bedlivě pozoruje činy
každého jednotlivce řídíc osudy lidské po své libosti.
Marucové bojí se vysloviti jméno tohoto boha užívajíce zaň
zpravidla pouze slova „molemo“, které má však mnohonásobný
význam, a lze je tudíž v každém jeho smyslu velmi poplésti. Slovem
„molemo“ naznačují boha, zlé nebo dobré duchy, léky i jedy, kouzla,
amulety atd.; správný název řečené vševědoucí bytosti jest
„ňambe“. Vyslovujíce toto jméno zdvíhají oči k nebesům, ukazují
tam rukama, nebo činí obé, ale nevyřknou „ňambe“. Slyšel jsem
mnohé, kteří vyhýbajíce se slovu tomu říkají: „Onen tam nahoře,“
nebo „Onen“; domnívají se, že mocná bytost žije „mo-chorimo“, t. j.
v blankytu nebeském. Zemře-li kdo přirozenou smrtí, říká se:
„Ňambe jej povolal“; podlehne-li kdo v zápase se svým bližním,
s divou zvěří nebo se živly, praví se: „Stalo se tak na rozkaz
ňambův.“ Jest-li zločinec odsouzen na smrt, pokládají to za
spravedlivý trest, seslaný ňambou, a sám vinník jsa, jak se zdá,
o tom přesvědčen, podrobuje se pokorně osudu, kdežto nevinně
odsouzený – a za Sepopa bylo jich nesčetné množství – i přátelé ho
doprovázející, skládajíce až do poslední chvíle přepevnou důvěru
u vševědoucího ňambu, doufají, že přispěje svou pomocí, která
objeví se v tom, když odsouzenec vydáví jed, který při popravě
obyčejně podávají.
Národové říše marucké věří mimo to na neviditelné dobré a zlé
duchy, tyto pak zahánějí od svých dvorců neb aspoň ukrocují jejich
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hněv rozvěšujíce po kolech všelijaká zaříkadla. Takové prostředky
zapuzující a chlácholící jsou: kosti zvířecí a lidské, hroší zuby,
zvláštní kusy dřeva, stromové kůry, dýňové láhve a pod., které
zavěšují v košíčkách, podobných vaku a spletených z lýčí, trávy
nebo listí, na koly metr až čtyři třetiny metru vysoké. Většina kmenů
říše marucko-mabundské věří v život záhrobný, a proto ku příkladu
Masupiové zastrkávají mohutné sloní kly do hrobů svých
pohlavárů. Činí to hlavně z té příčiny, aby uchlácholili náčelníka,
jenž dlí blízko ňambe a hněvá se za to, že se mu bylo rozloučiti
s veškerým majetkem a s poddanými; domorodci masupijští
věnujíce mu sloní zuby, chtějí ujistiti se jeho přímluvou, po smrti
dvojnásob mocnou.
Kromě toho, že veškeré zlo sčítají na zlé duchy, národové tito věří
také pevně, že zemřelí pohlaváři projevujíce jim svou nepřízeň
a hněv sesílají na ně rozličná neštěstí; proto snaží se je ulahoditi
rozličnými obřady, které vykonávají na jejich hrobu. Roznemůže-li
se člen královské rodiny nebo běloch v obvodu královských
pohřebišť, odnesou nemocného, je-li v přízni králově, na hrob
nejznamenitějšího předka, tam pak vládce koná obřad podobný
modlitbě, prose a zaříkaje zemřelého, aby smiloval se nad ubohým
trpitelem a vyprosil mu od ňambe zdraví.
Způsob života, který kmenové spojené říše marucko-mabundské
vedou, není veskrze tak jednoduchý jako život příbuzných kmenů,
osedlých na jih od řeky Zambezi. Zoraná půda odměňuje rolníka tak
hojné, dobytek daří se v dvou třetinách říše tak výborně, třetí pak díl
země, kde tsetse má svou oblast, tak jest zvěrnatý, řeky, choboty
a zátoky její plny jsou ryb, a lesy, keře i louky tak osypány jedlými
plody, semeny a kořeny, že domorodcům není třeba trpěti nouze
a hladu, když se letní deště nedostaví, kdežto bečuanští kmenové
v takový čas umírají nedostatkem. Hojnost vody, úrodná půda
a teplé podnebí podporují orbu a chov dobytka velmi vydatně.
Ženy plejí pilně na polích, takže prosta jsou všeho pýru; větším
dílem jsou na nich také vykopány svodnice, aby voda mohla
odtékati. Když se blíží žně, domorodci vystavějí hlídací boudy,
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v nichž jak mládež, tak dospělí někdy ve dne i v noci pole střehou.
Vymlacujíce obilí sypou klasy a palice na veliké haleny a kůže, také
na slaměné a rákosové rohože a potom mlátí do nich obušky. Jistý
díl úrody náleží ženám, které s ním mohou naložiti, jak chtějí.
A ženy dovedou hájiti majetku svého slovem i skutkem a též díl svůj
dobře prodati; pozoroval jsem, když jsem buď sám od domorodců
kupoval, buď obchodníci zboží své vyměňovali, že nebylo tak
snadno dostati žádaných věcí od krásné pleti. I tenkráte, když muži
prodávali zboží za své ženy, žádali vždy větší plat říkajíce: „Žena to
chce, jinak nedostanu-li tolik, mám obilí přinésti zpět.“
Vyjma pole, na nichž pěstuje obilí, které pak odvádí desátkem
pohlaváru a králi, rodina asi pěti osob vzdělává pro svou potřebu
jeden až tři pozemky po 2800–3000 čtverečných metrech výměry.
Poněvadž však role tato dvěma třetinami leží v zalesněné části říše,
mužově a mladíci zporážejí nejprve podrost a osekají velikým
stromům větve. Klestu pak užívá se k tomu, aby se pole náležitě
ohradilo. Podrost a vypleté býlí zapalují, popelem z něho hnojí se
pole a potom se osívá. Seje se obyčejně v měsících září a říjnu; dýně,
bobovité plodiny, tabák a p. sázejí a sejí se od konce října až do
začátku prosince. Tyto polní plodiny zrají nejdříve, vyrůstajíce ku
podivu rychle, často již v lednu, kaferské žito všelijakých druhů
a kukuřice v únoru, boby v obou měsících.
Nejčastěji se pěstuje obecné kaferské žito, jehož rozeznávám dva
druhy, bílé a červené. Daří se znamenitě a činí hlavní díl rostlinných
desátků; také vyváží se obchodem za hranice ze všech polních
plodin nejvíce. Oba druhy jsou tytéž jako ty, co rostou v Jižní Africe.
Třetí druh žita, jenž se též, ačkoli zřídka, vyskytuje tu i tam v Jižní
Africe, nazývají holandští lovci „kleen-korn“, Marucové pak zovou
je „rosa“. Druh tento má símě podobné semenci, z kterého, když se
jemně utluče, jest černá mouka, hodící se mnohem lépe na chleba
než mouka z obou druhů sorgha, poněvadž jest vaznější. Marucové
ji také vskutku pokládají za jemnější a přikládají jí dvojnásobnou
cenu nad oba předešlé druhy.
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Stejně rozšířena jest kukuřice a daří se výborně, hojněji však od
této plodiny pěstují v říši marucké dýňovité plody, z nich hlavně
několik vodních melounů, jedlé tykve a nesčetné množství
hruškovitých a jiných dýní, které sázejí pouze pro jejich oplodí.
Tolikéž hojně pěstují dvě bobovité rostliny, jednu s malými
bezbarvými boby, druhou s plody, poněkud většími, barvy červcové
nebo fialové. Boby odvádějí se s mabelem (obyčejným žitem), rosou
a imbonim (kukuřicí) kromě jiných věcí za desátky. Uvaří-li se
s hroším sádlem anebo masem, boby li-tu a di-nau-a jsou krmí, která
chutností předčí naše druhy domácí.
K těmto polním plodinám třeba přidati ještě tři jiné, z nichž se
manza a masošvani (Arachis hypogaea, podzemnice, m’pinda říkají
obyvatelé na středu pobřeží západního) pěstují po veškeré říši,
bavlna pak toliko ve východních končinách jejích. Z toho, že se tyto
plodiny tam daří, lze bezpečně souditi, že by bylo možná i rýži
s prospěchem seti. Podzemnicí se dílem platí daně a poplatek,
manza jest korunní statek a všechen její výtěžek odvádí se dvoru,
kdežto bavlnu východní kmenové sázejí sami pro sebe. Manzu
rozmílají na jemnou mouku a dělají z ní kaši nesolíce jí; podzemnice
požívají tak, že ji praží v popelu i se slupkami. Evropané pak, kteří
cestují u Zambezi, užívají pražených těchto plodů, nemají-li nic
jiného, za náhražku kávy.
O bavlně sluší podotknouti, že dělají z ní pevné, silné tkaniny.
Kolem chýší a porůznu mezi žitem a kukuřicí domorodci sázejí
hojně cukrovou třtinu (imphy), která velmi bujně a vysoko vyrůstá;
neužívají však jí za potravinu, nýbrž aby zaháněli žízeň. Je to týž
druh, který roste po veškeré Jižní Africe; na středním toku
zambezijském dospívá největší cukernatosti od prosince do února3.
Chtějí-li domorodci sázeti tabák, volí k tomu povětšině úvaly, asi
deset až dvacet čtverečních metrů veliké. Tabák se usuší, rozkrájí,
navlhčí trochu a potom v stoupách na žito upěchuje v kužele
a bochánky. Vůbec jest tabák, jak jej poddaní vládce manického
3

Viz přídavek 3.
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pěstují, silněji stlačen, obsahuje mnohem více nikotinu a vydrží déle
než ten, který ostatní domorodí kmenové jihoafričtí připravují.
Přihlížeje k půdě, podnebí a k tomu, že možná pozemky
zavodňovati, jsem přesvědčen, že by se v této zemi dařily výborně
nejen naše obilí a zejména pšenice, nýbrž i rýže; bavlna ve
východních končinách, také káva, tolikéž víno a naše i jižní ovoce.
Všimneme-li si, kterých potravin domorodci nejvíce stráví,
shledáme, že vedle zvěřiny nejoblíbenější jsou obyčejně kaferské
a drobné žito, kukuřice a tykve. Po rybách nejvíce bývají potravou
kyselé a sladké mléko, hovězí, kozí a skopové maso, asi čtyřicet pět
druhů divokých plodů, dvojí boby, podzemnice, kuřata, pernatá
zvěř, manza, med atd. Maso vaří povětšině v hliněných hrncích,
dobře zavřených, anebo pekou je nad uhlím buď na rožni, buď bez
něho. Kmenové říše marucké upravují maso mnohem chutněji než
národové na jih od Zambezi; trvám, že žádný z nich nepřipravil by
tak chutných pokrmů masitých, jaké umějí vařiti a péci v lepších
domech říše marucké. To překvapí cestovatele tím více, pováží-li,
kterak jest země tato nepřístupná, srovnáme-li ji se zeměmi
bečuanskými. Pernatou zvěř buď vaří, buď pekou a podávají ji
s neoškubanou hlavou nebo chocholkou na dřevěných mísách,
pěkně prolamovaných. Z pověry mnozí kmenové pohrdají některou
zvěřinou; u jedněch ku př. nevšímají si pallahů, jiní opovrhují
antilopou losí, někteří nejedí masa hrošího, kdežto mnozí požívají
naopak masa, které, jako zvláště maso dravých zvířat, jihoafričtí
domorodci většinou pokládají za nejedlé.
Maso a ryby také suší a schovávají na delší čas bez vší přísady
soli. Obilí buď vaří, buď roztloukají v dřevěných stoupách na
mouku, z které připravují kaši, přilévajíce mléko nebo vodu;
kukuřici vaří nebo praží buď za zelena nebo suchou, z bobů vaří
kmenové tito zmíněné již druhy a praží podzemnici. Tykve
rozřezávají a tolikéž vaří, vodních melounů požívají buď syrových,
buď vařených. Důležitá je příprava manzy, jejíž kořeny jsou za
zelena jedovaté, uschlé pak a jemně byvše rozemlety poskytují
výborné kaše, která jest zvláště k masitým pokrmům velmi dobrým
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příkrmem. Plané plody stromů nebo keřů pražívají čerstvé nebo
sušené jak na ohni, tak i na slunci, také vařívají je v mléku nebo též
rozmačkávají je a tak jako naše kaše požívají. Poněvadž plané ovoce
zraje v rozličných dobách ročních, lze tvrditi, že se domorodci říše
marucké mohou po celý rok živiti výhradně touto potravou.
Aby kořenili pokrmy, toliko zámožnější užívají soli, ježto ji
dopravují až z dalekého západu a jihozápadu. Za lihové nápoje
připravují z kaferského žita silné a slabé pivo, prvé, ležák, jmenují
matimbe, druhé nazývají bučuala; mimo to vyrábějí nasládlá piva
z několikerého planého ovoce, jako z ovoce morulového, nápoj
podobný moštu, a pak zmíněnou již medovinu impote. Zámožnější
domorodci stolují zpravidla dvakráte za den, nejprve půl druhé
nebo dvě hodiny po východu, po druhé při západu slunce; pivem
zapíjejí. Chudší lid má vydatnější jídlo toliko jednou za den, a to
navečer.
Národové říše marucko-mabundské připravujíce pokrmy hledí si
zvláštní čistoty a chovají jídla v čistých dřevěných a hliněných
hrncích, v košících a tykvových lahvích. Marucové byli též
z domorodců první, u kterých jsem viděl dělati máslo. Také kouří
více než ti kmenové, jež běloši seznámili s tabákem. Již v útlém
mládí oddávají se tabáku, kouříce a šňupajíce ho; zejména jsou
všickni náruživými šňupáky nevyjímajíc ani mladých dívek.
Šňupavý tabák svůj míchají však více než na jihu; obsahuje šňupec
jejich tlučený tabák, popel, sušené a na prášek rozemleté lodyhy
leknínové a výměšek ze žlázy zorilly (Rhabdogale mustelina).
Kuřlavý tabák upravují v bochníkovité koláče, které provrtávají
a nosí navěšeny na šňůrách.
Tolikéž v tom pokládám kmeny říše marucko-mabundské ze
všech domorodců, které jsem až dosud v Jižní Africe poznal, za
nejčistší, jak pečují o své tělo; neboť koupají se často i tenkráte, když
pro krokodily v lagunách a na mělčinách koupati se jest velmi
nebezpečné.
Šat Maruců, ač prostý, jest mnohem úpravnější než ten, který
většina jihoafrických kmenů nosí. Místo kožených třísní zuluských
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a řemene, sotva dlaň širokého, který si Bečuanové, Makalakové a j.
přivazují kolem beder, mužové maručtí užívají zpravidla, kožených
a kartounových zástěr, jež ovinují kol opasku od předu dozadu.
Toliko kmenové, kteří častěji přicházejí na jižní břeh zambezijský,
jako Batokové, Makalakové, Manansové, Masupiové, Marucové a j.
a tam hojně obcují s bělochy, berou si na zástěry kartoun. Obyčejně
potřebují kusů obyčejného kartounu zdélí asi 21/2–3 metrů,
nehledíce si tuze rozličných barev. Nemohou-li dostati kusu takové
délky (siciby), dbají o to, by si zjednali aspoň takový, který by jim
sahal zpředu až po kolena.
Ti, co nosí kožené zástěry, užívají k tomu koží z malých ssavců,
vydělaných na zámiš, jako Marucové a Masupiové ku př. vybírají si
k tomu kůže z antilop urebi a schovávavé (Scopophorus
a Cephalolophus), do nichž podle kraje jsou vřezány buď okrouhlé,
buď čtverhranné díry; kůže z hlavy zvířecí bývá nahoře u pasu.
Manansové nosí však malé kousky kartounu, sukna nebo kůže sotva
jako dlaň širokých. Také svými halenami kmenové banthuští,
přebývající v říši marucké, značně se liší od většiny národů, kteří
náležejíce do téže veliké čeledi bydlejí na jih řeky Zambezi. Libují
sobě v halenách okrouhlých, velmi podobných španělskému
pláštíku, jež dosahují na boky. Panovník a několik jeho nejvyšších
hodnostářů šatí se někdy po evropsku, často však chodí také
v pouhé zástěře nebo zahalují se za nepohody vlněnou pokrývkou.
Opasek robí si z hladce vydělané kůže pakoní nebo gazelí nebo
sloní, z kůže vodního leguana, kobry a jiných hadů aneb i zpletiva
slaměného nebo travěného.
Co se týče šatu dětského, sluší podotknouti, že se teprve
dospělejší dítky odívají, kdežto menší dívky chodí až do čtyř let,
chlapci pak až do šestého nebo desátého roku docela nazí. V čtvrtém
roce děvčata dostávají koženou zástěrku z tenkých řemínků, až
dvacet pět centimetrů dlouhých a zkroucených, někdy také
bronzovými kroužky ozdobených; po desátém roce nosí zpravidla
malou čtverohrannou zástěrku koženou, kterou upevňují na řemeni.
Ježto však bývají již v útlém mládí, a mnohem dříve než dospějí,
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zasnubovány, tož mnohé nosí dvě zástěry, napřed kratší a vzadu
delší.
Vdané ženy odívají se sukénkou, sahající až po kolena, která
zhotovena jsouc obyčejně z hovězí kůže, na zámiš vydělané tak, že
chlupy obráceny jsou dovnitř, přivazuje se kolem těla dvěma
řemínky. Vnější strana sukénky natřena jest silně rudohnědým
tříslem, příjemně páchnoucím. Kojící ženy oblékají se často jako
muži pláštěm z kůže antilopy lečve, který přehazují přes záda;
přijde-li k nim však cizinec nebo host, stáhnou jej přes prsa.
Za nepohody nosívají ženy a někdy tak muži obrovské kožené
haleny okrouhlé, jež dosahujíce až na paty a jsouce zpředu otevřeny
mají otvor pro hlavu. Oděv tento přivazují na krk řemenem nebo
připevňují buď dřevěnou, buď kovovou přezkou a přidržují si jej
pravicí dohromady, takže vypadají v něm, jako by zahaleni byli
řásnatým kuželem koženým. Domorodci říše marucké chodí valnou
většinou bosí, což písečná půda, které téměř veskrze pokrývá jejich
krajiny, připouští ovšem více než země, převahou trnitá, po které
jest kráčeti obyvatelům na jih od řeky Zambezi. Nicméně kmenové
říše marucké, když vydávají se na delší cestu, obouvají si obyčejně
sandály ze surové kůže buvolí, pakoní a hovězí, ty pak přivazují
řemínky kol palce přes nárt za patu.
Někteří z východních kmenů poplatných, jako Makalakové
a Matongové, vyrábějí bavlny, kterou sami vypěstovali, tkaniny
zvící malého šátku až pokrývky. Podobná pletiva Mašonové pletou
z lýčí. Menší tkané kusy berou si obyčejně muži na zástěry,
pokrývky pak užívají pro domácnost; jsou čtverohranné a podlouhlé
a na kratších stranách opatřeny třísněmi, bývajíce jeden až dva
metry zšíří, 11/2 až 21/2 metru zdélí; třísně dělají deset až čtyřicet
centimetrů dlouhé.
Ženy v říši marucké mají mnohem lepší a důstojnější postavení
než u kmenů, osedlých jižně od řeky Zambezi. Vzdělávají sice ženy
marucké také pole a pomáhají stavěti obydlí, ale nejtěžší práce jako
rybolov a honba náleží mužům, kteří též opatřují stavivo. Starší lidi
nalezl jsem po výtce v lesích a na polích, ani muži sbírali plané
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plody, ženy pak poučovaly mladší své družky, jak si mají vésti, při
čemž zabývaly se snadnějšími pracemi. Synové chudších rodin
a chlapci nevolníků jsou nejvíce pasáky, hlídajíce stáda jednak sami,
jednak za dohledu dospělého muže; hoši ze zámožných rodů cvičí
se často v honbě buď asagajem, buď puškou. Ve žních jest úkolem
chlapců, aby postavíce se na dřevěné hlídky, ledajak stlučené, které
vynikají nad role, chránili polní plodiny od gazel a ptáků, a kdyby
se blížili antilopy, buvoli a sloni, mají povykem přivolati vesničany.
Obyvatelé říše marucké nejsou spáči; vstávajíce již jednu nebo
půl druhé hodiny před východem slunce, dávají se chutě do práce
a chodí pozdě spat. Zábavy počínají se, když nastává soumrak; čím
nižšího jsou domorodci stavu, tím později se jim oddávají. Ložem
bývají haleny, kůže, sláma nebo travěná rohože: postel králova
skládá se z dvaceti pěti velikých a skvostných halen, na sebe
položených. Každou pak noc byly určeny tři až čtyři královny, aby
sedíce po krajích lůžka, bděly nad spícím králem.
Děti nechávají ženám, aby je vychovaly, chlapci však vymykají se
velmi záhy bedlivému dozoru matčinu a přichylují se více k otci.
Dětem volného domorodce přidružují děti otrocké, aby si s nimi
hrály a vzdělaly se za příští jejich družinu; nevolníci ti pak působí
nenepatrně v dospívající své pány, kteří často se jim vřele oddávají
jakožto svým rádcům a pomocníkům. Rodiče si povětšině děti své
tak zamilují, že jsem kolikráte viděl, jak dvanáctiletí hoši již
rozkazovali svým otcům. Chlapci cvičí se záhy zápoliti zbraní
a stavějí si už za mlada své vlastní chýše. Děvčata přidržují
k usilovné práci, neboť otcové jsou zvyklí, aby dorůstající dcera
vydatně pomáhala obstarávati výživu. Dívky menší zaměstnávají se
až do desátého nebo dvanáctého roku hlavně tím, že přinášejí vodu
a pracují v domácnosti.
Svatby slaví se okázale s obřady, které jsou druhdy až výstřední
a při nichž jako při pohřbech hlavní jest úlohou svatebníků vypíti,
jak možná nejvíce, piva z kaferského žita a provésti zvláštní tanec.
Sňatek uzavírá se hned po tom, jakmile děvče dospělo pohlavně,
jestliže děti nebyly již v nejútlejším mládí spolu zasnoubeny.
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Nezřídka přihází se, že vážený muž požádá za manželku
o dospělou dceru svého přítele, k čemuž otec svolí, nový pak zeť,
který mívá již několik žen a dětí, zaslíbí některou svou malou
dcerku tchánu svému, a z toho vznikne příbuzenstvo, v říši
marucko-mabundské nevzácné, že se zeť stane tchánem svého
tchána. Sepopo byl zároveň zetěm a tchánem několika košich
a kozanů. Dospěla-li dívka pohlavně, oznámí se to hned její
družkám, ty pak ji den co den osm dní po sobě navštěvují pozdě
večer a provádějí na jejím dvorku až do tmavé noci tanec, zpívajíce
přitom a chřestíce chřestačkami; k této návštěvě zve ostatní družky
za soumraku některá dívka hlučně halekajíc. Dospěje-li dcera košiho
nebo králova nebo některá z blízkých příbuzných jeho a jest-li už
zasnoubena, tož zavedou ji nejbližší její příbuzné, které jsou
provdány, do nedalekého lesa nebo rákosiny, kde žije potom týden
zcela o samotě, ošetřována jsouc jenom otrokyní. Každý den však,
když večer nastane, vyhledají ji přítelkyně, natírají vlasy její vonnou
mastí a napomínajíce ji a domlouvajíce připravují družku k stavu
manželskému, a když uplyne řečená doba, odevzdávají ji manželu
jejímu. Svatby oslavují se tanci, kterých se však účastní jen muži;
zmínil jsem se o zábavách těch líče tance zásnubní. Takový tanec
trvá pravidelně, i když nevolníci slaví sňatek, po dva až tři dni
a noci. Otroci zasnubují se toliko na rozkaz svého pána, svobodník
totiž dává nevolníku některou ze svých otrokyň v manželství.
Obyvatelé říše marucké pohřbívají mrtvé docela jinak než
národové jihozambezijští. Kdežto kmenové říše marucké při pohřbu
zpívají, povykují, hudou a střílejí, jižní jejich sousedé naopak
pochovávají mrtvé obyčejně za temné noci u samých dvorců, mezi
nimi nebo pod křovím, aby hrob byl pokud možná skryt. V tom se
národové říše marucko-mabundské také liší od nich, neboť označují
povětšině pohřebiště svá velmi patrně.
V říši jest zvykem ukládati památky po šťastných lovech. Takové
trofeje lovecké jsou, jak už jsem podotkl, lebky gazelí, zebří a j., které
nastrkávají na koly, kdežto hlavy velikých dravců, jako jest
obyčejem v zemi matabelské, kde kůže lví odvádějí králi, odevzdati
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jest místodržiteli nebo, je-li blízko sídlo královo, samému
panovníku. Tyto lebky snášejí na hrob lovcův, zasazujíce často
kolem něho v oválu stromky, neb aspoň obkládají hroby suchými
větvemi chtějíce zabrániti, aby zvěř vkročíc na posvátné místo
neznectila ho. Většina kmenů říše marucké vystrojuje pohřby své
s mnohými obřady, a to zakládá se bezpochyby v tom, že dobře si
představují, kterak jest živobytí lidské krátké, a věří v život
záhrobní.
Nejdokonalejší náhrobky spatřují se ve vlasti panujícího kmene,
v zemi barocké, kde každému znamenitému údu královské rodiny
budují pomník. Lituji velice, že mi nebylo možná, když jsem
cestoval na severozápad, abych si tyto náhrobky prohlédl; vím
o nich jen tolik, co mně vypravoval Sepopo, jeho poddaní,
nejpřednější pohlaváři, bydlící v Šešeke, jakož i oba obchodníci se
slonovinou, Westbeech a Blockley, kteří vyzváni byvše králem
cestovali roku 1872 a 1873 zemí barockou.
Navštíví-li krále poddaní ze vzdálených končin jeho říše, tož
vstupujíce do královského dvora volají několikráte po sobě: „Tautu-ňa, tau-tu-ňa,“ potom sednou si stranou nedaleko vchodu na
bobek a čekají mlčky, až je některý vyslanec králův osloví. Někdy
předvede je před panovníka jejich koši, kozana atd., přebývající
v Šešeke tak, že plíže se oznamuje králi příchod svých krajanů.
Zavolá-li je vladař, tož blíží se k němu pokorně lezouce po čtyřech,
zastaví se asi na čtyři až šest kroků před ním a tleskají tak dlouho
rukama, dokud k nim nepromluví. Mnohdy činí to pouze vůdce
příchozích. Když jim král odpoví, vzdálí se zase hlučně tleskajíce;
tím se audience končí. Ti domorodci, kteří přicházejí z okolí
sídelního města, pozdravují krále volajíce: „Šangve-Šangve!“
Obyčejný pozdrav jest: „Šangve, koši!“ nebo: „Rume-la, Rumela
intate“; prvním slovem pozdravují zejména bělochy.
Mimo tyto způsoby pozdravovati jest ještě jeden, kterým cizího
návštěvníka vítají jak vladař, tak i koši, kozana a všickni majetníci
domů a chat; ale panovník pozdravuje tímto způsobem toliko
znamenité osoby. Když s příchozím krátce pohovořil, hostitel
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nabéře důkladný šňupec ze své tabatěrky, kterou má zavěšenu na
řemínku kolem krku, na náramku nebo také na haleně, ba někdy
vysype všechen tabák na levou dlaň a posilniv se sám podává
šňupec v přivřené ruce tomu, kterého chce nejvíce vyznamenati,
a pak ještě dvěma nebo třem z ostatních.
Když se cestovatel chystá v říši marucké na výpravu, tož najme si
nosiče buď na celou cestu, buď od sídel jednoho kmene k druhému,
kudy se ubírá, což ovšem třeba dopodrobna vyjednati s králem. Za
to, že král cestovateli propůjčí nosiče, dostane darem zadovku
s dvěma sty nábojů anebo tři pušky na slony (předovky),
v nejnovější době také šatstvo a j., místodržitel pak, jehož územím se
béřeš, pěkný nějaký šat anebo dobrou vlněnou pokrývku;
domorodému sluhovi dává se za dvouměsíční práci mzdou
bavlněná přikrývka nebo tři metry kartounu a půl kilogramu pěkně
modrých a malých perel skleněných. Chce-li domorodec sloužiti
bělochu šest až dvanáct měsíců, nutno, aby dříve vymohl si
dovolení od panovníka, kterého není potřeba jen tehdá, když
vyjednají si takovou věc otrok a koši potajmu mezi sebou. Za službu
dvanáctiměsíční platilo se u Zambezi mušketou, arciže kromě toho
sluha po všechen ten čas dostával potřebnou stravu a někdy též
trochu tabáku nebo dachy.
Je-li vůdce nosičů a veslařů přísný, tož vedou si statečně a pracují
neúnavně, spokojují se, dostanou-li jísti jednou za den a mohou-li si
odpočinouti jednou půl hodiny a čtyři nebo pětkráte po čtvrt
hodině, i vydrží od úsvitu až do čtyř i pěti hodin odpoledne nésti
břemeni nebo veslovati. Odpočinku užívají k tomu, že rychle
rozněcují oheň nosíce s sebou stále hlaveň a pak vykouří malou
dýmku dachy.
Docela jinak se věc má, nedostaneš-li dobrého makozany za
dohližitele; tehdá sluhové, zvláště ti, kteří se už častěji stýkali
s bělochy, způsobují cestovateli mrzutosti, obtěžují jej nemálo,
zdržují a překážejí v cestě, kde a jak jen mohou. Podáš-li se jim,
pochodíš tím hůře. Břemeni domorodci nosí na hlavě nebo na
sochoru, který si kladou přes rámě, těžké předměty dopravují
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s místa na místo dva až čtyři muži na dlouhém bidle. Obyčejně
nosiči urazí tři anglické míle za hodinu po souši, na vodě, plují-li
proti proudu, 31/2 až 41/2, po proudu 51/2 až 7 mil, jestliže proudy
a peřeje nezdržují plavby nebo nezahrazují-li cesty hrochové.
Cestují-li domorodci sami, neberou nikdy mnoha potravin s sebou
do zásoby; ti, kteří na dvoj vešlých člunech odvážejí žitné desátky
do Šešeke, mají lodičky své tak přetíženy nákladem, že nezbytno
jim, aby si potravu opatřovali cestou. Proto brávají z domova pouze
několik ryb, sbírají plané plody, a ježto plují zpravidla velmi tiše
podél břehu, jsou s to, aby zabili dosti ptáků, dřímajících v pobřežní
rákosině a trávě, takže po nich jistou rukou házejí holí thoboní.
Soudnictví říše marucko-mabundské jest opravdu v mnohé
příčině dosti spořádané, zvláště pak bylo zvelebeno tím, že byla
zřízena veliká rada. Žel však, že tento ústav, zavedený po vůli
vládnoucího kmene a laskavého panovníka, ovšem již dávno
zemřelého, který velice pečoval o blaho říše, znenáhla pozbýval
despotickou vládou královské vážnosti a moci, až za NeronaSepopa vliv jeho dokonce zanikl, takže v posledních desetiletích
právo v říši marucké říkajíc rok co rok hůře bylo konáno.
Starodávné zvyky, které takové jsou váhy jako zákon, domorodí
kmenové dědí věrně po praotcích a řídí se jimi ochotně, takže lid
nese velmi nelibě, zlehčuje-li někdo jejich právní moc, totiž
obmezuje-li je panovník libovolně; když Sepopo jal se potlačovati
tyto obyčejové zákony, lid odvrátil se od něho po prvé a nejvíce.
Panovník tento dílem zrušil, dílem po svém rozumu docela zkomolil
a znova upravil právní zásady v příčině nemovitého a movitého
majetku, ať se už do toho pojímaly jak věci, tak osoby, dále
společenská práva, jimiž rozliční kmenové stanovili poměry své
vespolek a k Marucům, svazky poddaných a poplatníků s vladařem,
ustanovení o následnících trůnu, smluvně klausule, trestní zákony
atd.; jest však jisté, že staré zákony marucké budou z největší části
za Vany-Veny, jeho nástupce, opět uvedeny v platnost.
Menší spory uklizují makozanové a kozanové, důležitější rovná
místodržitel; nad všemi těžkými zločiny, jestliže nebyly spáchány
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tuze daleko od sídla králova, rozhoduje panovník a veliká rada.
Vražedníků jest vůbec pořídku a čin jejich tresce se smrtí. Popravy
se většinou vykonávají v sídelním městě, poněvadž mnozí
domorodci, kteří jsou v provinciích neoblíbeni a závistí stíhaní,
bývají obžalováni z velezrady a zavlékáni do sídla králova. Sepopo
neohlížel se na nic; i když hodnostáři mohli se vykázati dlouholetou
a věrnou službou, i když příbuzní jeho dovolávali se přátelských
svazků, nic jich nechránilo, jakmile se v králi vzbudilo podezření;
v takovém případě každý zákon pozbyl své platnosti. Postačovalo,
aby domorodec byl otráven nebo upálen, jestliže ho někdo obvinil
z velezrady, z vraždy, z cizoložstva, spáchaného s některou
královnou, nebo že chtěl uprchnuti z říše, že prodával slonovinu
a med, že kradl královský majetek, nebo že bližní jeho sešel náhodně
smrtí. Rvačky, zranění, menší krádež trestány byly těžkou prací na
královských polích anebo doživotním otroctvím. Nedbal-li král
o vinníka zvlášť a pakli ho nestíhal záštím, tož odevzdal rozsudek
veliké radě, a jestliže ta hlasovala, aby byl popraven, odsouzenec byl
odevzdán na soud boží, aby vypil jed.
Pokusím se vylíčiti přípravy i s obřady takového soudu božího,
vlastně popravy.
Zlatá záře rozlévala se po širé rovině, rozkládající se několik mil
na východ od nového hlavního města říše marucké, Šešeke. Na
mnohých stranách města bylo ještě ticho, protože si obyvatelé až do
tmavé noci dopřáli při kvasech hodně bučualy. V dědinách
mabundských a masupijských byl naopak již dosti velký ruch,
obzvláště však bylo živo v osadách mambojských, vystavěných na
samém břehu říčním. Mamboëové, kterým sluší ryby loviti, nedávají
se od třpytivých poslů zlatého slunka pobádati k práci; sotvaže
svítá, již jsou u svých člunů a sítí, aby zajeli do blízkých
i vzdálených lagun a říčních zátočin a nalovili tolik ryb, kolik jim
královský kuchař rozkáže přinésti. Čilý život v malinké zátoce
blízko mé chýše, kde mívali své loďky, přivábil mne nejednou ráno,
a tak vstal jsem i dnes a díval se na ně, jak se činí.
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Sepopův kapelník.
Když poslední z nich odrazili od břehu, vrátil jsem se k své chýši.
Mezi ní a královými budovami byl volný prostor, zšíří asi šesti set
kroků, a přes něj bral se průvod asi dvaceti lidí. Měli namířeno
k lesu jdouce po pěšině, která vedla mezi mou chatou a rákosovými
domky portugalských obchodníků skrze dědiny marucké. Napřed
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kráčel muž, dobře známý všem obyvatelům šešeckým jakožto
vykonavatel ukrutností, které král Sepopo páchal. Byl to Mašoku,
hyena mabundská, postrach veškeré říše marucké. Oblečen byl
vlněnou košilí, strakatě kostkovanou, která mu sahala až na paty; za
ním šel muž prostředního věku a toho následovali dva starci, pravé
živoucí mumie, kteří označeni jsouce čapkou podobnou fezu, byli
vůbec známi, jsouce osobními lékaři královými a hlavními řečníky
nelidské užší rady, jež panovníku stála po boku. Za nimi brali se
čtyři mladíci, ozbrojení asagaji. Průvod končil se dvěma skupinami
as osmi osob; v prvé viděl jsem ženu a dvě děti. Lidé ti byli, jak se
zdálo, neveselé mysli, kdežto poslední skupina kráčela křičíc
a povykujíc. Dívaje se za tímto zástupem, zaslechl jsem za sebou
zděšeně šeptati: „Camaja mo mositu, ku umubulaja mona mo!“ (Ti
jdou do lesa, zabít onoho muže.) Slova ta pošeptal mi chlapec ze
Šešeke, nesoucí ke mně ryby na prodej za skleněné perly, když
spatřil skupinu, která vzbudila můj pozor.
Ten, jejž vlekli na popravu, byl od několika svých sousedů,
závidějících mu bohaté jeho žně, obviněn z velezrady a králem proti
rozsudku veliké rady odsouzen k smrti. Král tehdá právě ochuravěl
a nemoc jeho sečetli na jakási kouzla, která prý též onen ubožák
nastrojil.
Hned, jak přišli na popraviště, kat strhl odsouzenci koženou jeho
zástěrku s těla, přelomil náramky, urobené ze slonoviny a dřeva,
kdežto čtyři ozbrojení pomahači jeho sáhli do blízkých keřů, aby ze
zelených ratolestí spletli ubohé oběti zástěru kolem beder. Prostřed
malé mýtiny stály dva hrubé koly, metr od sebe a půl druhého
metru nad zemí vyčnívající, spojeny jsouce v dolejší třetině a nahoře
příčkami. Mimo to bylo na popravišti tu tam viděti hromadu
popelu, z níž čněly jednotlivé kosti lidské, napolo spálené.
Mašoku ujal odsouzence za ruku, přivedl jej ke jhu, poručil mu,
aby si sedl, a rozkázal, a i se chytí rukama kolu. Jeden jeho průvodčí
přinesl malou dýňovou láhev, druhý dřevěnou misku. Popravčí
nalil z láhvice tmavou tekutinu, odvar to z jedovatých bylin, na
misku, kterou mu sám král předešlý večer dal k popravě, podal ji
55

„provinilci“ a velel, aby pil. Jedva se napil, vrhli se naň ti, kteří se
skloněnou hlavou a naříkajíce šli na popravu, a hlasitě bědujíce
volali: „Muži, bratře, otče, příteli, příteli! Neboj se, nezemřeš, jsi
dobrý člověk, nikdy jsi nic zlého nespáchal; zlí lidé, kteří bažili po
tvém mabeli (žitu) a tvém khomu (dobytku), mluvili špatná slova
proti tobě a proto tě sem přivlekli; ty jsi nikdy nic zlého neobmýšlel
proti králi a tedy nezemřeš. Ňambe, který zná dobrá i zlá srdce, vidí
též tvou nevinu a způsobí, že vydávíš molemo.“ Tak mluví přátelé
odsouzencovi, hladí ho a lichotí mu. Jakmile poněkud ustanou ve
své horlivosti, předstoupí žalobníci, totiž ti, kteří byli v průvodu
zadním vojem. Zatínajíce pěsti, hrozí sedícímu na lešení a zlořečíce
proklínají ho nejhrubším způsobem: „Ty zrádce, ty lotře, černé je tvé
srdce, tys chtěl krále zavražditi! Hodil jsi do jeho bytu zlá kouzla,
která zanesla do něho nemoc, ale my jsme viděli tvou zlobu,
pověděli jsme ji králi a nyní zhyneš za to smrtí. Vidíš zde tento
ohníček, který právě naši bratří roznítili, viz, k tomu přiložíme ještě
a potom usmažíme na něm a spálíme tvé kosti, kosti zlého
velezrádce!“ A znova hrozí mu pěstmi a plivají po něm.
Po starých zákonech maruckých jest každému odsouzenci vypíti
misku jedu. Padne-li, poživ otravného nápoje, bezduchý na zemi,
prohlašují jej za vinna a hned spalují; pakli naopak jed vydáví, jest
nevinen. Toť arci není blahodějný způsob dávati milost, neboť po
jedu nastane rozklad krve a následkem toho vzniknou vyrážky
kožní s úbytěmi, takže takového ubožáka zachvátí po mnohých
útrapách za několik let smrt. Král Sepopo, který ve své zemi zvrátil
téměř všecky zákony a zvyky, nedbal ani tohoto obyčeje a dával
často potají katu rozkaz, aby odsouzence buď jak buď popravil.
Tak stalo se, že nemohl král, když se ze své vlasti, země barocké,
přesídlil do Šešeke, vzíti s sebou do nového sídla pro svou
domácnost žádného skotu, poněvadž moucha tsetse má vůkol
Šešeke svou oblast. V novém sídle Sepopově však žil kromě jiných
také pohlavár, jménem Mokoro, který měl veliká stáda. Toho si
hned král vyhlídl, a tím rozhodl se osud ubožákův. Byl obžalován
a odsouzen, ale jed veň nepůsobil. Tu vyskytl se druhý otrok, který
56

nařkl pohlavára z velezrady, a když po druhé byv odsouzen, zase
vyvázl, byl po třetí shledán vinným a při popravě držen trupem tak
dlouho v ohni, dokud nevypustil ducha.
Když jsem Šešeke opustil, byla i žena pohlavára Mokora
odsouzena k smrti. Byla sic uznána nevinnou, kat však jí ohlásil, že
mu král rozkázal, aby ji nazejtří upálil. Chtějíc ujíti takové smrti,
skočila do řeky; tam ji hned uchvátil krokodil, ale zmítal kořistí svou
delší dobu sem a tam, takže se hrozné divadlo skončilo teprve, když
ji nestvůra zatáhla do hloubky.
Jakmile se žalobníci dosyta vyzlořečili, přistoupili oba staří lékaři
k odsouzenci, sňali jej s lešení a zatočili jím několikráte dokola, aby
prý jed v těle jeho lepší měl účinek. Jedvaže se posadil zase na
předešlé místo, přátelé jeho se opět k němu přiblížili, domlouvajíce
mu: „Příteli, zbav se přece škodlivého nápoje, který jsi vypil,
vyvrhni jej, abys ukázal těmto zlým lidem a králi, že jsi nevinen.“
Přátelé a žalobci střídají se tak, až jed počne obžalovaného buď
omamovati, nebo jako davidlo veň působiti. Při popravě, které jsem
byl přítomen, jed omámil domorodce; asi za půl hodiny potom, co
se ho napil, odsouzenec upadl bezduchý na zemi. Než se to ještě
stalo, rozdělalo několik jeho protivníků ohník, na nějž ve svých
výsměšcích ukazovali. Jakmile domorodec klesl na zemi, sluhové
popravčího chopili jej a odvlekli k ohni. Marně příbuzní jeho lomili
rukama, nemajíce slitování katané drželi ho hlavou v ohni tak, že
mu zpola opálili obličej, a než ještě ohník rozdmýchán v plamen,
udusili ho. Potom teprve snesli suché chvojí a nakupivše jakousi
hranici upálili na ní tělo jeho docela. Hlasitě naříkajíce a bědujíce
příbuzní odsouzencovi brali se domů. Přišedše do města utichli, aby
nepopudili proti sobě hněvu králova.
Přemnozí domorodci, jak jen zdaleka tušili, že budou králem
obesláni k soudu, hleděli se zachrániti, utíkajíce na jih přes obě řeky.
Jiní pozorujíce, kterak přes to, že vydávili jed a dokázali tím svou
nevinu, zase budou obžalováni a na hranici upáleni, vraždili se
sami. Ti, které lapili na útěku, byli dílem od pronásledovníků svých
prokláni, dílem opět do Šešeke na popravu přivedeni. Odsouzenci
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a ti, již dobrovolně se vrátili z útěku, nebo kteří spoléhajíce buď na
přímluvu některého bělocha, buď cizího knížete domorodého,
zpřízněného Sepopovi, prosili za odpuštění, byli sice po příchodu
do Šešeke vzati na milost, ale za několik málo dní znova odsouzeni.
Krádeže trestal král nebo hodnostář jenom tehdá, když se vinník
přiznal ke skutku, nebo byl-li několika svědky z něho usvědčen.
Vůbec vláda nečiní se tuze, aby zloděje polapila. „Přiveď jej a dokaž,
že tě okradl, však já ho již citelně potrestám,“ odpovídají obyčejně
úřady okradenému.
Zmínil jsem se už, že v Šešeke poklízeli ulice dva zločinci, které
král přijal na milost; než se obyvatelé šešečtí probudí, oba tito muži
jsou již vzhůru a vykonávají svou práci. Tu pak přiházelo se za
vlády Sepopovy několikráte do roka, že ležely lidské mrtvoly na
stezkách a po ulicích; z rozkazu Sepopova, který každou mrtvolu,
nebyl-li to úd královského dvora, pokládal za neřád, nakládalo se
s nimi jako se smetím.
Z opravdového lékařství nalezl jsem v říši marucké více než
v ostatních všech zemích jihoafrických, které znám. Toto lékařské
umění jest základem, o nějž často již řečení lékaři a členové užší
rady opírali své vědění a vážnost, později svá kouzla. Znajíce
několikero rostlinných léků a jedů hloubali a mudrovali dále
v lékařství, ocitli se však arci velmi brzo, svedeni jsouce a proniknuti
pověrou obecného lidu, v záhubné matenici zaříkadel, která
zatemňuje ducha.
Seznal jsem, že tito lékaři dobře umějí léčiti úplavici, zimničné
záchvaty, kašel, plicní katar, uštknutí hadí a zastavovati krvotoky.
Léky však podávají se mnohými obřady, aby se nemocný domníval,
že jsou kouzla při léčení věcí nejvíce podstatnou. Jako mezi Bečuany,
tak shledal jsem též u maruckých lékařů, že vůbec pouštějí krev na
jednotlivých místech tělo kovovými, rohovými a kostěnými noži,
vyssávajíce ji potom rohovými trubkami ssacími. Obyčejně činí to na
spáncích, tvářích, nadloktí, prsou a na zádech. Mírní prý to bolesti
v těchto údech; jak jsem pozoroval, mínili tím bolesti neuralgické
bolesti, které vznikají zánětem zmíněných a sousedních ústrojů.
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Byliny povětšině sušívají a pak užívají z nich buď prášku, buď
odvaru nebo kouře, který z nich vychází, a popelu, který zbývá,
když se zapálí. Ze zvířecích látek mají za lék moučku z kostí, kosti
na prach spálené, šupiny luskounovy, žlázy určitých zvířat, které
obsahují voňavé výměšky, zvířecí výměty atd., atd. Podstatný po
mém soudu rozdíl mezi lékaři v říši marucké a těmi, kteří žijí
u valné části zemí bečuanských, jest, že jinak si vedou u veřejnosti;
kromě vysokého stáří nevyznačují se totiž Maručtí řádným
zvláštním odznakem. Také zdá se mi, že důstojnost lékařská není
v zemi marucké dědičná jako v krajinách bečuanských.
Pověra jest jedna z nejžalostnějších závad, jež překážejí
duchovnímu rozvoji jihoafrických domorodců. Především byl to
Sepopo, jenž dovedl toho, aby se ho poddaní báli jakožto kouzelníka
a pokládali jej velikým mužem, ano vladař tento tak se konečně vžil
do svých kejklů, že sám v ně věřil, a tím dokázal toho, že se přese
všecky ničemné své ukrutnosti tak dlouho udržel na trůně. Staří
lékaři zjednali pověrečným naukám nemalou vážnost u lidu, jehož
pochyby často byly oslabovány nebo docela zvráceny, přesvědčil-li
se, kterak léčivě působily bylinné léky těchto mužů, aneb uvážil-li,
jakou jest král posvátnou osobou. Všelijakých kouzel jest spousta;
uvedu z nich jenom některé.
Nastane-li válka, město-li jest zbudováno, nebo stihne-li zemi
nějaká rána, a při jiných důležitých příhodách, obětují se určité údy
lidského těla, to jest uřezávají se lidem za živa a pak ukládají se ve
vybraných nádobách na jistých místech.
Náramky a náprsníky, urobené z buvolího tuku, zahánějí prý
některé nemoci a chrání od lidských úkladů. Srdeční tuk domácích
zvířat, připevní-li se na hůlky, křížem přeložené, a postaví-li se
v noci před chaty těch, kteří uprchli ze země, působí prý
přezáhubně na uprchlíky tak, že na útěku pozbudou smyslů a vrátí
se jako opilí k své osadě, aby podrobili se zaslouženému trestu.
Moučka z rozličných spálených kostí ssavců, ptáků a obojživelníků
kupuje se a nosí na těle, aby se domorodec stal rychlonohým,
pronásledovaná zvěř ochromila v běhu a lovci pojistila kořist.
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Prášek ten jednak nosí na těle ve váčcích, jednak zatírají do výřezů,
které si dělají na ramenech a nohách. Jiné věci, obsahující kouzelnou
moc, jsou všecky lékárnické preparáty, které běloch podává
domorodcům, vzácné kůže zvířecí, jako ku př. veliké černé muny,
neobyčejně zbarvené kůže malých ssavců, výřezky z hřebene
ocasních ploutví krokodilých, oči jeho a nozdry; rohy dvou antilop,
často zmíněných (Cephalolophus Hemprichii a Scopophorus Urebi),
vzácné skleněné perly, nápadné pathologické útvary srsti, rohů
a kostí zvířecích; váčky, ušité z kůže boí, opasky bederní a náprsní,
urobené z kůže hadí a leguaní obojího druhu, malé lastury, které
domorodci přišívají na náčelky a nákrčníky, na opasky a náramky.
S lasturami a jinými vápenitými výtvory mořských zvířat seznámili
domorodce Portugalci a provozovali s tímto zbožím znamenitý
obchod.

Lýkový košík, naběračka a dýňové nádoby obilné Mabundů.
Tyto amulety a kouzla majetníci jejich schovávají, nenosí-li jich na
těle, po místech buď docela tajných, anebo jen hospodáři známých.
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Král má za uvítacím domem podél ohrady kolem dvoru postavenou
řadu pomalovaných hliněných hrnců a dýní, které vesměs obsahují
kouzelné věci. Kromě toho vystavěl si zvláštní chýši pro svou
lékárnu a své početné amulety; za Sepopa stála mezi jeho uvítací síní
a skladištěm. K otevřeným schránkám, v nichž ukládají se čarodějné
věci, náležejí vaky a koše, urobené z lýčí, trávy a slámy, menší
a větší dřevěné misky, černě pálené, hladké a vroubkované, veliké,
zhruba robené mísy, dřevěné hrnce a misky z nepálené neb i pálené
hlíny, pokreslené obyčejně tmavými, polívanými kresbami, a někdy
na podstavcích, dřevěných nohách nebo malých stromových
kmenech postavené nebo na kolích rozvěšené; dále dýně, které
obyčejně bývají stavěny pod malými stříškami.
K zavřeným schránkám kouzelným počítají se malé košíky
makenke, drobounké košíčky, urobené z listů palmy vějířovité, malé
dýňové nádoby, podobné sutkám a zavřené dřevěnými zátkami, jiné
podobné tabatěrkám, rohy malých druhů gazelích, zavřené tolikéž
zátkou, růžky kozlí, čarami a kruhy, vroubky a rytinami pokryté
a jemně vyřezávané rohy větších antilop (šavlorohé, kamzicí a roení)
na způsob rohu se střelným prachem; schránky tyto vesměs jsou
opatřeny stuhami, aby se mohly pověsiti. Dále viděl jsem nádoby,
které byly pečlivě vyřezány z dřeva, rákosu, kostí ptačích
a zvířecích, zubů hroších a slonoviny, ze skořápek rostlinných,
z drápů zvířecích, nebo váčky, sešité z kožin a posliznice vnitřních
zvířecích ústrojů (střev, měchýře atd.), z kousků soukenných nebo
vlněných. Domorodci říše marucké robí vůbec takové věci se
znamenitou péčí a sama Sepopova lékárna a jedová chýše byla by
zajímavou národopisnou sbírkou, kdyby se přenesla do některého
evropského musea. Žel, že není sběrateli lze, aby více takových
předmětů nabyl směnou; nechtějí se domorodci od nich odloučiti
pro kouzla, která v nich uschovávají.
Vyleje-li se kterákoli tekutina před vchodem do dvorku nebo
dveřmi domovními, mají to v říši marucké za čarodějný pokus, aby
se uškodilo hospodáři nebo tomu, kdo neprozřetelně by šel přes
mokré místo. Churavost pokládají zpravidla za následek kouzel
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nebo nebezpečné zlé vůle. Vykonávaje rozličné práce badatelské
a pomáhaje nemocným, stal jsem se v říši této vyhlášeným
a velikým kouzelníkem, z čehož měl jsem ovšem pouze tu výhodu,
že se mne všickni báli více než jiných bělochů. Většinu tajných
prostředků znají čarodějní lékaři, král i kat a prodávají je dosti
draho.
Někdy bývalo dvé i několik porad, aby se snesli, jak vykonati ten
nebo onen nelidský skutek. Osoby, které radě nedůvěřovaly,
jednotlivé hloubavé hlavy byly přesnadno vypátrány z lidu, slepě
poslušného a poddajného, obžalovány z velezrady nebo z jiných
zločinů, jichž se nedopustili, a pak odstraněny.
Zmínil jsem se již o tom, že se Sepopo neštítil ani lidských obětí,
chtěl-li provésti některé své čarodějné kousky. Obětovati lidi není
zvykem v tamějších krajích, dělo se tak pouze z nárady užšího
poradního sboru Sepopova. Když jsem po prvé pobýval u něho,
Sepopo, jak se už také stala zmínka, počal budovati Nové Šešeke.
Aby ochránil město od podobného osudu, který stihl staré jeho
sídlo, byla svolána užší rada, a tu se hrůzovládci usnesli, že se
chlapci některého pohlavára utnou prsty u nohou a rukou a pak
uleží do válečného bubnu. Ačkoli se toto usnesení zatajovalo, záměr
užší rady přece byl prozrazen jednomu pohlaváru, který o něm
zpravil všecky své přátely, ale ne dosti obezřele a rychle. Na
sklonku měsíce září, když Blockley zůstal sám v Šešeke, bylo lze
každou noc v lese šešeckém potkati skupiny lidí, kteří pospíchali
hlouběji do lesa. Byli to důvěrníci toho neb onoho pohlavára, již
odváděli chlapce jejich z okrsku tyranova, tak aby král nebo
popravčí jeho ani netušili, že se někdo pokouší zmařiti jejich
zámysly.
V určitý den Mašoku rozeslal své sluhy po městě, aby proslídili
dvorce pohlavárů a vypátrali, v kterém z nich bylo by se nejsnáze
zmocniti nějakého chlapce. Všickni z nich mimo jednoho vrátili se
s nepořízenou, nenalezli v řečených dvorcích téměř žádného dítěte;
toliko jeden pravil, že spatřil chlapce pohlavárova, an si na
otcovském dvoře hrál. Když to kat zvěstoval králi, Sepopo rozkázal
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otci hochovu, aby hned obstaral trávu a rákosí, potřebné na střechu
jednoho královského domku, ještě nedokončeného; všecko ostatní
slíbil provésti Mašoku. Jakmile ho sluhové jeho zpravili, že pohlavár
odcestoval, zavolal si řečeného vyzvědače a dal mu náležité
rozkazy, aby oběť svou šťastně přivedl do dvorce králova. Tam
shromáždil se větší zástup a seděl mlčky; král byl nevrlý, a proto se
nikdo neodvážil ani slovíčka promluviti.
Tu dobu přišel ke dvorku pohlavára, jenž odešel z obydlí svého,
aby pro krále přivezl rákos, Mabunda, vyslanec katův, posadil se
blízko plotu a čekal, až ho jedna z hospodyň oslovila pozdravem
„rumela“, načež jí ohlásil, že ho posílá kozana, který právě chce
odplouti na svém člunu, aby mu přivedl malého synka. Matka
poručila dítěti, aby šlo s mužem, a chlapec ochotně vyhověl
rozkazu. Mabunda však zamířil ke královým domům a tam
příchodem svým přerušil náhle posavadní ticho. Zadumaný král
vyburcován byv Mašokuem pohlédl za chlapce, vstal a za ním
zdvihli se též ostatní. Potom obklopili vůkol hocha, který zaražen jsa
mlčícím zástupem bez odporu nechal se odvléci. Králův hudební
sbor spustil své monotonní písně a provázel krále. Šli k řece, a to as
upokojilo trochu chlapce, ale náhlý vzkřik ženy pohlavárovy, mimo
jejíž dvůr kráčeli, polekalo a vyděsilo jej. Žena ta věděla, jaký osud
stihne oběť, kterou vlekli právě na porážku.
Když došli řeky, veškerý zástup, as osmdesáte hlav, vstoupil na
všecky čluny, po břehu ležící, a plul na protější stranu; bubeníci
následovali krále, kdežto myrimbisté se vrátili. Za vodou děly se
další přípravy k strašnému divadlu. Král posadil se na stoličku, kat,
jeho holomci a členové užší rady sestoupili se v kruh, bubeníci pak
a jiní hudebníci postavili se kolem, aby lid šešecký neviděl
ukrutného skutku. Hoch ustrašen byv všemi němými muži těmito,
šel s nimi jen zdráhavě. Tu král pokynul hlavou, a v té chvíli byl
chlapec poražen na zemi. Polekané dítě jalo se hlasitě křičeti, ale
hudebníkům dalo se zároveň znamení, a hlučně zavířily bubny, aby
přehlušily dětský křik. Ruce katanské překonaly brzo odpor
malomocného děcka, tu pak staří lékaři přikročili k dílu, uřezávajíce
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oběti své na rukou a na nohou prst za prstem. Přes to, že bubny
zvučně rachotily, zaslechl zástup na levém břehu přece několik slov
skonávajícího chlapce: „Ra, ra came, ra, ra,“ (otče, můj otče). Někdy
také rozlehl se výkřik: „Umu, umu bulaja,“ (zabíjejí mne); ačkoli pak
lidí co chvilku přibývalo a všickni chápali, že Sepopo novou páše
ukrutnost, netroufal si nikdo pomysliti, jak by zachránil ubohého
klučíka.
Když se lékaři zmocnili řečených údů, skončili hned život
chlapcův, totiž uškrtili děcko a dobili ho kirim. Vykonavše hanebné
dílo, vstoupili všickni do člunu, pluli doprostřed řeky a tam, jakoby
náhodou, srazili čluny, ovšem za tím účelem, aby tělo hochovo
nepozorovaně spustili do vody, kdežto loďky trochu dále po
proudu řeky přistaly ke královským dvorcům. Jich po břehu
následovala naříkající žena, brodila se nedbajíc krokodilů a zlosti
hrůzovládcovy vodou a žádala, aby jí vrátili její dítě, její Musemani.
Král vystoupil klidně z loďky – což on věděl o mateřských radostech
a bolestech – za ním kráčela jeho družina a brzy posadili se
k několika hrncům bučualy, ani staří lékaři skryly uřezané prsty do
jednoho válečného bubnu.
Tyto poplašné, válečné a bitevní bubny jsou tolikéž královským
majetkem, z nich pak jsou stále tři až čtyři pohotově jsouce uloženy
ve veliké síni poradní; bubnuje se na ně toliko za vpádů
nepřátelských do sídelního města, když se táhne do boje, srotí-li se
povstalecké vzpoury atd. Tuším, že se na tyto bubny tluče
podobnými paličkami jako na dýňová piana, nebo malými kiri.
Dřevěná kostra bubnů obarvena jest červeným okrem, nohy jsou
malé, ucho pak a obruče zhotoveny jsou ze surových hovězích koží.
Bubny tyto jsou v průměru třicet až padesát a zvýší čtyřicet až
padesát centimetrů.
Příhodu, kterou jsem právě vypsal, vyprávěli mně dva pohlaváři
šešečtí, když jsem se po druhém pobytu svém vrátil do Šešeke,
nejpodrobněji však vylíčil mně ji Blockley, neboť náš dvorec stál
zrovna naproti jevišti ukrutného divadla.
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Než jsem ještě překročil Zambezi, slyšel jsem už chváliti
průmyslnou
činnost
národů
Sepopových.
U
kmenů
jihozambezijských Mašonové stojí v popředí. Ježto jsem nebyl s to,
abych se podíval do země mašonské, soudím toliko podle ručních
prací, které jsem dostal nebo jež mně ukázali, a proto můj úsudek
není té váhy, jak bych si přál; nicméně mohu tvrditi, že jsou ve
spojené říši marucko-mabundské kmenové, kteří v některých
odborech průmyslových předčí Mašony.
Z náčiní kuchyňského vynikají nejvíce nádoby hliněné. Některé
podobají se vázám, jiné vyznačují se tmavějšími a světlejšími
ozdobami na krčku neb obroučku, jiné zase jsou ozdobeny tak, že
jsou hlazené, jako by byly polévány. Na dně neviděl jsem nikdy
kreseb, tolikéž hrnce marucké nemají ucha. Hliněné nádoby,
v kterých se ukládá obilí, jsou obrovských rozměrů podobajíce se
popelnicím; jsou hruběji pracovány než předešlé a vesměs
z nepálené hlíny. Nádoby tyto přiklopeny jsou nahoře talířovitou
pokličkou a mají na přední straně zrovna nade dnem polokruhovitý
otvor, obyčejně zvící dlaně, který jest vnitř uzavřen pohyblivou
plotničkou. Tato záklopka má rukojeť vodorovně zasazenou, a tou
lze otvor, kdy se líbí, zahraditi. Tyto marucké sýpky jsou tak těžké,
že se s nimi, jak jsem sám viděl, když se král stěhoval do Nového
Šešeke, šestnácte mužů pachtilo, aby je odvlekli; přenášejí je na
Sochorech. Hliněné nádobí dělají povětšině toliko ženy, kdežto
dřevěné robí muži, a to nejvíce Mabundové. V hliněných ukládají
a připravují pivo z kaferského žita, uchovávají mléko a vodu a vaří
v nich.
Všecky dřevěné nádoby jsou vnitř a vně železnými nástroji do
černa ožehány, to pak jest tak opatrně a stejně provedeno, že bys
domníval se, jako by byly urobeny z dříví ebenového. Většina jich
ozdobena jest vypouklými, souměrnými řezbami kolem hrdla,
obroučku a po kraji a některé jsou opatřeny provrtanými
a zploštělými hrbolky, které slouží za ucha; každý dřevěný hrnec
přiklopen jest vyřezávanou pokličkou. Vedle hliněných nádob jest
dřevěné nádobí velmi hojné a vyskytuje se tolikéž u přerozmanitých
65

tvarech. Mezi těmi náležejí mísy, na nichž podává se drobně
rozsekané maso, k nejpěknějším výrobkům mabundským
a k nejlepším pracím ze dřeva v oddílu náčiní kuchyňského, jsouce
překrásně vyřezávány. Vůbec dřevěné hrnce mají podobu
válcovitou nebo zkomoleného kužele s okrouhlým dnem; do nich
dávají mouku, boby, drobné plody a pivo. Prostřed mezi dřevěnými
hrnci a početnými druhy mělkých mis dřevěných jsou hluboké mísy,
jichž okraj prohnut jest v hubičku.
Pravé dřevěné mísy jsou buď okrouhlé, buď vejčité, tyto pak zase
podobny jsou buď lodičkám, buď koflíkům. Člunkovité podoby
jsou shora řečené pěkné mísy na maso a jiné pokrmy; mají vesměs
kraj vodorovně přehnutý a prolamovaně vyřezávaný, jsou bezuché
a černé jako uhel. Zpravidla vídal jsem je v domech vznešených
Maruců, král však měl nejkrásnější. Podlouhlé mísy koflíkovité
náležejí k největším; nejvíce objemné nalezl jsem u Matabelů. Mísy
tyto jsou dvojnásob až trojnásob takové než předešlé jsouce
opatřeny dvěma pořádnými uchy na koncích největšího průměru.
Na nich přenášejí se hrubé kusy masa pro větší počet lidí. Nádobí to
ozdobují také často po veškeré jeho vnější straně souměrnými nebo
nesouměrnými arabeskami, řezanými zvýší jednoho až tří
centimetrů. Trvám, že by Mašonové za své výrobky v tomto
průmyslovém odvětví byli poctěni první cenou.
Okrouhlých mis jest několik druhů, všecky mají držecí hrbolky,
málo nebo hodně vyčnívající a zpravidla klenuté dno, pouze zřídka
kdy rovné zvící tolaru; okraj bývá obyčejně rýhovaný. Takové mísy
nechybějí v žádné domácnosti, ježto jich hospodyně užívají
k všelijakým potřebám, zvláště na olej a mléko, ukládajíce do nich
mimo to tučné látky.
Ze sušeného oplodí rozličných dýní domorodci dělají velmi hojně
nádobí. Především nosí v takových dýňových nádobách vodu jako
doma, tak na cestách, poněvadž jsou samy velmi lehké. Tykvové
nádoby mají ještě rozmanitější podoby než dřevěné a hliněné;
jednak je totiž příroda sama různo vytváří, jednak je domorodci
všelijak uměle zpodobují. Pro všední potřebu bývají natřeny
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žlutavě, nahnědle, červenohnědě, špinavo až tmavohnědě a cihlově
a často opleteny sítí z lýkových nebo travěných provázků; ty,
kterých užívají řidčeji, bývají hojně okrášleny vpálenými kresbami.
Vypalovati ozdoby umějí zejména Mabundové a to zvláště
vzhledem k figurám. Viděl jsem na takových nádobách jednoduché
a spletité arabesky, obrazy lidí, ssavců, ptáků, obojživelníků, ryb
a hmyzů; dále chýší, různých náčiní, zejména zbraní, vesel, člunů
a dýmek; mimo to stromy, slunce a měsíc; ale také výjev z honeb po
souši a vodě a z bitev, z kterých jsem si povšiml zvláště dvou.
Znázorňovaly totiž dobytí opevněného města, při čemž zřejmě byly
nakresleny kamenné předprsně, které se nyní u těch národů
nevyskytují. Vůbec tyto vpálené kresby svědčí o veliké umělecké
horlivosti a dosti značné zručnosti jakož vkusu, jemuž se u divochů
sluší podivovati, ač bych nepoložil jich vedle uměleckých výtvorů,
které se nám staví před oči, pozorujeme-li lepší malby v jeskyních
křováckých. Dýňové nádobí s vypálenými ozdobami stojí celkem na
znamenitém místě mezi průmyslovými pracemi kmenů
středozambezijských, značně předčíc podobné výrobky kmenů,
osedlých na jih od této řeky. Tykve, z nichž vyrábějí nádobí, sázejí se
dílem na polích kukuřičných, dílem kol chýší a domů.
Nejmenší tykve obyvatelé říše marucké berou na tabatěrky, ale ne
tak často jako Bečuanové. V zemi této viděl jsem také lžíce
nejpěknějších podob. Veliké naběračky zhotovují z dlouhohrdlých
prohnutých tykví, které se u dolejšího konce náhle šíří; bývají velmi
často okrášleny vpálenými kresbami jsouce nejvíce barvy žluté,
nahnědlé nebo rudohnědé. Jiného druhu jsou lžíce dřevěné; ty pak
jsou buď veliké, zdélí až šedesáti centimetrů, jimiž rozdává se
moučná kaše, zahoustlé mléko, vařené plody a pod., buď menší,
kterých užívá se při stole. Z těchto lžic vynikají mabundské jak
pracnou výrobou, tak vpálenými ozdobami netoliko v říši marucké,
nýbrž po veškeré Africe. Aby mohli roztlouci žito, domorodci
maručtí mají dřevěné špalky a hmoždíře, podobné pohárům
a zhotovené z jediného kusu dřeva; chtějíce pak podsívati roztlučené
obilí, užívají obilných mis, jež robí ze širokých dřevěných pružin.
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Tykvové nádoby marucké a mabundské na obilí a medovinu.
Za pletiva kmenové marucko-mabundští zasluhují veškeré
chvály. K nejjednodušším výrobkům takovým náležejí kulaté obilné
pytle, zhotovené zdélí padesáti až sedmdesáti a zšíří třiceti až
padesáti centimetrů buď z trávy, nebo tolikéž prostě z kůry
bahobabové. Také pletou větší pytle z rákosí a pňů polokeřitých
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rostlin, nebo z listí palem vějířovitých a v těch přepravují sušené
ryby a plody zvící ořechu až pěsti. Většina domorodých kmenů umí
tolikéž rychle a důkladné zhotovovati pytle z příze, nebo síťované
ze spletených vláken lýkových, které jsou jako prst tlusté.
Nejprostější košíky jsou válcovité trouby dole zavřené, nahoře
pak opatřené uchem buď dřevěným, buď z řemene zhotoveným,
které jsou udělány z kůry, podobající se naší červené kůře březové,
a sešity lýčím. Do nich se obyčejně sbírají plody. Z pravého pletiva
jsou koše makuluani, jež urobeny jsou z palmy vějířovité a to
z kopinatých částí listů jejích. Jsou velmi důkladně pleteny
a vyhovují docela svému účelu, totiž aby majíce víko těsně
přiléhající a husté, pevné stěny byly v domácnosti schránkami nebo
truhlami. Koše tyto jsou též vkusné podoby, ale zřídka bychom
nalezli, aby se jeden druhému podobal, kdybychom jich i prohlédli
veliké množství. Matabelové, usazení v zemi barocké, robí koše
z trávy a slámy tak jemné, husté a důkladné, že jsou to nádoby
úplně nepromokavé, z nichž pijí pivo.
Za nejpěknější pletivo sluší pokládati oba druhy košů
„makenke“, které dělají maručtí kmenové v zemi barocké, a jež
náležejí vůbec k nejkrásnějším ručním pracím v říši maruckomabundské. Pletou se z látky, kterou jest dosti nesnadno zpracovati,
totiž z vláken kořenných javorovitého keře mosury. Rozeznávají se
jich dva druhy, jeden bývá vždy bez víčka, a pletou jej téměř
vždycky v téže podobě a velikosti, druhý přiklopen jest hustým
víkem, jakoby v drážkách zapadajícím, jsa objemu a podoby
přerozmanité. Uměleckou cenou oba stojí na rovni; neviděl jsem ani
jediného takového koše, aby nebyl okrášlen ozdobami z vpletených
vláken, černě opálených anebo tmavě zbarvených. Veškerou svou
úpravou koše tyto vynikají tak, že jsou v samé zemi barocké vzácné,
v ostatních krajích říše marucké nelze jich skorem ani spatřiti, ba na
dvoře vládce manického v Šešeke bylo velmi obtížno několik jich
koupiti.
Nože, kterých ženy užívají v domácnosti a muži při
každodenním svém zaměstnání, nemají střenek a skládají se
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z tenkého, ostře zakončeného želízka, které jsouc často na ostří
prohnuté nebo celé srpovitě zahnuté, pevně jest zasazeno v kratší
rukojeti, potažené koží leguani nebo hadí. Ve zbroji rozeznávám
zbraně metací, bodné, sečné, řezné, mlatné, ochranné. K prvým
náležejí některé druhy asagajů a holí, k druhým jiné asagaje a dýky,
do třetího oddílu válečné sekery, do čtvrtého nože a dýky, k pátému
holi a kiri, do posledního pak štít a hůl.

Marucký lovec slonů.
Asagaje jsou vesměs pěkné výrobky vkusné podoby, jsouce
důmyslně za rozličnými účely vymyšleny. Maruové mají tudíž
nejlepší asagaje, které jsem až posud v Jižní Africe viděl, takže
předčí vysoko podobné zbraně bečuanské a makalacké. Z rozličných
druhů asagajů dotknu se předně kopí pohlavárského; touto zbrojí
označují se vyšší hodnostářové, i jest to nejsilnější, ale také vzácnější
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zbraň. Jsou půl druhého až dva metry dlouhé, z čehož jedna třetina
připadá železu; násada jest taková, že žádný ruční asagaj, známý na
sever od Zambezi, nemá silnější, a bývá obyčejně nahoře, ještě pak
hojněji ve středu a na dolejším konci vyříznuta, někdy též ozdobena
vřezanými čarami, kruhy a pod.

1. Asagaj pohlavárský. / 2. Asagaj ruční. / 3. Dlouhé asagaje
bitevní. / 4. Asagaj bitevní.
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Ručním asagajem ozbrojují pravici v půtce; jest to strašlivá zbraň,
zvláště třímá-li ji Matabele. Asagaj tento vyznačuje se na ostří
podélnou hranou zpola vybroušenou, silným krkem s povýšenými
kruhy a krátkým pevným kopištěm, jehož dolejší konec zatížen jest
železnou svorkou ztlouští prstu.
Dlouhý asagaj bitevní jest opak předešlého; je to lehká zbraň
metací s dlouhým kopištěm. Dělají jej zdélí 13/4 až 21/4 metru, ostří
je jednoduché, krk ne tuze dlouhý.

Kopinaté asagaje lovecké.
Mimo to domorodci užívají krátkých a dlouhých asagajů
loveckých, jichž krk opatřen jest jednostrannými nebo
oboustrannými zuby. Hlavní druhy mezi nimi jsou ty, že při jedněch
ostří, totiž bodec, rozbíhá se u krku ve dva ostny jako harpuna,
u druhých pak má obyčejnou podobu oštěpu. Podle toho, jak se jich
užívá, rozdělují se v takové, kterými loví se malé a prostřední gazely
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a drobné šelmy, a v takové, kterých potřebí na silnou zvěř vysokou
jako buvoly, zebry, pakoně, nosorožce a veliké šelmy; pardála, lva
atd.

Harpunovité lovecké asagaje.
Zvláštní oštěp krokodilí náleží k nejdelším asagajům a liší se od
jiných tím, že má čtyři zuby přidělány po dvou na začátku a na
konci krku, kde z násady jde, tak aby mířily proti sobě; bodec jeho je
takový jako u jiných asagajů.
Kromě toho jsou ještě dva druhy metacích asagajů, a těmi muži
loví početné vydry. Bodec, podobný bodcům předešlým, jest deset
až dvacet centimetrů dlouhý, úzký, velmi břitký a dosti silný.
Asagaj leguaní rovná se téměř ve všem bitevnímu, jenomže má
bodec o polovici menší. Asagaj rybí nemá bodce jako pika a podobá
se, jak jsem již pověděl, leguanímu oštěpu se čtverhrannou
neozubenou špicí, pouze ke konci zaokrouhlenou. Ostny na hranách
krčních jsou zvláště ostře na stranu a poněkud vzhůru zahnuté.
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Marucové umějí výborně hotoviti tyto neobyčejnější své asagaje,
takže se znamenitě hodí k rybolovu.

Krokodilí oštěp. / Metací asagaje vydří. / Asagaje rybí.
Hroší asagaj má nejdelší kopytě a jest velmi jednoduchý; násada
bývá zdélí dvou až tří metrů toliko při této zbrani z měkkého dřeva.
Třináctý z důležitých tvarů asagajových jest oštěp sloní; ten je
celý ze železa, na dolejším konci silnější a hmotnější, prostřed pak
potažen krátkým koženým povlakem. Jiné nejjednodušší asagaje
stavějí do jam na zvěř a to tak, že zahrabou násady a bodce vztyčí;
někdy také berou je na lov antilop vodních.
K bodným zbraním počítám také mabundské dýky, které jsou
bez odporu z nejjemnějších zbraní kmenů marucko-mabundských.
Bamankvatskými dýkami nelze sice také pohrdati a matabelské jsou
strašné zbraně, ale marucké vynikají úhlednou a znamenitou prací.
Nejpěknější jsou na nich prolamované pochvy, podobné někdy
velmi, někdy aspoň poněkud ploché svítilně Saturnově. Pochvy ty
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jsou jako rukojeti urobeny z tvrdého dřeva, posety řezbami a tak
opálením načerněny, že bys, neprohlédnuv jich zevrubněji, pokládal
je za ebenové. Čepel jest úzký, z horšího železa, a ne tak pěkně
zpracován jako u válečných seker, asagajů a pod., za to však jsou
s velikou péčí vtepány do něho ozdoby, a ty obyčejně pokrývají obě
strany jeho. Jsou to arabesky, souměrné figury, postavy lidské
a zvířecí.

Jamní asagaj na zvěř. / Dva asagaje sloní. / Hroší asagaj.
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Makalacké dýky.

Matabelské dýky.
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Válečné sekery marucké.
Metací hole jsou 1 až 11/2 metru dlouhé, ztlouští jednoho až dvou
prstů a na jednom konci zpravidla trochu tlustší.
Válečné sekery každý kmen má téměř jiné, takže vyskytují se
v přerozmanitých podobách. Také jimi předčí obyvatelé říše
marucké kmeny jihozambezijské; jsou sekery tyto pěkných tvarů
a lehké, mají pěkné čepce z dobrého železa jakož i ozdobná topůrka.
Kdežto jsem u Bečuanů, Kafrů, Makalaků a Matabelů neviděl ani
jediného čepele sekyrového, aby pevně byl nasazen, topůrka seker
manických přepevně drží v uchu jejich. Topořiště zhotovena jsou
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z tvrdého dřeva, okrášlena vpálenými kresbami, jednoduchá, ale
přiměřeně zpodobena, celá pak sekyra jest lehká tak, že dospělý
muž jí mrštně točí jako hračkou, a přece je to důležitá zbraň v bitce.

Kiri.

Rolnická motyčka. / Dřevoštěpská sekera. / Nůž.
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Marucké štíty.
Lepší druhy nožů, kterých domorodci užívají řezajíce dřevo
a k jiným ještě pracím, zřídka však aby se jimi bránili, předčí
obyčejné kuchyňské nože délkou a vkusnou úpravou. Želízko, málo
srpovitě zakřivené, má velmi silný hřbet a bývá často pokryto
rozmanitě vtepanými okrasami. Zapuštěno je pevně ve zploštělé
rukojeti, často velmi pěkné vyřezávané, druhdy prolamované
a tmavohnědě leštěné.
Kiri jsou krátké oblé hole, které končí kulovitou bambulí. V říši
marucké dělají je z rozličného tvrdého dřeva a z rohu nosorožcova;
kiri dřevěné jsou rozmanitější, kulovitá pak bambule hořejšího
konce bývá zvící slepičího vejce až pěsti, hojně vyřezávána, a hůl
sama zdélí čtyřiceti a sedmdesáti, v průměru pak asi dvou nebo čtyř
79

centimetrů, často hlazena, její dolejší konec ostře končitý, buď
zakulacený, buď hodně přiříznutý, zřídka okován železným
kroužkem.
K zbraním ochranným patří především štíty: těch však kmenové
říše marucké neumějí tak dobře hotoviti jako domorodí národové
jihozambezijští. Štíty marucké podobají se zcela bečuanským, ale
jsou větší zuluských a masarvských; hlavně pak dělají je z hovězí
kůže černobíle strakaté.
Konče popis zbraní ochranných a zbraní vůbec nemohu
pominouti ještě dlouhých holí, jichž domorodci užívají k obraně.
Jsou 13/4 až 21/2 metru dlouhé, v průměru 1 až 11/2 centimetru
tlusté, na obou pak koncích obyčejně opatřeny závitkovitými
kroužky železnými.

Nástroje na vydělávání kůží.
Když jsem pobýval v říši marucké, přivezli tam od západu a jihu
pět set křesadlových mušket, patnácte set obyčejných perkusionek,
osmdesát perkusionek na slony, sto padesát tažených pušek, třicet
dvojek perkusionek všelijakých soustav, deset zadovek a tři
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revolvery. Když jsem odejel, povstalci zaházeli velmi mnoho lepších
ručnic do řeky Zambezi, a poněvadž se od toho času málo nových
v této říši zjednalo, možná páčiti počet všech zbraní střelných asi na
jedenáct až dvanáct set.

Marucké a mabundské tabákové a dachové dýmky.
Výroba oděvu není u národů říše marucké tak vyvinutá jako
ostatní průmyslové odvětví. Střih halen a jiného obleku jest sice
dosti pěkný a přiměřený, ale obyvatelé říše marucké neumějí
stejnobarvých koží tak seřaditi, aby barvy i v jemnějších odstínech
k sobě se hodily a neurážely zraku, ba nedovedou jich často ani tak
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sestaviti, abychom pohlížejíce na ně domnívali se, že to není více
koží, nýbrž jediná; tolikéž neznají se v tom, aby místa v kožích,
poškozená
střelnými
ranami
nebo
vyhryzaná,
spravili
dlouhosrstěnými vložkami, příslušně zbarvenými, takže by záplatu
bylo poznati teprve tehdá, když se kůže odře.
Kdežto Bečuan zabíjí toliko stejnorodá zvířata, aby nabyl
pěkných koží na oděv nebo k prodeji, ano, nashromáždí-li mnoho
koží jednoho druhu, roztřiďuje je na světlejší a tmavší, s řídkou
a hustou srstí, ba i na malé a veliké a jen z takových dělá haleny,
které jsou stejné barvy, srsti a velikosti, spatřujeme naopak
u obyvatelů říše marucké, že povětšině sešívají nesouměrně
v halenu kůže rozličných zvířat nedbajíce ovšem ani barevných
odstínů, ani stejné velikosti. Také postrádal jsem na maruckých
halenách obruby a třásně, kterými Bečuanové zdobí drahocenné
kožichy, robíce je z odpadků kožených; nohou, ocasů atd. V šití,
které provádějí šídlem a nitěmi ze šlach zvířecích, kmenové severoa jihozambezijští rovnají se sobě.
O tom, kterak vydělávají kůže, sluší podotknouti, že ty, které se
upravují hladko na zástěry, sandály, pytle atd., nejprve navlhčují
a pak nechávají nějaký čas stočené ležeti, potom oškrábou srsť buď
rukou nebo tupým nožem, obrátí kůže oškrábanou stranou dolů,
prostrou je na místě, čistě zameteném, a připevní k zemi dřevěnými
kolíky podle kraje. Klínovitým želízkem, jež zasazují kolmo do holi,
na palec tlusté, nebo škrabátkem, „pala“ řečeným, odstraňují
z tenčích koží na vnitřní jejich straně pozůstalé ještě masité zbytky,
svalová vlákna a j., kdežto tlustší kůže zbavují těchto ostatků
čtverohrannými, ostrými hřebíky zdélí desíti až patnácti centimetrů,
které po desíti nebo dvaceti svazují dohromady. Konečně natírají
kůži s obou stran tukovými nebo olejnatými látkami, načež ji dva až
šest mužů sedíce na bobku a zpívajíce hnětou podle taktu a kus po
kuse mnou, až ucítí, že jest kůže ohebná a suchá.
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Mabundské, marucké a masupijské dachové dýmky.
Bavlněné šátky a pokrývky, o kterých již dříve byla řeč, jsou
z nejlepších průmyslových výrobků v říši marucké. Tkaniny
bavlněné jsou dobré, t. j. pevné a nikterak hrubé, ba někdy jsou
setkány i s uměleckou pílí, majíce často tmavější pruhy souměrně
vetkány ve světlejší látku.
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Marucké tabatěrky.
A – ze zvířecích drápů / B – dřevěná / C – z rostlinných skořápek /
D – rohová / E – ze slonové a hroší kosti / F – rohová / G –
z rostlinných skořápek / H – z oplodí tykvového / J, K – ze sloní
a hroší kosti / M – rákosová / L – váček na tabák.
Rolnické nářadí jest sice velmi jednoduché, neboť obyvatelé říše
marucké mají vlastně jedinou motyku, ale toto jediné nářadí
převyšuje způsobilostí svou skoro všecko nářadí, jehož užívají na jih
od Zambezi. Čepec prosté dřevoštěpské sekery jest neobyčejně silný,
podobá se trochu válečné sekyře a bývá druhdy po délce okrášlen
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vypuklými a vypilovanými ozdobami. Topůrko jest rovné, silné
a padesát centimetrů dlouhé. Aby vyhloubili loďky a hrnce
a přisekali prknovité kusy dřev, mají sekyry, které tvarem rovnají se
„pále“, velikostí však se různí podle toho, k čemu jest jich potřebí.
Zvláště dobrým shledal jsem býti železo na kladivech, která jsou
k všelijakým pracím mnohem způsobilejší než bečuanská. Dlátka na
měkké předměty a kovy jsou malá nebo větší, jako čtverohranné neb
oblé hřebíky.
Vrtací nástroje zasazují do válečků, které točí šmytcem. Sem patří
také závitkovité vytahováky, podle našich napodobené šrouby atd.,
které robí zvláštními pilníky. Kleště vypadají sice velmi primitivně,
ale hodí se zcela dobře k rozličným pracím. Marucové kují také
přerozmanité hřebíky a to, jako vůbec kovářské a zámečnické
výrobky, na jednoduché kovadlině.
Vesel viděl jsem tři druhy; dlouhá, krátká a lovecká; poslední
náležejí výhradně králi, takže je poddaní odvádějí kromě většiny
obou ostatních druhů poplatkem. Dlouhá vesla jsou tři, krátká dva
metry zdélí a vždy z tvrdého, rovného a hladkého dřeva. Prvá jsou
na širším konci užší než druhá a také rovně zaříznuta, kdežto krátká
člunkovitě končí ve špici; obojí ozdobena jsou vpálenými kresbami
a řezbami, ovšem ne tak často jako vesla lovecká. Ta jsou na
dolejším konci vidlicovitě rozštípena, na počátku vidlice zaražena
jest napříč drátěná skoba do vesla, aby neprasklo. Lovecká vesla
bývají obyčejně zdélí dvou metrů, domorodci pak jich užívají honíce
při zátopách zambezijských antilopy lečve a puku.
Dýmky dělají dvojího tvaru; jednodušší převládají v západní
polovici říše, druhý tvar nalezneš nejčastěji na jihu. Dýmky
jednoduché podobají se celkem tureckým dýmkám a skládají se
z prosté rovné troubele zdélí a ztlouští palce, která bývá druhdy
ozdobena vpálenými kresbami, a z malé poměrně hlavičky z pálené
hlíny, povětšině černavé nebo šedé, pokryté vpálenými rýhami,
arabeskami a kruhy. Dýmky druhého tvaru liší se od předešlých
troubelí, která zhotovena jest z podlouhlé často pevně opletené
tykve, jejíž hořejší, tenký konec bývá „špičkou“. Vyjde-li si na
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krátkou procházku, domorodec nikdy nezapomíná své dýmky,
zejména cestuje-li s bělochem. Tabák zabalují do kousku sukna,
kalika nebo kůže a připevňují na haleně neb opasku.
Vydá-li se Maručan na delší cestu, po každé bere s sebou svou
dýmku dachovou, takže si ho bez ní ani pomysliti nemůžeme.
Dacha jsou sušené listy jednoho druhu konopí. Tuto rostlinu po
veškeré Africe Jižní domorodci sázejí kol svých obydlí a kouří ve
vodních dýmkách listí její, velmi opojivé. Dýmky dachové skládají
se ze tří částí, hlavičky, rákosové troubele a z rohu, v němž nalita
jest voda, kterou se kouř táhne tím, že kuřák ústy pojme široký
otvor a tak dýmá. To dráždí hrdlo ke kašli, čím pak ten je prudší,
tím větší má domorodec požitek. Rohy, které jsou za nádržku vodní
u těchto dýmek, jsou příčinou velmi rozmanitých tvarů jejich.
Ačkoliv u všech jihoafrických kmenů nalézáme tabatěrky velmi
hojně, buď od nich samých urobené, buď i od bělochů směněné, tož
jsem přece neviděl v žádné říši domorodé takového výběru v těchto
výrobcích, jakého se Marucové domohli vlastní prací. Berou na své
tabatěrky kly sloní a hroší, kosti ssavčí a ptačí (duté), parohy, roh
nosorožce, drápy zvířecí, kůže hadí, leguaní, dříví všelijaké
upravené, rákos, oplodí tykvové, skořápky malých, kulatých nebo
podlouhlých plodů stromových nebo keřních a kůru, dále šijí na
tabák váčky z kůže a mají konečně tabatěrky kovové, které k nim
běloši přivážejí.
Tabatěrky ze slonoviny bývají vůbec ozdobovány tak, že vpalují
do nich malé kruhovité kresby; nosívají pak se na šňůrách
skleněných perel, lýkových provázcích nebo řemíncích buď
u náramků, buď u opasků. Shledal jsem však, že jich užívali jen
zámožnější. Tvarem podobají se jim nejvíce tabatěrky zhotovené
z rohu nosorožcova; obojí mají toliko malý otvor v krčku, kdežto
Bečuanové dělají do svých ještě dírku ve dně.
Tabatěrky, zhotovené z rákosu a z ptačích kostí, náležejí
k nejjednodušším, nejvíce pak šňupají z nich chlapci a děvčata;
vyřezávané z rohů domácích zvířat a zvěři jsou prostých tvarů,
bývají však často okrašlovány řezbami, a nejhojněji spatříš je
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u Makalaků. Nejobyčejnější tvar mají ty, které jsou z rostlinných
skořápek, jiné užší připevňují si ženy po třech až pěti na řemínku
a nosí na svých halenách; mimo to černé krásky hledí nejmenší tyto
tabatěrky temně oleštiti, takže vypadají velmi úhledně lesknouce se
černě, tmavofialově nebo nahnědle fialově. Nejvíce řezeb
a vpálených kreseb spatřujeme na dřevěných tabatěrkách, ale těch,
jak se mi zdá, užívají jenom chudší kmenové, jako Mamboëové,
Manansové a j., kteří si také mnohdy zabalují tabák do pouhých
soukenných a kožených kousků. Nemůže-li obyvatel říše marucké
na cestách postrádati dýmky dachové, béře-li na menší vycházky
kiri a hůl s sebou, tož tabatěrka jest nejvěrnější jeho družkou ve dne
i v noci za odpočinku i v práci, při krátkých jeho návštěvách
i dlouhých poutích.
Za skvosty pokládají se předměty, které nejsouce pouhou
okrasou mají také jiný účel, jako amulety, pouzdra, tabatěrky,
schránky na léky a kouzelné věci, které nosí na těle. Šperky takové
robí z kovů, z plných a dutých kostí, slonoviny, zubů rozličných
zvířat, kousků kůže a rohovitých částek, rohů, spárů, drápů a šupin
větších obojživelníků, desek želvích, šupin luskounových, peří,
lastur, tuku, dříví, trávy, lýčí, rákosu, plodů, skořápek rostlinných
a semen.
Z kovových předmětů ozdobných viděl jsem v říši marucké
prsteny, náramky, kruhy na lýtka a nad kotníky, nepatrné, malé
náušnice ze železa, mědi a mosazu; zlata nespatřil jsem nikde.
Železné a měděné ozdoby pocházely jednak z vlastních pecí
tavicích, jednak urobeny byly ze železného a měděného dráhu,
koupeného od bělochů; mosazné šperky zhotoveny byly toliko
z drátu, který jim běloši prodali. Přivezených výrobků ozdobných
nenosí domorodci téměř nikdy v původní jejich podobě, nýbrž
zpravidla roztaví je a přepracují na tvary v zemi obvyklé.
Z předmětů, které robí se z přivezených kovů, domorodci nejvíce si
váží kruhů na nohy tlustých jako prst, kterými ženy zámožnějších,
ku př. králové po dvou až osmi se zdobí. Kruhy všelijakých druhů
z domácího železa a směněného drátu železného krášlí se většinou
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nižší stavové; ale není jich tolik jako mosazných, nejřidčeji pak
vyskytují se náramky měděné. Obyčejné nosí se na každé noze po
jednom nebo dvou, manželky košiů a kozanů mají po dvou až třech,
málokdy po čtyřech. Ježto panovník kupuje nejlepší a nejsilnější drát
sám, takže poddaným lze dostati jenom špatnější druh, tož nalézají
se nejhojnější a nejpěknější okrasné kruhy kovové v sídelním městě
a v zemi barocké jakož i v krajinách poplatných Makalaků
a Matongů; na sever a severovýchod říše rychle jich ubývá, kdež je
toliko poněkud nahrazují předměty z drátu železného, který si
tamější kmenové sami dělají. Jednoduché, neúhledné náušnice
z tenkého drátu mosazného nebo železného liší se jen málo od
podobných okras bečuanských.
Rozmanité jsou ozdoby, zhotovené z kosti a zvláště ze slonoviny;
nejdůležitější z nich jsou náramky a kruhy na nohy ztlouští prstu.
Kruhy slonovinné bývají soustruhovány, přiléhají těsné na údy, na
kterých se nosí, jsou vždy jemné říkajíc bez vady urobeny a vynikají
vkusností i tehdá, když nekrášlí jich řezby a vpálené ozdoby.
A nebylo také snadno, abych několik takových předmětů dostal do
svých sbírek. Mimo kruhy Maručané robí ze slonoviny všelijaká
malá podlouhlá pouzdra, takovéž válcovité hůlky, destičky
s vpálenými kroužky a čarami, které provrtávají a tenkými
provázky lýčenými přivazují na vlasy. Dosti hojně vyskytují se
jehlice do vlasů, které jako předešlé předměty hotoví také z dutých
kostí zvířecích a často z klů hroších, zdobíce je v hořejší, silnější
jejich polovici vpálenými kresbami a řezbami. Rozmanité jsou také
drobné šperky, které dělají z hůlek a destiček dřevěných, vláken
a růžků gazelích anebo z konců rohových od větších zvířat. Ty
připevňují obyčejně lýkovými provázky na vlnatý vlas nebo
navlékají na šňůrky a nosí jako náramky. Tak spořádány viděti lze
drobounké hůlčičky válcovité nebo malé kuželky, ruličky atd.
Nedostižným výrobkem řezbářským ve dřevě jsou zajisté marucké
hřebeny, dlouhozubé, tenké a tak ozdobně vyřezávané, že toho
žádný kmen jihoafrický nedovede.
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Otroci zhotovují si kruhy na nohy, rámě a zápěstí i na krk ze
surových koží pakoních, zebřích a buvolích; Masarvové robí si
čelenky z hřív zebřích. Strana srstí porostlá nosí se vždy vně.
Všelijaké okrasy splítají se také z jemných i hrubých chlupů a štětin
ssavčích. Z jemnějších chlupů jakož i tuhých žíní kohoutkových
dělají se chocholky, třásně, třapce, kolečka buď prostá, buď po dvou
až třech na sobě ležící v průměru tří až patnácti centimetrů, dále
koule a štůčky, na které připevňují řemeny, aby je za tance uvázali
kol brady. Většinu těchto šperků opatřují řemínky a provázky
krášlíce jimi vlasy. K těmto okrasám druží se ozdoba hlavy ptačím
peřím. Mnozí krášlí dvěma nebo třemi krásnými péry. Tyto pernaté
chocholy nasazují přicházejíce do sídla králova, potom při tanci,
loveckých vycházkách a za loupežné výpravy nebo války.
U Matabelů jsou podstatnou částí národních okras, i koupil jsem
jeden takový chochol, který byl větších rozměrů než hlava toho, kdo
jej nosil.
Z trávy, jemných dřevnatých vláken, lýčí a slámy obyvatelé říše
marucko-mabundské pletou pěkné náramky a podobné věci, a to
mnohem uměleji než Menonové a Makalakové jihozambezijští,
ačkoli se toto průmyslové odvětví též u nich značně pěstuje.
Masupijský a marucký hoch vede si opatrně, už když vybírá trávu;
volí si jen určité druhy trav, sbírá je v jistý čas a připravuje je
náležitě, aby byly buď jasně žluté, buď nachové; potom je také
pečlivě plete. Toho všeho chlapec makalacký dbá málo, ačkoli se též
mnoho hodin zabývá travěnými pletivy, robě ozdoby a předměty
potřebné v domácnosti.
Drápy ptačí a spáry ssavčí nosí navlečeny na niti otáčejíce je
kolem zápěstí nebo navlékají je po dvou na šňůrku a přivazují
vzadu na vlasech. Z malých želv vodních berou celé štíty
a připevňují z nich buď jeden na temeni nebo tři řadou prostředkem
hlavy. Malé lasturky, jak je Portugalci od západního přímoří
přinášejí, malé oblé kostičky záprstní a zánártní, tmavě a leskle
černě leštěná semena a drobné plody s tvrdými skořápkami
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navlékají na žíněné nebo travěné šňůrky a nosí k okrase vlasů,
rukou na zápěstí a nohou.
Ozdobné výrobky, které domorodcům marucko-mabundským
přivážejí obchodníci, zejména pak skleněné perly platí za peníze, při
čemž každý kmen má zvláštní zálibu v určitých barvách; některých,
ku příkladu světle a tmavofialových, žlutých a bledé červených,
nevšímají si docela. Nejvíce oblíbené jsou perly barvy blankytné
a tmavomodré, potom následují rumělkové, rezavé, bílé, černé,
zelené – vesměs drobné s delší osou asi 11/2 milimetru. Z těch, které
jsou větší majíce delší osu tři až čtyři milimetry, jsou v největší
oblibě jasně modré a rezavé, z velikých pak, jichž delší osa jest šest
až deset milimetrů, domorodci nejraději si vybírají bíle skvrnité na
černé, tmavofialové půdě, hlavně pak barvy sírové a zelené. Tvaru
skleněných perel kmenové tito nedbají.
Kdybys po některé cestě v říši marucké nevím jak se roznemohl
a kdybys potřeboval sebevětšího zástupu nosičů, netrpěl bys nikdy
žádného nedostatku, maje dostatečnou zásobu pěkně modrých perel
skleněných; ani panovník, koši a poddaní, ani žena a dítě, ani
svobodník a otrok nejsou s to, aby odolali tomuto lákadlu.
Národové říše marucké užívajíce těchto ozdob, převyšují kmeny
jihozambezijské v tom, že skleněné perly rozdělují přiměřeným
počtem a vkusně po svém těle a kruzích, šňůrách a jinak; činí to
v náležitém množství, totiž okrašlují stejné údy a trup tak, že
nepřetěžují a nepřeplňují těla, kdežto na jih od Zambezi můžeme
pozorovati, kterak Bakvenové, Bamankvatové a jiní národové, jim
příbuzní, nejvíce perlami skleněnými ověšují nohy, Menonové
a Makalakové pak krk, ramena a trup.
Dodatkem zmíním se ještě několika slovy o tom, jak si obyvatelé
říše marucké upravují vlasy. Nezřídka jsem pozoroval, že si tamější
kmenové povětšině hledí s velikou péčí svého vlasu, ba shledal jsem
velmi mnohé, kteří se pravidelně česali, kdežto jiní, ku příkladu
kmen Mankoëů, mající od přírody delší vlnatý vlas, nosí ho jako
napudrovaný, což těmto statným lidem velmi sluší. Někteří
Marucové splétají své krátké vlnaté vlasy v rulíky, spojujíce po dvou
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až čtyřech pramenech v jeden pletenec. U domorodců maruckomabundských postrádal jsem dvojí věci, jednak nebarvili si vlasů
hnědelem jako Bečuanové, jednak neměli ani kruhovitého ani
korunovitého účesu jako Zulové.
Hračky jsou obyčejně hliněné; dorůstající omladina robí je velmi
zručně. Nejčastěji viděti lze figurky, představující tanečníky při tanci
kiši, jak se kroutí a šklebí, dále muže, jako lovce a jezdce, rohatá
zvířata, slony, nosorožce a hrochy. K těmto hračkám berou nejvíce
tmavou hlínu a dělají lidské postavy zvýší pěti až dvanácti
centimetrů, zvířecí pak pět až deset centimetrů vysoké a pět až
dvanáct centimetrů dlouhé. Jiné figurky vyřezávají také ze dřeva,
a to zvláště Mabundové, tolikéž dávají dětem, aby si hrály s nimi,
dřevěné lžíce a hole, ozdobené figurkami.

Ruch na zambezijském břehu v Šešeke.
Rohože marucko-mabundské jsou velmi rozmanité, jednoduché,
ale jemně a pracně spleteny. Často proplétají je tmavějšími, prostými
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stuhami neb i figurkami z téže látky; někdy bývají tyto pletené
okrasy barvy černé, červené a jiné, které se příjemně od žlutavé
rohože odrážejí. Pletiva tato jsou různých tvarů a užívá se jich
v rozličných potřebách podle toho, jsou-li zhotovena ze sítí, trávy,
slámy nebo rákosu.
Domorodci říše marucko-mabundské mají dřevěné podušky, a to
buď velmi primitivní, buď pěkně urobené; většinou viděl jsem
úhledné takové výrobky z tvrdého dřeva. Dřevěné stoličky bývají
obyčejné krátké, dvacet až třicet centimetrů vysoké, na šířku deset
až patnáct centimetrů v průměru. Jsou to dřevěné válce
promalovaně vyřezávané, řidčeji plné a jednoduché, jichž hořejší
plocha jest mělce vyhloubena. Prolamovaná řezba podstavce jest
sloupkovitá, takže sloupky stojí rovnoběžně s výškou. Takovou
stoličku nosívá sluha za vznešenými osobami při všech vycházkách.
Čtvrtým předmětem v tomto oboru jest oháňka na mouchy;
skládá se ze dvou částí, rukojeti a chocholu. Rukojeť hotoví z dřeva,
rákosu, z kůže hroší, nosorožcovy a buvolí, řidčeji z rohů gazelích
a nosorožcových; oháňku pak z dlouhých chlupů, rostoucích na
kohoutku nebo v hřívách, z žíní koňských a chvostnatých ohonů
psovitých šelem. Nejhojnější jsou z ohonů volských, pakoních
a šakalích. Chochol bývá buď zapuštěn do rukojeti, nebo na ní
připevněn vlákny lýkovými, provázky travěnými, žíněmi, šlachami
zvířecími, rukojeť pak většinou bývá vyřezávána, ozdobena
vpálenými kresbami neb ovinuta širokými kruhy mosaznými
a měděnými, svorkami spletenými buď z drátu mosazného
a měděného, buď z tužších žíní neb otočena stuhami z kůže hadí
a leguaní.
Z stručného nákresu tohoto, v němž pokusil jsem se vylíčiti
vzdělanost
národů
marucko-mabundských,
jak
jeví
se
průmyslovými jejich výrobky, soudný čtenář pozná tuším sdostatek,
pokud zakládá se na pravdě domněnka, že jsou domorodci afričtí
nevzdělaní.
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IV.
Pobyt v údolí lešumském
Odjezd ze Šešeke – Vzpurní veslaři – Výborné strašidlo – Zvířectvo
v údolí lešumském – Lovecké vycházky Diamondovy – Pohlavár
Moja – Zajímavý zjev přírodní – Pochopi Sepopovi – Útěk Kapellův
ze Šešeke – Prudká bouře – Jitření v říši marucké – Úpadek
Sepopův – Odchod do Panda ma Tenky.

Tábor v údolí lešumském.
Jak jsem už v závěrku jedenácté kapitoly podotekl, bylo mně
opustiti Šešeke, ač jsem se tomu velice vzpíral, poněvadž bych byl
meškaje tam déle, životem svým ocitl se u velikém nebezpečenství.
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Když jsme vykonali plavbu několika hodin, veslaři dobře vědouce,
že jsem se navždy rozloučil s králem jejich, a nestarajíce se tudíž
tuze o mne, přistali u skupení masupijských chatrčí. Dal jsem se
vyzdvinouti z člunu a dovésti do nejbližší chaty. Chýši tu zřídili
nakvap rybáři masupijští, chytajíce v okolních bařinatých lagunách
ryby na desátky královské. Koupil jsem pět ryb, dal každému
sluhovi jednu a poručil, aby mně pátou usmažili.
Již odpoledne jsem pozoroval, že se veslaři nikterak netužili, aby
silněji veslovali, a jako by se mi chtěl osud za všecky útrapy toho
dne posmívati, zvolili si průvodci moji k noclehu místo takové, že
nemohli si vybrati nepříjemnějšího a nezdravějšího. Bylo to
u malého ostrova, porostlého vysokým rákosem, zrovna před
bažinou, u níž stály dvě bídné chatrče, v kterých občas přebývali
rybáři masupijští. Poněvadž byl můj člun poslední, domorodci
z přednějších loděk obsadili zmíněné chýše, takže mým sluhům
nezbývalo, než aby zbudovali pro mne novou chatu. Za 21/2 hodiny
byla hotova, ale když potom bylo s pomocí veslařů břemeni mé
vyneseno z loděk a dopraveno do travěné chýše, ukázalo se, že jest
tuze malá, zvláště pak velmi nízká, takže mne sotva mohli vtáhnouti
a na bedny položiti. Dotýkal jsem se obličejem trávy na střeše chaty.
Byla to tráva povodní, již předešlého roku připlavená na ostrov
a tam sesbíraná; byla tudíž vlhká a vycházel z ní protivný zápach,
který se mísil s výpary, vystupujícími z bařiny. Pod takovým
přístřeším nebylo arci možná pomysliti na spánek. Přemýšleje
o nehodě své loďky a zmařené další výpravě a týrán jsa nesčetnými
jinými myšlenkami, které mne velmi rozčilovaly, probděl jsem noc
velice nepříjemnou. Několikrát ozvali se hroši a volavky obrovské,
to však byly jediné zvuky, které přerušily ticho noční. Před půlnocí
vyvstalo několik malých obláčků, které se velmi rychle množily
a brzo tak pokryly oblohu, že jsem potom nespatřil ani jediné
hvězdičky. Mysl má, beztoho již nemocí sklíčená, pociťovala tím
krutěji dusnotu vzduchovou, neustále přibývající.
Když vzešlo slunce, vybrali jsme se z tábora, abychom pluli dále
po proudu zambezijském. Pozoruje, jak veslaři nakládají břemeni na
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čluny a kterak si plujíce vedli, seznal jsem, že mne stihnou ještě
horší věci než minulého dne. Čím více jsem jim domlouval, aby
rychleji pluli, tím pomaleji postupovali, ano když zdvihl se větřík,
přistali na mělčině a nechtěli se hnouti ani s místa; marná byla
hrozba, že budou za to králem potrestáni. Sliboval jsem jim skleněné
perly, hrozil jsem, sluhové moji zlořečili, ale sázeli jsme slova svá na
vítr. Lidé ti dali se nám do smíchu; jedni položili se na písek, aby
spali, jiní aby se pokochali mou slabostí a malomocností. Vida, že
všecky mé pokusy vycházejí nazmar, užil jsem zastrašujícího
prostředku, abych neposlušnou chásku zkrotil. Seděl jsem právě na
přídi své loďky, a tu mně připadlo, abych Marucům, kteří zvykli
toliko mušketám, ukázal svou zadovku. Zablyštil jsem několikráte
puškou na slunci, vybral si osamělý rákos vyčnívající z vody, který
pjal se na volném prostoře mezi dvěma skupinami vzpurných
veslařů, a vypálil jsem na něj tři rány. První výstřel zasáhl svůj cíl,
skuteční a přetvařující se spáči vyskočili rychle, potom padla druhá
rána a zajela blízko své mety, načež chlapíci skočili do loděk, a když
náhodou třetí koule zbylý pahejl srazila, první čluny již odrazily
a veslaři moji zabránili mně, abych opět užil své ručnice.
„Sviští to tuze v uších, pane! Chceš-li stříleti, tož dopravíme tě do
Impalery, a tam najdeš také dosti polochola (zvěři).“ Již za tři
hodiny potom přistali jsme pod bahobabem Makumbovým. Nebe se
vyjasnilo a z lesnatých pahorků ostrova Impalery vanul proti nám
čerstvý větřík, který ve mně tak působil jako občerstvující nápoj.
Namířil jsem svou zadovku, abych srazil několik plodů
bahobabových, nade mnou visících. Kdežto veslaři vyprazdňovali
čluny, sluhové moji pospíšili do lesa, aby nasbírali pro mne plodů.
Radostné jsem byl překvapen zastihnuv v Impaleře Blockleye, an se
právě chystal se zbožím odplouti do Šešeke.
Dne 13. podařilo se mi koupiti za šest metrů kalika malinkého
kozla, dosti velikou zásobu žita a dvacet sedm živých ptáků
vrabcovitých (všelijakých druhů), kterých jsem však už příští den
mimo tři zase pozbyl. Když jsem se totiž druhého dne ráno ohlížel
po ptácích, shledal jsem, že jsou všickni vyjma tři mrtví. Usmrtili je
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rezaví všekazi, kterých se tisíce vedralo do klece. Nepozoroval jsem
tohoto druhu všekazů ještě nikdy předtím; hlava jejich byla skoro
jako půl těla a kusadla tak silná, že se mohli zakousnouti do masa
jako klíště.
Nazejtří, týž den, kterého Blockley chtěl odplouti do Šešeke a já
vybrati se na jih, přišli masupijští lodníci z řečeného města
a zrazovali mým veslařům jakož i osadníkům impalerským, aby
nedopravovali Blockleye do Šešeke, ježto král zatvrdil srdce své
k Džorosianovi Umutuňovi.
Dne 15. přešel jsem Čobu zaplativ trojnásobné převozné, abych
směl opustiti říši maruckou. Nechtěje pro živý svět přenocovati
v bařinatém údolí čobském, odeslal jsem hned své sluhy s částí
břemeni do údolí lešumského, kde Blockley měl státi dva prázdné
vozy, aby mne v nich ubytovali, dokud by nepřišel Westbeech. Ale
jsa sláb, nemohl jsem jich okamžitě následovati, a když se konečně
dostavilo několik Masupiů z Impalery, aby mne se zbytkem mých
vaků donesli na zmíněné místo, strhla se nad údolím bouře. Ta
přinutila mne, abych zůstal přes noc v bídné chatrči travěné, v níž se
po prvé roznemohl Bauren, zemřelý v Panda ma Tence několik dnů
předtím. Vydavše se příští den k poledni na delší strastnou cestu,
došli jsme údolí lešumského, pouze tři hodiny cesty vzdáleného,
teprve po dvanácti hodinách, pro mne velice žalostných. Každých
sto kroků bylo se mi zastaviti na několik minut a přitom se pot přece
jen ze mne lil. Namáhavým tímto pochodem byl jsem donucen,
abych se druhý den docela oddal poklidu.
Dne 17. bylo mi trochu lépe, avšak úmysl můj, sbírati květiny
v nejbližším okolí vozu, zmařen byl prudkou bouří, která zuřila po
celý den. Již za posledních tří dnů jsem doufal, že přijde Westbeech;
nepřišel však a rozčilení mé vzrostlo, poněvadž malá zásoba soli,
cukru a čaje, určená na tři dny, už docházela. Byl jsem tudíž
radostně překvapen, an se sluha Slon z vycházky do lesa vrátil
s hojností medu. Měl jsem ruce a čelo od noclehu na pobřeží
čobském popíchané moskyty zvláště kousavými, a z každé takové
malé rány vyvinul se hnisavý vřed, jehož stopy ještě po měsících
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byly zjevné. Ve všech těchto svízelích potěšil jsem se nabyv
přesvědčení, že mně posluhují spolehliví a pracovití muži. Litoval
jsem toliko, že mi nebylo lze pohnouti jich, aby vezmouce mou
zadovku zastřelili pro mně nějakou zvěř, neuměli toho a báli se
zároveň užívati neznámé jim zbraně. Aby zvěř v písečném lese,
kterým se Lešumo vine, skolili svými asagaji, nebylo možná, neboť
zdržovali se tam nejvíce rychlonohé gazely, nosorožci a sloni. Dvě
noci předtím dosti veliké stádo slonů překročilo údolí několik kroků
doleji pod vozem.
Dne 19. jsem dal se kolem samého vozu voditi a sbíral jsem
pomocí svých sluhů rostliny a hmyz. Poslední dvě knihy, které
zachránili jsme z potopy zambezijské, byly tehdá lisy na byliny;
protože pak byly složeny jen v osmerce, byl jsem nucen rostliny
rozkouskovati a teprve později zase složiti. Věnoval jsem dítkám
Flořiným zvláštní zápisník, v němž jsem zaznamenal o veliké
většině nasbíraných bylin kromě jiných poznámek také jména, která
jim dávali sluhové masupijští nebo pomocníci manansští
a matonžští. Rostliny a části jejich, kterých nemohl jsem ani lisovati
ani sušiti, byly okresleny, a nákresy za nocí, když mně nebylo lze
usnouti, dále prováděny; tak vedl jsem si zejména zabývaje se
rozličnými houbami, jimiž údolí lešumské zvláště jest bohaté.
Hmyzy strkal jsem do širokohrdlé láhve na zavařeniny, kterou mi
Westbeech daroval a v níž bylo několik proužků papírových; tu pak
ponořoval jsem několikráte do vařící vody ve svém kotlíku, čímž
zvířata byla usmrcována.
Nejvíce nachytali jsme v údolí lešumském brouků, kobylek
a ploštic; hlavně pak byly mně nápadné četné druhy motýlů, které
jsem dvakráte sbíral. Práce má však byla marná; krysa, která ve voze
měla mezi vaky a bednami dostatečné skrýše, zničila počaté sbírky,
takže jsem po každé nalezl motýle sežrány až na špendlík. Z brouků
nejhojnější byli střevlíci a svižníci (Cicindela, Manticora granulata,
Carabus), chrobáci, mandelinky, nosatci a brouci zvaní od
přírodopisců Psammodes. Poslední vyskytují se v nesčetných
odrůdách, kterých všimli sobě i holandští statkáři, nedbající sice
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takových zvířat. Tito brouci mají tlustý válcovitý a srdcovitý zadek,
který zdvíhají, aby jím v přestávkách tří až desíti vteřin zlehka
udeřili do země nebo podlahy, na níž se náhodou pohybují.
„Ťukají,“ jak Holanďané říkají, a volají druh druha. Mnoho zábavy
měl jsem pozoruje v údolí lešumském svižníka zrnitého (Manticora
granulata) a brouka Anthia thoracica; ti žijí po párcích v jamách,
které buď sami vyhrabou, buď po jiných zvířatech osadí, jsou-li
zhloubí nejvýše třiceti centimetrů. Jamky, od nich samých
vyhloubené, nebývají hlubší 21/2 centimetrů, ale za to čtyři až šest
centimetrů široké; podivoval jsem se často, kterak brouci tyto
chodby v sypkém písku mohou vyhrabati. Zvířátka tato rejdila po
celý den; liší se od ostatních velikých střevlíků ve svých pohybech
zejména tím, že se velmi často zastavují, vypínajíce se dosti vysoko
na svých dlouhých nohách, aby se takořka rozhlídli. Holanďanům
byli nápadní vlastností, kterou nováček, jak se také mně několik let
před tím stalo, bolestně pocítí. Chytáme-li tohoto střevlíka
a strkáme-li jej do sběrací láhve tak, že jej zadkem obracíme k sobě,
brouk vystříkne žíravý mok, který obyčejně zasáhne tvář a kolikrát
i oči, ježto se lapajíce hmyzy shybujeme.
Poněvadž jsem dne 20. poněkud ozdravěl, a mimo to sluha
Westbeechův Diamond vraceje se z lovu přibyl s několika Manansy
k vozu, tož podnikl jsem podpíraje se o sluhu malou vycházku na
šest anglických mil. Šlo mi zvlášť o to, abych ukořistil kožky ptačí;
nemoha však za ptáky ani běhati, ani jich obcházeti, ulovil jsem
pouze červeného ťuhýka s vidlicovitým ocasem, ale tím hojněji
nachytal jsem hmyzů a nasbíral bylin. Vůbec rozmnožil jsem za
pobytu v údolí lešumském herbář svůj asi třemi tisíci kusů, sbírku
pak hmyzu více než pěti sty. Na vycházce právě zmíněné přišel jsem
k pecem, v kterých tavívali železo; byly až metr široké, dva metry
dlouhé a nízké, jsouce zbudovány z malých cihel pálených, a to asi
před čtyřiceti nebo šedesáti lety od některého kmenů, poddaných
Marucům, který přebýval na jižním břehu zambezijském, dříve než
byl založen loupežný stát Zulů-Matabelů.
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Příští den 21. toho měsíce přišli k nám z Impalery Masupiové
přinášejíce žito, které mně nabízeli ke koupi. Odpoledne vrátil se
lovec Diamond z honby; sluhové jeho nesli maso krávy buvolí, již on
ráno zastřelil. Také tento muž stěžoval si do nezpůsobných býků
buvolích, které jest obtížno honiti zvláště v létě, když křoví lesní
obrůstá hustým listím. Poživ masa buvolího zhoršil jsem svou
nemoc, poněvadž jsem postrádaje dlouho masité potravy velmi
špatně trávil. Sluhové moji naopak velice se radovali z vytoužené
změny v jídle. Diamond vypravoval mně při té příležitosti lovecké
příhody mého dřívějšího sluhy Pita. Ten vyšel si nedávno s tlupou
služebnictva Westbeechova, skolil dva nosorožce a vrátil se po
tomto šťastném lovu k svým druhům pro nosiče; když po desíti
hodinách přišel zase zpět, nalezl z kořisti své jen kosti,
Madenasanové, po lese slídící, padli totiž maně na zabité nosorožce,
ustrojili si znamenitou hostinu a nejlepší kusy odnesli, kdežto
zbytek strávili hyeny a šakali.
Naděje má, že povýšené údolí říčky Lešuma bude mi zdravější
než čobské, byla klamná. Bylo každé ráno po několik hodin
naplněno hustou mlhou, výpary pak za některých dnů zvláště po
prudkém dešti velice byly nepříjemné. Nejhůře bývalo mně časné
ráno, v poledne zlepšoval se sice můj stav, nicméně třásl jsem se při
vánku sebenepatrnějším, takže jsem se i v nejparnějších dnech
lednových, únorových a březnových mohl oddati své sběratelské
horlivosti jen tehdá, když oblekl jsem těžký „menšikov“ a ještě
druhý svrchník.
Dne 23. zastavila se u mne tlupa mužů manických přicházejíc od
jihu, čemu jsem se velice divil. Byl to pohlavár Moja, bratr velitele
manického Kapelly, jejž Sepopo před rokem odsoudil k smrti, a jeho
družina. Přečin, pro nějž Moja byl tak těžkým trestem stižen, nebyl
v říši marucké neobyčejný. Sepopo shledal totiž kdysi ráno, že jest
před dveřmi jeho nalito; pokládal to za kouzelnictvo, a nepřátelé
obvinili pohlavára Moju z tohoto skutku. Poněvadž byl král ten čas
náhodou churav, tož byl o vině Mojově přesvědčen a odsoudil ho
tudíž. Ale Moja spasil se raději útěkem, aby ušel otravné číši a smrti
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na hranici, a prchl na jih ke králi východních Bamankvatů do
Šošongu. Ten přijal ho vlídně a pochopil dobře tesknou touhu
ubohého muže po domově; domnívaje se pak, že mu Sepopo spíše
bude věřiti, poslal Moju zpět s vlastnoručním dopisem, v němž
dokazoval nevinu manického pohlavára. Pochyboval jsem, že
Sepopo odpustí Mojovi, a radil mu tedy, ať se nevrací; on však
nemohl odolati touze, aby zase spatřil své ženy, děti a vlast.

Vana Vena, nový král marucký.
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Dne 24. poslal jsem dva své sluhy k řece Zambezi, aby přivolali
Masupie, sídlící na protějším břehu, a přiměli je, aby mně pokud
možná přinesli do údolí lešumského manzu, kozla a kaferské žito.
Poslové moji však zbloudili, takže jsem byl přinucen nazejtří vyslati
jiné dva sluhy. V nejbližších dnech přišli Masupiové z Impalery
nesouce žito; přitom podařilo se mi také koupiti několik zajímavých
předmětů národopisných a obrovský kel hroší.
Navečer dne 24. pozoroval jsem velmi krásný úkaz na nebi.
Slunce právě zapadlo a na jihu bylo viděti úzký pruh modré oblohy,
kdežto po východním obzoru táhla bouře a z jejích mračen sjížděly
k zemi početné blesky. Ano, slunce již jenom úsekem zářilo, objevila
se na protější straně, asi čtyřicet pět stupňů nad východním
obzorem, ohňorudá záplava kryjíc, jak se zdálo, hořejší polovici
duhy, takže ukazoval se toliko její severní konec na
východoseverovýchodě a jižní na jihovýchodě. Když slunce dokona
zašlo, tato záplava pobledla a zmizela po třiceti vteřinách tak, že
vypjala se potom celá duha, tu pak červeň její víc a více se
zbarvovala, až konečně velmi živý a nádherný nach na minutu
docela zakryl ostatní barvy duhové. Po třech minutách pohasla
červeň, ale za několik vteřin zaskvěla se opět mezi konci duhy na
východním obzoru až do výše asi desíti stupňů nad ním, odrážejíc
se zřetelně od těžkých mračen v pozadí. Asi po čtyřech minutách
pobledla jak záplava, tak i konce duhy, za půl hodiny pak rozložilo
se temno noční nad údolím lešumským.
Dne 25. roznemohli se dva z mých sluhů a několik služebníků
Diamondových katarem hrtanu; podal jsem jim léčivého davidla
a hned ozdravěli. Velmi nepříznivá povětrnost způsobila, že se
nemoc má několikráte zase vrátila, zmírnil jsem sice návaly takové,
aby nebyly tak prudké, nicméně oslabily mne vždy tak, že jsem
nikterak nemohl pracovati.
Po několika dnech rozstonali se dva sluhové Diamondovi
horečkou. Za této trudné doby bavili jsme se poněkud honbou; na
jedné vycházce Basuto April, o němž byla již zmínka, skolil tučného
býka buvola, jehož pak dovlekli do tábora. Následující noc měli jsme
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hotovou slavnost, zpívalo se a tancovalo, ba i nemocní černoši ssáli
chtivě šťávu z polousmažených kusů masa nemohouce ho polykati.
Dne 2. m. února Diamond vrátil se z dvoudenní vycházky od
Zambezi; přitom vrazil v hustých lesinách, které prostírají se až
k dolejšímu toku říčky Lešuma, na stádo slonů a ocitl se mezi nimi,
což jej tak polekalo, že se netroufal vystřeliti na ně ani jediné rány.
Z Impalery došla mne zpráva, že tam byla dopravena část
slonoviny, náležející Westbeechovi; mohl jsem tudíž doufati, že
Westbeech dorazí brzo do údolí lešumského. Přál jsem si toho tím
toužebněji, ježto nebyl jsem s to, abych se déle živil nuznou stravou
z kaferského žita. Dne 7. m. února přišla k nám tlupa asi třiceti
Maruců, kteří vysláni jsou jakožto pochopi Sepopovi, aby – čemu
jsem se nesmírně divil – jali Moju a Kapellu; doslechl jsem také, že
většina pohlavárů, osedlých v Šešeke a zemi masupijské, kteří činili
velikou radu, prohlásili za nevinné domorodce, jež král obvinil
z velezrady a jiných zločinů, a že se opřela častým popravám.
Sepopo chtěl se rázem zbýti těchto mužů a odsoudil k smrti
dvanácte z nejznamenitějších pohlavárů, zejména Inkambellu,
Maranciana, také Kapellu a Moju. Moja přišel teprve před několika
dny, jak už bylo pověděno, s dopisem Khamovým do Šešeke.
Westbeech vypravoval mi později, že vznikl v Šešeke veliký poplach
z příchodu Mojova; nestalo se ještě nikdy, aby se kdo, odsouzen byv
na smrt, vrátil do sídelního města. Westbeech, který právě byl na
svém dvorku zabaven prací, povolán jest nakvap ke králi, jehož
dvůr byl pln lidí. Král Sepopo podal mu hned dopis, napsaný řečí
sečuanskou a podepsaný Khamou, králem východních Bamankvatů,
a žádal Westbeecha, aby mu oznámil, co obsahuje. Když Sepopo
slyšel, čeho Khama od něho žádá, velice mu to lichotilo, i kázal
Westbeechovi, aby v tu chvíli dopsal Khamovi, že kvůli němu
přijímá Moju na milost. Nicméně král nařídil ještě téhož večera
Mašokuovi, aby nazejtří popravil dvanáctero řečených pohlavárů,
mezi nimi také Moju a Kapellu. Ale Mašoku obávaje se zabíti tolik
velemocných mužů, přišel v noci k chýši Kapellově a varoval ho:
„Kapello, jsi odsouzen, abys ráno zemřel!“ Kapellovi to dostačovalo,
102

probudil obě své ženy, bratra Mojova, ve vedlejší chatě spícího, a tři
ze svých nejspolehlivějších sluhů i nejmladšího svého synka, a vydal
se hned na cestu. Na pobřeží říčním vyhledal Westbeeche
a zvěstoval mu, co se přihodilo. Westbeech, který vždycky
v takovém případě projevoval dobré srdce, zásobil ho střelivem
a jinými potřebami cestovními.
Potom Kapella rychle připravil dva nejbližší čluny, a brzo sjížděli
za tmy noční uprchlíci letem po proudu zambezijském. S půlnoci
byli už asi dvacet mil od Šešeke, načež spustivše čluny po řece,
uchýlili se do rákosnatých bařin u jižního břehu zambezijského, aby
došli osady masupijské, která položena jsouc u Čoby nad Impalerou
stála pod vrchní mocí bratra náčelníka masupijského Makumby,
velmi vřelého přívržence Sepopova. Doufali, že dorazí tam tak
časně, aby mohli dříve, než Masupiové procitnou, užíti několika
jejich loděk k převozu přes Čobu. Chůze po pěšinách podle
vysokého rákosu byla za temna nočního z přemnohých příčin velmi
nebezpečná a Kapella byl by se jí neodvážil, kdyby bývalo neběželo
o život jeho vlastní a rodiny. Všecko se jim výborně dařilo, takže
uprchlíci brzo po úsvitu dospěli řečené dědiny. Přesto však byli už
dva Masupiové zaměstnáni u svých lodic; když pak náhle objevila
se ozbrojená tlupa, v níž asi poznávali utečence šešecké, oba
domorodci dali se na útěk, aby ves pobouřili poplachem, ponořivše
ještě oba čluny, prve než Kapella byl s to, aby jim to překazil.
Uprchlíci pustili se hned do práce, vytáhli malé čluny z mělké
zátoky na sucho a vylili z nich vodu, aby se jak možná nejrychleji
přeplavili přes Čobu; což se jim také povedlo.
Ačkoli to oba Masupiové pohlaváru svému oznámili a Kapellu
výslovně jmenovali, bratr Makumbův, věda, že velitel marucký jest
dobrým střelcem, a nechtěje se snížiti za pochopa, uznal přece za
dobré, aby věc tato teprve nazejtří se uvážila; řekl tedy poddaným,
že třeba všecko náležitě rozvážiti, svolal starší vesnické a vyložil jim
ranní příhodu. Zatím uteklo mnoho hodin, takže uprchlíci byli
hodné daleko, když pronásledovníci jejich, totiž zmínění Marucové,
přišli do údolí lešumského pátrat po Kapellovi a jeho družině. Tlupa
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těchto pochopů rozloživši se v lešumském údolí táborem
a prohledavši okolní les, odtáhla teprve v noci na den osmého
února.
Westbeechův tmavý lovec Diamond, který si dne 6. t. m. znova
vyšel na lov, vrátil se druhý den s vydatnou kořistí; sluhové jeho
supějíce nesli kusy trupu býka buvola. Diamond dal si blízko místa,
kde býka skolil, od svých sluhů vystavěti travěnou chýši, aby tam
přenocoval. V noci slyšel, jako by se šelmy tahaly o maso, ale starý
Diamond, oddaný častému pití kořalky, nebyl už takový lovec, jako
býval, a proto zdálo se mu, že lépe učiní, zůstane-li v chýši. Ráno
pak vyšed z chaty, shledal, že si tři lvové pochutnali na vnitřnostech
jeho kořisti.
V noci na den 11. t. m. přišel náhle Diamond k vozu a zvěstoval,
že přibyli dva muži maručtí mající rozkaz, aby lapnouce Kapellu
a Moju zabili je, jestliže se snad skrývají v našem táboře. Tato zpráva
rozhořčila mne tak, že jsem skrze Diamonda oběma Marucům
nařídil, aby se hned klidili. Později seznal jsem arci k svému žalu
omyl Diamondův, který nerozuměl sdostatek řeči sirocké. Než jak
mohl jsem tušiti, nespatřiv těchto domorodců, že mne Diamond
oznámí zrovna opak toho, co mu tito lidé vyřizovali. Nebyli to
pochopi královi, nýbrž sluhové Kapellovi, vyslaní od svého velitele,
aby mu ode mne vyprosili masa.
Dne 12. února bylo v údolí lešumském velmi hlučno. Jak
dopoledne, tak odpoledne přišlo několik tlup masupijských nesouce
z Imparely slonovinu; také zastavil se u nás sluha Westbeechův,
který po rozkaze pána svého mířil do Panda ma Tenky, aby
odtamtud přivedl potah pro oba vozy. V noci na den 14. spal jsem
trochu lépe a doufal tudíž, že budu moci poněkud časněji vstáti.
Jakmile mne tedy ráno sluha Narri přistrojil oblekem právě
nejpotřebnějším, posadil jsem se na kozlík, abych nadýchal se
čerstvého ranního vzduchu, ač byl nezdravý; hlavně však okřál jsem
myšlenkou, že mne Westbeech brzo vykoupí. Tu mne Narri, který
právě vařil kávu z kaferského žita, přistoupiv ke mně, učinil
pozorna na zvuky lidských hlasů, jež bylo slyšeti z dosti veliké
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vzdálenosti dole v údolí. Zavolav sluhy, vyzval jsem je, aby
naslouchali, a ti poznali zpívající Masupie, kteří obtíženi jsou od
Westbeeche v Impaleře slonovinou, k nám se blížili.
Tři ostatní sluhové ustoupili zase k ohni, toliko Narri stál ještě
u mne, ana tu náhle asi třicet kroků přede mnou povstala tmavá
postava mužská, neozbrojený černoch, a přiskočila ke mně. „Což
mýlím se; zda šálí mne oslabený zrak? Zdali možná? Avšak nikoli,
klamu se! Jak by sem přišel v takovém stavu můj přítel Kapella,
velitel vojska maruckého? Než přece je to Kapella, ne již vůdce vojů
maruckých, nýbrž uprchlík.“ Chtěl jsem skočiti z vozu a chopiti se
jeho rukou, ale nebylo k tomu síly. Zatím přikvapil a ujal mne za
rameno: „Intate (příteli), jsem hladov, přispěj mi, tam v lese lační
moje žena a dítky mé.“ Potom najednou se zarazil a naslouchal
zpěvu blížících se Masupiů. V tu chvíli zrůznil se přívětivý jeho
obličej, že by ho ani dobrý přítel nepoznal; smrtelná úzkost jevila se
v něm. Nevím, zdali mne to tehdá rozčilení učinilo možným, či
úzkostný pocit, který jsem s ním sdílel, tak mne posílil, popadl jsem
pytel asi s dvěma měrami žita, ležící za mnou ve voze, a hodil jsem
jej uprchlíku do náručí. Kapella pokynul mi rukou, shýbl se a plížil
nejsa zpozorován Masupii vysokou trávou do blízkého lesa.
Dne 15. táhla nad údolím lešumským bouře nejtěžší ze všech,
kterých jsem zakusil až posavade v Africe. Přišla tak náhle, že bylo
sluhům mým rychle písek a hlínu házeti na ohně, aby travěné chýše
nechytily. Následující lijavec, kterým ustavičně poháněla vichřice,
pronikl plachtou vozovou, takže bylo nutno, abych pokrývkami
a výražními šaty zachoval sbírky své opětné škody. Střecha vozová
klátila se semo tam a mocný vichr zmítal vozem, jako by ohromná
převozná budova africká byla hračkou. Jednu travěnou chýši porazil
a druhou chatu, v níž se sluhové skryli, zmáčkl. Nehoda tato však
jim tuze neuškodila, poněvadž byly z lehkého staviva. Když je
spravili, sluhové navečer jali se budovati nové dvě chýše, jednu pro
mne a druhou na mé břemeni; bylo jich potřebí proto, že jsem
vyprázdnil Westbeechův vůz na jeho slonovinu.
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Dne 16. Westbeech přišel do údolí lešumského; stěžoval si do
Sepopa, že s ním po mém odjezdu špatně nakládal, a rozhodl se, že
již nikdy nepůjde do Šešeke, nýbrž zboží své dopraví jenom do
údolí čobského a tam směnou prodá. Westbeech vypravoval mi
také, jak jsem si přál, o všem, co sběhlo se za poslední čas v Šešeke,
a pověděl mi, kterak se pohlaváři marucko-mabundští víc a více
chýlí k tomu, způsobiti vzpouru a vyhnati krále. Záměr tento
utvrdila ještě událost, kterou král pozbyl u lidu téměř veškeré
vážnosti. Když mu totiž ten den po útěku Kapellově donesli o tom
zprávu, rozlítil se tak, že jak obyčejné pral kirim do své družiny, ale
pak zvolal hlasitě, kterak připraví kouzlo, jež neodvratně přivede
uprchlíky zpět a tak bude působiti v ně, až pozbudou smyslů a vrátí
se zpitomělí do Šešeke, aby se od Mašokua nechali popraviti.
Rozkázal tedy zabíti vola a přinésti lůj z jeho srdce; potom
připraveny jsou hůlky, asi metr dlouhé, a zaraženy na třicet
centimetrů hluboko před dveře chýší uprchlíků. Hůlky tyto byly
pak na hořejším svém konci trochu rozštípeny, a do skřipce zastrčen
kousek loje. Bylo to po prvé, že Sepopo se tak zřejmě vyslovil před
svým lidem o svých kouzlech a jich působnosti, mohli se tudíž
obyvatelé šešečtí také po prvé přesvědčiti o této šalbě.
Tolikéž zpravil mne Westbeech, že Sepopo ještě dosud nezaplatil
Portugalcům za jejich zboží, ba odkazoval je z téhodne na týden.
Přítel můj ohlásil mně také, že tlumočník Sepopův, Jan Mahura,
a bratr jeho v nejbližších dnech přibudou do údolí lešumského,
poněvadž nebyli už jisti životem, a Mahura právě dostal od krále
mzdu za pětiletou službu tlumočnickou. Westbeech byl nucen,
nechati ještě všelijaké zboží v Šešeke; též kuchař jeho Fabi, smíšenec
z osady Kapské, nechtěl s ním jíti na jih, protože se žena jeho Oserat,
kterou mu král daroval, zdráhala opustiti svou vlast.
Dne 17. m. února, když už všecka slonovina (5540 kilogramů)
byla dopravena ze Sešeka do údolí lešumského, sluha můj Slon
roznemohl se zánětem slizného míšku pod kolenem; je to neduh
nazvaný „či kana mirumbe“, který se hojně vyskytá u Masupiů
a Matongů a léčí se teplými obklady z mouky bobové.
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Když nám dne 19. Masupiové od Zambezi a Čoby přinesli na
prodej žito, kukuřici a dýně, nabídli věci, které dostali výměnou,
bratru Jana Mahury, aby jim dal „léku sloního“, totiž takového, jenž
by je učinil schopné, aby snadno skolili slony. Jan Mahura vyřízl jim
za tím účelem na rukách a stehnech mělké a dlouhé zářezy podélné
a vetřel jim do nich černavý prášek, který měl způsobiti, čeho si
přáli.
V noci ze dne 19. na 20. den t. m. byly vozy naloženy, s půlnoci
přibyli tahouni a tudíž opustili jsme údolí lešumské berouce se dále
do Panda ma Tenky.
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V.
Pochod zemí makalackou
a západomatabelskou
Odjezd na jih – Kolobe (Phacochoerus aethiopicus) – Tábor
u pramenů
klamakleňanských – Obchodník
Z. – Tůně
u Tamasanky – Mýtina
sibananiská – Hojnost
zvířectva – Had
kobra – Zlé svědomí – Menon, pohlavár západních Makalaků –
Vyzvědač – Menon zasedá nad Z-em na soud – Zlodějství
a nečistota Makalaků – Strom morula – Z. v nebezpečenství života –
Zříceniny
u Šaše
Kamenité – Malebná
krajina
u řeky
Rhamakobanu – Tati – Zlatokopové – Rodina
Lotrietů – Hlídky
matabelské – Dějiny říše matabelské – Afrika lovcem slonů – Sestra
La Bengulova – Levhart v ložnici Pita Jakobse.
Cestujíce na jihovýchod dospěli jsme ještě téhož dne pánve
Sněhulákovy a tam prodleli jsme až do večera. Cesta lesem časně
ráno byla příjemná zvláště proto, jelikož les téměř pln byl vůně,
pochodící z krásných bílých pětilistých květů keře moponda.
Navečer vybrali jsme se na další pochod a jeli po celou noc, až jsme
k poledni příštího dne dojeli kraje roviny gašumské. Tam bylo se
nám zastaviti, ježto lijavce za předešlých dnů proměnily lučiny
v močály. Tráva na planině byla místy zvýší 2 až 21/4 metru;
domorodci nazývali ji matimbe. Protože byla vysoká, bylo viděti
také velmi málo zvěři. Za našeho pobytu na řečeném místě přišlo za
námi z údolí lešumského asi šest Maruců ze Šešeke a přineslo mně
rohy buvolí, na něž Westbeech zapomněl v sídelním městě
Sepopově, jakož i sloní kel, těžký asi třináct kilogramů. Mužové tito
sledovali vůz náš až do Panda ma Tenky předstírajíce, že tam mají
koupiti pro Sepopa sirky, vlastně však chtěli se přesvědčiti, zdali
uprchlý Kapella přidruží se k našemu vozu. Kapella, jejž jsem po
známém už památném jitru dne 14. února denně opatřoval dílem ze
své, dílem z Westbeechovy zásoby žita, opustil po příchodu
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obchodníka se slonovinou les lešumský a předešel nás až k tůním na
rovině gašumské. Zde zastavil jsem ho, družinu jeho a Moju; mezi
sluhy uprchlíkovými poznal jsem jednoho, který se za poslední mé
plavby ze Šešeke do Impalery zvláště vyznačil drzostí. Z veškeré
naší společnosti neulovil nikdo od té doby, co vyjeli jsme z údolí
lešumského, žádné zvěři, takže byli jsme mile překvapeni, když
nám Bradshaw poslal z Panda ma Tenky kozla.

Rozvalina u Šaše Kamenité.
V následující noci opustili jsme oblast mouchy tsetse, a přesto, že
jsme ještě několik hodin s vozem těžce naloženým byli drženi
u jedné z mnohých poboček říčky Panda ma Tenky, dojeli jsme
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přece týž den svého cíle. Bývalý můj sluha Pit i Bradshaw zhubeněli
zimnicí říkajíc na kostru.
Dne 23. t. m. Westbeech oznámil mně nepříjemnou zprávu, že
tahouni jeho byli tsetsí decimováni a že nelze mu tudíž, aby dostál
závazku, jejž učinil při prodeji mého potahu, totiž aby dopravil můj
vůz na jih; proto žádal mne, abych své břemení složil na jeden
z vozů, na kterých vezl slonovinu. Dne 24. přibyl obchodník se
slonovinou Saddler ze Šošongu. Ten vyprávěl nám o tom, jak přísně
král Khama zakazuje dovážeti pálenku do své říše, a vyslovil se, že
by se v Šošongu velmi podivovali, kdyby mne spatřili, ježto mne na
jihu již neočekávali.
Zatím skládal jsem a rovnal své sbírky, jsa pak s tím dne 27.
hotov, užil jsem hned odpoledne téhož dne, abych je rozmnožil.
Také koupil jsem od Bradshawa za dvacet liber šterlinků sbírku 1300
brouků a za slonovinu, abych doplnil příslušný obor, od téhož
jednatele 40 kožek ptačích, od Valshe pak 63. Odpoledne dne 28.
vyjeli jsme z údolí. Cestovati v cizím voze nebylo mi příjemné,
ačkoli se Westbeech měl i na zpáteční cestě do Šošongu ke mně
velmi úslužně; bylo mi ustati ve sběratelské horlivosti, poněvadž
nebylo ve voze místa. Mimo to mohl jsem pomeškati jenom několik
hodin na místech, kde by bylo po celý týden vydatně lze kořistiti.
Zejména jsem se přesvědčil, že by badatel v samotné zemi
západomatabelské mohl prodleti kolik roků, než by všecko
důkladně prozkoumal.
Když jsme dne 28. táhli údolím řeky Panda ma Tenky, vzhůru,
vyplašili naši psi dva kolobe. Z toho strhla se štvanice, při níž se po
dvacet minut černoši, běloši, ti s puškami, oni s asagaji za zvěří
honili. Ač kolobe má ze všech divokých vepřů nejhroznější kly,
přece jest proti našemu evropskému divokému kanci zbabělým
stvořením; ozdoben jsa na tváři bílými licousy, jest opatřen koží, ku
podivu tenkou. Příští noc měl jsem zase málo odpočinku, neboť se
mně po jízdě přes kamenité vypnuliny mezi říčkami Panda ma
Tenkou a Dejkhou srovnané věci tak narůzno rozmetaly, že mi
nezbývalo, než abych je znova spořádal. Když jsme druhý den jeli
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přes poslední velikou a travnatou rovinu, která v těch stranách
dělila písečnou pláň kalužin od poříčí zambezijského, seznal jsem,
že po všech stezkách, kudy zvěř chodívala, měla také spády své
početná stáda divokých pštrosů. Kdybych byl cestoval se svým
vozem, byl bych se na čtyřicet osm hodin rozložil táborem
v některém blízkém hvozdu, abych mohl po libosti pozorovati tyto
ptáky.
Dne 3. m. března dojeli jsme v Henrys-Panu. Neopominuv, když
se vůz zastavoval, ani okamžiku, shledal jsem na této cestě jakož
i na veškeré pouti až do Šošongu, tolik důležitých předmětů pro své
sbírky, takže jsem si každý den při práci za jízdy ba v noci, když
uváděl jsem si na paměť to, čeho jsem zažil, stále stýskal na
nedostatek času a na to, že rychle cestujeme. Týž den pozoroval
jsem v koleji před námi stopy žirafí; bylo to zajisté nejméně dvacet
těchto zvířat, která se tudy brala. Dospěvše nazejtří kalužin
tamaseckých podivili jsme se nemálo, an jezdec nám jel vstříc; byl to,
jak jsme poznali, společník obchodníka se slonovinou Andersona,
kterého již čtenáři znají. Anderson zanechal již obchodu, ale
společník jeho honil tu a kolem Tamasece se svými sluhy pštrosy.
Tento muž jménem Webster pověděl nám, že leží nedaleko táborem
ještě se dvěma bělochy pány Z-em a Mayerem, o kterých vyprávěl
jsem už laskavým čtenářům při cestě své na sever líče zastávku
u druhého pramene klamakleňanského.
Pan Z., bývalý obchodník, vybral se tentokráte do těchto krajin
z prazvláštní pohnutky. Zoologická společnost londýnská
ustanovila totiž tomu, kdo by přivedl do Kapského Města mládě
bílého (šedého) druhu nosorožcova, cenu 500 liber šterlinků, a té
zachtělo se někdejšímu obchodníku. Poněvadž si tento dobrodruh
chtěl, pokud možná, ušetřiti útrat, tož vzal s sebou takové předměty
na výměnu, z kterých ve vnitru africkém snadno mohl vyzískat pět
set procent čistého užitku. V zemi mašonské bylo by se mu nejspíše
podařilo zmocniti se žádoucího mláděte, ale vědom jsa přečinu,
jehož dopustil se za dřívějšího pobytu v tomto kraji, neodvážil se,
aby přímo vstoupil do země matabelské, a vyprosil si od krále
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matabelského průchod do krajiny mašonské. Když přišel na své
cestě k Zambezi do Šošongu, král Khama dověděl se, že veze ve
voze pálenku na směnu, i rozkázal mu, aby se hned vrátil na jih. Ale
Z. nemínil se vzdáti tak snadno svého úmyslu, a poněvadž Khama
stál na svém, slíbil mu, že odebere se k vystěhovalcům damarským,
prodlévajícím u Limpopa, a tam prodá pálenku. To však byla pouze
lest. Z. zamířil sice k Limpopu, tedy na jihovýchod, ale odbočil brzo
s cesty, vrátil se ostrým úhlem na sever a bral se tím směrem, až
přišel zrovna na východ do Šošongu. Krajina, kudy cestoval, byla
místy křovinatá, což mu velmi prospívalo; když pak dojel blízko
Šošongu, skryl tam své sudy s kořalkou a vrátil se touže cestou, až
zase přišel do Šošongu, kde ukázal králi prázdný svůj vůz. Khama
uvěřil podvodnému obchodníku, ačkoli se divil, jak rychle cestu
svou vykonal.
Z. vybral se potom ze Šošongu na východ, až dojel řečené skrýše,
naložil tam zapověděný náklad a táhl do země západomatabelské,
aby odtamtud zatočil na severozápad k písečné pláni kalužin. Ježto
však byl nucen v této zemi vyložiti Zulům, kteří jej potkávali, proč
tam zajel, tož jmenoval se kapitánem Y., jenž si přeje spatřiti
zambezijské slapy Viktoriiny a prosí k tomu La Benguly za
dovolení. Toho hleděl dosíci posly, vyslanými do Gubulovaja ke
králi, prošel pak zemi západomatabelskou a makalackou a dojel
písečné pláně kalužin, kde pobyl několik měsíců; za ten čas pozbyl
svých čtyř koní, které pro lov přivedl s sebou. Když cestoval, odbyl
kromě čtyř láhví lihu veškerý obsah svých sudů. Zatím potulní
Bamankvatové jakož i Masarvové a Madenasanové, na rozličných
stanovištích meškající, zpravili Khamu o podvodu Z-ové; nadto král
bamankvatský dal také sám pátrati, a podloudnictví s pálenkou,
kterého se Z. dopustil, vyšlo najevo. Ani Z-ovi nezůstalo to tajno,
obával se tedy, že mu bude cesta na jih zamezena a že upadne do
rukou Khamových, který by mu za trest mohl odňati povoz; krále
zuluského La Benguly bál se však Z. ještě více. Ocitl se tudíž v stavu
dosti trapném, který zhoršil se ještě tím, an se přesvědčil, že mu
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nebude možná, aby nabyl mláděte bílého nosorožce; a tak bylo mu
velmi vítáno, když tlupa naše přišla do Tamasece.
Nikdo nepozdravil nás radostněji při našem příchodu nad Z-a.
Ubohý Mayer změnil se velice od té doby, co jsme se s ním
rozloučili; zlá zimnice ho za několik neděl tak zchvátila a zbědovala,
že jsem ho sotva poznal. Z. tázal se mne na radu pro své sluhy,
nemocné zimnicí. Odvětil jsem, že sám nemocí tou jsa sklíčen
nemám ani gramu potřebných léků. Poslední, co jsem koupil od
Bradshawa, dal jsem Pitovi, jednomu vozataji a synu Jana Mahury.
Avšak poradil jsem přece Z-ovi, ať dá natříti sluhům svaly
pálenkou, aby je zbavil pocitu mdloby v nohách. „Nemám už
kořalky, ale jsou ještě ve voze čtyři láhve lihu; těch užiji.“ Nicméně
Z. nespěchal vykonat skutku samaritánského, nýbrž smíchal líh
s vodou a dal pálenku takto připravenou mým společníkům za třicet
tři libry šterlinků, a když můj ubohý přítel poživ strašného nápoje
nevěděl již o sobě, prodal mu vůz a voly, aby jich král Khama
nezabavil. Pominu mlčky nepříjemných výjevů, které se za
tehdejšího pobytu u kalužin tamaseckých přede mnou odehrály. Z.
bral se potom s námi na jih jsa hostem mého přítele a maje potěšné
vědomí, že byť i nezískal řečené ceny, neutrpěl přece žádné značné
ztráty.
Dne 7. února opustili jsme Tamasece a brali se přes ručeje
tamafopaské
a joruažské
k nejsevernějším
pramenům
klamakleňanským, od nichž jedna cesta odbočuje na jihovýchod do
země makalacké. Stěžoval-li jsem si do zkázy, jakou pálenka Z-ova
způsobila u Tamasece, tož byly na další cestě nářky mé ještě větší.
Westbeechův vozataj u vozu, v němž jsem se vezl, byl a zůstal opilý,
toho pak následek byl, že se povoz několikráte již již převrhoval.
Někdy pak nezbývalo mi, než abych sám ujal se biče, čímž ovšem
stav můj opět se zhoršil.
Nazejtří dojeli jsme pánve joruažské a prodleli jsme tam,
poněvadž se Bradshaw znova roznemohl a též dva vozatajové,
zvláště Diamond, onemocněli, půl druhého dne, kterého užil jsem,
pokud bylo možná, abych rozmnožil svou sbírku ptačích kožek. Z.
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rozstonal se úplavicí, sluha můj Slon ochuravěl za podobných
příznaků a dva jiní sluhové Westbeechovi byli zachváceni zimnicí.
Dne 12. přijeli jsme k pramenům klamakleňanským a vybrali se
odtud ještě ten den navečer. Shledal jsem tentokráte, že pláň kalužin
nápadně jest chudá zvěří, a brzo seznal jsem také, odkud to pochází.
Nesčetné kaluže hluboko v lese naplnily se dešťovou vodou,
i nebyla tudíž zvěř poutána k několika málo pramenitým jezírkům,
nýbrž mohla se po libosti rozběhnouti daleko od vozové cesty.
Odpoledne popadla mne zimnice, v noci pak zle byly poškozeny mé
sbírky. Opilý vozotaj se nevyhnul převislé větvi, takže srazila kolmá
podpěradla po levé straně střechy, vnikla do vozu a tam dílem
velmi poškodila, dílem docela zkazila brouky, nasbírané za
posledních pěti dnů, jakož i několik národopisných předmětů.
Příští den přejeli jsme cestou, v hlubokém písku velmi obtížnou,
hustý, nízký les a setkavše se v noci s tlupou nosorožců a slonů,
kteří nám přešli přes cestu, dorazili jsme na rovinu plnou tůní,
řečenou Tamasanka. Vodní tůně v Tamasance nevysýchají nikdy,
voda jejich jest čistá a počíná houstnouti, necháme-li ji státi
v nádobě, teprve po dvou až třech dnech. Westbeech toho zkusil,
kdežto mně nedostávalo se k tomu bohužel potřebného času, neboť
odjeli jsme odtamtud již nazejtří. Za odpolední jízdy pozoroval jsem
po prvé druh ptáků vrabcovitých, vdovu rajskou (Vidua paradisea),
jež se hojně vyskytuje na západním pomoří. Také spatřil jsem na
cestě od Tamasece mucholapky, žluvy, malé zelenavé strakaté datle
a vdovu královskou (Vidua regia). Vůbec byly na písečné pláni
všecky prostory, na nichž pouze tráva rostla, všelijakými druhy
ptáků víc oživeny než husté lesiny, v nichž jsou jen zde onde malé
paseky, plné dešťových kalužin.
Další jízda dne 15. a 16. t. m. byla poněkud obtížná, ježto koleje
úplně zarostly trávou, takže nám bylo cesty teprve hledati. Naši
sluhové nalezše prvý den mrtvou žirafu, zpola ohryzanou, kterou
nejspíše lvi usmrtili, potěšili se nemálo kořistí, lehko nabytou. Dne
16. vjeli jsme na rovinu, porostlou stromy mapaniovými a podobnou
rovině maqueské, která pokryta jsouc pěknými velmi rybnatými
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jezírky nazvána jest od domorodců mýtí sibananiskou. Rovina tato
činí jihovýchodní část písečné pláně kalužin a patří východním
Bamankvatům i Matabelům. Za Moselikace až do let padesátých
drželi Matabelové kraj tento výhradně. Byla to na západ nejzazší
končina jejich panství; strážná stanoviště matabelská byla však od té
doby zrušena, poněvadž lvi stále činili na hlídky útoky, takže
nemohli chrániti stád, o něž měli pečovati. Les na rovině sibananiské
obrůstá hustě jen pokrají rybníků, a ty leží, jak se mi zdá, v dávném
korytě řeky, jejíž toky vyschly už asi před kolika staletími.
Protože les tamější jest řídký, rovina sibananiská zvláště zajímá
lovce, neboť nacházejí tam všecky druhy zvěři od gazely
schovávavé až k slonu. Též ornitholog shledá tu hojnost pěkných
ptáků brodivých a plovacích, kteří žijí po veškeré písečné pláni.
Vedle množství těchto ptáků zdržují se zde také mnohé druhy
dravců denních i nočních; po četných vlhkých místech prostírá se
pravý koberec květinový, rejdiště hojných kolibříků a vlh, kdežto na
větvích, převislých nad vodou, viděti lze hned malého ledňáčka
chocholatého (Alcedo cristata), nahoře blankytného a chocholkou
vyznačeného, hned jiný druh, totiž ledňáčka stromového (Halcyon
Swansonii, semicoerulea), ba také černobíle kropenatého ledňáčka
jižního (Ceryle rudis). Mimo volavku obrovskou (Ardea Goliath)
zmíním se ještě o nejpěknější ze všech husiček, kterou přírodopisci
zovou Nettapus Madagascariensis. Toto zvířátko majíc délky toliko
třicet až pětatřicet centimetrů, jest nahoře leskle černohnědé, vespod
bělavé, vyjma prsa a po stranách, kde jest barvy rezavé, tváře, čelo
a hrdlo jeho jsou bílé, hlava tmavě černozelená; barva tato táhne se
až na krk a tam vroubí s obou stran světlozelenou skvrnu.
V takovém okolí badatel rád by prodlel u rybníka, kdyby mu dvě
věci neztrpčovaly pobytu. Předně jsou to nezdravé výpary, které ku
konci léta vystupují z některých mělčích rybníků, a po druhé had
kobra, o němž jsem už pověděl, že se obyčejně položí na číhanou do
hustých větví dvou stromů, které sklánějí se nad stezkou, kudy zvěř
chodí. Westbeech vypravoval mi, kterak za suché zimy rybnaté tůně
tak vyschnou, že lze ryby, z kterých jeden druh sumce jest hojnější,
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chytati rukama. Tam slyšel jsem po prvé zase po mnoha měsících
šakala stříbřitého (Canis mesomelas).
Domněnka má, že rovina sibananiská náleží k nejnižším částem
písečné pláně kalužin, potvrdila se také tím, když jsem tam spatřil
hojné druhy rostlin právě takové, jako rostou v pánvi solných jezer.
Od té doby, co minuli jsme pobočky zambezijské, pozoroval jsem tu
po prvé keře palem vějířovitých. Společníci moji doprovázeni jsouce
sluhy, vydali se na nejbližší rybníky, aby opatřili nám pernaté zvěři,
ale nepochodili valně. V zimě bývá prý tam ještě více zvěři, než
i tenkráte spatřil jsem početné čerstvé stopy přes naši cestu a z nich
poznal jsem též šlépěje černého nosorožce.
Dne 18. vybrali jsme se zase na další pochod a dojeli konečně do
údolí řeky Naty, potom prošli jsme je a překročili. Nata podobá se
v těch stranách písečné bystřině, v níž jsou toliko místy malé tůně.
Na březích jejích, porostlých hustě trávou, zvýší dva až dva a čtvrt
metru, rozlévají se někde hluboké kaluže, za povodně plné; toť
význak mnohých řek jihoafrických, zejména pak poříčí
limpopského. Odpoledne jeli jsme dále na jihovýchod k zemi
makalacké, a cesta naše vedla hustým lesem mapaniovým. Protože
Westbeech prvý před čtyřmi lety tudy jel raze tak cestu, která nyní
ze země makalacké přes Maitenqui a Natu spojuje zemi
matabelskou s čobskými a zambezijskými krajinami, nazval jsem
řečenou dráhu „Cestou Westbeechovou“. Navečer dojeli jsme
travnaté roviny, omezené na několika stranách hvozdy, v které prý
zaniká pod zemí řeka Maitengue, tekoucí z vlasti makalacké.
Příští den bylo nám překročiti velmi mnoho hlubokých strží
dešťových, sic úzkých a suchých, jež vedou k zmíněné řece.
Maitengue jest písčitý tok, při ústí svém užší a mělčí; břehy její jsou
téměř prorvány jamami, v nichž domorodci lapají zvěř. Do ní vlévají
se sta malých bystřin horských, jež však tekou pouze velmi krátko,
takže druhdy vody jejich nedospějí ústí hlavní řeky, nýbrž ztrácejí se
zejména v poslední třetině ostrovnatého a širokého jejího řečiště.
Největší část maitengueského poříčí leží v krásné hornatině, na které
sídlí západní Makalakové (Menonové).
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Nemoc Westbeechova se nelepšila, a proto jal jsem se jej léčiti.
Dne 20. roznemohl se také Dr. Bradshaw červenou úplavicí,
nicméně táhli jsme celý den údolím řeky Maitengue vzhůru po
pravém břehu jejím. Od té doby, co opustili jsme údolí říčky Panda
ma Tenky, nastaly velmi teplé dni, zvláště bývalo náramně dusno
odpoledne k večeru; noci naopak byly chladné. Odpoledne dne 21.
překročili jsme Maitengui. Krátko předtím ukázali mně vysoký
strom mapaniový, pod nímž jest pohřben makalacký náčelník.
Strom ten byl dutý, domorodci pak ctili ho ještě z jiné příčiny.
Makalakové totiž domnívali se, že morimo jejich neboli neviditelný
bůh přebývá nejen v skalní jedné sluji jejich hor, nýbrž i někdy
v tomto stromě; přinášejíce tedy co rok do jeskyně dary, házeli
jdouce mimo tento strom na znamení úcty své náramky a jiné
skvosty do jeho dutiny.
Čím dále jsme jeli, tím patrněji půda se výšila. Nízké žulové
pahorky pjaly se před námi, nicméně viděli jsme v pozadí dobře
kupy vlastních hor makalackých. U prvého značnějšího pahorku
odloučil se od nás Westbeech, aby s Bradshawem vyhledal náčelníka
makalackého Menona a vyžádal si od něho několik průvodců do
země matabelské, v jejíž nejzápadnějším kraji jsme právě byli.
Westbeech chtěl totiž navštíviti společníka svého Philippse,
bydlícího v sídelním městě krále matabelského, aby jej přiměl
k cestě do Šošongu, kde by spořádali své účty. Přítel můj těše se
přízni králově byl od Makalaků ctěn, a proto vyhověli hned jeho
žádosti. Navečer přišel také Menon, aby obchodníku se slonovinou
oplatil návštěvu.
Jakmile jsme nastoupili cestu údolím maitengueským vzhůru, Z.
stal se nápadné nepokojným. I když jsme jeli, i když odpočívali, byl
stále jako na stráži, rozhlížel se na všecky strany a tvrdil ustavičně,
že vidí Makalaky. Často stanul všecek jsa poděšen vedle mne na
kozlíku: „Slyšel-li jste křik, který se právě rozlehl lesem? Viděl-li jste
Makalaku, an zrovna zmizel za tamtěmi trnovníky?“ Utíkal se ke
mně, poněvadž mu Westbeech vyčetl jeho podvodné skutky,
a společníci moji vůbec neměli se k němu přátelsky. Když jsme
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v noci sedávali při ohni, býval obyčejné po mém boku, ale nevydržel
nikdy dlouho na jednom místě, nýbrž povstával opět a opět a hleděl
proniknouti těkavým zrakem temnotu noční. Cesta do země
Makalacké naháněla, jak se zdálo, Z-ovi doopravdy strach, a to
připudilo mne, abych pátral, proč si tak vede. „Ano,“ pravil
konečně, chtěje se mi dlouho vytočiti, „nepatrná příhoda stala se, jak
jsem tam pobýval. Když jsem se totiž vracel z honby na slony,
berouce se na stezku lesní druh za druhem, spustila pouhou
náhodou puška mého sluhy, a jeden z poddaných Menonových byl
tím zabit; kdož ví, nedomnívá-li se Menon, já že jsem zastřelil toho
Makalaka.“
Když tedy uslyšel, že jsme blízko dědiny Menonovy, tu nepokoj
jeho vzrostl náramně. Šel za vozy, a nebylo ho viděti dříve, dokud se
Menon pobyv u nás, večer nevrátil domů. Menon jest prostředně
veliký, asi padesátiletý, hubený, licoměrník, že bys mu pohledal
rovna; také několik Makalaků, kteří s ním zároveň přišli, neměli ani
jeden poctivé tváře. Tento kmen, jejž na rozdíl od
severozambezijských kmenů, s nimi bratrských, nazývám Makalaky
jihozambezijskými a západními, po jejich pak náčelníku
menonskými, jest s jižními svými kmenovci od roku 1837
poddaným Matabelů-Zulů. Předtím zabývali se pokojně orbou
a chovem dobytka, nyní se oddávají jen poskrovnu rolnictvu a stali
se z nich lidé velice nespolehliví a největší zloději po veškeré Jižní
Africe. To vše zavinili velitelé jejich Zulové-Matabelové.
Kdežto se průvodčí jeho posadili k ohni na bobek, Menon
zahalen jsa ošumělou halenou gepardi stanul, aby si nás druha po
druhu prohlédl. S touto prohlídkou nebyl, jak se zdálo, spokojen
a pátral po Z-ovi, neboť společníci zabitého Makalaky utekše Z-ovi
zpravili svého náčelníka o nešťastné příhodě; jeden pak jeho
vyzvědač oznámil mu zároveň, že běloch, jehož hledal, potkav nás
u řeky Naty cestuje s námi. Nevolí svou z toho pošlou projevil tím,
že mne a Valshe, kteří jsme přece po prvé byli v jeho kraji, žádal za
průvozně clo. Poněvadž nikdo z nás kromě Westbeeche nerozuměl
řeči makalacké, a přítel vyzval nás, abychom byli klidni nevšímajíce
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si Menona, tož pohlavár nechal své žaloby, ba za několik minut vedl
si zrovna naopak. Když mu totiž Westbeech připomenul, jak má býti
pohostinským, slíbil poslati nám kozu, omlouvaje se, že nemůže
nám poskytnouti žádného hovězího dobytka, poněvadž mu
Matabelové všechen skot ukradli. Za tuto laskavost nabídli jsme
Menonovi darem olovo a střelný prach, což přijal velmi vděčně.
Pak se pohlavár s námi rozloučil a z družiny jeho zůstal u nás
toliko jeden Makalaka, jak se zdálo, podřízený tvor, který se posadil
u ohně našich sluhů. Všiml jsem si toho muže, poněvadž se plaše
choval, a pozoroval jsem ho tím bystřeji. Na pohled se ohřívaje,
domorodec často točil hlavu po jednotlivých vozech. An se tak
otáčel, odvrátil se jednou déle od ohně a potom jal se ho nápadně
prohrabávati. Co pak to asi spatřil? Ohlédl jsem se, a hle, několik
kroků za mnou stál Z.; tu bylo mi jasno, po čem slídil Makalaka,
jehož u nás nechali na výzvědy. Obličej Z-ův byl tehdá ještě více
zrůzněn než jindy. Když jsem se divil, kde tak dlouho meškal,
vymlouval se, že si lehl do křoví, tam usnul a teprve přede chvílí se
probudil. „Menon byl zde u vozu a ptal se zajisté po mně?“ Jedva
jsem se zmínil o tom, kterak pohlavár po něm pátral, rozsoptil se
spílal Menonovi lhářů.
Makalaka při ohni, jehož se Z. nevšiml, poněvadž ho snadno
mohl pokládati za některého našeho sluhu, naslouchal našemu
hovoru, vstal jakoby maně a zmizel. „Hleďte, to byl jeden
z vyzvědačů Menonových,“ pravil jsem. Z. vyskočil a zaťal pěst,
neodvážil se však, aby se pustil za Makalakou. Potom odebrali jsme
se každý do svého vozu na odpočinek, a tu zpozoroval jsem opět,
jak se můj soused úzkostlivě díval po hranici, obávaje se nejspíše, že
bude přepaden.
Za pobytu svého u nás Menon měl s sebou šest průvodčích,
z nichž dva byli ozbrojeni asagaji a čtyři kirim. Jednotliví
Makalakové mají také muškety. Některé ženy jejich nosí krátké
kožené sukničky, celé ozdobené bílými a fialovými perlami
skleněnými. Koupil jsem od nich několik ručních prací, ty však
nebyly tak pěkně zhotoveny jako nepatrnější od nich výrobky
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bečuanské. Kraj, kudy jsme údolím maitengueským jeli, bude, jak se
mi zdá, někdy rájem; lesnaté návrší stanou se zajisté výbornými
pastvinami. Cestovati zemí matabelskou bylo by ornithologu
a botaniku pravou rozkoší, aby však mohl bádati, nesměli by mu
překážeti tamější domorodci, kteří jsou nyní každému zpytateli na
velikou závadu.
Dne 22. pokračovali jsme v cestě. Westbeech maje sluhu na koni
a několik pěších Makalaků vybral se na východ do hlavního města
Gubulovaja, my pak ostatní urazili jsme pouze tři míle a zastavili
pod stromem morulovým, abychom tam koupili žito a melouny
a vyčkali kozy, kterou nám Menon slíbil. Makalakové byli už pod
morulou shromážděni a Menon obklopen jsa starešinami čekal již na
nás. Všecko bylo ustrojeno jakoby pro slavnost, vskutku však byl to
soud, při kterém byl průvodčí náš Z. obžalovaným. Menon poručil
obeslati Z-a s Mahurou jakožto tlumočníkem, a pře líčena byla
sečuanou. Nejvíce zajímavé byly důvody rozsudku, jejž Menon
vynesl. Rozhodl: „Ať byl zastřelen bělochy čili nic, zdali puška tvá,
když jsi šel za ním, náhodou spustila čili nic, to všecko jest lhostejno;
zaplatíš jeho ženě a příbuzným a mně také, protože jsem tím ztratil
dělníka, totiž poddaného.“ Z., kterému v kole Makalaků až tuze
bylo nevolno – chvěl se, z počátku jedva mohl promluvit, a obličej
jeho zrudl – dokazoval svoji nevinu plynnou řečí. Mahura sotva
stačil, aby mu odpovídal, a vida konečně, kterak si svěřenec jeho
sám škodí, mluvil posléze po svém rozumu, a to s takovým
úspěchem, že Menon, ač příbuzní zabitého bědovali a hořekovali,
ustanovil, aby Z. místo muškety, střeliva a vlněných pokrývek, jak
určil dříve, dal pouze barevnou košili vlněnou, pokrývku a sedm
kapesních šátků. Vlněná košile připadla Menonovi jakožto smírčímu
soudci. Vznešený zákonodárce přijav svůj díl vzdálil se potom, ale
vrátil se zase, neboť příbuzní zastřeleného domorodce zatápěli zle
Z-ovi lajíce mu a spílajíce vrahů a hodili mu pokrývku s kapesními
šátky pod nohy. Menon rovnal rozvaděné odpůrce, ale vtom stal se
Mahura Z-ovi andělem strážcem pošeptav mu: „Nabídni zavržené
věci pohlaváru darem, Menon je přijme, a tak získáš statného
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spojence.“ Z. poslechl Makalaka vzal dar, vypjal se, aby nahnal lidu
svému ještě větší hrůzu, a tak záležitost srovnána.
Jako jsou v říši marucké Masupiové dovední kejklíři, tak jsou
Makalakové zruční pobertové. Znám příběh obchodníka se
slonovinou, který čtenáře jistě pobaví. Jakýs obchodník koupil od
Makalaků sloní kel a položil jej do svého vozu. Zanedlouho
Makalakové přinesli druhý, ale toho obchodník nemohl již tak
snadno koupiti; žádali zaň prodavači tolik, že ho nechtěl za takové
peníze. Tu domorodci hodili zub na zemi a vyzvali kupce, aby se
přesvědčil, jak jest těžký. Ten učinil, čeho si přáli, ale zatím ukradli
mu ze zadu vozu prvý kel. Konečně prodavači slevili, a to tím spíše,
ježto ukázali bělochu třetí zub, který právě několik jejich druhů se
strany přinášelo. Zdálo se, že mají naspěch; obchodník tedy koupil
i třetí. Prodavše své zboží, Makalakové neobyčejně rychle zmizeli
v lese. Běloch jsa spokojen s výhodnou koupí chtěl si kly
prohlédnouti, ale jak užasl! Makalakové byli pryč, a s nimi ztratil se
domnělý třetí zub – obchodník koupil tři kusy slonoviny a dostal
jenom dva.
Slonovinu však prodávají Makalakové jen potají, neboť jest jim
všecku takovou kořist odváděti králi. Pobertové tito blíží se
cestovateli obyčejně zástupem, kdežto jedni všelijak ho zabavují,
druzí snaží se provésti své zlodějství; vybraná tato chasa pokrade,
putuješ-li jejich krajinou, říkajíc všecko, co není řetězy a šrouby
připevněno na voze. Naučili se tomu od Matabelů anebo byli
k tomu od nich navedeni a donuceni. Jest nutno, abys jednal s nimi
vždy hezky zdaleka a po každé straně vozu postavil jednoho sluhu
na stráž, tomu pak dobře připomněl, ať se s Makalaky nedává do
hovoru. Neposkytneme-li těmto lidem takto žádné příležitosti ke
krádeži nebo přistihneme-li je při samém skutku a pakli poženeme
je, aby z něho odpovídali, tož lze býti na nějakou dobu bezpečným
od dalších útoků a dotěrností. Vracejí se usvědčení zloději domů
a vypravují, že běloch má dobrý lék neboli kouzelný prostředek,
kterým pozná krádež, takže nic neprospívá, vezme-li se mu něco;
vidí prý všecko, i když jest zaměstnán.
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Vedle zmíněné neřesti Makalakové jihozambezijští, zejména jižní
a západní, totiž ti, kterým Matabelové vládnou, prosluli ještě
neslýchanou nečistotou, že jí ani vypsati nelze. Trvám, že se většina
lidí v zemi matabelské mimo ty, kteří jakožto sluhové žili mezi
bělochy, nemyje po léta. Viděl jsem ženy, ověšené několika
kilogramy skleněných perel, na nichž bylo patrno, že mají
nejspodnější takové růžence přilepeny na tělo. Od té doby, co
Matabelové opanovali Makalaky, také stavitelstvo kmene tohoto
ocitlo se v úpadku; odtud většina malých osad jejich vypadá jako
rozvaliny. Národ tento, od Matabelů více než s desetinu ztenčený,
vyznačuje se vedle pracovitosti mnohých příslušníků svých toliko
jedinou ctností, totiž přísnými mravy, takže se mu v tom nevyrovná
žádný z ostatních kmenů jihoafrických.
Odpoledne 12. jeli jsme dále nízkým lesem, z něhož všude vůkol
nás pjaly se jehlancovité, kuželovité a komolokuželovité pahorky
žulové zvýší sedmi až dvaceti dvou metrů, jsouce někdy spojeny
v pásma. Čím dále jsme se brali vzhůru po břehu maitengueském,
tím vyšší, půvabnější a velikolepější byly tyto skupiny. Tu tam v lese
bylo pozorovati stromy morulové, několikráte už zmíněné, které
ohrazeny byly plotem zdélí tří až čtyř metrů od kmene, poněvadž
právě plody jejich dozrály a padaly dolů; aby jich tedy zvěř
nesnědla, byl kolem kmenů postaven plot. Podle počtu obyvatelstva
v jednotlivých vsích každá rodina prohlásila buď jeden, buď několik
těchto stromů za svůj majetek. Z dužiny plodů morulových
připravuje se pivo, které má chuť jablečníku, také zrno v pecce
uložené, jak se mi aspoň zdá, roztloukají a z moučky této dělají kaši.
Na svém pochodu přiblížili jsme se několikráte samé Maitengui,
jejíž údolí často bylo velmi půvabné. Za pouti své dne 22. byl jsem
svědkem dojemné lásky dítěcí, kterou projevil černoch potkav svou
stařičkou matku. Také Diamond pověděl mi příhodu ze svého
života, událostmi loveckými bohatého, z níž jsem poznal, kterak
přes to, že domorodci jsou sice jinak zdivočilí, přece v prsou
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mnohého z nich neutuchly lepší city, a přesvědčil se zároveň, jak by
byli přístupni civilisaci4.
Položivše se odpoledne nablízku několika vesnic doslechli jsme,
že před málo dny četa matabelských bojovníků navštívila Menony
a západní dědiny u Maitengue, žádajíc poplatkem za chlapce, aby
jimi Matabelové doplnili nejmladší pluk. Menon žádosti jejich
odepřel, i byla obecná domněnka, že odpor svůj zaplatí životem.
Dostačil, ačkoliv Makalakové měli mnoho pušek, jediný pluk ZulůMatabelů, aby zničil Makalaky, sídlící porůznu v malých osadách.
Takovým způsobem podařilo se Moselikacovi a čtyřiceti
bojovníkům jeho založiti roku 1837 říši, která má nyní 20.000 vojska,
sebraného ovšem povětšině nejhrubším násilím tak, že otcové
mladých vojínů byli povražděni a matky uloupeny.
Také nazejtří byla cesta mezi nesčetnými kupami žulovými, kde
se nám každých tisíc kroků naskýtal jiný a jiný vábivý obraz. Tam,
kde jsme po prvé vypřahli, zastali jsme nižšího náčelníka, jménem
Henryho, dávného Westbeechova známého, od něhož Bradshaw pro
svého pána a sluhy koupil kaferské žito, kukuřici a melouny. Henry
držel své lidi dosti na uzdě, takže nás, aspoň pokud byl přítomen,
tuze neobtěžovali. Nicméně pobyt náš byl přerušen náhlým
příchodem jedné z nesčetných pijavic, vyssávajících Makalaky, totiž
bojovníka matabelského. „Hola hou, běloši, máte s sebou poddané
Sepopovy za sluhy, nezaplatíte-li, zabiji je všecky po sobě,“ volal na
nás. Aby pak dodal řeči své náležitého důrazu, mával pravicí
mohutným kirim a levicí puškou. Ačkoli mně už jednou zajel kirim
až pod nos a krev ve mně vřela, přece zůstal jsem klidným. Tu
statečný, bojovník odtáhl a Makalakové vůkol smáli se hlučně
marnivé
jeho
honosnosti.
Potom
přistoupil
k Valshovi
a Bradshawovi, ale ti chápali se svých zbraní, což Matabele pokládal
za vyzvání a vedl si tím zuřivěji, až se naň oba obořili, načež
ustoupil, a domorodci, sedící kol nás, spustili ještě hlučnější smích.

4

Viz přídavek 4.
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Odpoledne ocitli jsme se zas u jiných útvarů horských. Vrchy
byly porostly krásnými stromy pryžcovými, jež rozkládaly větve
jako ramenné svícny; byly to stromy zrovna takové, jaké viděl jsem
na horách bamankvatských. Pole, mimo něž jsme jeli, byla velmi
rozsáhlá, tolikéž byly rozlehly dvorce, které byly ohrazeny,
a v nichž obydlí majetníkovo stálo tam, kde bylo místo nejvíce
povýšené. V ohradě trčely ve vzdálí osmdesáti metrů od sebe
jednoduché sloupy dřevěné; byly to vůbec zbytky té úpravy, kterou
vyznačovaly se nesčetné vsi a dvorce makalacké předtím, než
Matabelové vpadli do hor metopských. Dědina Henryho, kterou
jsme ráno jeli, sluha Katheme; navečer přijeli jsme do jiné vsi
Bosimapani a nazejtří dospěli jsme opět jiné z početných osad
makalackých. Tam obklopilo nás, ačkoli jsme vypřáhli půl míle od
vsi v lese, brzo několik malých tlup domorodců, celkem asi šedesát,
a nabízeli nám ke koupi kozu a dvě ovce. Bradshaw je koupil;
bohužel však byli právě v tu chvíli téměř všichni sluhové postaveni
u vozů střehouce jich, aby nám nebylo nic ukradeno. Měl tedy sluha
Bradshawův notnou práci, aby přihnal koupená zvířata, stojící v lese
asi padesáte kroků od nás, než však k nim došel, rozprchly se ovce
a koza na povel. Bylo totiž každé zvíře z jiného stáda, ta pak řídí
pasáci píšťalami. Jakmile domorodci dobytčata prodali, zosnovali
ihned úklad, jak by se jich zase rychle zmocnili. Zavolali všecky tři
pasáky, kteří na určité znamení pískali každý svou a tak odlákali
svoje svěřence. Poslali jsme za nimi hocha; ten běžel za jednou ovcí
a dostihl jí, ale než ji přinesl a svázal, koza a druhá ovce zmizely
načisto. Tu pohrozili jsme Makalakům La Bengulou, takže se
konečně, sebravše ještě Westbeechův zavírák, vrátili domů. Ale po
ovcích a koze nebylo již ani památky.
Dne 25. vzdálili jsme se trochu řeky Maitengue, takže většina
horských kup strměla po naší levici. Vyšší vrchy a delší pohoří pjaly
se však na jižním obzoru, kam jsme mířili. Častější návštěvy
bojovníků matabelských působily, jak se zdálo, na Z-a nepříjemně.
Vyhýbal se jim ještě více než Makalakům a zalézal do svého vozu,
jakmile spatřil některého Zulu. Ačkoli ho Matabelové nepoznali,
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byli by jej přece, když jsme o polednách dne 25. března odpočívali,
dva z nich zabili, kdyby mu byl Bradshaw včas nepřispěl a kdyby
nebyl zakročil starý Matabele, později přišlý. Oběma výtržníky byli
dva mladíci matabelští, kteří majíce hlavy ozdobeny známými
peřovými okrasami a bedra opásána ocasy genetčími přišli k vozu
žebrat o lapianu (pruhy kartounové). Z. měl psíka, který štěkaje
vyskočil proti jednomu z obou Matabelů. Ten se hned rozpřáhl a byl
by málem zvířeti roztříštil hlavu, a když Z. vztáhl k ochraně nad
psem ruku, osopil se na něj, čímž počala se hádka. Popudlivému
bělochu zrudl zlostí obličej tak, že nejen prudce odpověděl, nýbrž
uchvácen jsa hněvem mávl také hrozivě rukou. Toho však právě
přáli si oba ničemové, neboť v tu chvíli zdvihl jeden své kiri, aby jím
udeřil do hlavy obchodníkovy, a neprovedl svého záměru jen proto,
že jsme mu to zabránili. Když jsme však své pušky zas uložili od
vozu, darebové jali se znovu spílati a tloukli svými kiri vztekle
o zemi. Přilákán byv hlukem, přišel k nám brzy potom starý
bojovník matabelský, jehož hlavu krášlil známý odznak, vyznačující
stav jeho, totiž kožený kruh srostlý s okolkem vlasů. Když mu Z.
oznámil, co se stalo, popadl haluz a tloukl do obou útočníků tak,
jako by trestal dva chlapce, načež se oba mladíci hněvivě vzdálili.
Odpoledne přijeli jsme v makalacké vsi Kambuse, která záležela
asi v 15 chatrčích. Patřila Jančovi, jejž Westbeech dobře znal,
i nebylo nám se obávati, že by nás jakkolivěk obtěžoval. Dvorec jeho
měl dvojitou ohradu, byty byly objaty kolovým plotem, pole pak,
rozložená kol dokona dvorce, byla omezena trnitým křovím.
Opustivše Kambusu rozloučili jsme se s vesnicemi makalackými,
majíc před sebou již jen krátkou cestu nynější makalackou provincií
země matabelské, ano se ještě před pěti a dvaceti lety území
makalacké prostíralo o sto anglických mil jižněji. Navečer překročili
jsme hranici obou krajin. Diamond učinil mne pozorna na křoví,
stojící asi šest set kroků podál cesty na břehu říčky Ašangany, pod
kterými byl pohřben běloch. Byl to Mr. Oats, Angličan, jenž přišed
do této krajiny na lovy, roznemohl se zimnicí a zemřel. Bradshaw
a Diamond cestovali s ním zároveň na jih. Oats zemřel již v zemi
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makalacké, ale nesměli ho tam pohřbíti, nýbrž až na hranici. Roku
1874 zřídil mu bratr náhrobek.
Než jsme Janče opustili, zásobili jsme se na několik dní vodními
melouny, které jsem koupil za skleněné perly. Dva druhy těchto
melounů, velmi cukernaté, náležejí k polním plodinám, jež
Makalakové zvláště pěstují.
Dne 26. března přestoupili jsme dvě říčky, dříve než jsme přešli
řeku Matlouci, která tolikéž přerývala cestu naši napříč. Na pouti
své zemí makalackou překročili jsme za posledních dnů sedmnácte
dešťových říček, jež vlévají se do Maitengue a činí po mém soudu
sotva desetinu všech přítoků její. Krajina v poříčí maitengueském
jest velmi malebnou, takže jsem jí za spěšného svého pochodu skrze
Makalacko neshledal nikde rovné. Útvar půdy skládá se povětšině
ze žuly, prostoupené mocnými žilami křemennými a pokryté na
mnohých místech svorem, tmavomodrým jako břidlice, který
zvrstven jest kolmo, vodorovně a šikmo. Na vrcholech horských
vrstvy tyto byly nejvíce šikmo položeny a to úhlem sedmdesáti
stupňů a směrem jihozápadním. Nejvíce však zajímaly mě na pouti
naší malebné spousty žulové, které jednak vynikaly z krajiny,
vysokou trávou porostlé a místy křovinaté, jednak věnčily
kuželovité víchy. Podle tvaru jejich dovolil jsem si některé z nich
nazvati následujícími jmény: vrch u Matlouci pojmenoval jsem
„Čepice“, vrch u bližší bystřiny na jih nazval jsem „U dvou vrabců“,
výšině pak za druhou bystřinou dal jsem jméno „Palcát“ a dvěma
vrchům napravo od cesty „Visutý vrch“ a „Jehlanec“; z těch
poslední jest nejkrásnější. Soudě po těchto pěkných skupinách
v předhoří představil jsem si dosti dobře, jakými asi krásami vyniká
vlastní hornatina na horním toku poboček limpopských, řek
Matlouci, Saše, Tati a Rhamakobanu. Poněvadž jsem obě řeky Seše
překročil teprve příští den, objasnilo se mi, že se Čaneng nutné vlévá
do Matlouci nebo některé její pobočky. Kraj okolní byl velmi
zvěrnatý, ač už nikoli tou měrou, jako před několika málo lety.
Nejobyčejnější zvěří byli pallahové, zuluské antilopy laní, antilopy
šavlorohé a dauvi (Hippotigris Burchelii).
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Večer vypřáhli jsme na pravém břehu řeky Saše, kterou
domorodci podle koryta nazývají „Kamenitou“. Uživ volné chvíle
podnikl jsem vycházku na východ a nalezl na jedné z početných kup
žulových rozvaliny. Badatel zajásal by spatře tuto oporu pro dějiny
dávných obyvatelů střední Afriky Jižní. Opevněný pahorek
skalnatý, jsa z nejnižších vůkol, byl osamělý, hradby pak skládaly se
z kusů žulových, které bez jakékoli malty spočívaly na sobě.
Hradbou, zavírající asi střed malé skalnaté kupy, činily místy kolmé
skalní balvany, takže umělá zeď byla někde pouze dvacet
centimetrů, někde však až dva metry vysoká a třicet až padesát
centimetrů tlustá. Vchod byl na severu, kde zeď s obou stran
vystupovala vpřed tvoříc takořka chodbu. Kusy žulové byly plochy
zdélí deseti až pětadvaceti, zvýší osmi až patnácti a zšíří šesti až
dvaceti pěti centimetrů; jejich hořejší a dolejší strany měly tvar
lichoběžníku. Nemýlím se však asi, že dávní obyvatelé této tvrze,
přebývající tam občas nebo nastálo, zřídili na zdi v obvodu asi sto
třiceti metrů ještě plot z dříví nebo roští. Ježto však jsem pobyl ve
zříceninách jen půl druhé hodiny a pak nastupuje zase další cestu
odešel, nebylo mi lze kopati v nich a tudíž nedopátral jsem se ničeho
v té příčině. Ještě týž den překročili jsme Kamenitou Sašu, ale pak
bylo nám pro nastalou tmu velmi brzo položiti se noclehem na
druhém (levém) břehu jejím.
Přestoupivše dne 27. Sašu Písečnou, která spojuje se s Kamenitou,
a přešedše dvanácte její poboček, táhli jsme až k tomu místu, kde
jsme se naposledy dotekli horního toku této písečné řeky. Po veškeré
naší cestě byl kraj velmi krásný, zvláště však u cíle našeho pochodu
dne 27. bylo místo, že v zemi západomatabelské viděti jest
poskrovnu krajin tak malebných. Rostliny vyskytují se tam
v přerozmanitých tvarech, až překvapí cestovatele, a poněvadž tu
také nesčetné malé a veliké kmeny rozličných druhů rostlin
pryžcovitých ztrouchniví vše pokrývají lesnaté stráně horské, tož
nalezli jsme v dutinách jejich hojné stonožky, dva druhy štírů
i ještěrky a početné hmyzy. Na štěstí nevrátila se mi, když jsem jel
zemí makalackou, zimnice, a mohl jsem tudíž, ačkoli jsem pořáde
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ještě churavěl, povoliti své sběratelské horlivosti, jakmile se naskytla
příležitost. Krátké vycházky podle toku říčního i proti němu byly
velmi výnosné. Tu skalnaté řečiště bylo písečné, tam rozkládalo se
jedinou rovinou, nebo klenulo se žulou, která místy objímala
přirozenou pánev buď hlubokou, buď mělkou, nebo proryta byla
korýtky, jimiž sobě úzký pramének razil dráhu na jih, kde se
znenáhla ztrácel v bařinách a pískách říčních. Potom překročili jsme
řeku Tati a to s nemalými potížemi, jelikož široké její řečiště pokryto
jest hluboko pískem a má velmi příkré břehy.
Dne 29. přišli jsme do údolí Rhamakobanu a brali se po pravém
jeho břehu, pak přestoupili jsme tři dešťové přítoky řeky Tati a dále
čtrnácte bystřin, které se po prudkých lijavcích valí do
Rhamakobanu. Krajina u této řeky jest lovcům slonů dobře známa
jsouc velmi bohatá zvěří; žirafy, dauvi, antilopy roení a šavlorohé
(Harrisovy), šedí pallahové, pakoni, lvi, hyeny a dropi náležejí
k nejhojnějším druhům, a mezi většími vyskytují se též dosti často
nosorožci a pštrosi. Také dne 30. cestovali jsme tak rychle jako
předešlý den, ježto si Bradshaw, který po odchodu Westbeechově
převzal vedení všech vozů, stěžoval do nedostatku žita, mouky,
čaje, cukru i soli a spěchal tedy, aby dojel co nejbrž obchodní stanice
na řece Tati. Překročivše osm pravých poboček Rhamakobanu, brali
jsme se jeho údolím a opustili je teprve odpoledne, abychom projeli
vysočinou mezi ním a řekou Tati. Také na této cestě bylo pozorovati
půvabné útvary skalní, které pojmenoval jsem pořádkem od severu
na jih „Oltář“, „Pamětné desky“ a „Bílé mezníky“. Za posledních
dnů strom mapaniový objevoval se zase hojněji, ba cesta naše
odpoledne 30. t. m. vedla nás samým a jediným lesem mapaniovým,
jenž přetržen byl zde menšími, onde většími pasekami. Blízko
„Bílých mezníků“ končila se v naši kolej cesta, směřující do střední
země matabelské.
Dospěvše dne 31. m. března k břehům řeky Tati, spatřili jsme na
svahu nízkých návrší tatiských několik budov, vystavěných
evropským slohem, z kterých však byly pouze dvě obydleny.
V jednom stavení přebýval lovec slonů Pit Jakobs, v druhém skotský
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obchodník se slonovinou Brown. Ještě před málo lety bývalo zde
velmi hlučno. Lidé, chtiví zlata, sehnali se tam ze všech dílů světa,
aby si nasbírali převzácného kovu; nenalezli však zlata v náplavu,
nýbrž v křemeni, což ovšem jejich naděje velmi zeslabilo, takže již
zakrátko počtem značně seřídli. Potom ujaly se práce společnosti,
ale ty tolikéž ustaly znenáhla v podniku, když se stroje objevily
nedostatečnými. Největší příčinou nezdaru byla arci veliká
vzdálenost od pomoří, poněvadž i nejjednodušší stroj bylo lze do
Zlatých polí tatiských dopraviti pouze nákladem pětkrát i šestkrát
větším od původní ceny jeho.
V jedné tuně křemene bývalo sedm uncí zlata; vypravovali mně
však, že se z ní někdy těžily až dvacet čtyři unce. Pan Brown, který
vedl směnný obchod, byl zároveň jednatelem rozešlé společnosti,
ježto zůstaly u Tati ještě některé věci z jejího majetku.
V údolí tatiském, malý kousek cesty pod osadou, nalezl jsem
zbytky parního stroje, kterým se křemen drtil. Zlatonosné kamení
bylo dopravováno do osady hodinu cesty z místa na levém břehu,
ale když se mělké kopaniny počaly plniti vodou, nebylo druhého
parního stroje, který by ji čerpal, pročež zlatokopové nechali práce.
Když jsme přijeli do kopanin, nebyl pan Brown přítomen, nýbrž
meškal v Gubulovaju, aby tam byl misionářem panem Thompsonem
oddán se slečnou Jakobsovou. Zástupce jeho však, řídící obchod,
přijal nás laskavě, a tak čekali jsme příchodu Westbeechova.
Nemálo mne překvapilo, když jsem se v obchodní stanici tatiské
shledal s rodinami Lotrietů, které druhdy za mé cesty k severu
přebývaly u Henrys-Panu a roku 1876 sídlily u Tati v několika
travěných chýších. Všem povozům, jezdícím ze země bamankvatské
a vůbec z jihu do Matabelska, nutno zastaviti v Tati a tam opatřiti se
novou přípřeží. Obchodníci matabelští mají vždy jedno spřežení
pohotově, aby nebylo žádného zbytečného průtahu. Toto nařízení
vydal král, by se nezavlekla do jeho říše nemoc koňská
„roiwatersiekte“. Matabelové měli druhdy veliká stáda dobytka,
který povětšině vzali okolním národům, ale plicní nákaza, zavlečená
od jihu, řádila v nich strašně. V Tati leží stále posádkou četa
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matabelských bojovníků, kteří střehou země na jihovýhod. Za
pobytu našeho zachtělo se těmto lidem potýrati hodně bělochy,
náhodou přišlé, kdežto Makalaky zase, kteří vraceli se z Polí
diamantových s puškami, chytali, nabili jim notně a pak odnímali
ztýraným ve jménu králově ručnice i střelivo.
Království matabelské bylo za mojí prvé cesty mocí svou mezi
říšemi domorodců na jih od Zambezi druhým státem, nyní pak,
když přemoženi jsou jižní Zulové, sluší říši severních, totiž
Matabelů, pokládati za nejmocnější. Rozkládá se délkou asi po
osmdesáti až devadesáti, šířkou po padesáti až šedesáti mílích
zeměpisných. Podle Mackenzie byl zakladatelem této rozsáhlé říše
syn Mačobane, pohlavára zuluského v Natalu. Když Čaka, mocnější
z pohlavárů zuluských, podmanil své sousedy, byl zajat také
Moselikace. Čaka poznav, jak jest odvážný, rozkázal mu, aby vydal
se na loupežnou výpravu; on pak obrátil se s uloupenými stády do
středu nynější kolonie Transvaalské, podrobil si Bakhatly, Baharuce
a jiné kmeny bečuanské, načež usadil se v hornatině kol Marica
a jeho poboček. Tam napadl jej pohlavár Griquů Berend-Berend, ale
byl nejen odražen, nýbrž i úplně poražen. Tím však učiněn byl
toliko počátek útoků, neboť poté doráželi naň jiní a jiní nepřátelé.
Nejprve byly to dva válečné zástupy zuluské, které za ním poslal
Čaka a jeden jeho nástupce Dingan „Uprchlík“, ale marně. Potom
obořili se naň boerové, postupující k území Transvaalskému, kteří
poznávajíce dobře nebezpečného souseda chtěli se ho zbaviti
a dobýti krásné země na Maricu. Vedeni jsouce Gertem Maricem,
napadli roku 1836 Moselikace ve zmíněném území na patě jednoho
vrchu; boj ten skončil se úplnou porážkou náčelníka zuluského,
načež Moselikace opustil se zbytkem svého mužstva, v němž bylo
pouze čtyřicet vlastních bojovníků neboli kruhovlasců, dosavadní
své panství a pustoše kraj táhl k řece Zambezi, aby za tímto
veletokem založil novou říši. Seč však nebyla ruka lidská, to
provedla malá moucha tsetse; odrazila vlka zuluského. Ten vrhl se
tedy nejprve na jednu, pak na druhou dědinu makalackou
a ponenáhlu na jednotlivá království makalacká, potom na říše
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mananské a jiná okolní knížectví. Za ticha nočního přepadal vesnice
pokojných rolníků, zažehal je, vraždil muže z nich prchající,
uchvacoval ženy, děti a stáda; takovým způsobem rostla jeho moc,
a tak tvořil v Jižní Africe novou říši zuluskou. Uloupení chlapci byli
dáni válečníkům, aby je cvičili k boji, kteří pak už mohli nositi
zbraň, byli vřaděni hned do vojska. Ženy byly propůjčeny
bojovníkům, stáda stala se majetkem královským a vydržovalo se
jimi vojsko, rozdělené z počátku na čety, později na pluky. Ale když
Moselikace zpozoroval, že bojovníci jeho nenakládali s přikázanými
sobě ženami makalackými jako s kořistí, nýbrž mírně se k nim měli,
obával se, aby nestali se zženštilými, a nařídil, ať povraždí ženy, jež
kazí jeho záměry. Bojovníci uposlechli jeho rozkazu a pobili bez
výjimky všecky své nové manželky. Co rok podnikal král válečné
výpravy do sousedních zemí, při čemž vražděno bylo tisíce
nevinných obětí, neboť kromě mužů zabíjení jsou také starci práce
neschopní, ženy, kojenci a vůbec malé děti.
Pokusím se vylíčiti krátkými rysy vládu zulusko-matabelskou
spoléhaje mimo vlastní své zkušenosti na zevrubné výzkumy přítele
svého Mackenzie, jakož i na zprávy obou obchodníků se slonovinou,
Westbeeche a Philippse. Panství zulusko-matabelské jest jen a jen
vojenskou hrůzovládou; jemu podléhá vše: člověk, zvíře i každá
částečka země. Nad jednotlivými oddíly vojska stojí náčelníci a jim
podřízeni jsou nižší velitelé majíce hodnost důstojníka, kdežto
induna podobá se důstojenstvím našemu majetníku plukovnímu.
Vojíni vykonávají slepě rozkazy, sobě uložené, nižší však a vyšší
náčelníci baží po přízni králově, a není-li možná dosíci znamenitými
skutky válečnými, tož snaží se vespolek očerniti druh druha
pomluvou u krále. Král má několik katů, a ti krvavé své řemeslo
provozují za temna nočního. Poněvadž bojovníci matabelští každý
večer dostávají kromě masa také piva z kaferského žita a pak
obyčejně pevným usínají spánkem, může kat, zvaný jinak nožem
královým, snadno konati svou práci.
Jak si pohlaváři závidějí přízně královy, toho dokladem uvádím
příběh, který mně Mackenzie vyprávěl. Největším hrdinou
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v udatném vojsku Moselikacově byl Monjebe, jeden z prvých jeho
náčelníků; protože jej král pro jeho statečnost častěji vyznamenával
dary, ostatní indunové závistivě pohlíželi na milce a neustále jej
obviňovali u krále, že jest čarodějem a kuje pikle. Místo, aby
Monjebu vyzval, ať se očistí z podezření, Moselikace zatajoval
všecky obžaloby, uvěřil konečně utrhačům i popustil jim také právo,
aby Monjebu zabili. A tak bylo nazejtří z jeho dvorce spatřiti jen
několik doutnajících kolů. Když přítel můj Mackenzie roku 1863
zašel do země matabelské, zastal tam jenom několik bojovníků
zuluských. Jakožto bojovníci v mužném věku stáli tehdá v popředí
Bečuanové, které Moselikace, když byli chlapci, za svého panství
v území Transvaalském a na svých loupežných výpravách buď
uloupil, anebo vynutil od rodičů „poplatkem“. Mladé pluky činili
ten čas po většině jinoši makalačtí a mašonští.
V míru jest chlapcům hlídati stáda; přijdou-li domů, tož cvičí se
ve zbrani. Takový tělocvik ocelí a sílí tělo jejich tak, že bys
nepokládal za příslušníky stejného kmene Masarvu z Bushveldtu
poušti kalaharské a soukmenovce jeho, vyrostlého mezi Matabely.
Bojovníci matabelští bydlejí v barácích, po spořádané domácnosti
není nikdež ani sledu; jenom náčelníkům a výjimkou také
některému bojovníku dovoluje se, aby uloupenou dívku, sobě
v kořist odevzdanou, pokládal za svou ženu a nikoliv otrokyni,
ačkoli sic obě stejný mívají osud. Král nebránil jednotlivým
kmenům, aby nezachovávali svých pověrečných obyčejů, nedovolil
však, aby kdo z jeho poddaných přijímal křest. Do země matabelské
přicházeli nejprve misionáři, jich následovali obchodníci se
slonovinou; Matabelové kupovali sic od nich pušky a střelivo, ale
žádných šatů.
Co rok pořádají Matabelové prve, než vyberou se na loupežné
své výpravy, tanec pina ea morimo, jejž posvěcují svému božstvu.
K slavnosti té bojovníci přicházejí na parádní místo majíce hlavu,
prsa a bedra okrášleny šatem z černých per pštrosích.
Shromážděným válečníkům předvede se černý býk, kterého tak
dlouho štvou a honí, až všecek jsa zpocen a zpěněn skácí se, jakoby
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ochromen. Tu několika umělými řezy vyloupnou zvířeti lopatku i se
svaly a praží na ohníčku dvě nebo tři minuty, rozřežou maso na
malé kousky, načež bojovníci ženouce se valem k oběti polykají
polosyrová sousta. Pokrm tento činí prý je zvlášť udatnými
a silnými.
Kol osady bělochů na řece Tati plnou se nízké pahorky, utvářené
zčásti ze svoru, obsahující železo, pak křemene a žuly, jež činí
jednak osamělé kupy, jednak svah řeky Rhamakobanu a Tati. Za
pobytu našeho vycházel jsem si na všecky strany, ačkoli mne
napomínali, abych byl opatrný, ježto se okolí všecko hemžilo lvy.
Dne 1. dubna prohlédl jsem si nejprve oba byty, v nichž běloši
bydleli. Holandský lovec Pit Jakobs vyšel se svým synem lovit
slonů. Navečer vybral jsem se na levý břeh říční a tam ukořistil
několik viriv (Virivas colius). Příští den zašel jsem si na okolní
výšiny a shledal, že tam zlatokopové vykopali všude doly, a to
někde zhloubí až šestnácti metrů, aby vypátrali zlaté žíly. Na
severním pahorku, který souvisí se svahem tatiským, nalezl jsem
rozvaliny zdi, na jiné vyšší kupě malou ohradu a na druhé, nižší,
hradiště třikrát objemnější. Prvá byla zvýší 1 až 11/2, druhá 11/2 až 2
metrů, obě pak zšíří 1 a 11/4 metru jsouce zřízeny z kusů zmíněného
svoru bez všeliké malty. Kdežto vnitřní stěna zdi byla vystavěna
veskrze z čtverhranných ploten, tři až deset centimetrů tlustých,
deset až padesát dlouhých a deset až dvacet centimetrů širokých,
spatřil jsem na zevnější straně její, že se tam, nejspíše pro okrasu,
pravým úhlem kryly dvě řady menších plotniček, postavených
k sobě šikmo a jako tašky, jak naznačeno na našem obrázku. Obě
ohrady měly vchod ze severu, u větší byl vstup chráněn tím, že
pravé křídlo zdi vystupovalo kupředu, z levého pak zabíhala přímá
zeď dovnitř k středu hradiště. Rozvaliny tyto byly vůbec podobny
zříceninám u řeky Saše, a nejspíše zřídil je některý kmen, chtěje
u nich dobývati zlata. I tam, jak doufám, budu za nejbližší své cesty
kopati, abych rozhodl, zdali ohrady byly zbudovány od Mašonů,
usedlých na východ, čili obyvateli monopotapskými. Navečer
navštívil jsem vrátivšího se Pita Jakobse, jenž v lovu slonů jest
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druhým střelcem po veškeré Jižní Africe, a poslouchal jsem upjatě
vyprávky z jeho pětadvacítileté lovecké činnosti.
Dopoledne 2. m. dubna navštívil jsem také správce obchodu pana
Browna, abych od něho koupil několik potřebných věcí. Právě jsem
se zabýval koupí, an tu černoch připádil volaje: „Lvi, lvi ve stádě!“
Ačkoli jsou lvi leckde ve vnitrozemí velmi četní, neznám přece
místa, kde by mohutná tato šelma tak odvážně a směle vystupovala
jako v okolí obchodní stanice tatiské. Když tu ještě zlatokopové
pracovali, zakoušeli velikých škod od těchto zvířat. Tehdáž
přihodilo se také, že lvi překročili trnový plot ohrady, dva metry
vysoké a v základu tolikéž široké, aby v ní zaškrtili tahouny.
Přečasto poznali Jakobs a Brown, že šelmy se v noci proháněly mezi
jejich příbytky. Dokud u Tati kopali zlato, černoch jeden vykročiv
ráno ze své chýše, aby nasbíral pro parní stroj dříví k palivu, byl
přepaden lvem a život jeho zachráněn byl toliko proto, že útočníkem
byla stará tupozubá šelma.

Rozvaliny tatiské.
Za mého pobytu v stanici tatiské byla v mé přítomnosti
zastřelena lvice. Ten den, když jsme odjížděli, sedm lvů bylo
pozorováno na cestě před námi. Osm dnů po našem odjezdu Pit
Jakobs zastřelil lva a za několik dní potom jiný lev uchvátil v noci
koně páně Brownova ze stáje, jež postavena jsouc v kolové ohradě

134

byla k obydlenému stavení otevřena. Z těchto příhod lze čtenáři
poznati, jak odvážně a drze lvi vedou si v Tati.
Po zprávě, kterou nám černoch přinesl, byli jsme hned hotovi
potrestati šelmu, vpadlou do stáda. Odběhl jsem tudíž do našeho
tábora, položeného na čtyři sta kroků stranou od řeky, abych se
opatřil svojí sniderkou a náboji. Když Bradshaw uslyšel o této
příhodě, připojil se ke mně se svojí dvojkou předovkou, jíž konal
pravé divy. Minuvše po levici pohárek s rozvalinami, brali jsme se
podél levého břehu údolím vzhůru. To bylo jen asi dvě až tři sta
kroků široké, napravo omezeno křovinatými výšinami, někde
porostlé křovím, u samé pak řeky v šíři asi sto metrů dosti husté
zarostlé citlivkami. Mimo mne, Bradshawa a několika dvaceti
černochů, jakžtakž ozbrojených, účastnili se výpravy ještě syn Pita
Jakobse s výborným lovcem smíšencem Afrikou, a to koňmo.
Za pochodu vypravoval nám sluha, že se útok šelmy na stádo
stal u jámy, vykopané teprve včera v písečném řečišti, aby se z ní
dobytek napájel. Řečiště bylo tam na sto kroků široké, od našeho
pak břehu asi třicet kroků rozkládal se v něm malý ostrov, hustě
křovím porostlý; mezi ním a naším břehem rozlévala se zmíněná
nádržka. Když se stádo shromáždilo kol napojiště, lvice vyřítila se
náhle z onoho ostrova na ně. Skot dal se v útěk k břehu, a lvice
pustivši se, ač to jindy nebývá zvykem lvím, za jednou krávou,
rozkousala jí svaly na noze, takže svou obět porazila. To sběhlo se
pod citlivkovým stromem, na nějž utekl jeden z obou neozbrojených
pastevců, jakmile se lev po prvé ukázal; jeho pes však zůstal blízko
stromu a běhal hlučně štěkaje kol šelmy. Jdouce po štěkotu, přišli
jsme na malou mýť u samé řeky a spatřili vyčnívati nad trávu hlavu
krávy. Ale Afrika uzřel již s koně šelmu, a než jsme se nadáli,
zahřměla jeho sloní puška. Tu teprve viděl jsem, jak právě hlava
lvice, sedící za krávou na bobku, klesla do trávy. Střelec roztříštil
šelmě páteř u druhého obratle krčního. Hned po výstřelu pes,
znepokojující při hodech lvici a známý bělochům tatiským velmi
dobře už z jiných příhod, skočil na šelmu a popad ji za ucho strhl ji
hlavu zpět. Potom se Matabelové vrhli na lvici a tloukli do mrtvého
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zvířete. Neusmrtivši ani krávy, šelma vykousla ji nahoře vedle kříže
do těla díru a pozřela vnitřnosti, jež vytrhla svými spáry. Skončili
jsme rázem trápení ubohého zvířete, Afrika pak daroval mi kůži
šelminu5.
Od té doby, co setkal jsem se s Afrikou u Čoby, Khama
vypověděl ho, protože lovil pštrosy a slony, ze své země, i přišel
tudíž do Tati, aby si za peníze od La Benguly zjednal dovolení honiti
pštrosy. Prázdně své až do 7. dubna užil jsem hlavně k tomu, abych
jednak geologicky prozkoumal nejbližší okolí, jednak zaznamenal
nejzajímavější lovecké příhody Pita Jakobse, Bradshawa a třetího
přibylého lovce boerského.
Dne 6. navštívil syn Afrikův své rodiče, přinesl jim s sebou maso
antilopy kudu a napomínal nás, abychom se měli velmi na pozoru,
ježto jej u jeho stanoviště, dvě hodiny vzdáleného, co noc nepokojí
lvi. Nazejtří přijel od jihu přes Sošong obchodník se slonovinou,
který byl velmi obratný ve svém obchodě, ale jiných věcí, jak se
zdálo, sobě nevšímal. Též on stěžoval si do hojných lvů mezi
Sošongem a Tatí a naříkal na nedostatek vody v těch stranách.
Příští den vrátili se z Gubulovaja Westbeech a společník jeho
Philipps, jiný obchodník se slonovinou F. a pan Brown se svojí
mladou chotí. Westbeech přinesl plnomocenství, podepsané od La
Benguly křížkem, kterým se mu dovolovalo, že smějí lovci slonů za
„soleného“ koně loviti pro něj v západním území matabelském. Pan
Brown a přicestovalý obchodník se slonovinou vypravovali mně
velice zajímavé podrobnosti o tom, jak Matabelové jsou ukrutní.
La Bengula má sestru, náramně tělnatou osobu, která u krále
dosti zmůže. Když jí jednou Westbeech vyčítal, proč si nevybere
žádného manžela, odbyla ho, že je tuze tlustá, takže nemůže choditi,
a poněvadž prý kromě krále nemá nikdo v zemi povozu, tož prý
nezbývá jí, než aby se zřekla manželství. Kdykoliv si pomyslím na
Westbeeche, vždy jest mně litovati, že neužil k všeobecnému
prospěchu náklonnosti, kterou ho La Bengula dařil, i že se měl
5

Viz přídavek 5.
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k Sepopovi tuze povolně a tak se lehkovážně zbavil jeho přízně,
které všelijakými okolnostmi jinými pozbyl též u Khamy.
Pobyv dvanácte let mezi kmeny jihoafrickými, stal se mistrem
jejich řeči. Když naposledy meškal v říši matabelské, navštívil krále
La Bengulu právě, ani mu přinášeli pokrm na míse, které nikdy
nedrhnou nebo jen zřídka čistí. Ačkoli ho nikdo nepobídl,
Westbeech nerozpakoval se a podal několik kusů masa svým
společníkům, kteří přišli s ním ke králi – bydlí mimo dva misionáře
stále několik obchodníků se slonovinou v okolí královského města.
Indunové, sedící kol krále, spatřivše, čeho si Westbeech dovolil, jali
se bručeti. „Jiří,“ pravili, „jedná s králem jako se svým dítětem. Jak
pak se opovažuješ bráti mu maso?“ Ale Westbeech odpověděl: „Což
neřídil jsem vozu Moselikacova a nevozil tak krále? Zdali nebyl mně
tehdá svěřen a nebyl tudíž mým dítětem? Zdaž není tedy La
Bengula, jeho syn, také mým dítětem?“ Tato odpověď, jak se zdálo,
uspokojila velmi reptaly, neboť tleskali. – Mimo jiné tázal jsem se též
masupijského sluhy, kterého Westbeech vzal s sebou do
Gubulovaja, jsou-li ženy matabelské hezké. „Nikoliv, pane, nemají
zadní kožené zástěrky a nejsou ani tetovány.“ Nevěrný syn své
vlasti nedbal ztepilých postav a tváří, jak jiní tvrdili, příjemných.
Než se rozloučím se stanicí tatiskou, povím ještě zvláštní
dobrodružství, které se v únoru r. 1876 sběhlo v domě Pita Jakobse.
Tenkráte starý lovec zaměstnán byl se svými syny a jednou z obou
dcer lovem slonů v jižní zemi matabelské. V Tati zůstala pouze žena
jeho s druhou dcerou, panu Brownovi zasnoubenou, s dvěma
malými synky a sluhou masarvským.
Po výšinách u řeky Tati rozložila se temná noc a obyvatelé stanice
již spali; toliko z polootevřených dveří, rozdělených na hořejší
a dolejší polovici a z okna proti nim kmitala se v obydlí Pita Jakobse
slabá záře. Dům holandského lovce byl stavbou „hartebeestovou“.
Čtyři jeho tenké stěny byly totiž zřízeny ze slabých kolů, jež ovrženy
byly červenicí a pokryty sedlovou střechou z trámců a trávy. Kolová
příčka dělila neveliký vnitřní prostor na větší jizbu, která byla
zároveň obydlím, návštěvnou, jídelnou, prádelnou a pracovnou,
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a na menší světnici, jež byla ložnicí rodinnou. V prvé postavena byla
podle zdi dřevěná lavice, jenom u jižní stěny stál blízko dveří prostý
stůl dřevěný, a pod oknem, které zavíralo se prknem, umístěn byl
šicí stroj, jehož dcera Pitova dostala darem od svého ženicha, pana
Browna. Tam, kde mezi lavicemi u zdi byla mezera, byly zastrčeny
bedny se šatstvem. V druhé místnosti byly jen dvě zhruba otesané
postele, jedna naproti vchodu, který byl v příčce u samého okna,
a druhá zrovna u příční stěny.

Příhoda s lvicí u řeky Tati.
Když se sběhla příhoda, o níž chci vypravovati, pan Brown dlel
právě u své nevěsty návštěvou. Sluha již dávno usnul ve své chýši,
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stojící naproti domovním vratům, a manželka Jakobsova šla
s dítkami spat. Ležela s menším tříletým hošíkem na lůžku proti
vchodu, druhý chlapec spal na druhé posteli. Any děti spaly, matka
mísila se chvílemi do hovoru zasnoubené dcery své, sedíce v přední
jizbě. Abych obraz doplnil, třeba ještě dodati, že domácí kočička
mimořádně posadila se na otevřeném okně. – Ten čas poctil dědinu
návštěvou svojí hladový levhart, který marně několik dnů loviv po
křovinách, posléze zavítal do osady tatiské. Tu obcházel dobytčí
ohradu za ohradou, ale trnité ploty zdály se jeho odvaze příliš
vysoké, a tak osmělil se připlížiti k příbytkům lidským, aby ukořistil
aspoň několik kuřat. Za této tiché obchůzky slídil kol stánku šťastné
rodiny Pita Jakobse. Vtom spatřil kočku a jsa hladov myslil, že ani
tím skrovným soustem nelze v nouzi pohrdati; plíže se tedy blíže,
skočil po kořisti. Kočky jsou však chytrá zvířata; tak Jakobsova
zhlídla svého nepřítele včas, neboť ten okamžik, co vyskočil,
seskočila a skryla se pod šicím strojem. Ale i šelma byla jedním
skokem prostřed světnice, vyděsivši hrozně oba soukmenovce
a sama nemálo se polekavši. Přivítána jsouc hlasitým výkřikem
obou, jakož i oslněna plápolavým světlem svíčky, trávící ve vozové
svítilně krátký svůj život, šelma pomátla se a hledala toliko, jak utéci
nebo skrýti se.
Levhart bruče povstal, rozhlédl a vrhl se do temné propasti, zející
naň vchodem do ložnice. Z toho se oba snoubenci, tak nemile
překvapení, znova ještě více poděsili a vykřikli, neboť uvnitř ležela
bezbranná matka s oběma dětmi. Žena Jakobsova viděla, jak nějaké
zvíře vskočilo do její ložnice a tam se skrylo pod její postel. Ptala se
tedy, co by to bylo, načež chtějíce ji upokojiti, odvětili, že je to jenom
pes. „Nuž, jestli to pouze pes, proč křičíte tak strašně?“ Domnívajíc
se, že to snad hyena nějaká, paní Jakobsová vyskočila, popadla dítě
vedle sebe a běžela do přední komory, zapomínajíc docela na
druhého synka. Když ji milenci spatřili, ana bez druhého dítěte
vběhla do světnice, a když matka na ně naléhala, aby jí pověděli,
jaké to zvíře, přiznali se, že to není pes ani panther, nýbrž levhart.
Tu matka jala se bědovati, pak chtěla se vrhnouti do ložnice
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a vynésti své dítě. Veškerou silou bylo ji od toho zdržovati; za to tím
více doléhala na ně, aby šelmu zabili.
Jakmile pominulo obecné rozčilení, pomýšleli, jak by levharta
přemohli. Na stěně příčky v ložnici viselo několik nabitých pušek
sloních, ale v úzkosti a zmatku nikdo na ně nepřipadl. Veliký
kuchyňský nůž byl jedinou zbraní, která byla po ruce. Vtom však
vzpomněla si paní Jakobsová na Masarvu, spícího v chatě, jehož
asagaj, ač velmi jednoduchý, mohl přece více prospěti nežli nůž.
Černoch byl zavolán a dostavil se brzo se svou zbraní; tou pak jsa
ozbrojen Brown podstoupil boj s levhartem. Úkolem jeho bylo, aby
třímaje zbraň rukou, sehnul se a nevěstou svojí zabil šelmu; k tomu
však, aby provedl tento rekovný skutek, bylo potřebí světla. V tom
pomohla panna Jakobsová držíc svítilnu vzhůru. Jedva dopadl prvý
paprsek na levharta, zafuněl hlasitě a skočil ze své skrýše jedním
skokem na protější neosvětlené lůžko, na němž pětiletý Jakobs přes
ženský křik pokojně spal. Z toho arci daly se ženy do nového křiku;
domnívali se všickni, že dítě, není-li už mrtvo, propadlo jisté
záhubě. Ale zatím nestalo se nic. Šelma zajisté skočila buď před
chlapce, nebo zaň, ani si ho nevšimnuvši, neboť dál spal a divil se
velice, když ráno slyšel vypravovati o strašném výjevu.
Levhart seděl na zadních nohách a funěl ceně zuby na vetřelce.
Útočníci postavili se znova válečným šikem a hnali se vpřed do
ložnice. Aby mohla radou svojí případně pomoci a chtějíc snoubenci
svému jeviště lépe osvětliti, panna Jakobsová držíc před Brownem
svítilnu, nahnula se nad něj, kdežto paní Jakobsová, aby děti její
v důležité chvíli nepozbyly ducha, a dychtíc všechno přehlídnouti,
opřela se o svou dceru, takže Brown málem pod tíží jejich neklesl.
Zdaž mohl v takových okolnostech zasáhnouti šelmu jistou
smrtelnou ranou? Ký div tedy, že prorazil levhartu sotva kůži.
Jakmile to však provedl, šelma skočila na své protivníky. Jak se
asagaj svezl po levhartu, Brown rázem ucítil tlapy zvířete na hlavě
a zádech. Prvý následek skoku toho byl, že pan Brown obtížen jsa
dcerou, matkou i zvědavým černochem, tolikéž na paní Jakobsovou
podepřeným, povolil břemeni, na sobě spočívajícímu, a sřítil se
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s levhartem na zemi. Pozbyvše podpory panna i paní Jakobsová
a Masarva, oddaní Brownovi i v nebezpečenství, padli s ním. Tak
rozhodla se zajisté nejšťastněji válečná výprava, byť i účastníci její
právě v tu chvíli nebyli příjemně dojati. Bylo by se věru některému
z nich špatně vedlo, kdyby se šelma sama nebyla polekala změnou
svého stanoviska. Levhart ocítil se náhle na zmítavém chomáči, jenž
křičel holandsky, anglicky a sesarvou, a poněvadž pádem páně
Brownovým i svítilna byla zhašena, bylo mu samému ve tmě
nevolno, takže místo aby kousal a škrábal, skokem zamířil dveřmi
do přední světnice, odtud pak hořejší nezavřenou polovicí vchodu
ven. Ponenáhlu rozmotal se i chumáč lidí, a když přineseno bylo
světlo, skončila příhoda, protkaná hojně směšnými výjevy, obecnou
veselostí, ač by sice jinak bývala mohla smutně dopadnouti.

Levhart v domě Pita Jakobse.
Dne 10. dubna opustili jsme stanici tatiskou a jeli lesnatou
pahorkatinou až k Saše, písečné to řece, do které se kromě jiných
četných poboček stejného rázu vlévá také Tati. Blízko místa, kde
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jsme zastavili, nalezl jsem při vtoku vyschlé dešťové bystřiny do
Saše tolikéž vyschlé, malou, ale hlubokou tůň, v níž krokodilové
rejdili.
Ráno dne 12. překročili jsme řeku Matlouci a Seribi, od té doby
pak, co vyšli jsme z Tati, vedla nás cesta přes deset poboček řek
Saše, Matlouci a Seribe, a nazejtří zase přes čtyři další bystřiny. Tato
cesta byla velmi obtížná a plna skalních balvanů. Ten den zůstali
jsme na Matlouci, která činí zčásti východní hranici říše matabelské
a bamankvatské, kdežto dříve bývala mezí obou panství řeka Tati.
Velmi zajímavá byla dvojitá řada pahorků, podobných tu kuželům,
jinde krychlím. Příští den, velice parný, přestoupili jsme ráno řeku
Kuce-Khani a Lotlakani a položili se na břehu třetí, jménem Gokve.
Ježto nastávala nám pouť širým, bezvodým krajem, napojili jsme
tahouny několikrát u této řeky. Cesta naše byla poté mimo pásmo
výšin serulských přes tři dešťové bystřiny a později k řece Seruli,
kterou jsme k poledni překročili; na jih a jihovýchod pjalo se pásmo
vrchů čopoských, z nichž nejvyšší kupy leží na severním a jižním
konci pohoří.
Dne 16. dospěli jsme údolí řeky Palačve a téhož dne přešli jsme
také řeku Locani. Domnívám se, že se obě tyto řeky spojují na úpatí
pohoří čopoského a na severním svahu jeho plují spojeným tokem
dále. Brod locanský, jeden z nejobtížnějších na cestě buď do země
matabelské, buď odtamtud, stal se před několika lety zlopověstným
mezi lovci slonů a obchodníky se slonovinou, poněvadž tam řádili
četní a velmi drzí lvové. Dokladem toho budiž následující událost.
Nad západními krajinami říše matabelské noc rozestřela temné
roucho své. Od úzkého poloostrůvka mezi řekou Kokosem
a Sylivou rozlévá se daleko široko, hrobové ticho noční ruše, práskot
obrovského biče boerského zvukem cestovateli známým a vítaným,
ale plaché zvěři děsným. Písčitá koryta řek jsou plochá jako stůl,
břehy porostly houštím citlivkovým, krajina vůkol lesnatá; stromoví
nečiní tu houštin, vysoká pak travina lesní obrůstá palouky. Krajem
tím jede povoz, jehož potah tmavý Bečuan pobádá bičem
k rychlému pochodu a práská, aby lítou zvěř zaplašil. Vůz ten náleží
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obchodníku panu Francisovi, chvalně známému na sever od
jihoafrických osad, který po mnohá léta vedl v Šošongu obchod
s domorodými kmeny, pobývaje tam jistou dobu v roce a vyměňuje
evropské zboží za slonovou kost, rohy nosorožců, pštrosí péra,
kůže, kožešiny a dobytek. Francisův povoz určen byl pro jednoho
z jeho odběratelů v zemi matabelské, maje za náklad pušky, střelivo,
houně a kartoun. Šestnácte silných tahounů, zapřažených po dvou
za sebou k dlouhému řetězu a vedených Bamankvatem, vleklo
zvolna těžký vůz písčitou půdou, jež činí zmíněný polouostrov. Ve
dne slunce sálalo úpalným vedrem, veškeré pak řeky byly až na
skrovné a řídké bahnité tůňky vyschly; proto muž, jemuž Francis
svěřil povoz, řídil se obyčejem vozků v oněch krajinách a konal
cestu po výtce v noci.
Na levém břehu řeky, která byla již nablízku, bečuanský
průvodčí zamýšlel vypřáhnouti, přivázati tahouny k lanu, rozdělati
na ochranu tábora před dravou zvěří čtyři nebo pět hranic, aby se
pak na úsvitě vydal na další cestu. Za jízdy ubíral se brzy po jedné,
brzy po druhé straně podle tahounů, a když se již k určenému cíli
přibližoval, vyskočil na kozlík, chtěje si po namáhavém pochodu
nočním asi půl hodinky odpočinouti. Bylo mu obtížné, aby se bez
úrazu probíral houštinami, které těsně vroubily úzkokolejnou cestu.
Po několika minutách, co se na kozlík vyšinul, třetí spřežení
odzadu trhlo sebou prudce, tlačíc se vpravo do houštin a táhnouc
s sebou zadní i přední druhy. Průvodčí domníval se, že snad zmije
v koleji tahouny polekala, a proto zastavil známým pokřikem:
„Hanau,“ potah, načež hned seskočil s vozu, by se o své domněnce
přesvědčil. Uloživ obrovský bič do vozu, nepokročil ještě ani o dva
kroky, ano jej vyděsilo hlasité a bolestné vzkřiknutí Bamankvata,
vedoucího voly. „Co se tam děje vpředu,“ zvolal, ale v odpověď
zazněl mu nový bolestný výkřik a někdo přidušeně zaskučel.
Bečuan poznal hned, proč se tahouni poděsili a proč ozval se křik
a ston bamankvatského sluhy.
Co se stalo? … Lev učinil útok na povoz! Náběh udál se tak
rychle, že lev mžikem se objevil a zase rázem zmizel. Útok tento byl
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zvláště proto zajímavý, že se šelma tak zvolna přiblížila, aby jí ani
jediný tahoun nezvětřil. Po stopách bylo lze příštího jitra souditi,
kterak lev práskotem nikterak nebyl odstrašen, nýbrž přímo
přilákán, takže plížil se houštinami po levé straně a jedva uzřel
potah, již se naň obořil. Avšak útok nezdařil se mu, jak chtěl, neboť
maje skokem namířeno na vola v třetím spřežení, chybil se a dopadl
k zemi právě před ně. Po takovém nezdaru lev téměř nikdy
nepokouší se vrhnouti na touž oběť, a proto i tehdáž ocitnuv se na
zemi místo na hřbetě volově, chtěl se rychlým skokem ukrýti
v blízké houštině. Tu však sluha bamankvatský, vedoucí prvé
spřežení tahounů, před nimiž kráčel, obrátil se a pospíchal nazad
zvědět, proč se tahouni plaší, i přišel zklamané šelmě právě vhod.
Sotvaže šelmu uzřel, skrýval se rychle v houští, avšak lev učinil již
nový skok a strhl jej k zemi. Drápy zuřivé šelmy ryly se ubohé oběti
ostrými dýkami do lopatek. Nešťastník zaúpěl: to byl ten bolestný
výkřik, jejž bečuanský vůdce této výpravy zaslechl a který ho přiměl
k tomu, by se k vozu vrátil a chopě se svítilny, visící na kozlíku,
i pušky přispěl Bamankvatu k pomoci.
Voli, druhým skokem lvovým ještě více vyděšení, zabočili do
houštin, ale povoz zachytil se pravým předním kolem o kmen, což
jej v koleji udrželo. Tímto marným pokusem tahouni zachránili
ohroženému Bamankvatovi život. Lev totiž bedlivým zrakem
sledoval každý jejich pohyb, a když se zastavili, chňapl po muži,
který byv zasažen svalil se obličejem k zemi.
Každý povoz, jedoucí do Matabelska nebo k Zambezi, mívá
proto, že často na dlouhé obtížné cestě hyne některý tahoun, dva
nebo čtyři výražní voly, které některý čeledín honívá buď před
vozem, buď za ním. Obchodníci se slonovinou, již se několikráte do
roka vydávají do těchto krajin, mají tahouny uvyklé krajině, kteří
držíce se na pastvě obyčejně při voze, jdou, jsou-li výražní, zvláště
v noci přímo za vozem. Takoví dva tahouni šli tutéž noc, kdy se
naše příhoda sběhla, za povozem Franciovým, kdežto za dne ubírali
se před potahem. Tu chvíli, co povoz se zastavil, stanuli též oni, ale
dali se hned dále kupředu, a tak jeden z nich dospěl až k místu, na
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němž lev zachvátil Bamankvata. Jakmile však tento vůl zpozoroval
šelmu, odskočil stranou; ta však upustila hned od své kořisti a jala
se pronásledovati prchajícího vola.
Jedva se poraněný sluha ucítil volným, vyskočil od země
a rozdělal s bečuanským vůdcem a druhým čeledínem, spícím až
dosud ve voze, strážný oheň; za ním rychle druhý, třetí a čtvrtý – a
tím výprava byla proti dalším útokům pojištěna. Vozu nechali tam,
kde stál, tahouni však byli vypřaženi a přivázáni k lanu řemeny, by
se nerozutíkali. Přes noc zůstali na témže místě. Studené obklady
zmírnily bolesti raněného, který vytrvale pomáhal svým druhům, až
tábor byl zřízen, jak náleží. Tu teprve seznali, že jeden z výrazních
volů chybí, neodvážili se ho však ve tmě hledati, alebrž bděli po
celou noc. Hrobové ticho, až do rána nikterak nerušené, utvrzovalo
je v domněnce, že se lev už vzdálil. Než jak užasli, když ráno řádně
se ozbrojivše sledovali stopy lví a shledali, že šelma zardousivši
vola, pochutnala si asi dvě stě kroků od vozu na vnitřnostech jeho.
Při tom lev vedl si tak tiše, že domorodci ničeho neslyšeli, ačkoli
tušili osud výražního dobytčete.
Dne 17. zajeli jsme do vysočiny, pokryté početnými kalužemi
dešťovými, z kterých však jsou pouze tři v zimě plné vody; druhá
z nich sluje pánev Lemones. U dvou posledních zastali jsme salaše
bamankvatské. Dlužno mi ještě podotknouti, že jsme počínajíc už od
Tati dostali průvodu matabelského, který způsobil Z-ovi mnoho
zármutku a starosti. U poslední kalužiny řečené Čakani rozložili
jsme se noclehem; tam došla nás zpráva, že Šešele válčí s Bakhatly,
osedlými v jeho zemi. Nemohouce zastřeliti žádné zvěři a dojídajíce
potraviny, kterými nás v Tati zásobili, zabili jsme jednoho záložního
tahouna. Poté přešli jsme Tavani a dorazili v noci až na břeh písečné
řeky Mahalapsi.
Časně ráno dospěli jsme východního úpatí hor bamankvatských
a brali se dále do Šošongu. Část výpravy zůstala pozadu, poněvadž
se proslýchalo, kterak tráva v Šošongu jest neustálým suchem téměř
spálena a prameny Šošonu tak málo vody poskytují, že sotva
obyvatelům dostačuje. Když nás Z. opustil, zamířiv ze strachu před
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Khamou k vystěhovalcům damarským u Limpopa, táhli jsme
údolím Františko-Josefským vzhůru a vjeli po několika hodinách do
Šošongu.
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VI.
Zpáteční cesta do Polí diamantových
Příchod do Šošongu – Khama pronásleduje Z-a a pak odsuzuje ho –
Pobouřlivé zprávy z osady Kapské – Odjezd na jih – Bradshawova
lovecká příhoda – Mochuri – Válka Bakhatlů proti Bakveniím –
Koupě dvou mladých lvů – Van Viljoen a jeho dobrodružství se
lvy – Návštěva Eberwaldova – Jezero Joubertovo – Lvi v této
krajině – Houmansvley – Příjezd do Kimberleye.

Zpáteční cesta do Polí diamantových.
Přivítán byv velesrdečně přítelem svým Mackenziem, byl jsem
opět jeho hostem. Abych rychleji se zotavil, pozval mne, abych
pobyl u něho dotud, dokud by sám ještě meškal v Šošongu, i jsem
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vskutku pohostinství jeho a pana Jensena v Linokaně z větší části
povinen díky za to, že jsem ozdravěl. Jak jsem zase po prvé mohl
požíti kusu chleba, řádně připraveného, připadal jsem si mocným
panovníkem, jenž ukojiti může všecky své choutky.
Když mne s Westbeechem Khama týž den, co jsme přijeli,
navštívil, překvapil obchodníka tázaje se po Z-ovi. Khama byl o tom
zevrubně zpraven, kterak Z. s námi cestoval, i nezpomohla
Westbeechovi žádná omluva, nýbrž bylo se mu přiznati, že Z. časně
ráno opustil jeho vůz. Ještě téhož dne odpoledne vyslal král
ozbrojenou četu, aby Z-a zatkli, ale ti vrátili se pozdě večer
s nepořízenou, načež král rozeslal jezdce, kteří by propátrali krajinu
až k solnému jezeru Khamovu.
Ráno dne 22. přivedli uprchlíka; projíždějíce Bushveldt byli
přilákáni září ohníčku, nechali koní pozadu a přiblížili se k ohni tak
tiše, že Z. byl přemožen, aniž mohl užíti svého revolveru.
Předveden jsa před krále, Z. durdil se velice, že byl zatčen, ale král
vytkl mu jeho přečin a odsoudil ho k peněžité pokutě sto liber
šterlinků. Když pak se odsouzenec vymlouval, že nemá tolik peněz,
Khama odpověděl: „Vím dobře, že jsi prodal svůj potah i s vozem
Westbeechovi; ten zaplatí za tebe, ježto ti peníze ještě dluhuje.“
Matabelové, přišlí s námi, přinesli Khamovi dopis La Bengulův,
kterým jej král matabelský vyzýval, aby spolu podali prosbu
presidentu republiky Transvaalské a siru Henrymu Bartlovi,
guvernéru osady Kapské, by zakázali vystěhovalcům damarským,
ať nepostupují dále.
Dne 22. byli od krále u veřejném sezení odsouzeni k pokutě po
desíti librách šterlinků dva obchodní pomocníci, protože byli
nalezeni opilí před dvorci svými, jež stály mimo město. „Nemůžeteli se již zdržeti,“ pravil Khama, „tož pijte ve svých bytech nebo
vozích, abyste mým lidem nebyli zlým příkladem.“
Dne 24. odjeli moji společníci na jih, kdežto já zůstal v Šošongu
v domě svého přítele Mackenzie s vozem Westbeechovým, jehož
obchodník právě nepotřeboval, složiv s něho slonovinu.
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Dne 25. a 26. bylo mi dosti dobře i prohlížel jsem a pořádal na
dvoře misionářově své sbírky, jimiž kapitán G., vracející se z lovecké
výpravy od Limpopa, všecek byl nadšen. Velice mne těšilo, že jsem
si mohl s králem pohovořiti již bez tlumočníka sečuanou. Večer
zaznamenával jsem své příhody, kdežto mi rev. Mackenzie podával
opět zajímavé zprávy o zvycích bamankvatských.
Dne 4. m. května přišel obchodník se slonovinou Shelten od
jezera d´gamijského a zpravil nás, že Damarové zatkli vůdce
vystěhovalců Van Zyla, jakož i oznámil nám, kterak tlupa Makololů,
kteří se ze dřívější záhuby svého kmene zachovali a pak tajně
u Čoby zdržovali, docela jest porubána od západních Bamankvatů.
Poněvadž se dne 10. t. m. zdraví mé opět trochu polepšilo, vystoupil
jsem na planinu, na níž rozvinul se rozhodný boj mezi Sekhomem
a jeho spojenci Makalaky s jedné a Khamou s druhé strany. Z koster
makalackých, které jsem tam nalezl, pouze jediná hodila se do mých
sbírek.
Dne 13. přinesli domorodí poštovní poslové zprávu, že
v provincii Transvaalské vznikla válka mezi boery a pohlavárem
domorodců Sekokunim. Když se pobyt můj v Šošongu chýlil ke
konci, Khama vyzval mne, abych léčil nemocné domorodce, kteří by
se přihlásili, při čemž mi oba páni misionáři věrně pomáhali
poskytujíce také nemocným potřebných léků6. Dne 15. odeslal jsem
ministru zahraničních záležitostí Velké Britannie lordu Derbymu
stať v příčině otroctví v říši manické. Příští dny docházely nás hojné
zvěsti o tom, jaké ukrutnosti pášou v zemi Šešelově obě válčící
strany, Bakvenové a Bakhatlové. Věc tu bylo snadno vysvětliti,
z počátku totiž Bakvenové postupovali útokem, potom Bakhatlové
pokračovali výbojně.
Dne 24. m. května předsevzata v Šošongu s děvčaty boguera, a to,
jak mne Khama bezpečil, naposledy. Na počátku června přítel
Mackenzie konal přípravy, aby se přestěhoval do Kurumanu; byl
tam povolán založiti větší seminář. Seč byly slabé moje síly,
6

Z nemocných, kterých bylo přes osmdesáte, stiženo bylo více než šedesáte příjicí.
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vynasnažoval jsem se, abych mu v těchto pracích pomohl. Ale
navštěvuje nemocné za horkého počasí, zhoršil jsem zdraví své tak,
že jsem byl nucen žádati Khamy, aby mně propůjčil koně; což také
učinil. Za svého v Šošongu pobytu zvěděl jsem též, kterak Mačeng
a jiní pohlaváři bečuanští přebývají na pravém břehu limpopském,
aniž uznávají vrchmoci republiky Transvaalské, takže řeky Limpopa
nelze pokládati severní hranicí této země.
Dne 13. m. června donesla se nás zpráva, že Bakhatlové učinivše
útok na hlavní město bakvenské Molopolole byli poraženi. V boji
tom Bakvenové zvítězili, poněvadž byli opatřeni zadovkami.
Dne 21. opustili jsme Šošong; naše karavana skládala se ze sedmi
vozů. Mimo mne a pana Mackenzie cestovali spolu též pan Hephum
a oba misionáři z království matabelského, Thompson a Helm,
neboť se chtěli v Molopololi účastniti porady. U solného jezera
Khamova poctil nás na rozloučenou král bamankvatský návštěvou,
nemohl nestisknouti ještě jednou ruky příteli mému Mackenziovi,
muži, jemuž povinován byl tolikerými díky. An se s námi rozloučil,
Khama přistihl několik vozů obchodníka, který se chtěl zemí jeho
bráti do říše matabelské. Král však toho nedovolil, nýbrž přinutil jej,
aby se vrátil na jih, ježto předešlý rok proti vůli jeho prodával
v království bamankvatském pálenku.
Poněvadž na další cestě byl až k Limpopo nedostatek vody,
pochod náš velmi byl obtížný; při tom nepřekročili jsme, jak se
obyčejně činívá, řeky Sirorume, nýbrž objeli jsme ji, abychom se
vyhnuli lesu v hlubokém písku obapol tohoto toku, o kterém už byla
zmínka. Před nedávnem lev usmrtil v údolí říčním za noci koně,
náležejícího lovci Drakovi, při čemž jeden černý sluha pokládal vola
za šelmu a šťastně jej také skolil. Navečer dne 23. dospěli jsme ústí
notuanského a prodleli jsme tam až do 26., tu poznal jsem též
afrického cestovatele kapitána Grandyho, který bral se do země
matabelské, ale později byl zachvácen zimnicí.
Potom ubírali jsme se údolím limpopským vzhůru. Koleje,
kterými se nejspíše jelo pouze několikrát a naposled as už před lety,
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byly náramně špatné jdouce zčásti hlubokým pískem a nejvíce po
skalách.
Což by si tu „pocestný“ našeho Čelakovského posteskl ještě
žalostněji, než vskutku bědoval, chodě po domácích českých horách!
Než jako se on utěšoval tím, že pánům nevede se na cestách nad něj
lépe, tak i my bavili se vypravujíce si rozličné lovecké příhody.
Vybírám ze zápisníku jednu, tuším dosti zajímavou výpravu, jíž
účastnil se průvodčí náš Dr. Bradshaw a obchodník Brown,
příbuzný zeti Jakobsovu toliko jménem.
Byl krásný, jasný den červencový, velepříhodný k honům. Je
zajisté v údolí středního a dolního toku limpopského červen
a červenec lovci nejpříjemnější a nejvítanější dobou roční. Jitra sice
bývají chladná, ba noci druhdy mrazivé, za to ostatní den však
nepraží slunce v tuto jihoafrickou dobu zimní tím vedrem, které
v létě vyhání nezvyklého cizince z těchto krajin, ne všude dosti
lesnatých. Teplota dnů zimních na řece Limpopu rovná se asi
temperatuře, která bývá u nás počátkem léta.
Údolí řeky v místech, kde se zmíněný příběh udál, nehonosí se
tropickou vegetací dolejšího toku zambezijského, takže postrádáme
tam té nádhery, kterou se tropická květena vůbec vyznačuje. Levý
břeh limpopský, východní to výběžek země bakvenské, jest jediný
dlouhopustý les nízkých listnatých stromů, v němž Masarvové
a Makalaharové, vedení Bakvenou, sídlí na jednotlivých stanovištích
honíce pro krále nebo některého pohlavára. A měli co loviti.
Proháněli se tu černí a šedí pakoni, antilopy laní a kudu i pallahové,
ano pobývali tu i sloni, žirafy, zebry a jiná zvěř. Pravý břeh
limpopský činil severozápadní končinu republiky Transvaalské, jsa
místy porostlý lesíky, po výtce však vysokou trávou. Tam bylo ještě
více zvěři, také pštrosi, sajky skákavé a sesepi zde přebývali. Jako se
oba břehy liší krajinným rázem, tak i zvířectvo odlučuje se přísně
řekou; zřídka kdy zvěř některá odvažuje se přeplouti Limpopo;
neboť krokodilové smělce takové neradi propouštějí ze své říše.
V údolí samém spatřiti lze vodní antilopy gazely čtvera druhu, které
vycházejíce obyčejně v noci na pastvu, skrývají se za dne v hustém
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křoví na příkrém pobřežním svahu. Hrochy, kteří se při ústí
limpopském dosti hojně vyskytují, jest na středním toku této řeky
poskrovnu vídati.
Což divu, že hojnost rozličné zvěři v údolí limpopském
a sousedních lesích přivábila tam valně holandských i anglických
lovců, chtivých kořisti. I ten, kdo nepřišel do těchto končin schválně
za lovem, nýbrž dále mířil do vnitra zemí bečuanských nebo do
Mašonska, rád tu pobyl jednu nebo dvě neděle, aby se zotavil
a pobavil honbou v nejbližším okolí. Naši hrdinové zvolivše si údolí
limpopské cílem své výpravy, dychtili po tom, aby před slunce
západem a než dosáhnou ještě místa, kde si chtěli na několik dnů
zříditi tábor, ukořistili nějakou zvěř; opustili tedy povozy a hnali se
koňmo vpřed.
„Pohleď, doktore, jaká to zvěř tam na příkrém břehu asi sto
dvacet metrů před námi,“ prohodil Brown, známý po všech vlastech
bečuanských jakožto obezřelý obchodník, k doktoru Bradshawovi,
který občas sloužil Westbeechovi, jindy zase na svůj vrub
v Bečuansku a Matabelsku s některým lovcem cestoval sbíraje ptáky
a brouky, jež potom prodával. Bradshaw i Brown domnívali se
z počátku, že řečená zvěř, krytá částečně prořídlými ratolestmi
nepatrného keře, jest nejspíše nějaká antilopa. Ale čím více se jezdci
blížili, tím se zvíře zřejměji ukrývalo za keř; když pak přiklusali až
na sto kroků, objevilo se jim docela jiné zvíře než antilopa, jež by se
bývala na tak příkrém břehu ani neudržela, zejména kdyby to byla
kudu neb antilopa laní. Jedva dorazili na čtyřicet metrů k místu,
Bradshaw vzkřikl na druha: „ó, toť lev, co se tam před námi
skrývá!“ Jezdci stanuli, lev pak pohlížeje na příchozí vztyčil se,
hlodaje prve mladou gazelu, kterou byl nahoře na břehu ulovil,
načež spatřiv už zpovzdálí jezdce zavlekl kořist na svah řeky, aby si
tam pokojně na ní pochutnal. Také Brown se přesvědčil, že domnělá
antilopa proměnila se v mohutného lva. „Trvám, Bradshawe, že teď
nejlépe pochodíme, když slezeme a na zemi ukážeme, jak zručně
umíme vládnouti zadovkami. Běží jen o to, máme-li stříleti
najednou, či chceš-li ty vypáliti své dvě rány dříve?“
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„Nejlépe tuším,“ Bradshaw odvětil, „když vypálíme zároveň;“
a jsa rodilý Irčan doložil: „Toť svatý Patrik nedopustí, abychom se
chybili!“ Po slovech těch zazněly tři rány z Brownovy sniderky
a Bradshawovy dvojky, nabité třaskavými kulkami. Byla se šelma
vypjala nad nízké trní tak, že přední část těla, obrácená k jezdcům,
a tlama, gazelí krví zbrocená, byla dostatečným, ba výborným
terčem.
Po výstřelu lev seskočil se svahu na břeh, ani se na nepřátele
neobořiv, a prchal do protějších houštin, na dvacet kroků
vzdálených. Kulhaje vlekl přední levý hnát v trávě za sebou,
střelcům na svědectví, že dobře mířili. Lovci přivázali koně k navislé
větvi stromu, který pjal se k nim zdola od řeky, a nabivše opět
pušky brali se pozorně za lvem. Mohli dosti snadno postupovati,
ježto křoví nebylo tak husté, jak se jim s břehu zdálo. Sledujíce
krvavou stopu, vzdálili se již několik set kroků od řeky, ana se tu
šelma zase k ní obrátila kmitajíc se pouze zde onde zelenými
křovisky. Jakmile ji však některý z obou střelcův uzřel, namířil na ni
hned svou ručnici, takže v půl hodince vypálili na lva, volně
prchajícího, přes dvacet ran; přitom se zvíře po každém výstřelu na
okamžik pozastavilo, na ně poohlédlo a zase dále vpravo nebo vlevo
se ubíralo. Rozvažujíce, že by se raněný lev, kdyby se naň rozběhli
přímo, na ně vrhl a že by se v tak důležité chvíli potkali třeba
s podobným nezdarem jako při prvním výstřelu, i vědouce, kterak
by se potom šelma, ustavičnou honbou již velice rozzuřená, tím lítěji
na ně obořila: lovci neměli chuti pronásledovati prchajícího nepřítele
rychleji a kráčeli volněji než z počátku, krokem tak zřízeným, jakým
se též postřelený lev dále vlekl.
Tu šelma opustila po druhé břeh, aby si v houští lesním
vyhledala bezpečnějšího útočiště. Lovci pustili se za ní,
nepřibližujíce se jí více než prve, ale posléze stihavše lva dvě
hodiny, nechali dalšího útoku, pospíšili ke koňům, na břehu
Limpopa zůstaveným, a pak tryskem uháněli k povozům. Zatím
sluhové jejich dojeli již místa, určeného Brownem za tábor, takže
jezdci zamířili přímo k novému stanovišti.
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Nazejtří, než ještě běloši povstali z lůžek, sluhové chtějíce při
snídani překvapiti pány své koží lví, vydali se potajmu hledat
raněné šelmy. Zaslechli totiž z řeči bělochů, podvečer se vracejících,
jak se potkali se lvem a kterak šelma majíc přeražený hnát přece
prchala a se skryla. Ký div, že touto zprávou domorodci nabyli
zmužilosti a s ranním úsvitem vybrali se honem stíhat šelmy, těžce
raněné. Snadno našli stopu a ještě před slunce východem i mrtvolu
zvířete, které několik set kroků od místa, kde Brown a Bradshaw
ustali je pronásledovati, zdechlo v rákosí nepatrného přítoku
limpopského. Uřízli silnou vidlicovitou větev, položili na ni lva
a přivlekli vítanou kořist svým pánům. A nebylo jim želeti této
námahy, neboť lovci obdařili je rádi za jich dobrovolnou ochotu.
Každému z obou bělochů běželo pak o to, zjistiti, čí koule usmrtila
lva, zda-li ze sniderky, čili ze dvojky. Jak tu nemile překvapen byl
přítel Bradshaw, když seznal, že ze tří kulí, které v těle lvově uvízly,
ani jediná nebyla uznána nábojem dvojky! Znaje sám tohoto Irčana
jakožto nedostižného střelce, nemohl jsem tolikéž pochopiti nezdaru
jeho v tomto boji se lvem.
Dne 1. a 2. července leželi jsme táborem u jedné z těch tůní, jež
položeny jsouce na břehu notuanském, bývají naplňovány, jak už
bylo řečeno, nejen rozvodněnou řekou, nýbrž i prameny, takže
v nich zůstává ještě voda, když už řeka dávno jest vyschla. Zmíněná
tůň byla dvacet metrů zšíří a stopadesáte zdélí; také žilo v ní mnoho
ryb. Ježto se u jednoho z vozů páně Mackenziových zlámalo kolo,
řev. Hephrun odebral se do blízkého města západních Bakhatlů,
jménem Mochuri, aby si od některého z obou obchodníků, kteří tam
sídlili, vypůjčil jiné. Když jsme dne 3. t. m. přišli do Mochuri,
uslyšeli jsme, že se Bakhatlové předešlého dne vrátili z válečné
výpravy proti Bakvenům. Přiblížili se nebyvše zpozorováni
hlavnímu městu Molopololi a zabivše šestnácte pastevců
makalaharských, zmocnili se stád a odrazili všecky útoky Bakvenů,
kteří jim chtěli skot zase vyrvati. Tu teprve král bakvenský koupil
od obchodníků několik zadovek, a jimi podařilo se konečně
Bakvenům zastřeliti tolik Bakhatlů, že jim nezbývalo, než aby se
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vzdali uloupených stád. Z Bakhatlů, kteří zůstali na bojišti, bylo jen
deset mrtvo, ostatní pak raněni; z těch však vrátili se domů pouze
čtyři, kdežto druzí po zvyku bakvenském, ač tomu kmeni vládl
křesťanský král Šešele, byly porubáni. Bakhatlové si stěžovali, že
Bakvenové přepadli několik jejich salaší, pobili pastýře a jejich
ženám zuráželi ruce a nohy.
Město Bakhatlů bylo po mém soudu nejčistějším městem
bečuanským, které jsem až dotud sehnal. Kmen Bakhatlů byl dříve
usazen v území Transvaalském, vystěhoval se však z větší části
z této země, když ji boerové zabrali, a vybral si sídla v zemi
Sešelově, rozděliv se na východní a západní větev pod dvěma
pohlaváry. Sešele žádal od nich, aby mu jako Makhosiové
a Batlokové dávali poplatek, kterého mu však odepřeli. Mochuri
rozkládá se na sedle horském jsouc ohrazeno vysokým trnovým
plotem; dvorce jsou velmi čistotně upraveny a dobře
pocementovány. Až do roku 1876 Bakhatlové byli mezi středními
Bečuany jediný kmen, který pěstoval tabák a sklizeň prodával
obchodem. Kromě orby zabývají se hlavně koželužstvím, robíce také
z kůže rozličné věci. Kmen tento povětšině mluví holandsky.
Koupiv od pohlavárů prostřednictvím rev. Mackenzie dva malé
lvy, opustil jsem Mochuri a bral se dále na jih k Čuni-Čuni, ani se
přátelé moji, misionáři, obrátili na jih. Rozloučil jsem se s nimi velmi
nerad, neboť oba byli vždy věrnými přáteli mojími. Z Mochuri
dojede se do Molopolole za dvanácte hodin; jest to cesta asi třicet
anglických mil. Vybrav se z lesnatého údolí notuanského, projel
jsem jihovýchodním směrem velikou rovinu, která majíc solnatou
půdu byla toliko řídko porostla trávou. Pokračuje dne 4. cestou
dospěl jsem odpoledne Čune-Čune. Tam zavládlo takové sucho, že
bylo kopati na skalnatém dně bystřin díry až deset metrů hluboké,
aby se objevila voda. Nemeškal jsem tedy dlouho a bral se dále.
Když jsme odpočívali na severním svahu hor dvarských, mladí moji
lvi mně utekli. Pachtili jsme se přes dvě hodiny, než jsme já
a sluhové moji, všickni jsouce poškrabáni a majíce ruce rozkousány,
šelmičky zase chytili.
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Z hornatiny bakvenské.
Dne 6. přijel jsem do Brackfonteinu, který čtenář už zná, odtud
pak nezamířil jsem na jihovýchod přes Buisport, nýbrž na jih, abych
přišel do Linokamy; přitom jsem jeda směrem k farmě Leuvfonteinu
projel Bushveldtem od severu na jih. Na této cestě pozoroval jsem,
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že říčka Morupa z Buisportu ztrácí v několika mělkých proláklinách,
dotékajíc jenom po lijavcích velmi prudkých přes traviny do
Velikého Marica. V tomto údolí farmy Leuvfonteinu na severním
svahu východního pobřeží, kterým jde průsmyk buisportský, sběhla
se před několika lety příhoda se lvem, již uvedu pro její zvláštnost
a proto, že zakusil ji jeden z nejslavnějších lovců lvích, totiž van
Viljoen, o kterém už častěji byla zmínka.
Roku 1858 mynheer Jan van Viljoen vydal se se svým nejstarším
synem a Holanďanem Engelbrechtem na cestu do Bushveldtu. Tu
opustili místo, kde nyní Leuvfontein leží, a chystali se právě
překročiti dolejší údolí marupské. Všickni tři lovci jeli napřed, neboť
vozy jejich postupovaly velmi pomalu. Stádo pallahů, jdoucí přes
cestu zrovna před nimi, svedlo Viljoena, aby zkusil svého loveckého
štěstí. Opustil tedy druhy a zamířil napravo do křovin. Přiblíživ se
opatrně zvěři až na sto padesáte kroků, lovec uznamenal vhodnou
příležitost a vzal si na mušku statného kozla pallaha; an právě mířil,
zdálo se mu, jako by se nalevo mihl stín. Jedva se ohlédl, ocítil se
v drápech lvích a obličej jeho v tlamě šelmině. Hluboké jizvy
v tvářích svědčí až dodnes, jak silný měl tento lupič chrup. Mohutný
dravec strhl jej skokem s koně. Jakmile však ležel na zemi, lev ho
pustil pozoruje brzy člověka, před sebou ležícího a naň vytřeštěně
hledícího, brzy koně, pokojně stojícího a dosti zvyklého čtvernohým
lupičům. Pádem Viljoenovým přetrhl se popruh sedlový, a sedlo
viselo na zadních nohách koně, který stál asi čtyři metry od
spadlého jezdce. Když lev chvíli prohlížel oře i jezdce, chňapl
najednou po prsou jeho, aby jej odnesl, ale Viljoen hnul se rovněž
rychle, zakrývaje pravou rukou prsa, kdežto levicí držel pevně lva
za levé ucho. Šelma chopila dolejší čelistí ruku a hořejší prsa. V tom
okamžiku, pro Viljoena tak rozhodném, kůň stal se jeho ochráncem.
Cítě, že mu sedlo zbytečně tíží na zadních nohách, vyhodil tak, že
vylítlo, a třmeny zvučně zacinkaly. Tu lev nechal lovce a díval se
upřeně na koně, který vtom po druhé vyhodil, čímž se podocasník
přetrhl, a sedlo svalilo se na lva a lovce. To překvapilo sama
dvážného lupiče. Uskočil stranou a stanul pozorně ve vzdálí asi
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desíti metrů. Viljoen povstal rázem a chopil se pušky, vedle sebe
ležící, ale míře ucítil prudkou bolest v ústech. Lovec domníval se, že
mu lev rozkousl dáseň, obávaje pak se, že by si vypále nabitou
čtyřliberku, způsobil ránu nemenší než od lva, rozhodl se užíti
zbraně toliko v největším nebezpečenství. Ale Baharucové,
sestupující z blízké výšiny, poznalť brzo povážlivý stav Viljoenův
a přinutili hlasitým výkřikem lva k útěku. Druzi Viljoenovi velmi se
divili vidouce ho přicházeti, an všecek byl potřísněn krví.
Šestatřicet dní lovec ležel z těžkých ran na prsech a ramenou,
moha teprve potom povstati s lůžka. Touže noc, co poranil Viljoena,
lev usmrtil Moilova pastýře, který bydlel v blízkém hvozdu. Pro
tento zločin pustila se nazejtří veliká tlupa Baharuců za ním,
vypátrala jej a zastřelila. Byl to vzrostlý krachmantje.
Dne 8. m. července přijel jsem do Linokany, kdež mne pan Jensen
velmi přátelsky uvítal a pohostil. Velikou radost způsobil mi
návštěvou svojí vzácný můj přítel Eberwald, který kvůli mně vybral
se z dalekých Zlatých polí leydenburských, aby mne přivítal. Za
pobytu mého v Moilu, kdež se panu Jensenovi za přátelské
pohostinství odvděčil tím, že spořádal mu jeho zahrady, Eberwald
pomáhal mně velmi horlivě a cestoval později se mnou na jih.
Pohlavár Moilo zemřel a jeho synovec Kopani z Mošanengu, jenž jsa
pohlavárem Baharuců podroben byl vládě Transvaalské, stal se
náčelníkem v Moilu. Ten den po mém příjezdu, když právě
dohotovena byla veliká prostranná klec pro můj lví párek, pošla
lvice.
Na východě Transvaalu zuřila válka, v které běloši s nezdarem se
potkávali. Po veškerém okrese marickém, jakož i po vší republice
byli popisováni lidé, dobytek i vozy, proti čemuž rolníci velice
reptali.
Dne 5. m. srpna pan Mackenzie bera se do Kurumanu přibyl do
Linokany; také pan Williams přijel z Molopolole, aby se poradil se
mnou o svém zdraví. Dne 6. vyplatil jsem čtyřem svým sluhům
zambezijským, kteří sluli To, Narri, Burilli a Čukuru, mzdu, aby se
mohli vrátiti k Zambezi; chtěje pak se ujistiti jejich pomocí také na
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příští výpravě, dal jsem jim více, než patřilo. Od pana misionáře
Wehrmana, usedlého mezi východními Bakhatly, dověděl jsem se,
že se město jejich, položené dvě hodiny západně od Velikého Marica
na severním svahu horském, nazývá Melorane, pohlavár pak
západních Bakhatlů sluje Linš a je syn Khamananiův. Dříve než
sluhové moji odešli na sever, užil jsem skrovné své známosti
senansy a řeči sesuto-serocké, abych seznal něco ze setongy, ježto
dva moji služebníci byli Matongové.
Chtěje na zpáteční cestu do Polí diamantových nabýti peněz, jal
jsem se léčiti nemocné. Mezi mými léčenci byl také obchodník K.,
jejž Westbeech, výborný vozotaj, shodil s vozu, takže se zle
pošramotil. Také léčil jsem holandského kazatele, vůbec oblíbeného,
jménem de Vriese, kterého vyléčiv získal jsem si v obyvatelstvu
holandském okresu marického mnoho přátel.
Dne 9. září dostal jsem od lorda Derbyho laskavou odpověď na
zprávu, kterou jsem mu ze Šošongu zaslal v příčině otroctví v říši
marucké. Dne 24. vyjel jsem v Linokany a zamířiv nejkratší cestou
do Mamusy, bral jsem se mimo rudonosnou farmu Ooisthuisenovu
jakož i jižní část západních hranic okresu marického; cesta tímto
krajem jsouc skalnatá činila nám nesmírné potíže.
Za svých malých vycházek v okolí farmy Dornplace na Molapu
vyhledal jsem též skalní jezero, zvané Joubertovým, na něž majetník
učinil mne pozorna. Je to zajisté nejmenší jezero v Jižní Africe, jež
rozlévá se po hluboké skalní prohlubni zdélí asi sto a zšíří více než
padesáti metrů; pět metrů od břehu měla voda hloubku na čtyřicet
dva metry. Jak majetník farmy udával, hladina jezerní za dešťové
doby stoupala až o půl druhého metru; domníval se také, že jezero
souvisí s Molapem, blízko, ale hlouběji tekoucím. Trvám, že spodní
skály skládají se z tvrdého šedého vápence a že malé jezero skalní
má na dně početné jeskyně a dutiny napájejíc se také z nich. Strmé
skalní stěny obydleny byly světle rezavými velikými damany,
skalními holuby, špačky a hojnými včelami. Pan Toubert obohatil
též moje lovecké zápisky, pověděv mi několik velezajímavých
loveckých příhod, zejména tři honby na lvy. Za dřívějších dob
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pobývali, jak se zdá, lvi, zvláště bezehřívé odrůdy, velmi hojné na
Molapu. Pan Joubert i jiní statkáři v údolí molapském stěžovali si
mně do rozličných zlořádů v republice Transvaalské a dali mi plnou
moc, abych anglické vládě navrhl, by údolí molapské přivtělila
k svému panství; k návrhu tomuto přidal se sám Joubert, ač byl
fieldcornetem transvaalským. Stesky jejich týkaly se hlavně toho, že
úřady provádějí zákony jen podle vůle své, jakož i toho, že vláda
republiky nedovede jich ochrániti před Barolongy, ačkoli svolila
dříve k tomu, aby si statkáři kupovali statky a zemiště, které však
nenáležely jí, nýbrž Barolongům.
Ukázkou, jak lvi druhdy řádívali v údolí molapském, podávám
příhodu, která stihla jednoho z obou bratří Lotrietů, o kterých se již
několikráte stala zmínka.
Líče shora loveckou výpravu Bradshawa a Browna, pověděl jsem,
kterak příjemně bývá za letních nocí a jiter v údolí horního Molapa;
zbývá mi však dodati, že v zimě tyto doby denní bývají velmi
nepříjemné a mrazivé. Za takového zimavého dne přišel do farmy
klipfonteinské, sídla Lotrietova, hotentotský smíšenec nesa pánovi
kormutlivou zprávu a třesa se zimou, i snad také strachem, že bude
za svoji zvěst vyplacen nebernou mincí. Když totiž ráno přehlížel
skot, který přes noc býval pod širým nebem na stepi u samého
statku, aby ho vyhnal na pastvu, Hotentot shledal, že chybějí mu
čtyři kusy. Paní jeho poručila mu také předešlý den, aby ji opatřil
čerstvou zvěřinou, nemohl však pro četné jiné práce provésti jejího
rozkazu i hodlal tudíž vybrati se za skotem a zároveň ohlédnouti po
nějaké zvěři. Vzal tedy pušku a jda po stopách uprchlého dobytka,
nalezl nejprve mezi šlépějemi jeho sledy lví a dále pohřešovaná
zvířata, ana dílem byla mrtvá, dílem těžce byvše raněna ležela po
stepi. Než neušli ho ani lupiči, kteří byli původem takové spousty;
bylo to patero vzrostlých lvů.
„Když jsem kráčel po stopách,“ zpovídal se bázlivý Hotentot,
„spatřil jsem vysoko nad sebou početné supy, kráčeje pak dál, uzřel
jsem, že se snášeli na několik tmavých předmětů v trávě ležících. To
však byli – moji svěřenci, z kterých jednoho hryzali čtyři lvové.
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Jakmile jsem je zahlédl, dal jsem se na útěk, ne snad, pane, strachem,
nýbrž abych přivolal tebe, abys ty přistihl lvy, dříve než by se,
zaplašeni jsouce vycházejícím sluncem, skryli v blízkých
houštinách.“
Nemeškaje se tím, aby chytil některého koně svého, Lotriet
poručil druhému sluhovi, ať jak možná nejrychleji přijede za ním
s dvěma koni, a pospíšil s Hotentotem k místu, jež udal. Ale než tam
dospěli, čtyři lupiči zalezli do křovin, takže pronásledovníci zastali
toliko jednoho, an vlekl mrtvého tříletého býka za svými druhy.
Blízko lva bučelo dobytče, jemuž šelmy překously svaly na nohách.
Rozlícen jsa nadmíru škodou, kterou mu lvi způsobili, Lotriet
přihnal se zuřivě k šelmě, odvlékající kořist, a zdržoval ji křikem
i prudkými posuňky, aby neodcházela se svým lupem.
Za chvíli přicválal k pánu svému, jak mu bylo rozkázáno, na koni
druhý sluha s jiným osedlaným koněm, a Lotriet pustil se hned
koňmo v boj se lvem. Jedva však šelma spatřila boera, tryskem se na
ni ženoucího, nechala kořisti a prchla na blízký nevysoký pahorek,
ohlížejíc se za útěku často po lovci. Tomu skutkem tím přibývalo
odvahy, jako naopak lva zdánlivě opustila, neboť utekl před
pronásledovníkem do křoví.
V pozadí bylo viděti rozsáhlé houštiny, mezi těmi pak
a pahorkem stálo několik malých křovin v skupinách, a v jedné
z nich zmizel právě lev. Lotriet vystřelil nazdařbůh do křoví, ačkoli
v něm šelmy neviděl; chtěl ji pouze odtamtud vypuditi. To se mu
vskutku podařilo. Ale šelma, když Lotriet zase vsedl na kůň, aby jí
mohl na kůži, zalezla znova do téže křoviny. Lovec jal se tedy
objížděti křoví obezřele ve vzdálí třiceti kroků, při čemž mu
znamenitě prospělo, že měl velmi spolehlivého koně, který si vedl
úplně klidné, dala se zcela říditi zkušeným jezdcem; toť ostatně
význak téměř všech koní boerských.
Lotriet obejel právě křovinu asi z polovice, an tu spatřil lva, když
se znova krčil, aby podrážděn jsa dotěrným pronásledovníkem,
zastrašil ho svým skokem a možná-li lapil za kořist buď jej anebo
jeho koně. Uzřev šelmu, Lotriet pustil uzdu, přiložil pušku k líci
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a spustil dříve, než lev vyskočil. Ačkoli výstřel Lotrietův opětným
byl důkazem, jak zručně boerové zápolí se střelnou zbraní, a přes to,
že lev zrovna do srdce byl střelen, statná šelma přece nepozbyla
veškeré síly. Skok její sice byl mnohem kratší, než obmýšlela,
nicméně byla s to, aby způsobila pohromu. Za sluhou hotentotským
šlo totiž několik Lotrietových psů; jeden z nich, zvíře ještě mladé
a nezkušené, rozběhl se zpříma na ležícího lva a doběhl k němu až
na deset kroků, když tu rána padla, a lev raněn byv smrtelně kulí,
pokusil se o poslední skok. Vtom se pes a lev srazili.
Ať bylo to náhodou, či úmyslem lvovým, či zeslabená síla,
nevystačující k plnému skoku do vzdálí dvaceti kroků, jisto, že lev
umíraje, ve skoku zasáhl tlapou vyskakujícího psa. V touže chvíli
spatřil Lotriet mrtvoly obou protivníků, psa i lva, any ležely pokojně
vedle sebe.
Ostatní lvi ustoupili do křovin, nepřetržitě na míle se táhnoucích,
jež souvisí s lesem barolonžským na Molapu. Tam si lovec netroufal
jich sledovati; nicméně zdálo se, že ztrestav lví tlupu, s dobrou se
potázal, neboť tu a příští zimu šelmy nechaly klipfonteinské farmy
s pokojem. –
Vybrav se dne 30. na další cestu, dojel jsem zanedlouho farmy
Rietvleye, obydlené několika rodinami, podvečer pak přijeli jsme do
Poolfonteinu. Dříve bývala to farma, nyní pak je to osada Barolongu,
stojící pod náčelníkem Matlabou; kmen tento byl sem přesazen
z okolí Potšefstroomu. Zde působil také pan Hansen jakožto člen
Hermannsburské misie, obyvatelé však přiznávali se valnou
většinou k Wesleyanům. Pramen, v této krajině vytryskující, vzniká
v jedné z hlubokých děr v tvrdém, šedém vápenci; v okolí
Poolfonteinu uzřel jsem také malé a hluboké skalní jezírko, které
vyznačovalo se plovoucím ostrůvkem travěným.
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Platberg u Rietfonteinu.
Týž večer opustil jsem Barolongy (kmen Ba-Rapulanů), kteří
pilně provozovali orbu. Cesta za příštích dnů až k Hartriveru, jejž
překročili jsme na den cesty nad Mamušou, šla zvěrnatými rovinami
kvag. Krajina ta byla porostla nízkou trávou nemajíc dosti vody,
takže se zvěř odtáhnuvši do končin, kde více bylo trávy a vody, v ní
jen pořídku vyskytovala. Bera se mimo prameny řeky Marecane,
shledal jsem, že mělká roklina při řece jest dosti zarostla nízkým
podrostem. Dne 1. listopadu dojel jsem velikého solného jezera, jež
oživeno bylo jako jezero Maffotovo početným ptactvem vodním.
Bohužel však roznemohl jsem se tam opět zimnicí a tudíž
nepochodil jsem valně honbou ani u jezera Kalvertova, ani
u druhého solného jezera nablízku, jež slulo Helmorovým.
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Koranské dvorce u Mamusy.
Dne 4. m. listopadu prohledal jsem si na další cestě solné jezero
Harmovo, u něhož několik boerů velmi nuzně živilo se honíc zvěř
a dobývajíc soli. Za následujících dnů minul jsem solné jezero
Mackenziovo a Livingstonovo a jeda několik hodin po bařinaté
půdě, zastavil jsem se u rybníka, vysokým sítím vroubeného,
v němž, jak se zdálo, byla prostřed hluboká skalní prohlubeň. Když
jsme se mu blížili, ohlušil nás téměř křik, jejž tisícerými hlasy
působili pernatí jeho obyvatelé. Trvám, že rybníku tomu není
podobného po veškerých rovinách hartriverských a molapských.
Chtějíce tam přenocovati položili jsme se noclehem ve dvou
opuštěných chýších holandských lovců, kol nichž nakupena byla
zrovna Golgata kostí antilopích a pakoních. Litoval jsem, že se mi
nedostávalo loďky, abych mohl bařinu důkladně propátrati. Kromě
přerozmanitých ptáků vodních a bahenních hnízdili se v pobřežním
rákose zvláště ptáci vrabcovití. Řídké podívané zažili jsme navečer;
přihnala se z nesmírných rovin hejna tisíců a ticíců vlaštovek, aby po
denních honech strávila noc na bařině.
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Dne 9. překročili jsme po prvé Hartriver; nebylo snadno
přebroditi řeku, poněvadž byla deštěm rozvodněna. Berouce se
podle Hartriveru dospěli jsme dne 10. Mamusy a nazejtří
Houmansvleye. Na pochodu lapil jsem velikého leguana zemního.
V řečené farmě statkář S. F. Houman přivítal mne velmi vlídně; též
učinil mne pozorna na několik koster paviáních, které ležely po
stráni k Hartriveru se klonící, a nadto vypravoval mně následující
loveckou příhodu. Před několika nedělemi vyjel si se čtyřmi psy,
aby hledal několik ztracených ovcí. Když byl na zpáteční cestě
k domovu asi dvě míle od svého statku, vrazil na stádo třiceti
paviánů. Ač byli unaveni, psi rozehnali se hned za nimi, ale ti
odrazili je velmi krutě. Kdežto se totiž většina opic utekla na stromy
a tak hafany rozptýlila, obořilo se zároveň na každého psa několik
větších paviánů. Statkář nejsa ozbrojen, rozjel se koněm na opice
a tím oddělil nejsilnějšího samce od stáda. Poté poštval čtvero
statných svých hafanů na pavinána, ale ten vrhl se na nejpřednějšího
tak obratně, že mu strašným svým chrupem roztrhl hrdlo. Mžikem
stihl druhého útočníka týž osud, a oba psi dokonali za malou
chvilku, kdežto dva poslední, mladí ještě psíci, schovali se pod
koněm. Rozlícen jsa ztrátou psů statkář pospíšil domů, ozbrojil se
a zastřelil šest paviánů.
Než jsem se s hostitelem svým rozloučil, pověděl mi též, odkud
pochází. Otec jeho narodil se v Meklenbursku, kdež neopatrností
svou způsobil, že otci jeho pošli dva závodní koně. Boje se trestu
odejel s kupeckou lodí z vlasti, přibyl do Kapského Města a později
usadil se v dosavadní farmě.
Vyjev dne 14. z Houmansvleye zamířil jsem dále na jih
a jihozápad k farmě hallwaterské, v níž zastal jsem četné osadníky
koranské. Čím více jsem se blížil Polím diamantovým, tím
truchlivější jsem byl nálady. Měl jsem sotva dvě libry šterlinků
pohotově; za to bylo mi zaplatiti panu Jensenovi dluh sto dvaceti
liber šterlinků a neměl jsem naděje, že seženu tolik peněz, prodám-li
vůz a voly, ježto v Polích bylo je možná koupiti laciněji než
v republice Transvaalské.
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Dne 20. přijel jsem do Christiany a tam poznal zajímavého
obchodníka Sanderse, který konal cesty po západním pomoří
tropické Afriky. Když jsme sjížděli údolím vaalským, zachvátila
mne dne 23. znova a velmi prudce zimnice, nemocen pak dospěl
jsem dne 26. m. listopadu do Kimberleye.
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VII.
Poslední můj pobyt v Polích diamantových
Obnovená lékařská praxe – Nové moje obydlí a mdlý zvěřinec
v Bultfonteinu – Výstava mých sbírek v kimberleyském divadle
Varieties – Vycházka do farmy Wesselsovy – Křovácké rytiny –
Hyeny a honby takarúů – Honby lvů na řece Valku – Můj spisek
o domorodcích – Mylný o nich soud v Anglicku – Vážné doby pro
Kapsko a Západní zemi Griquů – Major Lanyon a plukovník
Warren – Odjezd do přímoří.

Malý Fingo.
Bez peněz a sklíčen jsa nemocí, přijel jsem po čtvrté do Polí
diamantových. Pobyv dvacet jeden měsíc na cestách, byl jsem si
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dobře vědom obtíží, s kterými mně bude obnovovati lékařskou
praxi, neboť stal jsem se v Polích opět a téměř úplné cizincem.
A přece byl jsem jediné lékařskou praxí s to, abych se vyvětil ze
svých závazků. Mimoděk vzniklo ve mně přání vrátiti se do vlasti,
kde bych napravil chatrné své zdraví. Pomysliv však, že jsem
neprovedl úkolu, který jsem si sám vytkl, potlačil jsem v duši
prozatím podobné myšlenky. V této tísni rozhodl jsem se již několik
dní po svém příchodu, že uspořádám výstavu sebraných
přírodopisných a národopisných předmětů, abych z výtěžku jejího
mohl později podniknouti cestu domů. Zpravil jsem přítele pana
Wernera včas o svém příjezdu i přišel ke mně za Kimberley již prvý
den a půjčil mně z vlastního počinu tolik peněz, že jsem mohl
zamýšlenou výstavu provésti. Odjel jsem proto se svým povozem
do Bultfonteinu, kde bylo mi lze žíti jednodušeji a více v ústraní;
mimo to byl právě ten čas prázdný osamělý domek v sousedství
mého přítele, který mne, ačkoliv již zchudl, věrné v mé nemoci
ošetřoval. Najatý příbytek, čtverohranná to světnice, vystavěná
z hlíny, měl prostou hliněnou podlahu a byl kryt zinkovým
plechem; pod touto střechou nebylo zvláště v létě, když ji žár
sluneční rozpálil, téměř ani možná pobývati.
Složiv tam své sbírky ubytoval jsem se v novém obydlí s přítelem
Eberwaldem, který mně po tu všechnu dobu vydatně pomáhal,
připravuje zejména za mého dohledu léky pro mé léčence. Štěstí
mně přálo; rychleji, než jsem se nadál, přibývalo mi praxe a mysl má
povznášela se zase, neboť mohl jsem klidněji pohlížeti do budoucna.
Před mým domkem stály zříceniny nepokryté kuchyně; tam
postavil jsem velikou lví klec, kterou jsme počátkem roku 1877
s Eberwaldem urobili, kolem ní pak zřídil jsem ohrádky, posady
a klece pro svoji čtvernohou zvěř a ptáky. Lidé, přicházející z osady
Kapské, ze Svobodného státu Oraňského, z území Transvaalského
a též odjinud do Polí diamantových, neopomíjeli podívati se na má
krotká zvířata – byla většinou docela ochočena – a přinášeli mně,
když mě po druhé navštívili, jiné vzácné živočichy.
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Když se roku 1878 praxe má značně rozšířila, a přítel Eberwald,
můj lékárník, měl ruce plné práce, zjednal jsem dva černochy, aby
ošetřovali zvěř. Ale ti bohužel nehleděli si tuze svého úkolu
a nestarali se zvěři o potravu. Také povětří poškodilo mnoho posad,
které jsem zřídil, pokud bylo možná, hodně veliké a tak, jak toho
způsob života jednotlivých zvířat žádal. Někteří moji svěřenci mně
utekli a byli od okolních volných černochů pobiti a snědeni, jiní zase
nebyli náležitě ošetřováni a tudíž pozbyl jsem dříve, než jsem odešel
z Polí diamantových, více než dvě třetiny svých chovanců. Kol
velikých jednak jehlancových, jednak věžovitých klecí na menší
ptáky nasázel jsem břečťanu a lian, takže ubozí zajatci jsouce
v přirozené stinné besídce chráněni od kolmých paprsků afrického
slunce, vesele poskakovali a zpívali. Jsa obmezen místem nemohu
vylíčit v této knize, co jsem na svých zajatcích za dvě léta pozoroval;
jest mi tedy spokojiti s pouhým výčtem jejich.
Především dlužno mně zmíniti se o mém lvu, jenž mi byl
neobyčejně přítulný, ačkoli jsem ho držel v kleci, a to proto, že ke
mně chodilo mnoho lidí. Často vystrkoval přední tlapy z klece, aby
mne objal a lichotě se ke mně projevoval mi svou přítulnost. Odmítl
jsem sto liber šterlinků, které mi zaň nabízeli, když mu bylo pět
měsíců, a ztratil jsem ho potom, vydav proň dvakráte tolik peněz.
Když jsem totiž meškal čtrnácte dní ve Svobodném státě Oraňském,
chtěje si opatřiti nějaké skalní rytiny křovácké, sluhové nečistili
klece jeho pořádně, i poznal jsem bohužel již pozdě, proč zdechl.
Podlehl amoniaemii. Kdykoli mne za své nemoci náhodou spatřil,
když jsem na koni Mosku přijížděl od svých léčenců, vyskakoval tak
náhle a nenadále, že se ti, kdo právě pobývali v malém zvěřinci
mém, rozprášili na všecky strany; on pak přimykal se k mřížovým
tyčkám, daleko od sebe odstávajícím, abych jej pohladil.
Měl jsem šakaly, kteří několikráte utekli a zase vrátili se, tarbíky,
kteří se nechali hýčkati jako kojenci, ale žádný nebyl s to, aby mně
nahradil mého zhynulého lva „Prince“. Když už silně scházel
a nemohl ani státi na nohách, vlékával se, kdykoli jen zaslechl můj
hlas, k mříži. Dále choval jsem ve svém zvěřinci kočkodany
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a paviány, ježky, bercouny, karakala, promyky (Mangustae),
černobíle žíhanou kolčavku, šakaly stříbřité, hyeny vlčí, tarbíky,
horské zajíce a veverky pozemní, myši žíhané a slepce, luskouny,
gazely kozorohovité, schovávavé a skákavé, damana a jiné. Z ptáků
uvádím tři hnědé orly jihoafrické, orla chocholatého, dva druhy
luňáků červených, poštolky, všelijaké krahujce, potom hadilova
písaře, hnědé a černé supy mrchožrouty (Gyps socialis), dva druhy
výrů, kalousy, papoušky, mandelíky, černé a bíle strakaté vrány,
pěvce z čeledi vrabcovitých, příbuzné dlasku, a hmyzožravé ptáky
zpěvavé, tukana, volavky a rozličné husy divoké, pelikána, jednoho
hadouše a mnoho jiných.
V měsíci lednu roku 1877 byl jsem, jak už řečeno, s to, abych
v kimberleyském divadle Varieties vystavil své sbírky. Dlužno
vyznati, že mně tato výstava, ač mi mnoho přátel získala, nevydala
žádného hmotného užitku, naopak zavedla mne do dluhů; i byl
jsem nucen, abych opatřil si peníze k návratu do Evropy, znova
počíti lékařskou praxi, všecky pak úspory z roku 1877 obrátiti na
umořenou svých závazků.
Ač diamanty zase klesly cenou, přece plodiny polní byly pro
dlouhé sucho dražší než jindy; proto byl jsem tomu velice rád, když
se mi povedlo koupiti statného jezdeckého koně, který konal zrovna
takové služby jako tři nebo čtyři koně roku 1873. Ještě roku 1878
jsem pořád churavěl a vzrůstající praxe nepolepšila arci mého
zdraví. Opustil jsem tedy, abych se zotavil, právě, když bylo všem
mým léčencům až na dvě děti lépe, Pole diamantová a vybral se
nakrátko do jednoho statku v blízkém Svobodném státě, kdež mne
majetník pan Wessels laskavě přijal a vykázal mi zvláštní dům za
příbytek. V území tohoto statku nalezl jsem rytiny křovácké, které
přede mnou prohlíželi už geolog Jiří Stow a kapitán Warren a jež
původci jejich vyryli po výšinách.
Zbytky křováckého vymírajícího kmene obývají jednotlivé
končiny osady Kapské dovedly až podnes uniknouti působení
evropské osvěty. Druhdy přebývali na skalnatých návrších a po
jeskyních v příkrých bocích horských v osadě Kapské a ve
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Svobodném státě Oraňském. Jsou to, jak se zdá, nejstarší obyvatelé
jihoafričtí, a díl jejich splynul s Masarvy, když se čeleď Banthů
přivalila od severu, díl pak slil se s Hotentoty, přistěhovalými ještě
dřív od severoseverovýchodu.

Můj dům v Bulfointeinu.
Ze svých skalních slují Křováci pátrají po zvěři na rovinách a loví
ji lukem a šípem. Ačkoli byli skrovného důvtipu, nicméně ozdobili
skalní stěny hor, na nichž přebývali, okrovými malbami,
zobrazujícími zvířata, želvy, leguany, hady a zvířecí zápasy, jakož
i boje s výbojnými Banthy, hvězdy a jiné nápadné předměty. Když
zvěř byla znenáhla od přibylých Evropanů pobita, Křováci
sestoupili se svých výšin loupit stáda bělošská, a z té příčiny
rozzuřil se proti nim vražedný boj. Pravý Křovák – jestiť mnoho
smíšenců – miluje náruživě svoje skalní výšiny a dal-li se do služby
nebo byl-li k tomu, jako kdysi bývalo, přinucen, prchá, jakmile se
mu nahodí příležitost, krade nějakou ovci a spěchá k svým horám.
Zřídka se přihází, aby který vytrval ve službě. Jestliže posavade
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bývalo zvykem stavěti Křováka téměř nejníže v lidské společnosti,
tož bude vzdáti se toho soudu, jak jen mile poznáme zevrubněji jeho
práce.
Žádný kmen, osedlý v Jižní Africe až daleko do Afriky Střední,
neprokázal obráběje kámen takové a pravé umělecké zručnosti jako
Křovák. Nářadí jeho urobeno jest jak ze dřeva, kosti a skořápek
vajec pštrosích, tak z kamene. Dlouhou chvíli Křovák krátí si tesaje
do kamene a to kamennými nástroji, kamenickými pak těmito
pracemi vykrašluje svá praprostá obydlí, dokazuje tak smysl
umělecký a stavěje si pomníky, které přebudou všecko, co vykonali
ostatní domorodí kmenové obou druhých jihoafrických čeledí,
hotentotské a banthuské.
Kresby
v jeskynních
obydlích
jejich
provedeny
jsou
různobarevným okrem povětšině na pískovci. Geolog Stow
prohlížel tyto práce se zvláštním pozorem a okreslil je velmi hojně.
Doufám, že si na příští své výzpytné cestě do Afriky opatřím
největší exempláry, kterých nebylo mi na prvé výpravě možná
s výšin snésti, poněvadž jsem neměl potřebných nástrojů a dělníků.
Veškeré vzácnosti křovácké rozdělují se na dvě třídy a to v náčiní
a kamenické výrobky. K onomu náležejí třírohé hrotovité kusy
buližníku a jiných kamenů, jimiž ryjí obrysy kreseb a provádějí
všelijaké domácí práce, dále těžítka, která připevňují na hořejší
konec holí, padesáte centimetrů až metr dlouhých, dole opálených
a přiostřených, kterými vykopávají jedlé kořínky nebo vyhrabávají
vodu. Často nalézáme kameny s dutinou, pouze zčásti
prohloubenou, kterou Křováci vymílali drobným pískem a kusem
kamene. Kamenorytiny skládají se na mnohých výšinách toliko
z přímých nebo z nesouvislých šikmých čar /////, jinde jsou však
úplně vytesány. Takové jsou ze všech nejlepší, takže osmnácte rytin,
které jsem s sebou přivezl, jsou tuším až dodnes jedinými v Evropě.
Z kusů, které jsem odvezl z farmy Wesselsovy, buďtež uvedeny
zejména následující jakožto dobré práce: Svrchní část těla
Křovákova; křovácká žena, nesoucí břímě; levé chodidlo dospělého
Křováka; pštros s jezdcem; pštros, jejž nosorožec bodá; gazely
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srnovité; antilopa pestrá; hlava antilopy kamzicí; pakůň; skot; šakal,
honící gazelu.

Skalní rytiny křovácké.
Za mého pobytu na statku tomto, položeném v západním pohoří
Svobodného státu Oraňského, podařilo se mi nabýti velikého počtu
hmyzu, ptačích kožek a rostlin. Také než jsem se vybral
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z hostinného sídla Wesselsova, účastnil jsem se, byv pozván
okolními statkáři, dvou zajímavých vycházek loveckých. Obě honby
podnikla větší společnost bělochů po jezdecku s domorodci, kteří šli
pěšky, a se smečkou psů, cílem jejich pak bylo pronásledovati hyeny
žíhané a zvířata, brložící v podzemních doupatech. Mým hlavním
účelem bylo přitom lapiti dikobrazy, trbíky a takarúy, pokud možná
živé. Prvý hon byl ve dne; obstoupili jsme na koních skalnaté návrší
a vyslali honce se psy nahoru, ač bohužel marně, neboť hyeny
spasily se útěkem.
Kraj, v kterém hodlali jsme pořádati druhou honbu, činily veliké,
křovinaté a travnaté roviny, pokryté nesčetnými bochníkovitými
všekazišti; ty pak vroubily kolkolem, zejména však na východě,
skalnaté pahorky, porostlé křovím. Každý statkář, účastnící se
honby, přivedl s sebou několik psů, jejichž úkolem bylo vyslíditi
stopu nočních zvířat, ana opouštěla svá doupata. Přátelé moji
vybrali pro naši vycházku měsíčnou noc, tak jasnou a krásnou, že
jsem málo podobných zažil v Africe. Ježto jsem za dne prohlížel
vzdálenější výšiny, pátraje po rytinách křováckých a mimo to
chystal se též nazejtří vydati na delší procházku, tož nechal jsem
svého vraníka doma a vyjel si na koni, jejž mi půjčil můj hostitel; do
toho mohl jsem se, poněvadž byl krajině zvyklý, nadíti lepších
služeb než do svého. Konečně dáno jest znamení k výjezdu a psí
smečka byla povzbuzena, aby se pustila po stopě. Hnali jsme se asi
sedm minut tryskem, an se tu po naší pravici na úpatí jednoho
pahorku ozval štěkot. S hlasitým hurá pobodli jsme koně a vzhůru
pádili nízkým roštím, při čemž jsme běhounům popustili uzdu, ježto
nebyli jsme s to, abychom pozorovali v trávě roztroušené skaliny,
takže nám bylo nechati koňů, ať se sami vyhýbají. Před sebou viděli
jsme valiti se chomáč psů, uprostřed nich pak chvílemi zablyštělo se
cosi bílého. Byl to dikobraz, jejž psi téměř na kusy roztrhali. Příroda
vystrojujíc ssavce, opatřila toto zvíře, nehledíme-li na ostny, koží tak
chatrnou, že ho dravec svými spáry snadno rozškubne. Sotvaže jsme
psy dohonili, seskočili jsme a bušili do nich, ale bylo již pozdě,
i připadl tudíž dikobraz v kořist hbitým Basutům. Podobný osud
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stihl dva jiné dikobrazy, tarbíka a černobíle žíhanou zorillu
(jihoafrického tchoře).
Pustivše se po čerstvé stopě, psi po útoku na zorillu vrátili se
obloukem na výšinu a vrazili na takarúa (Orycteroptus capensis).
Štván jsa psy, takarú zahrabával se do země a skryl se již zčásti,
když jsme k němu došli. A tak přese všecko úsilí našich černých
sluhů unikl do své skrýše odhodiv muže, vykopávající jej, jako míče
stranou. Takarú jest chudozubých bez odporu nejsilnější zvíře.
Postavy jsa podlouhlé, válcovité, má dlouhé, mohutné drápy na
svých hrabavých nohách, jejichž svalstvu nenalezneme rovného.
Podlouhlému válcovitému tělu zvláštní podporou jest masitý
klínovitý ohon; jsouc v úzkých zvíře brání se jim, jinak užívá ho
nejvíce na útěku, když prchá dlouhými skoky, a také pomáhá si jím,
rozhrabává-li sedíc na bobku všekaziště. Náleží k největším
jihoafrickým požeračům všekazů. Kůži má velmi tlustou
a štětinatou, takže jí šakalí pazoury málo mohou uškoditi; mimo to
opatřeno jest dlouhými boltci, které mu velice prospívají. V osadě
Kapské zhotovují z kůže takaří krátké kroucené řemeny dvojité,
kterými vystrojují tahouny. Kromě tohoto zvířete pronásledují
všekazů ze čtvernožců jmenovité krátkoocasý luskoun, hyena vlčí
(psi hyenoví) a mangusty, z ptáků pak zvláště čejky.
Minuvše se s účelem své výpravy nechali jsme honby a jeli
pomalu domů. Po takovém nezdaru snažil jsem se rovně jako
přátelé moji, abychom lapili nějakou živou zvěř. I povedlo se mi
vskutku chytiti hojnost ptáků, ale ti, zejména vrabci pospolití, pošli
zase většinou. Podniknuv potom ze statku Westbeechova vycházku,
vypátral jsem sídlo vrabců pospolitých a v něm nalezl kobru zdélí
150 cm. Nemohl jsem však hada toho zabíti až teprve, když usmrtil
množství vyletujících starých a pozřel mnoho mláďat a vajec.
Pobývaje na farmě Wesselsově seznal jsem několik znamenitých
lovců boerských a dověděl se od nich všelijakých zajímavých příhod
z honeb na lvy. Z těch podávám laskavému čtenáři dvě, poněvadž
se jich účastnily známé osoby, totiž Jakub Herbst, kterého poznal
jsem v červenci roku 1875 u pramenů klamakleňanských, a Joubert,
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nedávno zmíněný; mimo to byla jevištěm obou těchto událostí
krajina ve východních končinách Svobodného státu Oraňského
u řeky Valku.
Jeden z nejznamenitějších a nejzámožnějších okresů ve
Svobodném státě Oraňském jest okres harrissmithský, pojmenovaný
po hlavním městě. V letech šedesátých lvi tam byli ještě tak hojní, že
dobrodružství s nimi nebylo vzácné. Roviny a skalnaté pahorky
u řeky Valku nehostily sice tenkráte skorem o nic méně zvěři než
nyní, nicméně přiházelo se druhdy, byť i ne často, že šelmy oblíbily
sobě dobytek, od lidí chovaný, více než plachou zvěř, a tudíž bylo
časem slýchati o jejich útocích na brav a skot.

Honba na takarúa.
Několik tisíc kroků stranou od opuštěného kraalu (osady)
domorodců a na samém břehu řečené řeky usadili se čtyři boerové
se svými rodinami a stády. Svěží a jasné jitro zimní zavítalo z Natalu
přes Dračí hory do východních krajin Svobodného státu. Čistá
obloha, na níž nebylo ani mráčku, věstila na takový den v době
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suchoty neboli jihoafrické zimy, že nebude až do noci žádné bouřky.
Hustě sražená mračna, rychle a vysoko ve vzduchu se ženoucí, jsou
naopak poslové blízkých vichřic a smrští, které jsou význakem
mnohých krajin jihoafrického vnitrozemí neboli náhorní roviny,
rozložené po tisících a tisících čtverečních mil; těmito větry
vyznačují se velmi nepříjemně také Pole diamantová. Bouře takové
jsou samý prach a písek a trvají některá léta polovinu zimy. Tím
větším půvabem působí jasné, krásné jitro zimní na domorodé
obyvatele a cizince. Ve vzduchu neobyčejně jasném a čistém možná
pozorovati na míle předměty, které v našem domácím podnebí jen
mlhavě se objevují. Zimní jitro u řeky Valku! Na sever a západ
rozkládá se nesmírná travnatá rovina, přerušená jen místy
křovinami, a na ní tráva, většinou uschlá: roucho to, mdle
zelenavěhnědé, obestírá na zimu zvěrnaté roviny harrissmithské.
Východ ověnčen jest kupami hor Dračích, než i ty jsou až na dva
nejvyšší z jižnějších velikánů bez sněhu a tak čistým vzduchem
objaty, že lze v dálce, na mnoho mil odlehlé, zřetelně rozeznati rokle
a strmé srázy. Známý hvizd čilého lejska skalního, neustálý
a povědomý kdakot milého nám dropa vrčivého, táhlý, pronikavý
skřek orla hnědého, dorážejícího k nám z podnebesí, zvučný bzukot
a cvrkot divokých včel a jiných hmyzů oznamují nastávající den.
Každý tvor pozdravuje po svém způsobu krásné jitro zimní.
Za takového rána zimního přišlo několik hnědých pastýřů
hotentotských k svým pánům, boerům a Valkriveru, zvěstujíce, že
spatřili blízko salaše, nedávno zřízené, četné stopy lví, čerstvé od
poslední noci. Holanďané nerozmýšleli se dlouho, co činiti; rázem
vyhoupli se do sedel, aby jak nejrychleji dostihli šelem. Pustivše se
po čerstvé stopě, lovci dospěli zmíněných pustých rozvalin města,
v němž před několika lety bydleli Barolongové. Jedvaže první ze
čtyř jezdců vjel mezi zřícené chýše, po většině odkryté, několik
Hotentotů, jedoucích vně kraalu k blízké řece, křičelo naň, že právě
tlupa lví vychází stranou k řece z osady. Jezdci rozehnali se pustivše
koním uzdu tím směrem a spatřili devět lvů, ani právě mizeli
v pobřežním křoví. Jakmile uzřel šelmy utíkati, boer Kristian
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Potgieter jal se jich pronásledovati a dohoniv je za malou chvilku až
na šedesáte kroků seskočil s koně a vypálil do poslední šelmy,
vzrostlé to lvice, kulku, která jí prostřelila hruď, projela srdcem
a mžikem ji usmrtila. Boer sice hned nabíjel znovu svou mušketu,
chtěje zase vskočiti na kůň a šelmu stíhati dále, čím ovšem se zdržel;
nicméně přece byl ze svých druhů první střelec, jenž mohl
s prchajícími lvy obnoviti boj. Jsa předešlým zdarem povzbuzen,
přihnal se tentokráte k šelmám až na čtyřicet kroků a vedl si zrovna
tak, jako když po prvé střílel. A tak „uhnízdil“ neneobyčejný střelec,
syn z rodu proslulého po Jižní Africe již kolik desetiletí jistým okem
a pevnou paží, také po druhé kulku velmi dobře. Olovo roztříštilo
levou lopatku mohutného lva, kterého stihl stejný osud se zabitou
družkou. Zatím též ostatní boerové opěšeli, a když druhý z nich,
Jakub Herbst, spatřil úspěchy svého druha, nechal, zahořev touhou
dostihnouti lvů, koně svého pozadu – kdežto druzí zase skočili do
sedel – a běžel mimo Potgietera zrovna za lvy. Vypálil v tu chvíli,
když šelmy vbíhaly do dešťové strže, přerývající napříč cestu
a hluboké na čtyři metry. Herbst vystřelil ze vzdálí čtyřiceti kroků
a také jeho kulka srazila jednu lvici. Po této šťastné ráně odvaha
společnosti lovecké vzrostla ještě více. Jeden z hotentotských
pastevců rozběhl se najednou a předstihl jezdce, aby v kraji
prohlubiny zkusil své patriarchální ručnice. Kulka jeho zasáhla třetí
lvici tak, že se střemhlav skotila do strže. Kdežto ze zbylých šelem
tři lvi a lvice prchali dlouhými skoky vzhůru po výmolu dešťovém,
jiná lvice vyskočila náhle z prohlubiny, aby se vrhla na
pronásledovníky. Dvojitý výstřel, ač se jí minul, zarazil ji poněkud,
takže se skrývala na chvíli v rozvalených chatách. Když se totiž
ocitla na prostoře, řídko nízkou trávou porostlém, prostřed lovců,
Herbst, nenabiv ještě své pušky, vzkřikl na Potgietera, aby hned
spustil; odtud byly ony chybné dvě rány. Kulka z pravé hlavně
Potgieterovy zavrtala se pod lvicí do země, druhá pak zajela asi
třicet centimetrů nad ní do stěny barolonžské chatrče.
Odvážní lovci pozbyli v tu chvíli, jak se mi zdá, své chladné
mysli a rozvahy, neboť ti, kteří svých ručnic ještě nevypálili, místo,
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aby šelmu zabili, volali na Hotentoty, ať rychle zapálí suchou trávu,
obrůstající hustěji zřícené chatrče; rozkaz ten Hotentotové vykonali
rychle, ač měli velmi prvobytná náčiní zápalná. Lvice nehýbala se ze
své skrýše, dokud oheň nepočal tráviti zpola sesutého dvorku, do
něhož se utekla. Tu vyskočila! Veškeří střelci přistoupili blíže
smluvivše se vespolek, že nechají Potgieterovi, nejzkušenějšímu,
poslední ránu, „výstřel v nouzi“. Tu chvíli, kdy lvice povstala,
obrátila se k střelcům čelem a skočila dlouhým skokem na ně.
Potgieter po druhé se popletl; maje totiž poslední vypáliti, vystřelil
první. Obě jeho rány se chybily. Nezdar tento působil též na jistou
ruku předešlých, už zmíněných střelců. Herbst cítil, jak se mu ruka
třese, poklekl rychle, zamířil, spustil – a minul se cíle. Hotentot
vystřelil přes rámě svého pána – koule jeho vrazila přes malé zřícené
město do citlivek na protějším břehu. Třetí boer, Joubert, byl načisto
pomaten a nemohl ani pušky přiložiti k líci. Tu vytrhl mu Herbst
ručnici a namířil. Šelma změnila skoky v rychlý poklus a přiblížila
se až na deset kroků. Tím důležitější viděla se lovcům býti tato rána.
Když Herbst namířil, lvice zastavila se na chvilku, skrčila
a přichystala ke skoku. Herbst mířil rozvážněji než prve a tím právě
dopřáno šelmě chvíle ke skoku. Boer vypálil na lvici
v nejrozhodnějším okamžiku: vystřelil na zvíře, padající naň
vysokým skokem. A koule jeho? – Zasáhla útočníka doprostřed
širokého čela. Jsouc jen tři kroky vzdálena od lovců, lvice v samém
skoku skácela se mrtva! Okamžik ten působil na všecky přítomné
tak mocně, že stanuli jako sloupy, nemohouce projeviti ani
radostným křikem ani posuňkem, že byli zachráněni. A právě
hrobové ticho toto, trvající několik vteřin, bylo jim důležitým
poučením. Z rozvalených chat ozvalo se totiž mnohohlasé vrčení;
lovci tedy nabivše zase své pušky a jdouce obezřele po hlase, nalezli
dva brlohy s devíti lvíčaty. Tím se snadno vysvětlovalo, proč lvice
obořila se na lovce a proč vrátila se do zříceného města. Srovnám-li
však tuto událost s ostatními příhodami se lvy, které jsem v Jižní
Africe nasbíral, tož jest mi zvláště podivné, že páni veškerého
tvorstva, tehdá boerové s černými sluhy, nevypátrali v sousedstvu
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svém skrýše velenebezpečných šelem už dříve. Že již z počátku
tlupa devíti lvů prchala, a potom lvi, když jich bylo několik zabito
nebo těžce raněno, pořád ještě utíkali, není nikterak neobyčejné,
neboť pozorujeme zpravidla, kterak si několik lvů jak při útoku, tak
v obraně proti člověku vodívá vždy zbaběleji, řež když jeden lev
nebo pár jich čelí proti lidem. Zdá se mi, jako by v tlupě lvů buď
jeden, nebo několik zbabělců, kteří v takovém stavu rozhodujíce
druhy své přinucují k obecnému ústupu. Devět lvíčat lovci prodali
kočovnému kupci za pět liber šterlinků (asi 57 zlatých).
Jako si v této příhodě vedl statečně Jakub Herbst, tak se při
druhém dobrodružství, o několik let starším, hrdinsky zachoval
Joubert, který se sic po prvé proslavil toliko svou zbabělostí.
Otec Herbstův bydlel jako nájemník na statku boera Potgietera,
mladý pak Jakub sloužil u něho za pastýře. Osadníci u řeky Valku
vídávali tehdá zhusta patero lvů, lva a čtyři lvice, ale
nepronásledovali jich, poněvadž šelmy měly vůkol na lup
přehojnou plachou zvěř a zřídka kdy znepokojovaly lidi. Když se
však jednou mladý Herbst se svým stádem poněkud opozdil, byl od
lvů přepaden a došel sice sám bez úrazu do farmy, ale stádu
vyrvána jest kráva. Zámožný hospodář nebyl tou ztrátou tuze
postižen a zarmoucen, tím více však zlobil se starý Herbst
a přikazoval přísně synu svému, aby po druhé neprodléval tak
dlouho na vzdáleném pastvisku. Než mladíka netkla se výstraha
otcova, jak se zdálo, pranic, ač toho večera zkusil nemálo strachu,
i bylo tedy otci po dvou, po třech dnech syna stíhati novými
důtkami. Ba podobalo se, že mladík chce zúmysla drážditi šelmy,
neboť od onoho večera osudného Jakub vlékával s sebou ohromnou
mušketu.
Tak stalo se, že se asi po dvou nedělích značné opozdil. Stíny
noční rozložily se již po luzích valkoriverských. Šakalové stříbřití
spustili jako každou noc svůj koncert, jejž nejhladovější z nich počali
čtverohlasým
předzpěvem
vítajíce
pospíchajícího
pastýře
z hustějších křovin i z pláně hned jednohlasně, hned mnohozvučně
žalostnými modulacemi. Svírán jsa světlešedými mraky, měsíc
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jenom slabě pronikal je světlem a dopouštěl skrovného rozhledu
osvětluje toliko nejasně okolí pastýřovo. Jsa zvyklý přítmí, mladík,
ženoucí stádo k farmě, zpozoroval dobře patero tmavých těles, jež
od něho asi sto kroků vpravo ležela na prostoře, dosti holém.
Pokládal je za plachou zvěř a domníval se, že vytrvala tak blízko jen
pro stádo mimo ni hnané. „Jsou to nejspíše antilopy laní,“ Holanďan
rozumoval dál, „a nebude na škodu, zkusím-li na některé z nich
muškety.“ Ano tu stádo běželo mimo domnělé antilopy, Herbst
skrčil se a zamířil na nejbližší. Jedva rána zahoukla, zavzněl
kolikeronásobný řev, mladému Herbstovi tuze dobře známý, jenž
pocházel od pěti vyskočivších lvů a přiměl pastýře i stádo, dvě stě
kroků před ním klusající, k rychlému útěku.
„Kolikráte, ba nesčíslněkráte,“ vypravoval Jakub Herbst, „Šel
jsem se stádem sobě svěřeným touže cestou, ale takového běhu
o závod jako tu noc nezkusil jsem už nikdy, ani tehdá, když mně po
prvé pověstní lvi valkoriverští překvapili blíže statku a tam ukradli
mně krávu. Hlasité bučení stáda, k farmě pílícího, napjalo zvědavost
všech lidí ve statku nanejvýše, všickni běželi mi v ústrety poznat
příčiny toho hlomozu, já pak vyprávěl jsem hned, co se nám
přihodilo, ač jsem věděl, že mne otec zase vyplísní.“ Potgieter
prohlásil, že se ráno pomstí, a konal ještě týž večer potřebné
přípravy na zítřejší lví honbu. Časně ráno vysláno jest několik
tmavých sluhů koňmo k okolním statkářům do vzdálí čtyř až deseti
anglických mil, majíce je přivolati na pomoc, takže objeli stranu, kde
se po soudu statkářově lvi zdržovali, aby jich nezaplašili. Pozvaní
boerové dostavili se hojným počtem, a tak vyjela veškerá tlupa, lovci
většinou koňmo, asi o deváté hodině ranní na lov.
Nebylo nesnadno vypátrati čerstvou stopu lvů; poněvadž pak
sledy lví byly dosti značně zkrváceny, bylo lze souditi, že jest jedna
šelma těžce poraněna. Stopovali tedy všickni lvy tím horlivěji,
majíce ovšem slušný pozor na hojné strže dešťové. Tak došli až
k řídkému křoví. Tam, kde se travěná rovina zavírala těmito
křovinami, bylo několik nepatrných proláklin, po kterých se za doby
dešťové rozlévají rozlehlé kaluže; ale za naší výpravy byly docela
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vyschly až na potok, vznikající v nejmenší z nich. Na kraji jedné
z těchto prohlubin, vysokým sítím porostlé, nalezli mrtvolu lva,
poraněného těžce v noci Jakubem Herbstem. Bylo to mohutné zvíře
plnohřívé odrůdy; koule roztříštila mu jedno pravé žebro a prorazila
obě křídla plicní a hruď. Lovci nemeškali dlouho u mrtvého lva,
jenom Herbst neudržel se, aby před otcem neukazoval několikráte
znamenitou kořist. Staroch liboval si vskutku velmi jsa potěšen,
a Jakub kojil se pevně nadějí, že si tento den neutrží žádných výtek.
Poté boerové pustili se zase stopami čtyř lvic a již po několika stech
kroků vyslídili hledané šelmy v jiné vyschlé louži dešťové, porostlé
tolikéž vysokým sítím. Kdežto jedna olizovala přední své tlapy,
ostatní obrátili pozornost po příchozích. Zdvihnuvše širokou hlavu,
s ostrou tváří pátraly zajisté pronikavým zrakem, nozdrami
a sluchem po síle, odvaze i zámyslech lidí, klusajících k nim pěšky
a koňmo.
Tu chvíli, když jezdci skočili se svých koní mávajíce puškami, lvi
nepotěšili se bezpochyby tuze jejich návštěvou. Povstali tudíž, aby
ustoupili do houštiny. To stalo se dříve, než se chomáč útočníků
rozmotal, aby vyrazil na šelmy. Vtom připadlo Joubertovi, že by
mohl užíti s prospěchem příležitosti k dobré ráně, než se lvice skryjí
v křoví. Vypálil tedy z motanice prostřed druhů na sedmdesát
kroků po lvici, která jemu nejblíže vyskakovala, a zabil ji rázem
ranou do týla. Zvučný radostný pokřik lovců zrychlil ještě víc ústup
šelem, nahnav jim mnoho strachu. Kdežto prví lovci obcházeli
proláklinu, šťastný Joubert přeběhl ji prostředkem a sklál druhou
lvici právě, ana jsouc prostřední mezi svými družkami dospěla
břehu síťnaté bařiny. Obávajíce se nejspíše, že jim kořist ujde,
a hnáni strachem, aby Joubert nezastřelil ještě obou zbylých lvic,
všichni jeho společníci, běloši i černoši, vystřelili jako na povel po
utíkajících šelmách. Ale neporanivše ani jedné, uspíšili svými
výstřely toliko ještě více jich útěk. Když pak pokřikujíce
a rozkládajíce pěšky se hnali jenjen za šelmami, nabíjejíce přitom
znova pušky, provedli, poněvadž právě v mokré pudě prolákliny
druh druha předstihoval, záměr svůj špatné, že je znova Joubert
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předešel. Roztříštil třetí lvici kulí páteř tak, že jsouc nadobro chromá
a vzpřimujíc se toliko přední částí těla, stala se terčem asagajů, kreré
sluhové barolonzští po ní metali, pozdravujíce ryčným pokřikem
zručnost svého pána. Joubert však stanul pokojně skorem v téže dáli
od těžce raněné lvice jako při druhém výstřelu a nabil hned zase
klidně svoji pušku, kdežto tovaryši jeho obstoupili raněné zvíře
podivujíce se obratným hodům Barolongů.
Joubert mohl si tento den zapsati jako nejslavnější v svém životě,
pokud byl lovcem. Svatý Hubert stranil tentokráte rozhodně
prostému muži, poutaje hned tím, hned oním pozornost jeho druhů,
takže nechávali Joubertovi, ač chtěli zrovna opak, stále tolik pokdy,
aby bez překážky a zdárně užíval své pušky. Když ještě obstupovali
šelmu, naposledy sraženou, Joubert nespouštěje s očí prchající lvice,
předešel je několik kroků a zamířil na zvíře z dvojnásobné
vzdálenosti než předtím, totiž asi na osmdesát kroků. Šelma obešla
keř a zase vystupujíc ohlédla se po svých pronásledovnících. Té
chvíle užil střelec, a puška, která mu již tolik gazel kozorohovitých
srazila ze vzdálí tří až čtyř set kroků za kořist, držela se i po čtvrté,
jak náleží. Kulka rozrazila lvici dolejší čelist a uvízla ve spodině
mozkové.
Dříve než užaslí druzi našeho hrdiny přikvapili, lvice dokonala.
Joubert rozdal nakořistěné kůže lví, a Herbst, náš zpravodaj,
opožďoval se jako prve se svým stádem, ale nebyl už otcem plísněn,
že je nedbalý. –
Rok 1877 a zvláště rok 1878, když jsem naposledy meškal
v Polích diamantových, byly pro Jižní Afriku velice důležité.
Připomínám čtenáři válku, kterou osada Kapská vedla na
východních hranicích, a Západní země Griquů s kmeny na západ
osedlými, boje to, které byly předehrou k válce se Zuly. Také
dokládám, že byla tehdá republika Transvaalská přivtělena
k anglickým osadám. Po mém soudu události tyto byly pro
veškerou jižní končinu africkou nesmírné důležitosti, zvláště hledě
k tomu, jak rozhodnouti věc domorodců.
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Dovolil jsem si v měsíci dubnu r. 1877 pronésti v té příčině soud
svůj v malém spisku o šestnácti stránkách s titulem: Několik slov
v příčině domorodců. Ježto se pak mnohé věci, o kterých jsem tam
mluvil od té doby vyplnily, podám čtenáři krátký úryvek řečené
knížky. Rozpravy o tom, jak rozřešiti věc domorodců, pobídly mne,
abych srovnal příslušné poměry v Jižní Africe, čestné pak vyzvání
znamenitých mužů jihoafrických bylo mně pohnutkou, abych
řečeným spiskem projevil svůj soud. Příběhy za posledních let až do
války zuluské dokazují nám zajisté, že se Anglie v Jižní Africe, byť
i postupovala jinak než v Americe Severní, dodělala větších úspěchů
než jiní zakladatelé osad na pevnině africké. Celkem Angličané
nakládali s domorodými obyvateli podobně jako v Severní Americe;
než domorodci jihoafričtí jsou povahou rozdílní od oněch tak, že
nebylo možná, aby dobře pochodili, kdyby si vedle docela týmž
způsobem, zvláště proto, že byly hlavně dva předsudky, jež
ovládaly evropské osadníky. Dle prvého mnozí pokládali
domorodce přes obvyklé jejich neřesti nevinně potlačovanými;
podle druhého dívali se naopak na černochy jako na tvory od
bělochů nižší, jež nelze téměř ani nazývati lidmi. Ti, kteří byli
mírnějšího soudu, byli sice počtem i vlivem nejslabší, ale povětšině
lidé praktického rozumu, kteří jsou po léta sousedy domorodců,
snadno mohli nahlédnouti do života jejich.
Když jsem roku 1875 počal psáti zmíněný spisek, nevěděl jsem,
že by také jiní totéž mínili. Teprve později shledal jsem, kterak ideou
svou souhlasím s mnoha jinými zkušenými osadníky; myšlenka
moje nabyla také potom vrchu a stala se zásadou vládní. V Jižní
Africe jsou domorodé kmeny, nenepodobné nyní duševním
rozvojem, názory a jinak pětiletému nebo šestiletému dítěti
obyčejných vloh z našeho středu. Význačné zvláštnosti jednotlivých
národů těchto vysvětlujeme si ze skrovnější nebo vyšší osvěty jejich,
podobně jako rozlišujeme děti evropské vzdělané rodiny podle vloh
a povahy. Dobromyslnost, kterou vyznačují se jedni, průmyslnou
mysl druhých, náklonnost ke krádeži nebo loupeživost třetích
možná zčásti objasniti tím, že mají buď menší, buď větší mozek.
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Hotentoty, Griquy a Korany můžeme dobře srovnati s dětmi, které
dopouštějí svým druhům, aby po své libosti jimi vládli, a lapají
zvláště po každé blyskotce. Právě proto bylo by s chybou povoliti
jihoafrickým domorodcům jen tak zhola práva, jakých vzdělanci
požívají, i tenkráte, když se mechanicky naučí čísti a psáti. Nejvíce
by jim, tuším, prospěl, kdo by je tak, aby tomu snadno porozuměli
a lehko vše mohli vykonati, navedl a jim správně ukázal, co jest
práce, jak stavěti příbytky, jak se živiti a jak hleděti si těla, tolikéž
kdo by vyučil je orbě a chovu dobytka zároveň je poučuje, kterak se
mají chovati jednak k svým bližním, nevzdělaným soukmenovcům,
jednak k bělochům.
Nejstrašnějším odpůrcem civilisace byla ještě až posud pověra.
Trvám že nelze proti ní vydatněji bojovati, než když naučíme
jihoafrické domorodce, aby si výživu opatřovali nedovolávajíce se
čarodějů, fešitů a přivolavačů deště, po dosavadním jejich soudu
velmocných.
Dovolil jsem si učiniti anglickou vládu pozorna na to, že
jihoafrické černochy čeká jiná budoucnost než Indiány
severoamerické, a ukázal jsem, kterak z té příčiny dlužna odstraniti
rozličné zlořády, které Afričany ničí. Takovým prostředkem jest
nedovoliti, aby se v osadách černochům prodávala pálenka nebo
docela překaziti její prodej, i přísně zakázati, aby se nevyvážela do
sousedních neodvislých zemí domorodských. Někteří kmenové byli
nám v tom už ochotni pomoci, nepřipustivše ani, aby kořalka k nim
byla dovážena, ani aby tam byla prodávána; i mohu s potěšením
říci, že nyní zákaz tento aspoň v části Afriky je proveden, a to zajisté
na prospěch tmavého obyvatelstva i samých bělochů. Též obrátil
jsem pozor obecenstva na to, že dlužno i vládě i jednotlivým
bělochům, když obcují s rozličnými kmeny, dobře si všímati povahy
národů a pohlavárů; potom, že třeba býti velice opatrným, když
někteří panovníci domorodí žádají, aby říše jejich přivtělena byla
k anglickým osadám.
Co jsem o tom ve svém spisku podotkl, osvědčilo se později
správným vzhledem ke knížeti batlapinskému Mankuruanovi, ke
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králi
bankvenskému
Sešelovi,
k Damarům
a k vládci
bamankvatskému Khamovi. Trvám, že jsem také věrně vylíčil
povahu zuluskou. Už dávno zavrhl jsem soud, že by Velká Britannie
zlomivši moc Zulů, měla šířiti dále državy své v Jižní Africe. Tuším,
že by stálý pobyt jednoho nebo několika zástupců (komisařů)
u dvorů, jakož i obchodní a kolonisační smlouvy s jednotlivými,
hlavně mocnějšími králi domorodců v střední Africe Jižní a jižní
Africe Střední nejvíce a nejlépe přispěly, aby se pevnina africká stala
veskrze přístupnou, předpokládaje ovšem, že by pušky a střelivo
byly vyloučeny z obchodu.
V Evropě soudilo se posud mylně, že Angličané lakotně v Jižní
Africe pohlcují každou zemi, jak jen lze ji zabrati. Protivníci však
a posuzovači anglické osadní politiky v Jižní Africe, jak se zdá,
nevědí, kterak rozliční domorodí panovníci Angličanům zrovna
nabízejí svá území. Před svou třetí výpravou toužil jsem velice po
tom, aby byla do Střední Afriky otevřena rychle obchodní cesta,
a domníval se tenkráte, že toho nelze dosíci jinak, než bude-li
všechen kraj mezi Vaalem a Zambezi podroben anglickému žezlu.
Od té doby změnilo se mínění mé o takovém zvětšení moci anglické,
a vím nyní dobře, že Velká Britannie odmítla domorodská území,
která jí několik vladařů samochtíc prodávalo. Psal jsem spisek právě
předtím, než někteří knížata učinili několik takových nabídek,
a proto jsem soudil, že třeba obrátiti pozor vlády na to, aby si vedla
jak možná nejopatrněji.
Tak čte se v knížce mé: „Tu vidíme Mankaruana, krále
batlapinského, a jeden kmen batlapinský, onde pak Moncuu,
pohlavára barolonžského, a jiné. Praví, že si přejí, aby patřili k nám,
než však přijmeme je mezi své poddané, učiňme si několik otázek.
Jest to, králové, vaše vůle, či jste poslanci svého národa? Či jest to
přesvědčení vaše i lidu, kterého jste společně nabyli? Proč chcete se
státi poddanými královnivými? Činíte tak z vroucí náklonnosti
k makoům, které nazýváte englishmany, či spíše milujíce málo, ba
nic Angličany, domníváte se, že vás druhý kmen bílý, boerové,
zkracují; čili snad nenávidíte boerů a bojíte se jich? A což,
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nevyhledáváte snad našeho přátelstva, že vás některý sousední
kmen utiskuje? Možná však také, že máte ve své říši dva vládce,
a jeden z nich podávaje anglické vládě na pohled jen svůj díl,
vskutku však veškerou zemi, chce tímto způsobem dobýti vrchu
nad svým soupeřem.

Kolonel Warren.
Zvíme-li takto pravdu, jak se věci právě zmíněné mají, jest nutno
rozvážiti si dopodrobna povahu domorodého knížete, jenž nabízí
své území i stupeň vzdělanosti jeho kmene a pak podle toho jednati.
Tak vyznali se Damarové dvě léta po záboru své země, že je přiměl
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důvod naposled uvedený, aby dožadovali se vrchmoci
velkobritannské.“
Zmínil jsem se, že za mého posledního pobytu v Polích
diamantových vznikla válka s osadními Kafry, kterak dále Západní
země Griquů, naše osada, postižena byla podobným osudem a jak
přece v obou válkách právo zůstalo vítězem. Jestliže válka
v Západní zemi Griquů, malé to zemičce s málo bělochy, byla
skončena tak rychle a slavně, s tak nepatrnými ztrátami lidí
a skromným nákladem, tož sluší děkovati z toho dvěma příčinám:
jednak stál v čele osady jakožto guvernér zkušený vojín, jednak pak
Pole diamantová byla obydlena srdnatými, neohroženými muži. To
objevilo se zvláště v dějinách této provincie. Události za posledních
tří let a průběh jejich jsou pádnými důkazy tohoto soudu. Míním tu
zejména válku, kterou bylo naší osadě podstoupiti s Griquy,
Masarvy, Batlapiny a s jejich náčelníky Morou, Donkerem,
Maglasem a j. Tyto domorodé prvky, náležející k těm, jichž netkly se
dobré vlastnosti bělochů, zesílily s jinými nečistými živly: zbojníky
uteklými z války osadní, zběhlými barevnými sluhy a j., vrhli se
náhle ze západu od Kurumanu a Dlouhých hor na osadníky jim
nejbližší, povraždili je a vyplenili jejich domy, dopustivše se tak
zločinů, které právě byly příčinou války. Černí loupežníci počítali
hlavně, že Západní země Griquů nedostane žádné pomoci od osady
Kapské, zapletené v kaferskou válku, nemajíc nadto sama žádných
mužů k obraně; také spoléhali, že tisíce domorodců, pracujících
v Polích diamantových v příhodnou chvíli povstanou a držíce tak na
uzdě hlavní tepnu provincie sežhou stavení, povraždí obyvatele
a zničí tak na dlouhou dobu střediště bělochů, sebe samy pak že i se
strůjci války naloupenou kořistí posílí k většímu odporu, kdežto
praví původci drancovali by po libosti Road-sidehotels and stores
(hostinec a krámy u polních cest), jakož i farmy.
Stav Západní země Griquů byl tehdá zajisté na pováženou, sám
byl jsem svědkem velikého nebezpečí, v němž se běloši tenkrát
ocitovali. Štěstím pro všechny bylo, že zůstali potom, když byla
vyobcována všeliká cháska, v Polích diamantových stateční muži.
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V čele vlády stál též na štěstí muž, který prohlédaje rychle události,
vždy dobrých prostředků se chápal (dřívější guvernér major
Lanyon), ten pak měl za nástupce u velitelství nynějšího guvernéra
provincie kolonela Warrena, který nedada se zastrašiti žádným
nebezpečenstvím, rázně činil velmi dobrá opatření. Tak všickni
konajíce opravdu nadlidské skutky, opevnili Západní zemi Griquů,
zachránili ženy své a děti hanebné zkázy a zjednali bělochům
vážnost, bez níž bývalo by nemožno, aby s černochy v pokoji
a svornosti žili.
Major Lanyon vydal provolání, kterým pobádal obyvatele
Ústředních nalezišť k obraně nové jejich vlasti a v několika málo
dnech sebralo se více než šest set branných mužů, kteří prohlásili, že
krev svou ochotně prolijí za přátele a novou domovinu. Z těch bylo
asi dvě stě dobrovolníků, ostatní pak byli mladí lidé, přidavší se
k nim, nebo démantokopové, kteří sestoupili se v občanský
dobrovolný sbor. Rychle byli zakoupeni koně a muži cvičili se říkajíc
ve dne v noci, poučováni jsouce nejvíce bývalými důstojníky, kteří
zabývali se právě v Polích kopajíce nebo kupujíce diamanty nebo
i všelijak jinak se živíce. Zesíleni byvše asi čtyřmi sty Basuty
(Bečuany z Kaledonů, bohatými to domorodými rolníky), vytáhli
proti společnému nepříteli a překvapivše jej při loupeži zahnali ho
do Dlouhých hor a jejich odhoří, kde měl skrýše. Tu rozzuřila se
drobná válka. Jestliže dobyli útokem některého skalnatého vrchu,
samou přírodou opevněného a kamennými valy od domorodců
postavenými tím neschůdnějšího, nepřítel ustoupil na druhý a dál
a dále. Pahorek za pahorkem bylo stékati a dobývati, a kolonel
Warren dokázal, že má vojevůdcovské schopnosti, muži pak
z nalezišť osvědčili, jak umějí konati svou povinnost (how to do
their duty).
Domníval jsem se, že budu s výtěžkem dosti rozsáhlé praxe své
s to, abych se v měsíci prosinci téhož roku vybral z Polí
diamantových do Evropy, nemohl jsem však tohoto úmyslu svého
provésti tak brzo, maje objemné břemeni a ještě více živých zvířat.
Náklad za první dvě zásilky, totiž za přírodopisné a národopisné
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předměty sebrané na první a druhé mé výpravě, zaplatil
velikodušně pan Náprstek z Prahy. Na zpáteční cestě poslal mně týž
laskavý přítel dvacet a zeměpisná společnost vídeňská čtyřicet liber
šterlinků, kteréžto peníze však sotva dostačily, abych si koupil vůz
potřebný k dopravě živých zvířat do přímoří. Úmyslem mým bylo,
že před prosincem nenastoupím zpáteční cestu osadou Kapskou.
Kojil jsem se totiž nadějí, že si do té doby vydělám nejen scházející
sumu, nýbrž i do zálohy pro příhody, abych mohl cestovati
Svobodným státem a východní provincií osady Kapské tenkráte,
kdyby mně bylo lze bezpečně spoléhati na dobrou pastvu pro své
tahouny. Poslal jsem tedy dvacet jednu bednu sbírek po
transportrideru (nájemném vozu) do Portu Eliščina napřed, kdež je
náměstek rakouského konsula Allenberg uložil ve svém skladišti, až
bych přijel do města toho. Mně samotnému nechtělo se cestovati
v nájemném voze, neboť hodlal jsem užíti zpáteční cesty
Svobodným státem Oraňským a Kapském pokud možná
k zeměznaleckým a paleontologickým studiím, tak abych nebyl
otrokem vozkovým.
Nicméně vzdal jsem se záměru odjeti teprve v prosinci roku 1878,
poněvadž mně bylo zásilkou 220 liber šterlinků – 1000 zlatých
velikodušným darem Jeho Veličenstva císaře pána, 60 liber šterlinků
od českého zemského výboru a 200 zlatých od spolku Svatoboru,
jakož i půjčkou 1000 zlatých, které mi poskytla jistá příznivkyně –
učiněno možno, abych Pole diamantová opustil o šest měsíců dříve.
Bohužel stihly mne na zpáteční cestě z Polí diamantových do Portu
Eliščina nehody, které pohltily z veliké části peníze k návratu
určené, takže jsem byl přinucen usaditi se v Cradocku a znovu
pocítí lékařskou praxi. V měsíci srpnu roku 1878 vybral jsem se
konečně z Polí diamantových najav za vozotaje bývalého sluhu
kupce kimberleyského, s kterým jsme se znali a vzav mimo to
s sebou na cestu k jihu tři děti.
Z mých známých a léčenců v Polích diamantových vyznamenal
se zvláště ochotou přítel můj, bezprostřední soused bultfonteinský.
Soudil jsem, že se mu nejlépe prokáži uznalým, vezmu-li jeho
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chlapce s sebou a svěřím-li mu dohled na živá zvířata, při čemž mu
měl nejprve hnědý sluha a potom v Osadě Fingo v hrubších pracech
pomáhati. Za to slíbil jsem rodičům jeho, že ho dám, bude-li
poslušný a hodný, ve své vlasti vychovati. Aby však mi na cestě
nebyl za obtíž a já mohl bez překážky vykonati výzkumy, přidali
mu rodiče malou služku bečuanskou Bellu, která by mu v jeho
pracích byla pomocná.

Bella.
Třetí dítě byl třináctiletý syn Holanďana Schneemanna, jehož
rodinu jsem po několik neděl léčil. Ten pomáhal mi častěji
z vděčnosti při mých pracích a dal mi své nejstarší dítě za sluhu,
vymíniv si, abych z něho vychoval vzdělaného člověka. Ubohý
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poctivec Schneemann byl jeden z těch, kteří stíháni jsouce zlou
sudbou místo touženého štěstí a bohatství došli v Polích
diamantových bídy, hoře a klopot. Filip, tak se hoch jmenoval, uvolil
se, že povede spřežení. Ale než dojel jsem břehu mořského, byl jsem
nucen v Cradocku poslati chlapce nejprve zmíněného pro jeho
nedbalost domů. Ani Filip Schneemann nemohl odolati touze po
domovu; odevzdal jsem ho tedy v Cradocku otci, který se zatím
přestěhoval do okresu bürgersdorfského.
Louče se s Polmi diamantovými, nemohu s vděčným srdcem
nepoděkovati svým bývalým léčencům za jejich stálou přátelskou
ochotu a tolikeré vlídné služby, které mi prokázali, aniž nevzdati
zvláštního díku některým pánům za vřelou účast, upřímnou radu
a přátelské služby, tolikráte mně prokázané. Jsou to: J. Wernherr,
Alfonse Loewy, Ch. Hartley, R. Murray, Anthony Davison, bratří
Peizerové, Stránský a Durack, Wessels a synové, R. M. Scholz,
McKay, Burkner, Rothschild, Vries, rodiny pánů A. Kerrova,
Pikneyova, Prokschova, Fuchsova, Scholtzova, Stowova, Bultova,
Ch. Sonnenbergova, Ch. Robertsova; redakce listů „Independent“,
„Diamond News“, „Diamondfield Advertiser“, jakož i zaniklého
listu „Mining Gazette“, a „Diamondfield“. Tolikéž pokládám svou
povinností poděkovati upřímné slečně Mathildě Prokschové, nynější
ředitelce ústavu leydenburského Young Ladies institute, za
nezištnou péči, s kterou prohlížela mé články, podané na veřejnost
v anglických jihoafrických časopisech.
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VIII.
Kapskou osadou k přímoří
Odjezd z Bultfonteinu – Chov pštrosů na farmě Ottersportu – Chov
pštrosů vůbec – První má přednáška v Collesbergu – Cradock –
Nehoda v tom místě – Válka se Zuly – Proč běloši s nezdarem obcují
s domorodci – Mé články o válce zuluské – Jak Zulové bojují –
Grahamstown – Bohaté nálezy palaeontologické – Příjezd do Portu
Eliščina – Lví honby – Vycházky do okolí – Mé sbírky mořské –
Sbírky mé v nebezpečenství – Poslední dny na africké půdě – Návrat
do Evropy – Záměry do budoucnosti.
Zpáteční moje cesta z Polí diamantových k přímoří byla
v Cradocku na delší dobu přerušena, také v Eliščině Portu
a v Kapském Městě byl jsem nucen pobýti déle.
Obrátiv se na jih, překročil jsem Modderriver, jehož hluboké
řečiště velmi nám stěžovalo přechod. Tato řeka činí hluboké louže
náramně rybnaté. Údolí její jest vlastně hluboká strž, již déšť prorval
lateritem. Po strmých svazích, porostlých hustým křovím a stromy,
početní ptáci hnízdí se, majíce tam bezpečný útulek. Ne tak půvabné
jest místo na stoku této řeky s Rietriverem. Místy jsou břehy její
i pobočky právě zmíněné bahnité; odtud také jméno její
Modderriver neboli řeka bahnitá. Tu přemnohý unavený tahoun
vozků, jedoucích s kolikospřežnými potahy z ostatních přístavů do
Polí diamantových, zabořiv se bídně zahynul.
Cestou jel jsem také skrze Jakobsdal, který od mého prvého
pobytu roku 1872 znamenitě rozkvetl, a pak zamířil jsem k městečku
Philipoli. Jeda tam minul jsem též hostinec rietriverský. Bývalá
budova z kanafasu a železného plechu byla přestavěna v důkladný
kamenný dům, i podivil jsem se nemálo, an mne hostinský uvítal
řka: „Nepřijel-li jste k nám před šesti lety s pány Michaelisem
a Rabinowitzem?“
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Na farmě zvané Kalke nalezl jsem několik jikrovců (oolithů)
a zkamenělin; těchto čím dále na jih, tím více přibývalo. Jednotvárná
neutěšená krajina byla mi dokladem, že se blížím končinám, které již
léta stíhány byly velikou suchotou. Okolní kraj byl opravdu docela
spálen a vyprahlý, nebylo viděti ani jediné zelené travičky a téměř
všude mohl jsi postřehnouti zrakem toliko jednu barvu; skaliny
i půda byly převahou hnědé7. Pobytu svého v Philipoli zažil jsem
velmi příjemně, obcuje s velkokupci Schultzem, bratřími Liefmanny
a s poštmistrem Försterleinem; také byli společníky mými Dr.
Knobel a Dr. Igel. Pánové ti podnikli se mnou několik vycházek,
jichž přírodopisnou a národopisnou kořistí jsem platně obohatil své
sbírky. Nově nabyl jsem zejména několik živých ptáků a vzrostlou
kozu gazely skákavé; pan Schultze daroval mi pěknou drusu
křemene, kterou jsem už roku 1872 za svého průjezdu zpozoroval
v hostinci jeho v Drawing-Roomu, ale nemohl jsem ji tehdá nemaje
peněz koupiti. Pan Försterlein dal mi tolikéž velezajímavou
národopisnou zvláštnost. Byl to talisman, skládající se z malé černé
tabulky dřevěné zdélí čtyř, zšíří dvou centimetrů a ztlouští osmi
milimetrů, na jednom konci užší, a z kousku křišťálu, zasazeného do
nejširší třetiny na konci tabulky; poštmistr philipolský dostal ji
darem od vděčného basutského lékaře. Když pan Försterlein
náhodou talisman ukázal některým Basutům, říkali mu oň a nabízeli
všelicos, aby jim ho prodal. Jeden z nich podával nejvyšší cenu, totiž
dva tučné kusy hovězího dobytka; ovšem marně.
Cestuje dále k jihu, byl jsem několik dní hostem na farmě páně
Schultzově, Ottersportě, kde se mi po prvé naskytla příležitost,
abych pozoroval krotké pštrosy. Ptáky tyto chovají v Jižní Africe,
zejména v Osadě Kapské a Svobodném státě Oraňském tak hojně, že
se jich už roku 1879 počítalo přes třikráte sto tisíc. Výtěžek z tohoto
chovu nahrazuje nadbytkem ztrátu, která vzniká tím, že obchodu
s péry pštrosu divokých neustále ubývá. Sotvaže z vejce se
vyklubalo, pštrose má cenu 5 liber šterlinků. Za povyrostlé ptáky
7
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platí se dvacet až padesát, za pštrosy sedící na vejci až 150 liber
šterlinků. Chovem pštrosů zabývají se zvláště v těch krajinách, kde
chov ovcí a hovězího dobytka tolik nevynáší.
Největší překážkou, s kterou jest zápasiti těm, kdo pštrosy
chovají, jsou, což věru ku podivu, cizopasníci. Hyne zajisté
dvacetina, ba až čtvrtina domácích těchto ptáků tasemnicemi
a předlouhými červy z čeledi měchovců (Strongyloidea). Z prvních
vyskytuje se malý druh po tisících a tisících v těle ptákově, druzí
pak, již druhdy bývají až na metr dlouzí, požírají svalstvo pštrosovo,
nešetříce ani sama srdce jeho. Ostatně cizopasníci vnikají často již do
vejce pštrosího, než vrchní jeho pokožka ztvrdne. Vyrozumívám to
ze zprávy anglického časopisu jihoafrického, jenž mne nedávno
došel a v němž se vypravuje o vejcích pštrosích, která byla plna
červů8.
Překročiv řeku Oraň brodem páně Roszovým, dojel jsem
Colesbergu. Tam byl jsem uvítán tak laskavě, že povinován jsa díky
za to, nemohl jsem odmítnouti pozvání, abych konal přednášku
o svých výpravách; byl to první výklad, jehož jsem se odvážil.
Výsledek jeho pohnul mne, že jsem i v ostatních městech osadních
přimlouval se, aby Střední Afrika byla na jih otevřena. V Colesbergu
jest mi zvláště srdečně děkovati za přízeň jak pánům kazatelům
a lékařům městským, tak panu Abrahamsonu, Knobelovi,
Leviseurovi,
Maderovi
a Weekleyovi,
redaktoru
časopisu
„Colesberg Advertiser“. S panem Knobelem vydal jsem se na vrch,
po němž město Colesberg má své jméno; ten jest zajímavý nejen
vzhledem
zeměznaleckým
a palaeontologickým,
nýbrž
rostlinopisným a živočichopisným. Botanik zajisté vystoupiv naň
nalezne tu velmi hojné květiny, zoolog pak početné zajíce horské,
damany a jiné čtvernožce, denní i noční dravce, skalní špačky
a holuby, hojné hady a ještěrky, hmyz i také členovce pavoukovité.
Odtud zamířil jsem do Cradocku, ale nešel jsem nejkratší cestou,
poněvadž tím směrem byl neúrodný, nýbrž západně přes
8
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Middleburg, ježto jsem tam aspoň na jednom místě doufal najíti píci
pro tahouny. Nejprve vydal jsem se do Kuilfonteinu, statku páně
Murrayova, kde pan Knobel nalezl zkamenělá žebra jakéhosi
zvířete. Se svolením majetníkovým strhl jsem zeď a shledal
znamenité části kostry ještěrů, uložené v tvrdém pískovci. Byly to
hlavně želvoještěr, jakož i ještěrky a zvířata krokodilovitá; mimo to
jsem odkryl zkamenělé květiny v bělavém pískovci, který leží na
vrstvách dicynodonských, vyskytujících se dosti zhusta zvláště ve
východní části osady Kapské. Pobyl jsem tam devět dnů a byl bych
lákán jsa hostinností majetníkovou i hojnými palaentologickými
nálezy prodlel ještě déle, kdybych nebyl suchotou býval přinucen,
abych jak možná nejbrž opustil okres colesbergský. Byl kraj tento tak
vyprahlý, že samému panu Murrayovy bylo s nesmírným nákladem
kupovati pro část domácího dobytka píci, druhou pak část jeho
poslati do travnaté krajiny Svobodného státu Oraňského.
Provázen jsa přívětivým hostitelem, učinil jsem několik vycházek
do okolí a spatřil místy vrstvy břidlice hlinité s drobnými lasturami
a plžními ulitami jakož i stopy obrovských ještěrek – nejspíše snad
želvoještěra? Ze zvěři zastihli jsme pouze gazely skákavé, dropy
obyčejné
a vrčivé,
kuroptve,
divoké
holuby
a kachny.
V Kuilfonteinu koupil jsem tři volavky, které dosti jsouce krotké, co
rok hnízdívají na vrbích u tamější studánky. Na další pouti do
Cradocku stíhalo mne sucho tak kruté, že to byla zrovna křížová
cesta.
Na farmě newportské nalezl jsem několik pěkných zkamenělin,
zvlášť otisky ještěrovitých zvířat. I tu přivítali mne velmi laskavě;
lituji pouze, že nebylo mi lze, abych jsa pozván účastnil se honby na
horské gazely, při čemž bych zvěř tu mohl pozorovati, ani velice
vydatného rybolovu udicí. Kraj kol farmy newportské jest bez
odporu z nejpůvabnějších v okresu middleburském; doufám tudíž,
že tam na příští své výpravě užiji s prospěchem fotografických
přístrojů.
Také v Middleburku konal jsem, byv k tomu vyzván, přednášku
o svých cestách. Obyvatelé tohoto městečka pohostili mne velmi
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přátelsky, začež děkuji zvláště pánům Veidlingovi, Heathcothovi
a dru Moorovi, který potom převzal také v Cradocku moji lékařskou
praxi. V nejbližším okolí middleburském vypátral jsem též hojné
ložisko želvoještěří a jest mi jenom toho želeti, že jsem tam nemohl
déle pomeškati, ježto vůkol nebylo ani travičky. Zatím jsem
z přivezených zkamenělin poznal, že jsou v ložisku middleburském
také ryby uloženy, a proto hodlám na své budoucí výzkumné cestě
skrze jihoafrické osady obrátiti pozor především k tomuto místu.

Jakobsdal roku 1872.
Přibyv do Cradocku, byl jsem toho úmyslu, že dopřeji svým
zondaným tahounům, z nich bohužel někteří zahynuli nedostatkem
píce, několik dní odpočinku; ale ztráty, které mne stihly, přiměly
mne, že jsem prodlel místo dní měsíce v tomto městě, abych
výtěžkem lékařské praxe nahradil tyto škody. V neblahém stavu
197

bylo mi opravdu útěchou, že se obyvatelé cradočtí měli tak srdečně
ke mně; za to vzdávám upřímné díky zvláště rodinám Greyově,
Greavesově, Greenově, Gillfillanově, Smolmannově, Armstrongově,
Turkingtonově, Leighově, Cawoodově, Woodlandově, Ricově,
Woltersově, Rawstonově a Gardenerově, jakož i pánům Brownovi,
Ruddovi, Mac Loudovi. Také rád vzpomínám pánů mynheerů van
Rensburga a Maraisa i Mr. Föstera od mostu gillfillanského.
Za pobytu mého v Cradocku Rybí řeka několikráte se rozzuřila.
Nevěděl jsem z počátku ještě, zůstanu-li ve městě na několik měsíců,
aniž, budu-li sám konati lékařskou praxi, pročež bydlel jsem ve své
arše asi půl míle nad městem na protějším, pravém břehu
Fishriveru. Maje však už léčiti přes dvacet léčenců, jezdil jsem denně
několikráte na Mosku do města. Cestou k mostu bývalo mi přejeti
dvě strouhy, obyčejně vyschlé. Tyto dva výmoly, vodou způsobené
a na čtyři metry hluboké, byly, jak mně osadníci cradočtí
vypravovali, naplněny jenom velmi zřídka a to ještě nanejvýš
několik hodin, zpravidla po velmi prudkých lijavcích v západním
pohoří, které druží se k ostatním horám na jiných strajnách
světových, takže Cradock leží prostřed nich. Asi půl druhého měsíce
po mém příchodu do města spustil se po čtrnácti měsících strašlivé
suchoty déšť a trval nepřestávaje několik dní; po něm hlavní řeka se
rozvodnila, a též ony strouhy naplnily se žlutavou, jiné pak
červenavou tekutinou, jak kaše hustou. V těch dnech byl jsem
jednou ráno povolán do města, ale maje mnoho nemocných u vozu,
nemohl jsem tam odjeti až teprv odpoledne. Přijev k druhému, jindy
pořád suchému přítoku Rybí řeky, ode mne asi třicet kroků napravo
hučící a se pěnící, zastal jsem na témž břehu asi třicet lidí, kteří
netroufali si přejíti řeky. Byly to většinou pradleny, jež se ráno
vybraly z města, jdouce prát k horským sirnatým pramenům,
tekoucím na půl druhé anglické míle vzhůru proti řece; odpoledne
však už nemohly domů. Kdybych nebyl pokládal za velenutné
navštívit nemocného v městě, byl bych jel zase k vozu, než obávaje
se podle zprávy, ráno mne došlé, aby se nemoc nezhoršila, rozhodl
jsem se, že přejedu šumící proud. Narudlý, hustý příval byl zšíří asi
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osmi nebo devíti metrů a po mém rozumu na nejpříhodnějším místě
zhloubí půl druhého metru, voda však vymlela zrovna pod tímto
místem díru, utvořivši tam slap na tři metry vysoký, přes nějž ječíc
pojila se s burácejícími vlnami Rybí řeky. Znaje svého koně, bezpečil
jsem se naň a snažil se, abych mu ulehčil přechod patrně těžký.
Po prvých dvou krocích cítil jsem, jak se kůň třese, povzbudil
jsem ho tedy a rychle bral se kupředu. Abych jej zadržel od díry po
levici, namířil jsem více protivným směrem; tam však byl proud
tuze silný, takže kůň upadl, ale hlavy se nám ještě nepotopily. Než
jsme se ještě přiblížili slapu, Mosko sám se vzpřímil, aby jedním
skokem dostihl protějšího břehu. Záměr jeho však se mu nezdařil
a kůň upadl na přední kolena. Než po druhé sebral se, třesa se po
veškerém těle, takže už jsem nedoufal, abych živ dosáhl břehu. Co
chvíli mněl jsem, že budeme strženi do rozpěněné hlubiny po levici,
tu – aniž jsem ho pobodl – znova se pokusil druhým skokem
a přední kopyta zaryla se do hlíny protějšího břehu. Jen několik
vteřin Mosko stanul a novým skokem dostal se zcela na sucho. Byli
jsme zachráněni!
Meškaje v Cradocku, byl jsem praxí svou tak zabaven, že mi bylo
nechati palaeontologických výzkumů, do kterých jsem se zabral
opustiv Pole diamantová. Bylo od mne stále léčeno šedesát ba
druhdy až osmdesát osob, i mohl jsem tudíž jen zřídka vyjeti na
venkov, poněvadž mne městští moji léčenci tuze zaměstnávali. Ale
sbírky mé byly přece obohaceny několika zbytky želvoještěrů, které
mi laskavě daroval obchodník pan Kidger starší.
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Nehoda u Cradocku.
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Když jsem prodlíval v Cradocku, zběhla se též událost,
nejdůležitější ze všech, jichž jevištěm byla za posledních dvacet pět
let Afrika, totiž válka zuluská. Válka tato byla nutná, aby Jižní
Afrika pokročila osvětou; nesmíme však souditi, že ji sir Bartle Frerc
způsobil o své újmě a že anglická vláda sáhla v Jižní Africe po
zbrani, nemajíc k tomu velepodstatných důvodů. Sir Bartle Frere
vedl si tak moudře, že by toho žádný jiný státník na africké pevnině
nedovedl jinak. Pozoroval nebezpečenství, kterými země Zulů
hrozila osadám, věděl o Kečvajových výpravách a znal obecnou
bojechtivost, již zuluští bojovníci Kečvajovi prahli po srážce
s bělochy. Brzy osadníci natalští, brzy pohraniční obyvatelé
jihovýchodních okresů osady Transvaalské žalovali na osobivé
Zuly. Za posledních desetiletí hledali a došli v obou zemích nesčetní
uprchlíci z království zuluského ochrany proti sveřepým
ukrutnostem jak svého krále, tak indunů.
Kdyby anglická vláda v Africe nebyla bývala chopila se zbraní,
Zulové byli by jako krvežíznivá smečka psů vpadli do Natalu,
a v témdni bylo by přepadem tím zahynulo dvacet ba třicet tisíc lidí.
Kečvajo už dávno osnoval takový úklad. Pýchaje vrozenou hrdostí
a spoléhaje na odvahu a statečnost svých bojovníků i počet jejich,
hledě k jiným kmenům domorodým dosti velikým, vladař zuluský
byl sobě jist vítězstvím; hrůzovládce tento, jehož přípravná cvičení
hubívala sta lidských životu, viděl už ve snách, jak bude mocným
pánem natalským. Kdyby se sny jeho bývaly splnily, byla by ránu
takovou v zápětí sledovala jiná, strašnější: valná většina
jihoafrických kmenů byla by povstala proti všem bělochům.
Jestliže jsou v Jižní Africe někteří, v Anglicku pak početní lidé,
kteří válku zuluskou samu o sobě pokládají za takové bezpráví, že
se vláda anglická v Jižní Africe větších nedopustila, tož mylný tento
soud záleží v úplné neznalosti domorodců vůbec a Zulů zvláště.
Zastánci takového rozumu jsou nejvíce lidé, kteří nikdy se nesetkali
s domorodci, nebo jimž nikdy neukázalo se poznati, jak
nepřetvářeně a nepokrytě Zulové si vedou, a kteří posléze pojati
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jsou předsudkem každého černocha pokládati všude a vždycky za
ubohého, potlačeného, týraného člověka, jemuž běloši ubližují.
Když jsem navrátiv se z Afriky vykládal v Anglii vznešeným
osobám, které v rozličných dílech světa několik desítiletí strávili, jak
jihoafričtí domorodci budou bohdá jednou šťastni, všickni se tomu
podivovali. Byli vesměs obecného, posud platného domnění, že
černé plémě vymírá zatlačováno jsouc bělochy víc a víc, a tvrdili, že
válka zuluská jest pouze dokladem takového soudu. Jestliže se styky
bělochů s černochy v mnohých stranách světa posavad většinou
nedařily, tož nezdar tento zakládá se hlavně v tom, že bludně se
pojímá přirozenost a postavení domorodců. Pokládali je, jak už bylo
pověděno, buď za podřízené bytosti, ba ani neměli jich skorem za
lidi a pak s nimi špatně nakládali, nebo poučovali domorodce,
nevzdělané to dítě, že jest svému mistru a bílému pánu docela
roven. Poněvadž pak černoch nemohl této rovnosti pochopiti
a nevzdělaný nedospělec měl si náhle vésti jako vzdělanec, dítě hráti
si na dospělého muže, tož objevil se zjevný odpor, jehož
bezprostředním následkem byl těžký přehmat bělochů; z bludného
toho ponětí dali potom dítěti vlastní svoji výbornou zbraň, a to si
arci poté pospíšilo, aby prokázalo vůči bělochu domnělou svoji
moudrost a užilo proti němu propůjčené sobě zbraně. Třetí chybou,
jež se už tuze brzy na běloších vymstila, byl dovoz a prodej lihových
nápojů; po čtvrté běloši prohřešili se, zavléknuvše mezi domorodce
nakažlivé nemoci; posléze pak chybily osoby (komisaři a j.), jimž
uloženo bylo od jejich vlád obcovati s domorodci, hledíce si
především svých osobních prospěchů a dbajíce o své příbuzné, ale
málo se starajíce o blaho domorodců, čímž objevily se úřadu svého
neschopnými a nehodnými.
Co se týká obou prvých příčin vzhledem k Jižní Africe, tož ukázal
jsem již v předešlé kapitole na to, že nyní nalezen šťastně pravý
způsob, jak nakládati s domorodci (how to deal with the natives).
O poslední vadě nelze hledě k Jižní Africe mluviti, nemohou zprávy
komisařů pro záležitosti domorodské (of the native affairs) velmi
snadno býti prozkoumány. Kdo by úřední své moci zneužil
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sebenepatrněji, ten by hned přísně byl potrestán. Uvažujíce třetí
chybu, shledáme, kterak stalo se v Jižní Africe, co by nikdo neuvěřil:
domorodá knížata zabraňují prodávati pálenku, ano i několik
osadních vlád zakazuje neb omezuje vývoz lihovin do nezávislých
domorodských říší.
Šťastný konec záležitosti zuluské, jehož arciť u tohoto bojovného
národa lze dosíci toliko zbraní, byl by pro Jižní Afriku tak
významný, jako pro některé evropské státy rozřešení věci východní.
Prodlev několik let mezi rozličnými kmeny a působiv u nich
lékařsky, měl jsem dosti příležitosti, poznati mnohé jejich úvahy
a nabýti známosti o skutečných poměrech jednotlivých kmenů
vespolek, i stycích s Angličany a Holanďany, kteréžto zkušenosti
přiměly mne aspoň zčásti, abych tiskem oznámil spisek, čtenáři už
známý, jakož i hojnost článků.
Bera se Osadou shledal jsem – laskavý čtenář promine mi, že to
uvádím – kterak jsem svými dopisy o Zulech, výpravami a výstavou
kimberleyskou získal početné přátele. V prvním článku o Zulech
líčil jsem hlavně, jak Zulové bojují, a dokazoval, jakým
nebezpečenstvím barbarové tito hrozí Jižní Africe. Sepsal jsem jej už,
než se válka počala, ale opozdil se, protože redaktor časopisu
„Eastern Star“ těžce onemocněl, a vyšel po mé telegrafické dobídce
náhodou týž den, když do Kapska stihla zpráva o porážce
anglických vojů u Isanduly. Z článku toho, jejž odeslal jsem redakci
před válkou dne 16. ledna, dovoluju si podati některé výňatky:
„Zdali pak jest nyní na politickém obzoru jihoafrickém co
důležitějšího a hroznějšího nad onen temný mrak na východě, nad
věc zuluskou? Černým, bouřným mrakem, hustě sraženým a plným
zhoubných blesků, zachmuřuje nám nekázaná rota nejsurovějších
domorodců naděje do budoucna, kazíc už léta mír a blahobyt Jižní
Afriky.
Tam – na sever řeky Tugely visí, Jižní Afriko, nad hlavou tvojí
meč Damoklův! Kdo mečem tím, kdo strašným mračnem? –
Krvežíznivý hrůzovládce, jehož moc rozkládá se po tisících tisíců
zhovadělých stvůr, které s otrockou poddaností slepě ho poslouchají
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jako smečka divokých psů a podrobují se hrozným rozkazům jeho.
Než jak mohl takový zuřivec tolik let a takovým způsobem
potlačovati kol nás osvětu, tak aby běloch jenjen se obával, že
hrozná sběř co chvíli se naň vrhne? Což jsi, britský lve, dřímal, že jsi
snášel s nevídanou jemností, kterou jsi Zulům tolikrát osvědčoval,
tak dlouho urážlivé skutky tyrana zuluského? Ano, tam na severu
Tugely v nejděsnějším žaláři, jejž vůbec kdy domorodý kníže
vystavěl, gordický uzel jihoafrický čeká, kdo jej rozváže.
Pozorujíce však mrak, jenž od východu hrozí nám záhubou,
nebojíme se toliko strašné bouřky, která nás jím stihne, nýbrž ještě
jiné věci. Jest to blízkost tohoto mraku s jinými mračny a mráčky,
které stojí nad námi na obloze. Bývají nadmíru často poháněny touž
vichřicí, pročež srazí se nejspíše dohromady a spojíce se promění
klidné, blankytné nebe v sopku, oheň chrlící. Jasná azurová klenba,
znak to nebeského míru, rozžhaví se u výheň, soptící nebezpečí
a zkázu. Přestože jsou nepřáteli Zulů, ba nevraží na ně, přece valnou
většinu jihoafrických kmenů domorodých spojuje se Zuly jediná
myšlenka: záští tmavých plemen k bělochům, vštípené přírodou,
vzešlé z obecné závisti a sílené bludným domněním, že jsou
odstrkováni, ačkoliv s nimi guvernér sir Henry Barkly nakládal jak
nejvlídněji.
Je tedy pro nás nesmírně důležité, abychom zvěděli, zdali se ony
drobné mráčky, převalná většina znamenitějších kmenů, sloučí se
Zuly, až bouře se rozburácí, čili nic. Tmaví domorodci, kteří od
mnoha let žili mezi bělochy, kteří za sluhy, dohlížeče a pod. kolik
desetiletí sloužili bělochům; lidé, jejichž vesnice rozkládají se kol
našich osad a kteří stali se pokojnými sousedy našimi; barevní
domorodci, ať smíšenci křováčtí, ať Hotentoti, nebo Banthuové,
kteří Zulů nenáviděli jak úhlavního nepřítele, jsouce od něho opět
a opět zkrušeni válkou a zakusivše jeho původem strašných útrap: ti
všichni usmívali se kradmo spokojeně, kolikrátkoli doslechli, jak
drze Kečvajo si vede, těšíce se potají, že přece černý bratr – vskutku
jich větší nepřítel – bělocha souží a týrati může vzdorem
a pošklebkem. „Což, moc zuluská, moc krvežíznivého Kečvaja, toť
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vysoká hradba, toť skála, které běloch nemůže zlézti ani zvrátiti!“
Jiným důkazem moci zuluské bylo jim také, že většina hlídačů
bělošských – černí strážníci policejní – byli Zulové z Natalu, uprchlí
z území Kečvajova.
V žádné jihoafrické zemi domorodské nespatříš takové surovosti
a zhovadilosti, ani takové ukrutnosti, nikde nejeví se taková vrozená
zvířeckost a zloba jako v zemi Kečvajově. – Toť říše lhářů a zlodějů,
peleš všech neřestí, jimiž se divoch může honositi. Vždyť vidíme, že
sám vládnoucí kmen – Zulové trýzněni jsou přestrašným způsobem
od svého hrůzovládce rovněž tak surově jako poddaní domorodci,
podrobujíce se tolikéž otrocky rozkazům tyranovým a vraždíce své
bližní, začež bývají brzy potom sami zardušováni. Odvaha
a zmužilost jsou jediné dobré vlastnosti, které možná Zulům
přiznati, ale jeví se jen proto, by upevňovaly moc tyranského
netvora a vynakládají se toliko na pleny; a tak přestávají býti
chvalitebnými ctnostmi a rozpoutávají se ve zvířeckou zuřivost,
s kterou se tygr vrhá na svou oběť. Brzy tak, brzo jinak bratří naši
v Natalu byli od zuluského panovníka týráni urážkami, hrozbami
a příkořími. Každá potupa, které zakusili, byla pohanou pro nás
všecky, takže nyní tisícové a tisícové od jižního pomoří až k severní
zátočině limpopské, od ústí oraňského až k vtoku tugelskému
jednak zatínajíce pěsti žádají, aby hrubé tyto urážky byly překaženy,
jednak zhloubi srdce za to prosí.
Na velikém jsou omylu, kdo se z nás domnívají, že netřeba jim
báti se v Osadě Kapské, v Západní zemi Griquů a jinde tak tuze
pohromy, kterou Zulové hrozí, a že týče se jen těch osadníků, kteří
žijí v Natalu a Transvaalu. Nám jest naopak pohlížeti na věc tak,
jako bychom sami byli uraženi a přepadeni. Země zuluská jest
zajisté sopka, která zkázou zahrožuje veškerou Jižní Afriku.
Odtamtud rozdmychuje a živí se neustále nespokojenost mezi
kmeny domorodými; toliko my, kteří již mnohá léta bydlíme mezi
těmito národy přičiňujíce se, abychom nabyli názoru do povahy
těchto domorodců, pociťujeme, že stojíme na sopce, jež vybuchuje
na sever od Tugely, zaplavujíc žhoucí lávou užuž celou Afriku Jižní.
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Nejnižší neřesti jihoafrických domorodců pěstují se v zemi zuluské.
Tam každý ohavník hledá své ochrany, nalézá útulek, odtamtud pak
doufá své spásy. Což nedoslechli osadníci posud sykotu, s nímž láva
proudí se ze sopouchu zuluského? Těm, kteří ho dosud nepostřehli,
nechť ozve se těmito slovy.
Kojím se nadějí, že není mezi námi nikoho, kdo by tomu nevěřil;
kdyby však přece byli takoví zpozdilí nevěrci, pusťte je, nechť
pobudou, byť i třebas krátko, na břehu tugelském. A pak, až se
navrátí, ptejte se jich. Z dřívějších přátel Zulů stanou se vesměs
nenávistníci jejich.
Komu by nezněl v uších výrok Zulů: „Běloši, vy se domníváte, že
jste našimi induny (pohlaváry)? Což myslíte, že jste k tomu stvořeni,
abyste poroučeli, my pak abychom poslouchali vašich zákonů,
kterých nenávidíme, rozkazů, které zvete prospěšnými a pěknými?
Chcete nás práci učiti? Takové potupy jsme nikdy na sebe
nedopustili, leda, když nám bylo na povel králův rozrážeti lidské
lebky. Záští a mor na vás! Opovrhujeme vším, co jste pro nás
vykonali, čím jste nás dařili. Byla to slabost, pouhá bídná chabost, vy
zvete to velikodušností – čiňte po své libosti, my se vám
nepoddáme!“ Ti, kteří se stavějí za obhájce Zulů, nechť vštípí si
dobře tuto myšlenku, která vyšedši od Zulů, nadchýnala všecky
bojovníky Kečvajovy.
Bude-li záležitost zuluská zbraněmi šťastně vyřízena, tož
nastávají nám radostné časy. Osadníci, nepřeji válkám, ne snad, že
by se mi nedostávalo osobní statečnosti, nýbrž pro ubohé oběti,
kterých válka žádá. Kdyby mne události za kolik let nebyly k tomu
přiměly, nikdy bych tohoto boje nepokládal nutným.
Mimo zuluskou říši Kečvajovu jest druhá ještě, severní
matabelské království La Bengulovo. Založeno byvši pouze čtyřiceti
pravými bojovníky zuluskými a několika otroky, rozmohlo se od
roku 1837 u velikou říši, a loupežné La Bengulovy roty nenavraždily
se posud do sytosti, neboť říše matabelská roste stále víc a více.
Kdyby jižní země zuluská nebyla po léta a desetiletí úzce a tuze
sevřena, bylo by se stalo totéž a ještě více, co Matabelové provedli;
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království jižních Zulů bylo by se loupeží a vraždou rozšířilo na tři
strany. Kdežto druhá říše zuluská byla založena v pokojném
království makalackém, osazeném pracovitými a mírumilovnými
kmeny, a tudíž snadno se mohla loupežně rozprostříti: jižní říše
Kečvajova omezena jest na jihu Natalem, na západě Svobodným
státem Oraňským a republikou Transvaalskou, na severu bojovnými
Amasvasii a na východě mořem, tím pak držána jest ještě na nějaký
čas na uzdě. Když však obyvatelstva přibývalo, živel zuluský
pohnul se a vzepjal tak znamenitě, že si vedl pořád drzeji
a výhružněji, pomýšleje již léta na boj s bílým plemenem. Krvavé
skutky Kečvajovy dokazují sdostatek, co národ zuluský a vládce
jeho zamýšlejí. Jak Zulové hospodaří, vidíme velmi patrně
u Matabelů, jichž dějiny jasně se před námi rozkládají.“

Válečný šik Zulů.
Tento článek sledovaly jiné, v kterých vylíčil jsem, jak Zulové
bojují; obsah jejich potvrdily potom zprávy došlé z bojiště.
V nezměrné hrdosti a domýšlivosti Zulu pokládá se jak za
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nejstatečnějšího domorodce jihoafrického, tak za válečníka, jenž
předčí bělocha nejen zbraní, nýbrž i uměním válečným. Bojechtivost
jeho rovná se statečnosti, a tím objasňuje se, proč se panství zuluské
tak rychle a mocně rozšiřuje. Nazval bych skorem Zuly
nejbojovnějším a nejodvážnějším ze všech nevzdělaných národů.
Neznamenáme však u nich jen odvahy a zmužilosti, nýbrž také
výtečný smysl strategický. Činíce útok, užijí všech výhod, jichž půda
jim poskytuje, vysokých travin, dešťových strží, hustého křoví a j.,
velikých mhel i noční doby, aby přiblížili se nepříteli jak možná
nejvíce. Nečiní toho však jako kmenové osadních Kafrů, aby se kryli,
nýbrž jedině proto, aby nepřítele překvapili. Ale není-li to lze, tož
vrhají se na nepřítele přes travnatou rovinu, neporostlou křovím,
nedbajíce toho, zdali se tím na kolik hodin dostanou v neustálou
palbu ručnic. Takto bojujíce, liší se vůbec od osadních Kafrů,
Hotentotů a jejich smíšenců. Prví obořují se zpravidla na protivníka
otevřeným bojem, ale po prvé porážce hned ustupují na své
křovinaté výšiny a v lesní podrost pokračujíce odtud drobnou
válkou. Hotentoti a kmenové jim příbuzní štítí se zjevného boje,
zalibujíce si více ve způsobu válečném, o němž právě byla řeč.
Zulové naopak zhrdají smrtí tak, že toho u žádného afrického
černocha neshledáváme.
Vystrojivše fantasticky hlavu, hruď a nohy zvířecí srstí, kusy
koží, ohony nebo péry Zulové pronikavě výskajíce nebo zpívajíce
některou svoji válečnou píseň, ženou se proti nepříteli a nedbají ani
kulek, pršících na ně, ani bodáků, blyštících se proti nim. Za
útočného rozběhu kryjí se štítem; levice, držící pavézu, třímá
zároveň pevně jeden házecí a dva krátké asagaje; pravice pak mává
metacím asagajem, kterým bojovník zpravidla umí zasáhnouti
protivníka zdáli šedesáti kroků. Přiblíživ se nepříteli na třicet kroků,
vrhá druhý a nepřestávaje hnáti útokem chápe se svých krátkých
asagajů, aby jich v půtce užil za zbraně. Přitom přihází se často, že
bojovníci zuluští, aby se lépe mohli rozpřáhnouti a potýkati, ulamují
kopiště krátkého asagaje a pak železným hrotem dále bojují jako
dýkou.
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Zulové rádi posunují obě křídla svých útočných šiků jako ramena
kupředu a nazývají je rohy svého vojska. An tedy střed přímo na
nepřítele doráží, obě křídla obcházejí dlouhým obloukem
nepřátelské sbory a hledí napadnouti nejprve zadní voj a pak boky
jejich. Ježto středu připadá těžší úloha, tož bývá sestaven netoliko
z vybraných čet, nýbrž mívá za sebou zálohu stejně silnou. Zvítězí-li
střední voj, zůstavuje se záložnímu sboru, aby dobytého úspěchu
zplna užil: úlohou jeho jest zajaté oloupiti a raněné porubati. Jestliže
Zulové bojují s bělochy, tož zajaté obyčejně svlékají a nezřídka stává
se, že nepříteli rozpářou břich anebo mrtvoly zohaví.
Nemaje dosti místa, nemohu války zuluské dopodrobna vypsati.
Čtenáři jest zajisté dobře povědomo, kolik v ní Angličany potkalo
nezdaru a kolik dobyli vítězství. Nehody Angličanů sluší bez
odporu připsati bludné jejich domněnce, že Zulové válčí zrovna jako
osadní Kafrové, potom že nedoceňujíce moci Zulů, vytáhli s tuze
skrovnými silami do boje, ovšem ne vinou sira Bartla Frera, který
žádal na posilu za několik pluků, a konečně, že neprozkoumávali
krajiny a nepostupovali s náležitou obezřelostí. Špatný prospěch
anglických zbraní byl potom skvělými vítězstvími přeslavně
spraven, a vojevůdce i velitelé jednotlivých sborů, samostatně
postupujících, důstojníci a mužstvo nejenže napravili poškozenou
pověst, nýbrž válčíce s nejbojovnějším jihoafrickým kmenem
domorodým, dobyli na pranepříhodné skalnaté a vysokotravé půdě
nové slávy. Vítězství uludinské, a nikoliv činy Wolseleyovy skončilo
válku. Zdá se mi tedy ukvapeným, že vláda britská v Londýně
odňala siru Bartlovi Frerovi před koncem války rozhodčí hlas o této
záležitosti a lorda Chelmsforda povolala zpět. Domnívám se, že z té
příčiny nebyl mír se Zuly sjednán tak, aby s domorodci
jihoafrickými trvalý nastal pokoj.
Kterak tento soud jest správný, možná poznati ze zpráv, které
došly nás z Jižní Afriky v měsíci říjnu r. 1880 zvěstujíce, že část
Basutů povstala, když jim osadní vláda kapská nařídili disarmament
(aby vydali zbraně). Kdyby byl mír se Zuly býval umluven po
rozumu valné většiny obyvatelstva v jihoafrických osadách,
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Basutové nebyli by se z řečené příčiny vzbouřili. Než laskavost
osadní vlády v Londýně, jež projevila se smlouvami s pohlaváry
zuluskými po skončené válce, nebyla od ostatních domorodých
kmenů, jak volných, tak bělochům podřízených, pokládána za
laskavou přízeň, nýbrž za zřejmou slabost.

Vesnice masarvská.
Úmysl, kterým ministerium Spriggovo odůvodňuje výdej zbraní
provedši jej už při několika kmenech s úspěchem, zakládá se hlavně
na dvou věcech: po prvé na myšlence trvalého, jihoafrického míru,
po druhé na pokojném rozřešení záležitosti domorodské. Jsou totiž
v Jižní Africe bojovní kmenové vedle pokojných, kteří jsouce jinak
mírumilovní stávají se bojovnými, jakmile nabudou pušek. Ti
všickni mají tím, že vláda domorodcům střelně zbraně odkoupí
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a žádných už neprodá, vychováni býti tak, aby byli tichými rolníky
a hleděli si chovu dobytka. Tak se měla pomalu díti s dobrou
rozvahou ponenáhlá výchova veškerých kmenů; až by toho bylo
dosaženo, mohla by vláda zajisté jednotlivým přátelům honby mezi
domorodci povoliti bez nebezpečenství, aby měli zbraně.
Ubíraje se zpět do Evropy, setkal jsem se náhodou s generálem
lordem Chelmsfordem a jeho družinou. Když jsme se po prvé
setkali, děkoval mi za upřímnost, s kterou jsem za války projevoval
své přesvědčení. Lorda Chelmsforda provázel přidaný mu generál
jezdectva sir Elevyn Wood, jenž si v anglickém vojště osobní
statečností získal slavnou pověst. Divil se tomu velice, když jsem
mu ukázal telegramy – mezi nimi také ten, v němž zvěstovalo se
mně vítězství jeho nad Zuly u Kambuly – z kterých mohl poznati, že
jsem za války byl telegraficky přímo spojen s Natalem.
Jest mi vyznati, že se od té doby páska, která mne tak úzce
poutala k Jižní Africe, neuvolnila ani tehdá, když jsem přijel do
Evropy, ba ani když dověděl jsem se o pomluvách obchodníků se
slonovinou Westbeeche a Andersena, pronesených v africkém listě,
který mne i s oběma těmito zpravodaji nemohl, dokud jsem pobýval
v Jižní Africe, ani dosti vynachváliti. Naopak těšilo mne opravdu, že
činnost moji nejznamenitější časopisy jihoafrické posuzovaly
spravedlivě a nestranně. Vždy budu se jak nejvřeleji zajímati
pokrokem jihoafrických osad a stále budu pamětliv ochoty, kterou
mi angličtí a holandští osadníci prokázali.
Opatřiv si potřebné peníze k další cestě, vybral jsem se po vilce
zuluské z Cradocku a zamířil přes Grahamstown do Eliščina Portu.
Přibyv do prvého města, najal jsem si byt v ulici Bathurtské, v jehož
dvoře kůň můj a většina živých zvířat volně mohla pobíhati. Pobyt
můj v Grahamstownu učinili mně velmi příjemným páni redaktoři
časopisu „Eastern Star“ Mr. Sheffield, Mr. Slater, B. A. a „Mail“ Mr.
Crocott, jakož i páni very rev. Dean Williams, Med. Dr. Villiamson
a Dr. E. Atherstone. Mnohými díky povinen jsem však též panu
biskupu Ricardsovi, Hon. Cawoodovi, rodině páně Francisové,
kterou zastal jsem v Šošongu v zemi bamankvatské, rodinám rev.
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Waltonově, Woodově a Bartonově, panu Tidmarshovi, p.
Glanvillovi, kurátoru musejnímu a j. Tu dostal jsem také mnoho
zajímavých předmětů přírodopisných, zejména živého rysa od very
rev. pana Deana Williamse a několik trilobitů od pana Glanvilla. Též
nasbíral jsem dosti nerostů a hojný počet cizozemských rostlin, při
čemž mi pan Tidmarsh z botanické zahrady pomáhal velmi ochotně.
Nadto podařilo se mi nabýti početných živých ptáků, ale těch
pozbyl jsem z tří čtvrtin ten den, když odjížděli jsme do Eliščina
Portu. Byl takový mrazivý déšť, že většina zvířat, ač dobře byla
opatřena, podlehla nepohodě dříve, než jsme dojeli železniční
stanice, jen několik málo hodin vzdálené9.

Osada Fingů u Portu Eliščina.
Večer téhož dne přijeli jsme do Eliščina Portu. Plesaje pozdravil
jsem po tolika letech zase moře, umiňuje si, že k němu, dokud
v městě pobudu, obrátím všechen svůj pozor. Téměř den jak den za
9

Nyní železná dráha vystavěna jest až do Grahamstownu.
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šestinedělního pobytu vyjížděl jsem k mysu Úskalnímu (cap Recif)
nebo dál a druhdy též k ústí Zwartkopsriveru, abych na jeho
pobřeží sbíral přírodniny. V Portu Eliščině učinil jsem několik
přednášek. Za jeden výklad poctila mne obchodní komora
(Chamber of Commerce) 60 librami šterlinků. Všude přijali mne
vlídně, zejména měly se ke mně přátelsky redakce časopisů „Eastern
Telegraph“ a „Eastern Herald“. V sběratelské mojí horlivosti
pomáhali mně zvláště pánové Vermold, Holland a Halok, jakož
i bývalý rakouský konsul Allenberg. Pan Holland, jehož choť jest
umělkyní, zabývajíc se také ráda studiem jihoafrické květeny,
učinila mne pokorným na hromadu zvířecích kostí, lastur a ulit
měkkýšů, které v některých místech na pobřeží mořském byly
nahromaděny při hodech bývalými obyvateli tohoto území, činíce
takořka pahorky. Zvěděv o těchto nálezech teprve, když jsem
odjížděl z Jižní Afriky, nemohl jsem rozhodnouti, zdali snad
nepocházejí od Křováků. Není-li tomu tak, tož hodovní tyto zbytky
nakupil nějaký kmen, už vymřelý. V Eliščině Portu shledal jsem též
v dvaceti čtyřech bednách dobře uloženy sbírky, před rokem tam
zaslané, a přidal k tomu nové, takže naplnily i s tím, co sebral jsem
v Portě Eliščině, dohromady čtyřicet sedm beden; v Kapském Městě
připojeny k tomu ještě dvě bedny.
Než se rozloučíme s Jižní Afrikou, dovolím si ze svého zápisníku
podati jednu z nejzajímavějších lvích honeb van Viljoena, o kterém
už čtenářům známo, že patří k nejznamenitějším jihoafrickým
lovcům slonů; k tomu pak přidám loveckou příhodu domorodce
Jana Witboye. Viljoen pobyl několikráte s Pitem Jakobsem, aby lovil
slony, ve zvěrnatém Mašonsku, dostav k tomu od krále sousední
říše matabelské zvláštní povolení. Za takové daleké výpravy lovecké
oba lovci nejednou se potkali se lvy; následujícími řádky vylíčím
jedno toto setkání.
Van Viljoen lovil tenkráte spolu se synem Janem. S oběma šly
jejich ženy, Janova pak měla s sebou obě své děti, z nichž mladší
ještě kojila. Lovci hnuli se táborem, položivše se s vozy poblíž
oblasti jedovaté mouchy tsetse, nepřístupné jejich tahounům
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a jezdeckým koním. Nechávajíce žen v táboře, lovci chodívali se
sluhy pěšky daleko do území tsetsí sledujíce třebas několik dní
slony, prchající dál a dále před střelnou zbraní. Nové tábořiště
obhlížel častěji, i když nebyli přítomni, i když se vrátili, velmi smělý
lev, jak se zdálo, vždy týž. Po prvé spatřili jej kdysi ráno. Nastávající
den zapudil soumrak daleko na západ, ale v táboře všickni byli ještě
pohrouženi v hluboký spánek. Dopřáli si trochu víc odpočinku,
když velitelé odešli. V ohradě z mapaniových haluzí stály dva
obrovské vozy, v kterých běloši ukládali své zásoby, kdežto rodiny
jejich ubytovaly se ve dvou chýších, ledajak z rákosí a klestí
spletených, trávou pokrytých a hlinou omazaných, jež přistaveny
byly k ohradě. Je to význakem boerského lovce, že na svých
loveckých výpravách v poušti vždy klade takový bídný domek
hartebeestový nad vůz, v němž přece i veliká rodina má dosti místa.
Blízko prvé ohrady stála druhá z trní, objemem trochu menší, ale
vyšší, kterou se dobytek hradil.
Konečně tichý tábor oživl. Malá rohož, která zahrazovala
malounký otvor jedné ze tří kuželovitých chat travěných,
postavených k ohradě pro sluhy matabelské, odstrčena byla zevnitř
tmavou černou paží, a statný Zulu, černý jak uhel, protáhl se ven
a hned sklonil se k ohni, před chýší uhasínajícímu, a dýmal do něho,
až zase vzplanul. Za ním vylezli brzo dva druzi; nejranější však
vytáhl si z chaty dva asagaje, napíchl na kopí kus masa a chopiv se
téhož hořícího podpalku, aby si za několik hodin mohl na pastvě
upéci pečeni, otevřel ohradu dobytčí a vypustil z ní skot. Ten
zamířiv obvyklým směrem, bral se pomalu do blízkého houští.
Ozbrojený pastucha kráčel za stádem popěvuje si zticha národní
písničky. Sotvaže však odešli na dvě stě kroků od tábora, voli
vyburcováni jsou ze své ztupělosti náhlým přepadem lva, který se
na jednoho z nich vyřítil. Ale Matabele, ač byl velmi nehorázné
vyrušen ze zpěvu, nepozbyl ani na chvilku ducha, neboť jedva lev
pravou tlapou chopil vola u huby, aby mu, jak obyčejně přepadaje
skot činí, zarazil dech, a jedva zaťal druhou do levého plece
a zakousl se do chřtánu, již asagaj pastevcův zasvištěl vzduchem; ale
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jsa bohužel lehký zasáhl sice šelmu do pravé kosti předramenní,
odrazil se však jak od kamenné desky a spadl do trávy.
Úhozem a pokřikem přepadeného Zula i druhů jeho,
přispíšivších na pomoc, šelma jest zaplašena. Matabelové zahnali
hned tahouny zase do kraalu, jeden vypůjčil si od ženy Janovy
pušku, ostatní pak chopili se svých oštěpů a štítů a vydali se sborem
pronásledovat lva. Našedše stopu, přesvědčili se záhy, že se lev
ohromnými skoky skryl daleko v křovinách. Vrátili se tedy domů
a vyhnali tahouny opět na pastvu, hlídajíce jich tentokráte společně
po celý den. Chystali se, že je šelma znova přepadne, ale minul den
prvý, minulo dnů několik, aniž lev se ukázal, ačkoli noc jak noc
řvaní jeho svědčilo, kterak jest nablízku.
Dvacátý den po této příhodě bílí lovci vrátili se do tábora, ženy
pak jejich nevyčkavše ani, až by muži vlastní dobrodružství mohli
vypravovati, líčily jim hned útok drzého vetřelce. Jak by každý
holandský lovec učinil, oba Viljoenové jali se ještě týž den stíhati
šelmu, ale marně ji hledali, ač po několik dní se všemi sluhy –
patnácti Matabely – prochodili keře a houštiny. Ježto pak i v noci
řvaní lvovo bylo řidčeji slýchati, domnívali se, že šelma z toho kraje
načisto odešla.
Osm dní po návratu z honby sloní starý lovec opustil se svojí
ženou tábořiště, aby navštívil krále matabelského La Bengulu. Po
dvou dnech odešel odtamtud též syn jeho, hodlaje opět honiti slony
v území mouchy tsetse. Zrovna za sedm dní potom lev znova
objevil se u tábora, v němž tenkráte zůstala jen žena Janova s oběma
dětmi a stranou v travěné chýši jeden Matabele. Ženě, která soudila
se – ač nevím proč – u větším býti bezpečí v hliněné chýši než ve
voze, obehnaném trnitým plotem, zdálo se, že řvaní lví, ozývající se
tehdá častěji než jindy, totiž už při západu slunce, věstí nějaké
neštěstí. Ještě pak více se roztesknila, když nastala velmi temná noc,
že lev nemohl k přepadu míti lepší.
„Ujistivši se,“ vypravuje žena van Viljoenova, „tím, že dobytčí
ohrada dobře jest opatřena a že sluha roznítil ohně kol ní, odebrala
jsem se trochu dříve než obyčejně do hartebeestového domku. Lví
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řev ozval se znova a to mnohem blíže než po prvé; nedomnívejte se
však, že mi nahnal strachu – žena holandského lovce jest zvyklá
v pustině, i není jí jednou, nýbrž přečasto dívati se líté zvěři do
zuřivých zraků. Choť lovcova neprchá ani tehdá, když jí hrozí černí
zloději nebo lupiči. Třímajíc zbraň hájí se statečně, a přece – ačkoli
neumím pověděti proč – byla jsem onu noc rozčilena, cítila jsem
prudký tlukot pod levým prsem, a bylo mi úzko, kdykoli jsem
pohlédla na obě spící děti, přikryté na zemi halenami; několikráte
jsem vstala, abych rozžehla světlo; ale což jsem směla tak učiniti?
Záře, pronikající nesčetnými štěrbinami ven, byla by zajisté pozor
lupičův obrátila na nás v chatě, a šelma poznala by také, že chýše
neodolá jejím tlapám. Svírala mne taková úzkost, že jsem povstala;
vzduch, zdálo mi se, dokud jsem seděla na zemi, byl strašně dusný.
Vstala jsem; než jakmile jsem stála, táhlo mne to zase k drobátkům,
nebylo jich ve tmě viděti, a to nahnalo mi ještě více strachu. Jak jsem
byla spokojena, když naklonivši se k nim, zaslechla jsem, ana klidně
dýchají! Zatím se lev znova jal řváti, už byl nejspíše jen dvě stě
kroků od nás.
Noc byla temná, ale tak tichá jako čirá, a zřetelně rozeznávala
jsem pohyby tahounů za ochranným plotem. Ani neušlo mně, jak
praskaly ohně, na několika místech kol ohrady zapálené, a druhdy
zdálo se mi, jako bych slyšela tlukot svého srdce. Takový klid a ticho
byly vůkol mne. Bohužel nenechali mně ani jediné pušky v tábořišti,
takže jsem neměla žádné zbraně, abych se mohla proti lvu brániti.
Ježto však se přes hodinu neozval žádný řev lví, utišila jsem se
poněkud; abych pak rychle zapomněla, co mne kormoutilo,
naslouchala jsem s tím větším potěšením, ba s celým srdcem, jak děti
oddychovaly. Než najednou, ani nevím, jak mi to připadlo, klidný
tento a šťastný spánek mých dětí znova mne postrašil. Co, kdyby
byl přerušen, což kdyby byly vyburcovány s vlastním
nebezpečenstvím! Pokládala jsem se tak nešťastnou, jako nikdy.
Trápíc se tak více než hodinu, že snad děsné moje předtuchy se
splní, shledala jsem náhle, kterak stávají se hroznou pravdou.
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Nejprve bylo slyšeti patrný hluk, a potom, jak voli v ohradě
splašeně pobíhají, za několik okamžiků pak se ozvaly pádné kroky.
Což nás šelma opravdu zvětřila a žene se nyní po nás? Naslouchala
jsem skulinami dveřními, ale zaslechnuvši pádný krok, an se opět
blíží, letěla jsem k dětem. Nemluvně dýchalo rychleji; dotkla-li jsem
se ho snad neopatrně? Nezbývalo, než abych ho vzala na ruce
a hlavičku jeho přitiskla na prsa, vždyť zdálo mi se, že ležíc na
lůžku jest daleko, nesmírně daleko ode mne. Tišila jsem ho svým
dechem a polibky, až rychlý a těžký jeho dech bohudík přestal. Dup,
dup, znova ozval se zvuk lvích kroků, chatě blíž a blíž. Potom, pane,
než jsem se toho nadála, zaslechla jsem, jak šelma jest u stěny
chatrče. Přirazila hlavu k široké nižší skulině a to s takovou silou, že
nepevná omítka padala s vnitřní stěny. Hlubokým střebavým
dechem čmuchala štěrbinami, aby ujistila se, že jsme vnitř.
Ani nevím, přimkla-li jsem dítě v nepokoji tuze k sobě, ale dalo se
do pláče. Snad se nehoršíte, pane; proč vraštíte čelo? Mohla-li jsem
za to, že jsem dítě tak pevně vinula k sobě? Zůstala jsem zajisté touž
holandskou ženou, ale byla jsem bezbranná vydána jsouc temné
noci všanc lítému nepříteli, jehož nadto ani nebylo lze spatřiti.
Sklonila jsem se k druhému děcku a zdvihla je, než to vzbuzeno
jsouc pláčem nemluvněte, jalo se neméně prudce plakati. Co bylo
mně smutné počíti? Jak měla jsem dítky ukonejšiti? Zoufale vrhla
jsem se vpřed, až se rozpálené čelo doteklo travěné střechy a tiskla
jsem obě děti k sobě. Sotva jsem zdržovala slzy, než vzmužila se
přece nadlidskou skoro silou, vždyť žena lovce boerského nesměla
vzlykati.“
Když se po několika dnech žena van Viljoenova jala příhodu
svou líčiti muži, mateřský cit její, tak dlouho mučený, ulehčil si
prudkých vzlykotem.
„Chtěla jsem na vlhké trávě ochladiti planoucí čelo, aby však byla
dovršena míra mé bolesti, pronikl náhle všemi trhlinami a skulinami
křehké naší skořepiny omamující a téměř ohlušující řev. Tenké
nicovaté stěny a vůkolní vzduch zdálo se, že se třesou. Znáte jej
dobře, kolikrát a kolikráte slýchal jste v pustině tento zvláštní řev.
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Jako by jej vyrážel chraplavým hrdlem obr pomstyžádostivý! Tenké
zvuky vyrývají se nejprve rychle po sobě, potom pomaleji,
s krátkými přestávkami, a ne tak zřetelně, až končí temnými stony.
Každou chvilku zdálo mi se, že stěna se promáčkne a že spatřím
strašné oči, zelenavě se blyštící. Sotva jsem stála na nohou a síly mne
opouštěly, než díky Bohu, on střehl nás. Lev pokusil se ještě
několikrát, aby nás řvaním vypudil z chýše, ale nepovedlo se mu to.
S větším zdarem potkal se v dobytčí ohradě. Voli prolomili trněný
plot, lev přepadl jednoho z nich a sklál jej blízko našeho bytu.
Zřejmě zaslechla jsem ubohé zvíře sténati a zlostně bručeti lva, který
odešed několikráte za noc od mrtvoly, pobíhal kol obydlí našeho,
aniž se však zase tak přiblížil jako po prvé.“
Vrátiv se z lovu, Jan Viljoen pustil se znova za loupežným
vetřelcem, k čemuž bylo potřebí mnohem větší opatrnosti než
v krajinách bečuanských, poněvadž jest nebezpečné choditi vysokou
trávou, jež zarůstá doliny a roviny mašonské. Avšak i tehdá lovec
marně se pachtil dostihnouti šelmy. Po pěti dnech navrátil se starý
van Viljoen s ženou pobyv u dvora matabelského. S ním přišel
holandský lovec jménem Grief.
Téhož odpoledne, když si boerové podřimovali, probudili je
sluhové, jimž bylo hlídati koňů, přivedených z Matabelska,
zvěstujíce, že je přepadl lev, nespíše týž, co zachvátil vola, chtěje jim
vyrvati jezdeckého koně. Lovci hned osedlali koně, vzali několik
Matabelů s sebou a pospíšili tam, kde byla šelma zpozorována. Starý
Viljoen uvolil se, že pojede po břehu blízké řeky Unqueje, kdežto
syn jeho a Grief přejeli mělké řečiště, aby prohledali protější břeh.
Jedvaže tam dospěli, Matabele ukázal jim lva, ležícího pod keřem.
Šelma položila se asi sto metrů od řeky. „Jakmile nás spatřil,“ Jan
Viljoen vyprávěl mi, „sebral se a vzal do zaječích. Nikoliv, povídám,
tentokrát nám neutečeš, a pustiv koni uzdu, rozehnal jsem se a brzo
také došel přání svého, dohoniv šelmu, která se chvílemi skokem
povznášela nad trávu. Již šedesáte kroků před ním obrátil jsem se
najednou čelem proti němu, i podařilo se mi, že jsem ho hlasitě
vzkřivnuv a zamávnuv hrozivě rukou na chvíli zastavil. Tohoto
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okamžiku užil Grief za nám cválající a vystřelil s koně po lvu. Koule
zasáhla šelmu a ta, jak se nám zdálo, skácela se mrtvá. Hned
přispíšili s ryčným pokřikem sluhové matabelští, aby po svém
zvyku vrazili oštěpy do mrtvoly, ale – zrovna vtom, když se mu
přiblížili, lev, domněle mrtvý, vyskočil a chystal se na skok. Jenom
dva černoši vydrželi na místě, spatřivše však, že je druzi opustili,
dali se také v ústup, neboť nemohli ve vysoké trávě sledovati
pohybů lvových.
Jakmile však lev uzřel i ty dva prchati, skočil za nimi; stíhaný byl
stihatelem. Jezdci, kteří měli jej za mrtva, obrátili koně a jeli právě
pomalu k tábořišti, ani je tu zarazili Matabelové, volajíce o pomoc.
Rázem tedy zatočili koně a spěchali vybavit obou domorodců, zle
sevřených. Ale přišli tuze pozdě, aniž mohli zabráni ti, aby lev
jednoho z nich nepopadl, k zemi nestrhl a stehen a ramen mu
nerozsípal. Jan van Viljoen byl prvý na místě. Dojev až k samé
šelmě, skočil se sedla a vypálil lvu, naň upřené hledícímu kulku do
ucha, takže se zvrátil napravo a padl vedle své oběti. Raněný
Matebele však domnívaje se, že se lev dělá mrtvým jako po prvé,
vyskočil a utíkal, ale již po dvaceti krocích skácel se bez smyslů
ztrativ mnoho krve. Tři měsíce ubožák ležel pádem, než se početné
jeho rány zahojily. Lev byl odrůdy krachmanetje a poslední, jejž Jan
van Viljoen zabil.“
Kromě smíšence Afriky, poznal jsem na svých cestách ještě jiného
domorodého lovce Jana Witboye. Jan Witboy nemohl se honositi
krásným obličejem, neboť šelma mu jej nemálo zohyzdila. Není však
proč litovati této jeho nehody, neutrpěl nic na své povaze, ani
nepozbyl mužné svoji síly. Vizte přece tu statnou postavu, tu
svalnatou paži; i tmavému tělu Bečuana z kmene Makhoisů
znamenitě sluší mohutné svaly.
Jestliže pak jsme se s ním seznámili, shledáme, že je to ryzí
poctivec, jakého bys mezi tmavými domorodci jihoafrickými hned
tak nepohledal. Makhosi ten sloužil muži, jejž poznamenal jsem
písmenkem Y., člověku to, jehož ani angličtí obchodníci se
slonovinou, ani holandští lovci tuze nemilovali. U takového pána
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bylo též ovšem perné sloužiti. A Jan Witboy vskutku měl u Y.
službu, v níž mu bylo za všecko odpovídati. Putoval zajisté kolik
neděl, maje jediného sluhu, s vozem drahocenného zboží skrze
poušť, a přišel-li pán sám k vozu, poslal Jana s několika sluhy do
lesa, aby proň lovil slony.
V druhé polovici lovecké doby r. 1875, když jsem jej v měsíci
srpnu poznal u pánve Sněhulákovy, Makhose přinesl za kořist
svému pánu kly tří samců a deseti samic sloních. Vybrav se tenkráte
s několika Makalaky, od Y. mu přidanými, na týden z tábořiště, aby
v území zambezijském lovil řečené obry, zakusil dne 23. a 24. m.
července příhodu, kterou tuto vypíšu.
Již za ranního šera dne 23. t. m. Witboy opustil travěnou chýši
v houštině lesní a vyšel s pomocníky k Zambezi, aby na pobřeží
pátral po čerstvých stopách sloních; jest to zvykem jihoafrických
lovců, že záhy zrána prozkoumávají břehy stojatých a živých vod,
aby zvěděli, která zvířata vůkol nich přebývají. Činí to proto, že
vyšší zvěř v rozličných dobách nočních hasí svou žízeň odcházejíc
poté ještě před svítáním z vod a odebírajíc se na pastvu. Barevný náš
lovec měl dosti štěstí, neboť jda málo podle břehu našel velmi četné
sledy sloní. Trávník a tráva pobřežní i písečná půda lesní byly v šíři
několika kroků udupány, jako by je přejel těžkým válcem. Jakmile
sloni odejdou od vody, kráčejí rychle kolik hodin, než se dají do
pastvin; toho jitra předešli obři pronásledovníky své nejmíň o čtyři
hodiny, takže bylo lovcům třeba pospíšiti, aby dostihli kořisti, prve
než nastane polední úpalné vedro.
Nad očekávání dosáhli svého záměru a vůdce poranil těžce
samici. Ježto však byli šestihodinným během na smrt unaveni,
nebylo jim možná v přestrašném žáru slunečním stíhati stáda, jež se
po výstřelu dalo na útěk. Ustali je tedy pronásledovati, aby se
nazejtří opět za ním pustili; což bylo tím snáze možná, poněvadž se
sloni jdouce po svých spádech výjimkou zase přiblížili k veletoku,
takže bylo lze od břehu za půl hodiny přijíti tam, kde slon byl
poraněn, byť i to místo bylo na dvě hodiny proti proudu od toho,
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kde ráno počali. Mimo to lovec byl jist tím, že slon těžce jsa poraněn,
bude sám potloukati se po lese nebo dokonce zdechne.
A vskutku nazejtří ukázalo se, že Witboy soudil správně. Nalezl
jen několik set kroků nad místem, kde slona minulý den poranil,
jeho mrtvolu. Zvíře pokusilo se nejspíše prchati za svými druhy, ale
zakrátko zůstalo pozadu a skácelo se mrtvé. Witboy spatřil mrtvou
kořist před sebou, co by kamenem dohodil, podepřel pušku
o nejbližší strom a pobídl sluhy, za ním se klátící, ať si pospíší a dají
mu sekyru, aby slonu vysekl kly; potom sám zamířil k mrtvole,
došel k ní až na deset kroků, ale vtom zarazil se, uzřev na padesát
kroků dále na stezce slonů mrtvé sloně. Bezděky připadlo mu, že tu
lvi pokračovati v záhubě, již on začal, usmrtivše osiřelé mládě.
A věru dříve, než se nadál, domněnka jeho stala se pravdou, neboť
nepokročil ještě ani o krok, a vtom ozval se strašný řev lva,
vystupujícího z řídkého křoví, asi sto kroků před lovcem.
Byl to statný chlapík, s kterým bylo Makhosovi podstoupiti boj
o kořist. Jsa z obecné odrůdy měl hustou hřívu a kosmatou čupřinu.
Srsti byl neobyčejně tmavé a ta se ještě pod nízkými, ale košatými
trnovníky velbloudími, daleko od sebe stojícími, jevila téměř černou.
V jihoafrické pustině jest zvykem, jejž známý rovně jako cizinci
zachovávají, totiž vespolek se líbati a rukama si potřásati. Což tedy
divu, že lev jsa pánem lesa a mocnějším z obou chtěl jen, jak se
slušelo, po svém způsobu, tlapami upřímně přivítati hosta. Tak se
tedy přítel lev přiblížil Witboyovi. Jan však znal čeládku tuto dosti
dobře, za několikaletých toulek vzbudil nejednou bez své záviny
v leckterém lvu laskominy, ba několika z nich, kteří byli příliš
dotěrní, posloužil olověnými pilulkami a pak jim necitelně
a nemilosrdně stáhl kůži. Tentokráte nezdálo se, že pozdrav projde
jako obyčejně; olověné pilulky byly sice do jedné v opasku, ale
neblahá oplatka – chyběla. Puška byla podepřena tamto na stromě
a sluhové rozprchli se hned, jak se lev po prvé na přivítanou ozval,
po stromech, nedbajíce pána, volajícího, aby mu přinesli ručnici.
Dáti se na útěk, ba otočiti jen hlavou nebo jinak se pohnouti, bylo by
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způsobilo zkázu, nehledíc ani k tomu, že by se tím lovec zrovna za
prvním pozdravem zle provinil proti mravům v zemi obvyklým.
Nespouštěje tedy očí se lva, neustále pozdravujícího, totiž
vrčícího, a maje ruce založeny, Jan Witboy stál na místě, odkud
spatřil slona a jeho vraha. Ten zatím klusal tak pádně, ale bohužel
i tak rychle s pootevřenou tlamou blíž a blíže, že Jan užuž cítil těžké
tlapy na svých ramenou a v obličeji teplý dech šelmin. Neutěšená to
věru podívaná na skvělý, strašný chrup lví, cení-li se na tebe bez
obyčejného prostředníka, železných tyčí; v širé pustině a to z dálky
víc a víc ubývající. K tomu strašné vrčení, přechod to z chraplavého
bručení ve řvaní. Ubohému lovci bylo vrčení to jistým znamením
vyššího vzteku, blížící pak lev projevoval tím, kteraké jest Jeho
Milost lesa pán špatné nálady mysli: Po několika chvilkách, které se
Witboyovi zdály nekonečnými, a když uplynuly, zase tuze
krátkými, šelma dospěla slonice. Laskavý čtenář dovolí, abych dále
vypravoval vlastní řečí Witboyovou:
„Tu stál lev přede mnou,“ Jan Witboy ukázal na peň bleskem
spálený a na dvanácte kroků vzdálený, „vypínal vysoko hlavu
a čuměl na mne. Chtěl nahlédnouti do mého srdce, zdali se ho
nebojím. Rozceněnými zuby mínil mi nahnati strachu, abych se stal
plachou gazelou. Ohonem tepal trávu, ale pomalu, z tohoto pak
náhlého a přece volného tepotu i z chraplavého vrčení, poznal jsem,
že mi mořena tau (pohlavár lev) není nakloněn a že mne ani na
přivítanou, ani na rozchodnou nepozdraví žádným „rumela“.
Dvakrát a snad ani ne dvakráte pohnul jsem, co jsme byli pospolu,
víčky. Strachoval jsem se, abych ani tím nepodráždil lva. Volně stál
jsem tu jako strom, kterému však všekaz prožral a podkopal kořeny;
stehna mne tížila, jako bych visel na některé olověné tyčce, jež můj
pán prodává batům (barevným domorodcům), kolena a nohy třásly
se mi pod tělem a cítil jsem, jak mne síly opouštějí. Ba, to zlé jeho
oko, ty rozceněné zuby, ty mne oslabily, ale zároveň mne
vzpřimovaly, neboť netroufal jsem si utéci. Viděl jsem, že
nevyváznu smrti. Tiše, aby toho lev neslyšel, řekl jsem rumela
svému pánu, příteli Afrikovi a všem těm soukmenovcům, jichž
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jména mi právě připadla. K těžkým nohám přidružila se ještě bolest
na prsou. Strom sice stál posud, ale peň jeho – prsa – stísněn byl se
dvou stran, jako by zapadl do úzké skalní rozsedliny. Maje mne
stále na mušce, lev očmuchával slona, mezi námi oběma ležícího.
Nazdvihl po druhé obrovskou lebku, ale –“ a tváře Witboyovy
rozšklebily se, co mohly, neboť ubohý znetvořený obličej nebyl
schopen úsměvu – „na mne se nepodíval, zrak jeho střehl se mého!
To byl první záblesk naděje, že mne pokládá čarodějem a že mu, ač
nemám v rukou žádného tlobole (pušky), připadám kozanou
(nižším náčelníkem).“

Mainstreet v Eliščině Portě.
Witboy poznal takto rychle, že se právě tak jistě zachrání, jako
mu před několika chvilkami jistá hrozila smrt. Tíha spadla s těla,
těsné skalní balvany rozestoupily se a strom stál tu volně; všekazi
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zalezli, peň už se netřásl, slabost ho opustila, a nic ho již netísnilo.
Ano, Jan Witboy nabyl odvahy, běs přeskočil z něho do lva; to již
nebyl lev, který ležel za slonem, to bylo pouze phyri (hyena, vlk).
A phyri odvrátilo hlavu, ustoupilo krok nazad, ha, ha, ha, lev dal se
v ústup. Krok, druhý krok, a chůze jeho se zrychlovala. Hlavou byl
obrácen ke mně, ale zlé oči jeho jen zřídka povznesly se k mým.
Střetly-li se zraky naše, tu šelma hodila hlavou zpět a tlamou
chňapala po mně ukazujíc mi zase zuby na palec dlouhé. Pětkrát
deset kroků lev ustoupil. Witboy byl by radostí skočil za ním, než
Witboy stanul a s dobrou se potázal. Chtěl jsem ustupující šelmě
poděkovati: Ty dobrý lve, myslil jsem si. Pak zase chtěl jsem mu
spílati: Ty zbabělce, hleď, utekl jsi přede mnou. Morena tau však byl
horší ode mne, uhodl mé myšlenky, neboť najednou se otočil
a dlouhými skoky rozběhl se na mne.
Chtěl mne polekati a vrčel jako Matabele, který v tlupě zbabělých
Makalaků, aby vynikl, křičí a kirim kolem sebe mlátí, aby zpupností
svou všem ukázal svou sílu a nadvládu svého kmene. Lev přiblížil
se mi až na zdélí dvou slonů a čuměl na mne, co bych třikrát
oddechl, po té však se obrátil a dlouhými skoky utekl. Jen jednou se
ještě ohlédl a pak zmizel v křoví. Já však stál pořáde na témž místě,
kde mne po prvé tak polekal, naliv mi těžkého olova do nohou.
Teprve potom přišli sluhové, přinesli pušku a sekeru tvrdíce, že
mám vydatná kouzla na těle, neboť prý lev uprchl, aniž mne
zardousil. Neposlouchal jsem řeči zbabělců, ale pohrozil puškou
v tu stranu, kam lev uprchl.
„A přece mne nesnědl,“ byla poslední slova Jana Witboye, když
líčil, v jaké nemilé společnosti ocitl se dne 24. m. července v lese
zambezijském. Nazejtří vystopoval nové a čerstvé stopy sloní na
břehu veletoku, šel po nich, ale nepřišlo mu nic do rány.
S pány Allenbergem a Vermoldem učinil jsem několik vycházek
k Zwartkopriveru a Zondaagsriveru a nasbíral jsem přitom přečetné
zkameněliny, náležející do útvaru jurského. Sbírky své a klece
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s živými zvířaty10 hodlal jsem odeslati do Evropy po parníku Arabu,
majetku to Union Steam Ship Company. Také dohlížel jsem, když se
nakládala loď, která vozila bedny ze skladišť do parníku,
zakotveného na půl míle od břehu, a neodešel jsem z lodi dříve,
dokud tam nebylo všecko opatrně složeno. Potom odebral jsem se
do města, abych vykonal návštěvy na rozloučenou, neboť chtěl jsem
týmž parníkem jeti až do Města Kapského, tam pobýti čtrnácte dnů
a pak přestoupiti na parník German. Vrátiv však se k moři, spatřil
jsem své bedny, any byly nakupeny na pobřeží. Když totiž táhli loď
lanem skrze příboj, přetrhlo se, a loď vržena jest na souši, při čemž
do ní vnikla voda. Jen zázrakem nerozbila se loď o dřevěný most
přístavní v trosky, takže jsem nepozbyl výsledku práce za poslední
čtyři léta. Poněvadž pak nebylo lze, abych svého břemeni dostal na
palubu Arabovu, než ještě téhož odpoledne odjel, svěřil jsem je
v dohlídku rakouskému konsulu, nově pro Eliščin Port
ustanovenému, panu z Mosenthalu, maži to jak úslužnému, tak
velice vzdělanému, který se mimo to za mého pobytu v Portu
Eliščině s velkou měl ke mně ochotou, zastávaje se vůbec v cizině
velmi vřele záležitostí rakouských.
Když jsem po čtrnácti dnech vstoupil v Kapském Městě na loď,
nalezl jsem bedny své na Germanu v lepším pořádku srovnány
a zvláštním prkenným pažením opatřeny, z čehož povinen jsem
díky hlavně panu Mosenthalovi, Allenbergovi, Vermoldovi
a druhému důstojníku lodi Germanu. Třetí den, co jsme vyjeli
z Eliščina Portu, přistali jsme je Městě Kapském, kdež mne rovněž
tak srdečně přivítali jako v městě předešlém. Tam učinil jsem
několik výkladů o svých cestách, zejména též ve filosofické
společnosti, která mne rok předtím zvolila dopisujícím členem.
V Městě Kapském bylo mi také zvláštní ctí, že jsem seznámil se
s Jeho Excellencí místodržitelem kolonie Kapské sirem Bartlem
Frerem, jenž náleží k nejčelnějším anglickým politikům
Velmi mne bolelo, že jsem nikterak nemohl věrného Moska odvézti s sebou do
Evropy.
10
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a zeměpiscům, potom s několika šlechtici, kteří činili jeho družinu,
zejména se synem lorda Hathurtona, panem Littletonem. Tolikéž
poznal jsem ministry kolonie Kapské, mnoho nejpřednějších členů
obou sněmoven parlamentu kapského, proslulého astronoma
profesora Gilla, kustoda jihoafrického musea pana R. Trimena,
zemského geologa Dunna, geologa Shawa, botanika Boluse,
redaktory časopisů „Cape Times“, „Argus“, „Standard Mair“
a „Lantern“ jakož listu „Uitenhager Blatt“ pana Bidwella – vesměs
to pány, kteří se vřele ujímali mého zámyslu prozkoumati střední
Afriku Jižní a pak otevříti Střední Afriku na jih. Členové parlamentu
prokázali mně velikou čest, ježto ten den, když jsem odjížděl
z Města Kapského, hon. Brown učinil ve sněmovně návrh, ať se
správa osady Kapské ujistí mojími službami, aby nově bylo
propátráno území mezi Vaalem a Zambezim. Vláda Kapská však,
jak jsem se později dozvěděl, žádala ctěného pana navrhovatele, aby
hledě k návratu mému do Evropy odvolal svůj návrh.
V Městě Kapském bylo mi zase věnováno čtyřicet liber šterlinků,
které mi byly velmi vhod, ježto jsem delším pobytem
v Grahamstownu a v Eliščině Portě vydal mnohou libru peněz
v Cradocku nabytých a k návratu určených. Doby v Městě Kapském
strávené užil jsem z polovice k tomu, že jsem na břehu mořském
lovil ryby a houby, kdežto mne zátoka algojská opatřila zejména
hlavonožci, mlži, plži, mořskými housenkami a řasami, její pak okolí
rostlinami a zkamenělinami.
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Sloní noha (Testudinaria elephantipes).
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Jihoafrické moje sbírky národopisné a přírodopisné, pořízené po
výtce na třech mých cestách, skládají se asi ze 30.900 kusů, z nichž
jsem více než 12.500 vystavil od začátku m. května do konce října
r. 1880 v pavilonu des amateurs (milovníků umění) ve Vídni, který
mně k tomu vysoké c. kr. ministerstvo obchodu laskavě propůjčilo.
V této sbírce bylo přes 1300 národopisných předmětů, kterých
poskytli mně kmenové: Křováci, Hotentoti, Fingo, Gaika, Gaieka,
Pondo, jižní a severní (matabelští) Zulové, Basutové, Bečuani
(Batlapini, Barolongové, Bankvakecové, Makhosi, Manupi,
Baharucové,
Bakhatlové,
Bakvenové,
východní
a západní
Bamankvatové),
jižní
a severní
Makalakové,
Mašonové11,
Manansové, Matongové, Masupiové, Marucové, Mabundové,
Mankoë; několik kusů nabyl jsem od obyvatelů svatohelenských
a madeirských a některé byly výrobky osadníků. V přírodopisném
oddělení obsahuje se sbírka kozí určených, aby byly vycpány,
pročež těla těchto zvířat byla po smrti náležitě změřena, a kromě
toho sebrána 41 lebka. Nadto bylo 14 menších zvířat uloženo v lihu.
Dále byly tam 71 spratek, 62 anatomické preparáty, 10
pathologických předmětů, 134 souroží gazelích, antilopích,
pakoních, buvolích a j. Z ptačích kožek bylo vystaveno, a to ode mne
preparovaných 271; od lovce slonů Gradshawa získal jsem 62, 69
pak směnil jsem s Mr. Valshem za slonovinu; 42 koupil jsem od Mr.
X. z kolonie Transvaalské a 20 od taxidermisty jihoafrického musea
v Městě Kapském12. Potom měl jsem z ptáků 11 anatomických a 4
pathologické preparáty, 23 hnízda, 89 vajec a skupinu 57 pštrosích
per, spořádaných v osmi rámcích.
Z plazů: 25 želv (2 anatomické preparáty); 256 ještěrek (2
anatomické preparáty)13; 87 hadů (10 anatomických preparátů) a 45
Viz přídavek 8.
Asi 50, koupených jednak od čtyř sběratelů nejprve jmenovaných, jednak od pana
Browna v Tati, jsem dílem rozdal, dílem po výstavě kimberleyské s jinými
předměty prodal, abych uhradil schodek její; asi 60 kožek ptačích zůstalo v Praze.
13 Stejný počet ještěrek zkazilo se mně v Jižní Africe, poněvadž jsem neměl dosti
silného vinného lihu.
11
12
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obojživelníků Dále: 69 ryb (4 anatomické preparáty) a 35 vajec
rozličných žraloků. Členovců nasbíráno 2256.
Hmyzů nasbíral jsem od r. 1872 až do r. 1878 přes 18.000, 1.300
pak směnil jsem za slonovinu s lovcem drem Bradshawem. Ve
výstavě bylo jich 2.056 kusů, a to: 1.741 brouci, 4 housenky, 25 vos,
všekazí králová, 162 kobylky, 62 ploštice, 19 švábů, 39 hmyzích
staveb14. Klíšťat bylo 8, korejšů 33, pavouků 51, hnízd pavoucích 8,
štírů 36, stonožek 40, mnohonožek oblých 20, červů 4 druhy
vystaveny.
Měkkýšů bylo 782, mezi nimi 9 hlavonožců a 3 ulity hlavonožčí,
148 plžů, 26 mlžů, 43 přílipky, 26 mořských housenek, úhrnem 243
kusy, uložené vesměs v lihu. Raků poustevnických bylo sebráno 10,
ulit plžích 370, mlžích 100, přílipčích 70, dohromady 540 kusů15.
Z nižších řádů mořských zvířat bylo ve výstavě 933, zejména 37
mořských ježků, 15 hvězdic mořských, 7 slimejšů. Z mořských
polypů bylo vystaveno: 31 skupina korálů ze Sv. Heleny, 336 ze
zátoky algojské, 3 ze zátoky stolové, 365 hub ze zátoky algojské
a stolové, 59 hub v lihu a 7 ze zátoky stolové, dohromady 801 kusů16.
K těm družila se konečně 73 nižší zvířata mořská.
Z 1.138 vystavených zkamenělin dostal jsem asi 60 darem od
pánů dra Reeda v Colesbergu, Murraye v Kuilfonteinu, Kidgera
v Cradocku a Cooka v Eliščině Portě, všechny ostatní sebral jsem
sám. Dále bylo ve výstavě 1.130 sušených mořských řas, 364 plody
a semena, všeliká dřeva, houby a j. 3.328 sušených rostlin v herbáři,
z kterých jsem 64 kusy dostal darem. Z nerostů bylo vystaveno 720
kusů17.
Pobyv sedm let mimo vlast, nemohl jsem déle odolati touze,
abych zase spatřil své milé příbuzné a přátele v Evropě. Ponenáhlu
Hmyzy nabodal pan Dr. Nickerle v Praze, určiv je z valné většiny.
Nepočítaje v to 300 duplikátů.
16 Nepočítám v to 500 duplikátů. Z těch všech koupeno 50 exemplářů, ostatní
nasbíral jsem sám.
17 V to není počítáno 411 kusů, z nichž jsem mnohé nedávno dal brousiti, přičemž
ukázalo se, že jsou to onyxy neobyčejné krásy a jaspisové valouny, bohaté niklem.
14
15
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mizelo zrakům mým pobřeží u Green Pointu a potom kupa hory
Stolové. Oceán, jemuž bych byl před sedmi lety málem propadl za
kořist, byl tehdá obrazem utěšeného míru a zachoval mne ve své
přízni, dokud jsem nevstoupil zase na evropskou půdu.
Dne 5. m. srpna r. 1879 rozloučil jsem se na palubě parníku
Germanu s Jižní Afrikou. Sbírky mé byly poslány do Evropy po
několika částech. Největší zásilku, asi 50 beden, sám jsem přivezl
s sebou. Z přivezených živých zvířat odevzdal jsem karakala, dva
hnědé orly a hadilova zoologické společnosti londýnské. Ostatní
odvezl jsem do Rakouska. Jeho císařská Výsost králevič Rudolf ráčil
milostivé přijati jeřáby korunaté; paviána velmi krotkého a šedého
jihoafrického jeřába dal jsem městskému zastupitelstvu pražskému
pro městský sad, tmavohnědého pak supa mrchojeda
a dlouhorukou jednu opici zanzibarskou fysiokratické společnosti.
Když jsem po několik neděl meškal v Londýně, podaly mi
některé anglické rodiny nové důkazy své štědrosti, po kterých jsem
byl s to, abych sbírky své dopravil do vlasti. Zejména povinen jsem
velikými díky panu Littletonovi, synu lorda Hathurtona, který mně
poskytl 100 liber šterlinků, jakož i ředitelstvu Union Steam Ship
Company, jež mi prominulo všecko dovozné od Města Kapského až
do Southamptonu.
V duši mé tane pevný úmysl, že se jak možná nejbrž vrátím do
Jižní Afriky, abych pokračoval u výzkumech, a to nejprv, abych
některá zajímavá místa, na kterých jsem jen mimochodem mohl
pobýti, prohlédl zevrubněji, po druhé pak abych spoléhaje na
zkušenosti, získané za posledních sedmi let, rozšířil prozkumy své
z Afriky Jižní do Střední18.

18

Viz přídavek 9.
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Přídavky
1. a 2. Když bolesti hlavy a nával krve do ní byly příliš prudké,
pomáhal jsem si přikládaje silnou náplast hořčičnou na krk, po čemž
se hlava náramně zapotila a sklíčenost poněkud ustala. Za šestnáct
měsíců, co jsem churavěl zimnicí, užíval jsem všeho všudy jen asi po
dva měsíce malých dávek chininu, nikdy nad dva grany větších
a většinou jednogranových. Nejvíce mi prospěly silné poty, které
mne sice z počátku oslabovaly, ale zapudily těžký dech, bolesti
hlavy a v týle, lámání v údech i temný pocit tíhy ve stehnech.
3. Ceny plodin jsou v říši marucko-mabundské podle tabulky na
další straně.
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Na jižním břehu
čobském naproti
Impaleře, nebo na
jižním břehu
zambezijském
u slapů
Viktoriiných, jakož
i naproti městu
Vankovu
Malé
Kartounu
skleněné metry
perly kg

V Šešeke
V severních
(V zemi barocké a středních
jsou ceny
krajinách
o třetinu menší)

Malé
Kart.
skleněné metry
perly kg

Malé
Kart.
skleněné metry
perly kg

Mabele, asi 10
kilogramů
Imboni, 8 až 12 palic

1/
4

4

1/
4

3

1/
8

11/2

1/
4

3

1/
4

2

1/
8

1

Litu, di-nau, 10
kilogramů

1/
2

4–5

3/
8

3

1/
6

11/2–2

Rosa, 10 kilogramů
Masošvani, 10
kilogramů

3/ –1/
8
2

3/
6–61/2
8
31/4–41/2 3/8–1/2

3
3–31/2

1/
8

11/2
2

Manza, 10 kilogramů
Stanga, veliký vodní
meloun anebo jedlá
dýně
Dýně hruškovité
Mačuku (tabák), asi 1
kilogram

1/ –3/
4
8

3
1

1/
4
1/
8

3
1

1/
6

1/
8

1/
6
1/ –3/
2
4

1
6–8

1/
8
1/
4

1
3

1/
8
1/
6

1/
6

2

zdarma zdarma

3–4

1/
4

3

1/
8

2

3–4

1/
4

3

1/
8

2

11/2

1/
8

2

1/
16

1/
2

1/
2

nebo
vlněnou
pokrývku
Všelijaké plané ovoce, 1/6
2
10 kilogramů
Bučuala, asi 6 litrů

1/
4
1/
4

Pivo morulové (v
zemi Makalacké
lacinější)
Imphi, svazek 12 kusů 1/8

1/
6

1/
16

11/2
1/
4

1/
4

1–11/2
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4. Když jsme jeli zemí makalackou, Bradshawův makalacký sluha
jménem Mapani putoval s vozem. Kdysi spatřil jsem na místě, kde
les byl hustší, ležeti v trávě starce a mladého muže, z nichž mladší
náhle zavolal Mapaniho. Jedvaže oba zpozoroval Makalaka, tu
chvíli skočil k nim, strhl klobouk s hlavy a již ležel u nohou starce,
svého otce. i provolávaje několikráte „rumela“, tloukl dvěma
železnými motykami o sebe. Když zase povstal, uzřel jsem po prvé
slzy v očích dospělého černocha. Jakmile jsme potom učinili
zastávku, přišla k Mapanimu stařena nesouc mu s velikou těžkostí
asi dvacet pět kilogramů žita. Byla to matka makalackého sluhy.
Jinou příhodu vypravoval mně Diamond, který za posledních
dvanácte let doprovázel obchodníků a lovců na jejich toulkách po
Jižní Africe, hned jako sluha, hned jako kuchař nebo vozotaj, a pak
když se udála vhodná příležitost, sám zkusil štěstí stav se lovcem.
Na svých loveckých výpravách zastřelil tolik slonů, že by si býval za
ně mohl v zemi Griquů koupiti farmu, kdyby nebylo pálenky
bývalo. Jsa chud, chorý a sešlý věkem po přečastém pití nebyl
posléze již s to, aby lovil slony, ba ocitl se tak na mizině, že ani
puška, kterou střílel, nebyla jeho. Ale byly chvíle v jeho životě, že
v této žertvě opilství, když spatřil klidnou domácnost některou,
procitlo svědomí a káralo jej. Umíniv si, že se polepší, přišel kdysi
do osady Kapské a tu sešel se také s hnědou ženou griquaskou,
která s ním vstoupila v manželství. Ochotně přenechal jí otěže vlády
a nebyl přitom zkrácen, neboť potud nebyl žádný pán s ním tak
spokojen jako ten, u kterého spolu se ženou sloužil. Byl to
obchodník a bral se zemí makalackou až k řece Zambezi. Než ještě
Diamond přišel do Makalacka, stal se otcem, což jak se zdálo,
ustálilo ještě pevněji polepšenou povahu jeho. Tehdá pršelo silně
v zemi makalacké, a domorodci vítajíce vřele déšť, očekávali hojnou
žeň; pocestní však měli veliké potíže, neboť v rozmoklé půdě těžko
bylo postupovati. Z tohoto deštivého počasí hnědá žena a dítě její
ochuravěly, a když rozložili se táborem na malé mýtině poblíže vsi
Menonovy, choroba nemluvněte povážlivě se rozmohla. Jeli jsme
zrovna po této mýtině. Diamond seděl vedle mne na kozlíku a náhle
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obrátil se ke mně řka: „Hle pane,“ a při tom ukázal bičem
doprostřed mýtiny, kde bujná tráva vypučela, „tam pohřbeno jest
mé dítě.“ Když se za dřívějšího pobytu na tomto místě podvečer
s tahouny vracel z pastvy, žena jeho přišla mu v ústrety:
„Diamonde,“ pravila, „naše dítě jest mrtvé.“ Výbuch bolu muž
překazil své manželce zamávnuv rychle rukou a vece: „Ženo, buď
zticha a nezkalené tváře; zpozoruje-li to Makalaka, tož nesmíme
pohřbíti svého děcka!“ Makalakové totiž nedopouštějí z pověrečné
jakési pohnutky, aby cizině, buďsi černoch, nebo běloch, byl
pochován na jejich území. Umře-li někdo nešťastnou náhodou
v poříčí řeky Maitengue, nezbývá než dopraviti ho na pomezí a tam
teprve pohřbíti. To věděl dobře Diamond a ježto nemohl pro špatné
cesty ani za čtrnácte dnů tak daleko dojeti, tož bylo mu buď jak buď
zatajiti, že dítě skonalo, a vykopati mu za temné noci hrob. Diamond
rozhodl se také, že svému pánu nepoví nic smrti jedináčkově. Vůči
svým tovaryšům pak nutil se, jak jen mohl, aby vypadal vesele;
i několik Makalaků, kteří u něho právě byli hostmi, oklamal tak, že
netušili těžké jeho ztráty. Když posléze Makalakové odešli,
Diamond vkradl se do nejbližšího křoví, aby si ujistil, že se již
vzdálili, a vrátil se poté rychle k své ženě, která se dělala, jako by
spala vedle svého mrtvého dítěte. „Odnes robě do vozu, zabal je
šátkem, nech je tam a odpočiň si trochu na houních pod vozem,“
velel pak manželce. Žena učinila, jak jí bylo rozkázáno, kdežto
Diamond obíral se potahem. Přivedl tahouny, napřed uvázané,
k prostředním, přivázal je docela mimo svůj zvyk k nim a když to
vykonal, položil se na pohled, aby spal, opravdu však bděl. Tak
strávil několik hodin, poté vstal a odvedl všecky voly zprostředka
kupředu, zavolal ženu a jal se s ní odklízeti hojně nahromaděné
výměty zvířecí na místě, jež zdálo jim se dostatečným k hrobu
dítěte; tu oba vykopali mělkou jámu a položili do ní mrtvolu.
Poslední službu prokázal děcku svému Diamond sám. Nebyl s to,
aby ženě zabránil vzlykot, a poněvadž se bál, že by se tím prozradili,
poslal ji zpět na její lůžko, sám pak zaházel růvek, přikryl jej
zvířecími výkaly a pak zase svázal na témž místě zkrátka tahouny,
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jež teprve k ránu postavil na obyčejné jejich stanoviště. Makalakové
nezpozorovali pohřbu, ale několikadenní pobyt na témž místě
neblaze působil v ženu hotentotskou. „Od té doby,“ pokračoval
Diamond, „klesal jsem opět, manželka churavěla hůř a hůř, trvalo to
jen několik neděl, a bylo mně také pro ni kopati jámu. Když umřela,
dal jsem se zase do pálenky a stal se bývalým Diamondem i zůstanu
tak, až i mně vyhrabou někde pod starým trnovníkem jámu.“
5. Byla již zmínka, že mladistvý lovec pan Cowley usiloval
mermomocí, aby z něho byl Gordon Cumming, a takovou ctižádost
roznítil v něm výsledek jeho prvé lví honby, na níž zastřelil
dospělou lvici. Jinou příčinou této snahy bylo bezpochyby to, že
lovečtí jeho tovaryši, oba angličtí důstojníci, už zmínění, ač nad něj
bez odporu vynikali zkušeností, přece neměli ani štěstí ani
příležitost, aby zabili některého krále zvířat. Znal jsem sice lovce
lvů, slonů i pštrosů, jakož i obchodníky se slonovinou, kteří se na
svých toulkách náhodou srazili se lvy a s nimi zápasili, ale z těch
všech asi čtyřicet neznám kromě nebožtíka přítele Cowleye
žádného, jenž by se býval v Jižní Africe otázal domorodého knížete:
„Moreno (králi), ukaž mi ve své říši místo, kde bych jistě zastal
a sklál lva!“ Ježto pak Cowley, když kníže vyhověl jeho přání, také
provedl svůj záměr, tož nemůže mu nikdo upírati odvahy
a statečnosti; ale snad mohli bychom ho viniti z nezřízené smělosti,
a to tím spíše, poněvadž by byl na této svojí druhé výpravě lovecké
málem pozbyl života.
Putuje-li od jihu na sever, cestovatel bývá v severních zemích
bečuanských a na sever od řeky Zambezi přepadán tak často lvem,
že toho pak žádá jeho čest a povinnost, ba často i nutným se vidí,
aby ochránil život své družiny a pustil se v boj s nejsilnější
jihoafrickou šelmou. Lev totiž obořuje se nejen naň sama za
loveckých jeho vycházek, nýbrž i na sluhy, když jdou pro vodu,
hlídaje tábor a jinde, i na tahouny, ani se pasou, nebo v noci na
tábořiště jeho, nebo též druhdy na majetek kmene, u kterého
cestovatele právě pobývá. Kdykoli vzpomenu si Cowleye, nikdy
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nelze mi zhostiti se žalostného pocitu. Pořád ještě představuji si
jarého mladíka s tvářemi jako krev a mléko, vidím jej, an mužně
snáší všecky sloty jihoafrického lovce, a pak trápím se tím více, že
toto tělo, zdravím jen kypící, podlehlo za několik málo dnů střídavé
zimnici (malarii). Na svahu lesnatých výšin, jež sklánějí se při
horním toku říčky Panda ma Tenky v lučnaté její údolí, několik set
kroků nad stejnojmennou stanicí obchodní, pochovali lvího lovce.
Kamenná mohyla, kterou přikryli hrob, aby od něho odvrátili hyeny
a šakaly, označuje rov mladého hrdiny.
Bylo to dne 3. m. září, když Cowley za večerního kvasu, kterým
den jak den pijíce med končili v Šešeke na dvoře maruckém večeři,
pronesl ke králi Sepopovi shora řečenou otázku, žádaje od něho, aby
mu dal za průvod několik Maruců nebo Masupiů, kteří by mu
ukázali místo, kde se často lvi zdržovali. Na tuto otázku Sepopo dal
se do hlasitého smíchu: „To právě hovořilo dítě; vždyť jsi ještě tuze
mlád, abys zabíjel lvy! Makoo (bělochu), buď jist, že lvi umějí
kousati!“ Poněvadž však Cowley skrze tlumočníka Jana Mahuru
trval na své žádosti, král zavolal z polokruhu mužů, kol něho
dřepících, čtyři a naznačil jim levý břeh Kašteje, několik mil pod
Šešeke od severu do řeky Zambezi vtékající, tam že bílý lovec zajisté
zastihne lvy. Nazejtří dopoledne Cowley odrazil v malé kocábce od
Šešeke, vesloval po proudu řeky a dospěl za tři hodiny ke vtoku
pobočky zambezijské, králem uvedené. Tak, jak již bylo pověděno,
rozděluje zvěrnatou rovinu, na východ od Šešeke se prostírající
a řečenou Blockleyovým kraalem, v menší západní část a východní
díl velmi rozlehlý. Sotvaže přistal, Cowley zastřelil k úplné
spokojenosti svých průvodčích tučnou gazelu rákosnou, jež
vyskočila z vysoké pobřežní trávy. Ježto se však po výstřelu tom
všecka zvěř, vůkol se pasoucí, pokud bylo dohlédnouti, skryla, tož
Cowley ustanovil příští den k honbě.
Nazejtří lovecká společnost vybrala se již ranním jitrem z tábora
a šla podle levého břehu kaštejského. Tmavý předmět, vytanuvší
v dáli, jejž domorodci pokládali lvem, objevil se zatím žíhaným
pakoněm. Když tak prošli nadarmo několik mil, lovci vrátili se
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velikým obloukem napravo přes zvěrnatou rovinu do svého
tábořiště u vtoku kaštejského; ale poněvadž úpalné vedro zmírněno
bylo hustými mračny, na obloze stojícími, Cowley posvačiv
a nechav jednoho černocha k obrané tábora, zkusil svého štěstí po
druhé. Šli zase při břehu kaštejském, ale dál od něho než dopoledne,
i zdálo se, že budou míti více štěstí, neboť už na počátku přecházky
střetli se s početnými stády zeber a žíhaných pakoňů; než Cowley
rozhodl se, že užije zbraně jen proti některému údu královské
rodiny lví. Nechavše tedy zvěři po pravici, obrátili bedlivý pozor na
levici, zvláště na vysokou pobřežní trávu, v níž se jistě bylo nadíti
šelem. Tu opět černoši učinili bělocha pozorna, že na čtyři sta kroků
před nimi jest jakési zvíře. Když se přiblížili, povstala lvice.
Počuměvši několik vteřin na lidi, k ní kráčející, obrátila se a pomalu
odcházela. Cowley poslal jednoho černocha tam, kde šelma ležela,
a s oběma ostatníma jal se pronásledovati lvici. Pospíchaje rychlým
krokem kupředu, dohonil ji až na dvě stě kroků, když tu šelma
zatočivši se stanula. Lovec užil té chvíle a vypálil zčerstva po sobě
dvě kulky po šelmě. Oba výstřely minuly se cíle; lvici však, zdálo se,
nelíbily se svištící kulky, neboť hlasitě vrčíc mrskala ohonem svým
o půdu. Poté se na chvilku položila, ale pak vyskočivši zamířila
zrovna na své nepřátele. Cowley poklekl a střelil ze vzdálenosti sto
padesáti metrů, chybil však opět. Tím rychleji postupovala lvice.
Oba černoši, stojící za lovcem, poradili se s Vaňkem a utíkali, co jim
nohy stačily, křičíce a zlořečíce šelmě. Cowley vrhl se na zemi
ukrývaje se za bochníkovitým všekazištěm, sotva 3/4 metru
vysokým, a vypálil odtud třetí ránu ze vzdáli třiceti metrů. Kulka
zasáhla šelmu s takovou silou do předního kraje lopatky, že sražena
byvši zpět, padla na zadní nohy. Zařvavši lvice chňapla po ráně
a dala se u veliké skoky; na štěstí však všímala si jen prchajících
černochů přehlédnuvši Cowleye. Aby tedy pozor šelmin neupoutal
na sebe, lovec střehl se nabíti pušku, nýbrž byl úplně zticha. Tak ho
lvice, která zatím zmírnila krok, minula napravo ve vzdálí tří kroků.
Teprve když byla o sedm kroků dále, nabil znova ručnici, otočil se,
jak jen mohl opatrně, za všekazištěm a opřel o ně pevně zadovku,
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hotovuje se statečně k páté ráně. Ještě neležel dočista v úkrytu, ana
se lvice zpozorovavši jeho pohyb ohlédla, ale zase ho nespatřila.
Jakmile se šelma obrátila po sluzích, Cowley vypálil. Kulka zasáhla
lvici za pravým uchem a trochu pod ním, takže se v tu chvíli
skácela. Nicméně vystřelil Cowley ještě po druhé, aby byl jist, že mu
neuškodí. Bylo to zvíře téměř dospělé, jehož kůži mně nastávající
Cumming ukázal chlubě se jí nemálo. Úspěch Cowleyovu nedivil se
však nikdo tak jako král Sepopo.
6. Sucho pohubilo bohužel část Svobodného státu Oraňského
a rozsáhlé kraje osady Kapské tak, že přemnozí statkáři zchudli,
a valná většina, na jejíž pozemky neskrápla po celý rok ani kapka
deště, utrpěla velmi těžké ztráty. Tolikéž byli zle postiženi vozkové,
kteří volskou přípřeží obstarávají dovoz od přímoří do vnitrozemí.
Sucha tato vracejí se v tyto krajiny jihoafrické bohužel občas
a budou zapuzena teprve za několik desetiletí v některých krajinách,
až nastavěny budou obrovské hráze. Některé kraje osady Kapské
neměly zčásti tohoto i minulého léta více než dvanáct měsíců ani
jediného deště, takže suchota zničila mnohým osadníkům přes
desetinu dobytka; jakýs pan Ch. pozbyl ku př. ze čtyř tisíc kusů více
než tři tisíce.
7. Nemýlím-li se, počali pštrosy chovati ve Svobodném státě
Oraňském, ale brzy nechali toho až na jednotlivé pokusy. V osadě
Kapské naopak oddali se té věci s velikou péčí, takže se jim skorem
úplně zdařila a dostihli v tom téměř vrcholu. Nyní pak odtamtud
dopravili značnější počet krotkých pštrosů do republiky a tam je
teď, jak doslýchám, chovají tolikéž s prospěchem. Mnozí pěstitelé
pštrosů užívají inkubátoru (dřevěné bedny), v němž umělým
způsobem – zpravidla ohřátou vodou – dodávají pštrosím vejcím
tepla potřebného, aby se vylíhla; jiní dávají raději mladé pštrosy
vyseděti přirozeně. Někteří svěřují pštrosata, z vajec právě vylíhlá,
černým sluhům, aby je opatrovali, oddělujíce je tak docela od
starých, kdežto menšina pěstitelů nechává jich rodičům. Vůbec, zdá
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se, jest druhý tento způsob prospěšnější; nemůže ho však každý
užíti, poněvadž jest ve všech příčinách nákladnější. Kdo totiž
odlučují mladé pštrosy od starých, ti chovají mláďata různého věku
v malých zahrádkách, povyrostlé pak a dospělé ptáky zavírají
a pasou bezpečně v rozsáhlejších ohradách, které zřízeny jsou z kolů
a čtvernásobného i šestinásobného silného drátu, taženého kolem
ohrady dřevěné vodorovně na 30 až 45 centimetrů od sebe; kdo však
mladých i starých pštrosů nechávají pohromadě, těm nezbývá, než
aby velké prostory ohrazovali hustým a vysokým plotem. Péra
krotkých pštrosů nejsou nikdy tak pěkná jako divokých; ta budou
a zůstanou pořád drahocennější, jakož se i nyní řidčeji a řidčeji
vyskytují v obchodě. Proto bylo by uvážiti návrh, několikrát už
pronesený, aby ochočovali pštrosy jihoafričtí domorodci, zvláště
Bečuanové a Matabelové, v jejichž zemích tito užiteční ptáci žijí
divoce; což by mohli tím spíše podniknouti, ježto končiny jejich jsou
povětšině porostly nízkým lesem, který by snadno bylo na několik
mil ohraditi. Kdyby byli ve velikých oborách zůstaveni sami sobě
a jen zřídka vyrušováni, tož by pštrosi nebáli se lidí, a měli by tito
ptáci zajisté peří tak pěkné anebo bezmála takové jako divocí jejich
bratří. Čím větší by byl prostor, po němž by se stádo pštrosů mohlo
proháněti, tím by jim také méně škodili vnitřní cizopasníci, kteří
nejčastěji způsobují smrt krotkých ptáků. V některých městech
Kapských, jako v Eliščině Portě, v Grahamstownu a Cradocku
pořádají týden jak týden v sobotu trhy na peří pštrosí, při kterých
prodávají také živé ptáky veřejnou dražbou. Z dopisu, který mne
počátkem října r. 1880 došel z Jižní Afriky, dovídám se, že od
nedávna pštrosi velmi klesli cenou, poněvadž se velice rozmnožili.
Ptáci, sedící na vejcích, jichž prodáváno pět párů, byli po 100 až 125,
dospělí pštrosi, ale nelíhnoucí (úhrnem čtyři páry), po 35 až 50, dva
jednotliví samci po 35, a 12 mladých pštrosů po 17 librách šterlinků
a 17 šilincích. Zajímavý případ udál se panu Johnsohnovi
z Witteklipu; měl pár líhnoucích pštrosů, kteří snesše vejce hned je
opustili. Pan J. vložil osm z těch vajec do inkubátoru. Po čtyřiceti
třech dnech vylíhla se živá pštrosata, ale všecka byla tak slabá
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a chorá, že už za několik málo hodin pošla. Většinou to byli netvoři;
jedno z nich nemělo žádných kostí v těle kromě v nohou. Tím časem
staří ptáci snesli zase početná vejce, ale nestarali se opět o ně. Statkář
naloživ s nimi jako po prvé, nedocílil ani tentokráte ničeho.
Pštrosata byly zase nestvůry, jedno z nich bylo jednooké a druhé
mělo jen hořejší část zobáku.
8. Mašonové, kteří jindy činili několik říší v Jižní Africe, byli
z veliké části pohubeni od Matabelů, již posavad rok jako rok
podnikají loupežné výpravy do jejich území, mezujících na východě
s královstvím zuluským. Zpravidla se loupežné tyto vpády
matabelské daří, takže přivádějí z nich ženy, chlapce a děti
a přinášejí rozličné průmyslové výrobky, které jsou jasným
svědectvím umělecké zručnosti potlačeného kmene19. Vlast
mašonská jest velmi úrodná, ale bohužel také náramně nezdravá.
Obchodníci se slonovinou vyprávěli mně, že Mašonové stavějí chaty
své vysoko nad zemí a kde možno na výstupcích strmých skal
a stěn, a to jednak pro zdraví, jednak pra snazší obranu svých sídel.
Kmenové tito pěstují rýži, která vyznačuje se narudlým zrnem,
větším od obyčejného. Též obrábějí dobře kovy užívajíce luku
a šípu, kterým už ostatní kmenové jihoafričtí mimo Křováky
a Masarvy pohrdají. Pleteniny jejich zhotovené z lýčí stromového
a jiných rostlinných pletiv dlužno nazvati výbornými; tolikéž
znamenité jsou jejich zbraně a hudební nástroje. Od východu
a jihovýchodu navštěvují je zpravidla portugalští obchodníci
přicházejíce od východního pomoří, an Moselikace i La Bengula
ztěžovali nebo dokonce zakazovali anglickým obchodníkům choditi
do Mašonska, bojíce se, že by Mašonům dopomohli pušek. – Země
mašonská jest bohatá křemenem i zlatem v náplavu a velmi
zvěrnatá.

Roku 1880 došla mne zpráva, že 12.000 bojovníků matabelských bylo spojenými
Mašony poraženo.
19
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9. Budoucí moje cesta, kterou nastoupím koncem tohoto roku
nebo počátkem příštího léta, bude vědeckou výzkumnou výpravou,
na níž obrátím pozor i věnuji se nejen pouhému zeměpisu, nýbrž
i všem příbuzným naukám. Prvým cílem mým bude osada Kapsská
a kaferská území, na východ s ní sousedící; tu pak bude asi na čtyři
měsíce
úkolem mojím
prozkoumati
kraje
tyto zčásti
palaeontologicky, botanicky, jakož i ethnologicky, a výsledky těchto
prozkumů – sbírky – pošlu ihned domů. Co přírodopisného
a národopisného nasbírám, bude vesměs odbornými učenci tak jako
posavadní mé sbírky vědecky zpracováno a pak vlasteneckým
museím, ústavům, školám a jiným rozdáno.
Jakož hodlám ještě dříve, než odjedu, náležitým studiem
a cvikem, seč jsem, zdokonaliti své vědomosti v jednotlivých
vědeckých odborech, tak spoléhaje na výsledky, kterých jsem až
dosud na svých třech cestách docílil, doufám, že zmohu práci, jež mi
nastává, k platnému prospěchu vědy.
Hlavním cílem příští mé výpravy jest hledě k zeměpisu projíti
africkou pevninu od jihu na sever. Až nahradím na prostranství
mezi Vaalem a Zambezim dosavadní matné údaje místní
zevrubnými a správnými, zamýšlím prozkoumati původní vlast
Maruců, zemi barockou, se zvláštním vzhledem k tamějším hrobům
královským, potom veškerý kraj mezi touto zemí a řekou Kafuí
geograficky, přírodopisně a národopisně propátrati a sbírky, až po
ty končiny nashromážděné, odeslati od slapů Viktoriiných na jih,
aby byly dopraveny do mé vlasti.
Odtud dám se cestou zrovna na sever, abych vypátral předěl
mezi souříčím zambezijským a konžským – jezero bangweolské – a
sledoval tok konžský až k veliké jeho zátočině na západ. Budu-li
s okolnosti a poměry, tož chystám se, až odtud proniknu
severoseverozápadním směrem dál, rozřeším přitom poslední
velikou africkou záhadou vodopisu, totiž kam směřuje dolní tok
řeky Uele, a pak táhna Darfurem, pokusím se dojíti Egypta. Kdyby
nepřekonatelné překážky zmařily tento cestovní můj rozvrh,
zamířím k východnímu pomoří.
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Konečně vytýkám zvláště, kterak mi nejde jen o to projíti
Afrikou, ale že chci krok za krokem krajiny, jimiž půjdu,
prozkoumati, a kdyby se mi to podařilo, navrátiti se po třech letech
se sbírkami jak možná nejdokonalejšími do drahé domoviny.
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