
 
 

- 1 -

8.12.  L.P.1896  Carlisle 
 
 

Já sir John Xavier McIntyre, hrabě 
z Carlisle, skotský earl a důstojník jejího 
veličenstva královny Viktorie, rozhodl jsem se 
psáti tento deník o dobrodružné cestě, již 
chystám se podniknouti. Snad jednou až se má 
výprava šťastně skončí  pomohou tyto stránky 
pravdivě zdokumentovat události, jež mají se 
v budoucnu odehrát. 
Pro případ, že by někdy v letech příštích chtěl 

někdo tento deník vydat formou knižní, je na 
místě snad i pár biografických dat o jeho 
autorovi. Má pozemská pouť se započala 15. 
ledna L.P. 1859 zde na hrabství Carlisle. 
Můj drahý otec Roger Patrick McIntyre trávil 
vždy většinu svého času zabezpečováním a 
rozšiřováním rodinného majetku, který se 
skládal hlavně z ovčích farem a továren 
textilních. Tím mu ovšem ani v nejmenším 
nemohu vyčítati jakékoli zanedbávání 
rodičovských povinností.  Vždy se snažil vést 
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mne k řádnému životu a zajistit mi takové 
vzdělání, abych jednou mohl bez obav po něm 
převzít rodinné jmění. Již od mého chlapeckého 
věku s obavami sledoval mou dobrodružnou a 
poněkud temperamentní povahu, ale snad 
protože doufal, že mě během let mé bláznivé 
plány unaví a proto že jsem byl jeho jediným 
potomkem, nezasahoval nijak násilně do mé 
výchovy. 
Jak se ukázalo, má touha po dobrodružství 

nijak nepolevila ani v době mého jinošství. A 
když jsem svým rodičům v den svých 
sedmnáctých narozenin sdělil svůj plán státi se 
vojákem, nesetkal jsem se z jejich strany 
s velkým odporem.  
Po kadetním výcviku v Edimburgu jsem 

nastoupil v hodnosti poručíka k třináctému 
jízdnímu pluku v Londýně. Jak se ukázalo, 
obavy mé matky o to, abych se ve velkém městě 
nezkazil se ukázaly jako liché. Krátce po mém 
příchodu do Londýna byl náš pluk totiž 
zařazen do jednotek expedičního sboru a 
převelen do kolonií jejího veličenstva ve 
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středovýchodní  Africe, kde nedávno vypukla 
válka mezi našimi jednotkami a domorodým 
kmenem Zulů vedeným jejich králem Kyčvajem. 
V Africe na mne čekal jiný svět. Svět plný 

dobrodružství, po kterém jsem tolik let toužil. 
Setkání s domorodci poblíž našich táborů a 
v jejich osadách mě okouzlila. Často jsem ve 
chvílích volna vyrážel s oddílovým 
tlumočníkem do blízkých osad a vesnic a snažil 
se co nejvíce poznat místní zvyky a kulturu. 
Bohužel jsem po našem vylodění neměl těchto 
volných chvil nazbyt. 
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 Celý pluk se připravoval k velkému tažen 
proti Zulům a problémů se zásobováním i 
jiných potíží bylo více než dost. Půl roku jsem 
poté strávil pod vedením lorda Chelmsforda na 
tomto tažení do srdce zulské říše. Zažil jsem 
řadu menších potyček s nepřítelem i zákeřný 
přepad našeho ležení 22.ledna 1879 u 
Isandlhwany, kde bylo pobito na 700  
evropských a 600 domorodých vojáků. Po 
příchodu posil se nám ale podařilo zatlačit 
nepřítele dále do jeho území a nakonec 4. 
července téhož roku v bitvě u Ulundi porazit. 
Kečvajo byl zajat a moc Zulů konečně 
zlomena. 
Po bitvě mi byl zadán velmi nepříjemný 

rozkaz-dovést , s několika muži, některé zulské 
bojovníky do zajateckého tábora v Sebanku. 
Protože jsem se svými zajatci soucítil, zajistil 
jsem na transport více než dostatek zásob aby 
se z naší cesty nestal pochod smrti. Jako 
projev vděčnosti mě Zulové během cesty přijali  
a večer co večer se mnou pomocí tlumočníka 
rozmlouvali o nejrůznějších tématech. A tak 
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jsem u jednoho večerního ohně zaslechl to 
tajemné slovo Ungambikula. Uvědomil jsem si, 
že jsem je slyšel již dřív na svých návštěvách 
ve vesnicích po našem příjezdu do Afriky. 
Pochopil jsem je tehdy jen jako pouhou 
pohádku pro děti o velkém kouzelném městě, 
kdesi v daleké džungli, odkud pochází moc 
velkých šamanů.  Zulové je však vyslovovali 
s tajemnou úctou a zpráva o Ungambikule 
v jejich podání se zdála o dost více realistická. 
Šlo prý o hlavní město dávno zaniklé  mocné 
říše někde ve střední Africe a  legenda o něm 
se ústně šíří již po celé generace. 
 
Musím přiznat, že mě toto téma okamžitě 

uchvátilo. Po celé Evropě se tehdy psalo o 
senzačních objevech Schliemannových a 
myšlenka na to, že i já bych mohl prožít něco 
podobného mne doslova fascinovala. 
Nadcházející události, však vedly cesty mého 
života zcela jiným směrem, než jak jsem si je 
tehdy plánoval.  
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V Sebanku, kde jsem, ač nerad, musel 
zanechat své zajatce, mne zastihl telegram 
z velitelství našeho pluku. Můj otec před časem 
náhle zemřel a já byl uvolněn ze služby 
v hodnosti kapitána, abych se mohl postarat o 
svou matku a převzít své dědictví. 
 
Nijak se netajím tím, že jsem patrně nikdy 

nedosáhl obchodních kvalit svého otce. Zároveň 
však mohu s klidným srdcem prohlásit, že jsem 
se vždy svědomitě staral jak o Carlisle tak i o 
svou milovanou matku, která přežila svého 
muže o více než sedm let a jediné co jí snad na 
mě před smrtí rmoutilo, bylo to, že jsem 
doposavad nevstoupil ve svátost manželskou. 
Léta plynula a z bývalého bouřliváka a 

dobrodruha se pomalu stával vážený a ctěný 
hrabě z Carlisle. Až jednoho podzimního večera 
letošního roku, jsem se snad z nostalgie usadil 
ve staré otcově pracovně a pustil se do 
pročítání starých sborníků Timesů, které můj 
otec po léta schraňoval. A tam jsem nalezl 
zprávu, která ve mně po létech opět zažehla 
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touhu po dobrodružství. Šlo vlastně jen o 
krátkou notičku z rubriky zahraničních 
zajímavostí. Týkala se nového nálezu malé 
pyramidy v Egyptě patřící poměrně 
bezvýznamnému faraónovi jménem 
Hamerhembos. Nenašly se zde žádné zlaté 
poklady jako například v hrobce 
Tutanchamónově  a z hieroglyfů na stěnách se 
kvůli více než dvoutisíciletému opotřebení podařil 
rozluštit jen zlomek původního textu. Jedno 
z rozluštěných slov bylo Ungambikula, což 
bylo podle názorů tehdejších archeologů město 
existující jen v legendách. Během svých tažení 
Egyptem se je prý pokoušeli najít Caesar i 
Napoleon. Zatímco Francouzi se prý vrátili 
s nepořízenou, Římané vyslaní na výpravu se 
nevrátili vůbec. 
Té noci jsem špatně spal. V mé hlavě se 

postupně rodil plán, který za rozbřesku dozrál 
v jasné rozhodnutí. Vrátím se do Afriky a 
naleznu Ungambikulu. Nejde mi o peníze ani o 
slávu, ale o to zažít opět opravdové 
dobrodružství. 
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15.3. LP 1897 Piombino 
 
A tak jsem 16. ledna, den po skromné 

oslavě mých narozenin opustil své rodné 
Carlisle a vydal se prvním raním rychlíkem 
přes Middlesbrough a Sheffield do Londýna. 
Odtud jsem po asi týdnu, kdy jsem ještě 
zařizoval některé obchodní záležitosti, směnil 
peníze za měny, které budu potřebovat a 
nakoupil nějaké zásoby na cestu do Francie, 
odjel do Doveru, kde jsem se nalodil na 
obchodní loď Little Jane. Vystoupil jsem na 
první zastávce ve  francouzském přístavu 
Dunkerque a odtud pokračoval vlakem do 
Paříže. Přestože má cesta nemá charakter 
turistického výletu po památkách, nemohl jsem 
odolat a na krátký čas se zde ubytoval. Chtěl 
jsem si řádně odpočnout před další cestou a po 
létech si opět projít největší dominanty města. 
Z Paříže jsem poté zamířil opět vlakem do 
Marseille a odtud výletním parníkem Poire do 
Itálie.  
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Již dva dny čekám zde v Piombinu, malém 
italském přístavu jižně od Pisy, až se krásná 
plachetnice jménem Nellina konečně vypraví na 
dlouhou cestu středozemním mořem do 
Alexandrie. O pravém cíli své cesty jsem 
informoval jen svého komorníka Jeana. Svým 
přátelům v klubu jsem vysvětlil, že vyrážím do 
Afriky, abych nalezl nové odbytiště pro naše 
textilní výrobky. Snad mi tuto lež nebudou mít 
za zlé. Věděl jsem, že kdyby znali pravdu, 
nedali by jinak a jeli se mnou a já za žádnou 
cenu nechtěl riskovat jejich bezpečí, které jim na 
podobné cestě nemohu zaručit. Kapitán Nelliny 
Mr. Pasler mě ujistil, že v Alexandrii budeme 
i se všemi zastávkami nejpozději za tři týdny. 
Tyto řádky píši na lavičce na pobřežním útesu. 
Je slyšet racky a houkání píšťal parních lodí, 
které vyplouvají z přístavu. Zítra konečně 
vyrážíme na širé moře 
Loď Ahoj. 
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12.4. LP1897 Ierra Petra 
 
 

Jak se ukázalo, kapitán Pasler se ve svém 
odhadu zmýlil o více než deset dní, ale nic mu 
nevyčítám. Cesta na  palubě Nelliny byl 
zážitek, na který nikdy nezapomenu. 
Z Piombina jsme vypluli do Porto Azzurro, 
přístavu na ostrově Elba. Zde jsme měli 
původně pouze přenocovat a druhý den vyrazit 
směrem ke Korsice. Kapitán, ale dostal příkaz 
od velitele přístavu, aby vyčkal do vynesení 
rozsudku místního soudu nad dvěma 
dopadenými zloději a poté je eskortoval na 
palubě naší lodě na blízký ostrov Capraia, kde 
stojí stará věznice. Jak jsem se od posádky 
dozvěděl je využívání civilní dopravy 
k podobným účelům v této oblasti jev poměrně 
běžný. Celá tato událost nás zdržela skoro o 
tři dny a tak jsme do Bastie, krásného 
přístavu na Korsice, dorazili až večer 
dvacátého března. Bylo mi velmi líto, že jsme 
zde nemohli strávit více času, protože kapitán 
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trval na tom, že musíme vyrazit hned druhého 
rána. A tak se má touha po poznání Bastii 
musela omezit jen na krátkou noční procházku.  
 
Dalším naším cílem bylo sicilské Palermo, 

dále Messina  a poté Sirakúzy. Zde jsme se 
odpoutali od sicilského pobřeží a vypluli 
k pobřeží řeckému. Naším cílem byl přístav 
Patras na severu peloponéského poloostrova. 
Odtud jsme se vydali podél pobřeží na jih 
směrem ke Krétě. Do jejího největšího přístavu 
Heraklion jsme dopluli 9. března. Poté jsme 
pokračovali podél pobřeží na jih. Nyní, když 
sedím v klidné hospůdce U dvou Ev v městečku 
Ierra Petra, nejjižnějším přístavu Kréty, 
popíjím řecké víno a čekám až mi kuchař 
donese místní specialitu vepřový gyros, cítím, 
že Afrika je již na blízku. Po večeři se půjdu 
ještě projít po místní oblázkové pláži a potom 
již rychle do kajuty spát. Nellina zítra 
vyplouvá ještě před rozedněním a já už vím, že 
nebudu moci ani dospat.  
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17.4. LP1897 Káhira 
 

A tak jsem po téměř dvaceti letech opět 
vstoupil na africkou půdu. S Nellinou i její 
posádkou jsem se rozloučil v Alexandrii, kam 
jsme dorazili před dvěma dny. Nechtělo se mi 
zde dlouho setrvávat, protože město již dávno 
ztratilo svou antickou krásu a hlavně proto, že 
jsem se již nemohl dočkat setkání se starým 
přítelem sirem Quinsy Wiggumem, který zde 
v Káhiře již léta vystupuje jako britský chargé 
d’affaires. Za poslední měsíc jsem měl možnost 
prohlédnout si pěknou řádku měst, ale Káhira 
mě opravdu ohromila svým ruchem a na 
první pohled naprosto chaoticky jevícím se 
životem. Nepřátelství ze strany Egypťanů, které 
zde prý vůči Britům panuje jsem dosud na 
vlastní kůži nepocítil, ale v místních novinách 
jsem se dočetl o vraždě našeho nižšího 
důstojníka z minulého týdne. Po příjezdu jsem 
se ubytoval v hotelu Victoria poblíž vlakového 
nádraží. Ubytování je to skromné, ale klidné, 
což mi více než vyhovuje.Dnes mám o páté 
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schůzku s Quinsim na konsulátě. Těším se, že 
si s ním u šálku čaje popovídám o starých 
časech, které jsme spolu prožili, ale hlavně, že 
se od něj dozvím nějaké informace, které mi na 
mé cestě pomohou. 
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18.4. LP 1897 Káhira 
 
Dnešní probuzení mi připomnělo některá má 

rána za studií na kadetce v Edimburgu. Bolest 
hlavy byla vpravdě nesnesitelná a žízeň taková, 
že ji neuhasily ani dvě sklenice vody ze 
džbánku u umyvadla na mém toaletním stolku. 
Má značně zatemnělá paměť mi prozradila jen 
některé části včerejšího večera. Vzpomínal jsem 
si jasně, že Quinsy byl natolik nadšen naším 
setkáním a mým plánem nalezení 
Ungambikuly, že ihned po vypití čaje poručil 
svému majordomovi donést láhev nejstarší 
skotské z velvyslancova sklepa a že nezůstalo 
jen u ní. Poté si k nám přisedlo několik 
vyšších důstojníků, z nichž některé jsem si 
pamatoval ještě z dob zulského tažení. Zábava 
se plně rozproudila a příjemný večer zvolna 
přešel v…? To byla otázka, která mě tížila, 
protože dále moje paměť zatvrzele mlčela. 
Naštěstí jsem při prohledávání kapes svého 

saka přehozeného přes židli nalezl lístek, psaný 
Quinsiho rukou, který osvětlil vše potřebné: 
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Drahý Johne, 
Děkuji ti za tvou návštěvu a krásné setkání. 

Důstojnický sbor se nechává poroučet a posílá ti 
krabici havanských doutníků, které ti včera tak 
zachutnaly. To vysvětlilo krutou bolest mé hlavy. 
Dnes ráno jsem ti domluvil schůzku s člověkem, o 
kterém věřím, že bude jako průvodce ideální pro 
tvou cestu. Je to velmi inteligentní a zkušený arab. 
Prosím, chovej se k němu s respektem, jako 
k jakémukoli gentlemanovi a plně se podřiď jeho 
radám. Věř mi, že já bych si na podobné 
dobrodružství nevybral nikoho jiného než právě 
Azima. Bude tě  čekat dnes ve čtyři hodiny 
odpoledne na vrcholku minaretu největší káhirské 
mešity.  
Přeji ti mnoho štěstí a pokud se budeš jednou opět 

vracet přes Káhiru, prosím navštiv mne.Myslím, 
že ve sklepě velvyslanectví je stále pár láhví skotské, 
se kterými by jsi se měl seznámit.                                
                                                             

Q. 
 
 PS: V recepci je pro tebe uložen malý dárek. 

Mohl by se ti cestou hodit. 
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Mé kapesní hodinky mi prozradily, že čas 
snídaně dnes již dávno pominul a tak jsem po 
vykonání hygieny a řádném upravení svého 
zevnějšku sešel do hotelové restaurace na oběd. 
Po něm jsem se zastavil na recepci pro dárek 

od přítele. Recepční mi s úklonou předal prostě 
vypadající dřevěnou kazetu. Po jejím otevření 
mnou součastně proběhl pocit nadšení i slabé 
zamrazení. V sametem vykládaném interiéru 
kazety se skrývaly dva krásné, perletí 
vykládané, revolvery americké provenience a 
krabička s padesáti náboji. 
 
Kazetu jsem si uložil na pokoj a pak jsem již 

volným krokem zamířil směrem k mešitě. Ve 
vstupu mi nikdo nebránil, ale bylo více než 
patrné, že má přítomnost zde není žádoucí. Po 
mohamedánském způsobu jsem se před vchodem 
vyzul a co nejtišeji zamířil ke dvířkům 
vedoucím do minaretu. Po vystoupání 
nekonečného množství schodů se mi otevřel před 
očima neuvěřitelný pohled na Káhiru z téměř 
ptačí perspektivy. Byl jsem zde s více než 
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čtvrthodinovým předstihem a tak mě trochu 
překvapilo, že můj budoucí průvodce tu již 
čekal.  
Azim Bašír Ibn alBakír, jak se mi 

představil, je asi čtyřicetiletý černý maur. Má 
krátké lehce prošedivělé kudrnaté vlasy, je 
střední postavy a důstojného vzezření. Mluví 
plynně anglicky s jen velmi lehkým akcentem. 
Na levé tváři má vytetovaný malý půlměsíc. 
Navrhl mi, abychom smlouvu uzavřeli v jedné 
blízké kavárně a já ochotně souhlasil. Když 
píši tyto řádky je již hluboká noc. Stále sedíme 
v tomtéž podniku. Azim jako správný muslim 
nepije žádný alkohol a já se jej rozhodl  po 
včerejších zkušenostech následovat. Pijeme silnou 
černou kávu a kouříme vodní dýmku. Nevím 
co místní restauratér používá za tabák, ale 
mám z něho pocit silné uklidňující únavy a 
malátnosti. Sedíme na zemi na pestrých 
perských kobercích posloucháme místní hudbu a 
sledujeme krásnou snědou tanečnici předvádějící 
své umění tance s meči. Azim souhlasil s tím, 
že mne zavede až k Hamerembhově pyramidě a 
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pokud v ní nalezneme nějaké stopy tak snad i 
dále. Říkal, že zítra půjde sehnat muže  a 
vybavení vhodné pro naši výpravu a že 
nejpozději za tři dny vyrazíme na cestu. Sedím 
a nechávám se unášet zvuky strun a píšťal. 
Korálky na bocích tanečnice tiše chřestí a meče 
nad její hlavou se blýskají. Klíží se mi oči… 
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30.4. LP 1897 Malláwí 
 
Azim se ve svém odhadu nemýlil a my 

opravdu mohli dopoledne 22. dubna vyrazit. 
Již předchozího večera mne můj průvodce 
zavedl do jednoho opuštěného dvora poblíž 
hlavního káhirského tržiště, aby mne seznámil 
s výsledky své snahy posledních dní. Když 
jsem poprvé spatřil členy své výpravy musel 
jsem si v duchu několikrát zopakovat Quinsiho 
ujištění o Azimově důvěryhodnosti. V matném 
světle z okolních oken tu na nejrůznějších 
bedýnkách a balících seděla snad ta nejpestřejší 
skupina mužů, jakou jsem kdy spatřil. Byli 
zde černoši, arabové i evropané, různého 
vzrůstu, vzhledu i věku. I jejich oděv se lišil 
případ od případu. Byli tu turbany tuaregů, 
fezy, vojenské čapky i hučky naprosto 
nepopsatelné. Jediné v čem si byli všichni muži 
podobní byl jejich zatvrzelý výraz a bohatá 
výzbroj. Z nejrůznějších pouzder a záhybů šatů 
vyčnívaly do tmy pažby střelných zbraní a 
jílce tesáků a dýk Azim, který sám byl 
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vyzbrojen ohromnou saracénskou šavlí a 
dvouhlavňovou brokovnicí s upilovanou hlavní 
zasunutou v pouzdře přes rameno,  mne 
ujistil, že všem přítomným plně důvěřuje a že 
jim již sdělil pravou povahu cíle naší poutě. 
Doposavad si nepamatuji jména úplně všech, 
ale to se snad brzy poddá a má nedůvěra již 
znatelně ustoupila. 
Z Káhiry jsme vyrazili vlakem na jih do 

Minshat Dashur. Zde jsme se nalodili na 
kolesový parník Primator Ditrich a vyrazili 
proti proudu Nilu. Cesta až sem do Malláví 
probíhala velmi poklidně. Panuje slunné počasí 
a vedro, které by nás asi jinak sužovalo 
snadno zaháníme vodou z řeky. Azima 
vyloženě nadchla má zbraň, lovecká kulovnice 
s teleskopickým hledím a poté co jsem svolil, 
aby si ji zapůjčil, bavil celé osazenstvo střelbou 
na terče na břehu, které mu vybíraly 
spolucestující dámy. Abych nezapomněl na naše 
spolucestující: je to podobně pestrá společnost, 
jako můj doprovod. Jedná se převážně o 
obchodníky, ale najdou se mezi nimi i cestující, 
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převážně Evropané, kteří jsou v Egyptě kvůli 
poznání místních památek, hlavně pyramid v Gíze  
a obří sochy sfingy. Naše společnost se vcelku 
pochopitelně nevyhnula pátravým pohledům a někdy 
až vtíravým otázkám, hlavně ze strany přítomných 
dam. Nemám  jim to však nikterak za zlé, je třeba 
si na rovinu přiznat, že společnost dvanácti, ano i 
s Azimem a mnou je nás rovný tucet, po zuby 
vyzbrojených mužů tak odlišného vzezření zákonitě 
budí zvědavost. Tu však můj průvodce velmi 
důvtipně uklidnil, když mne představil jako 
zahraničního obchodníka, který cestuje na jih aby 
se zde porozhlédl po nových obchodních kontaktech. 
Pochopil jsem, že zavazadla, která jsem prve spatřil 
na setmělém dvorku byla vlastně kamufláží pro jeho 
plán. Jeho tvrzení bylo více méně s uspokojením 
přijato a další vyzvídání se nám již vyhnulo. 
Plujeme docela rychle, ale často zastavujeme 
v městech a obchodních stanicích po cestě. Tady 
v Malláwí máme delší přestávku, ubytovali jsme se 
v jedné z místních taveren v pokojích pro hosty. Za 
pět dní bychom měli opět vyrazit.  
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14.5. LP 1897 řeka Nil 
 

Stále se plavíme na palubě parníku Primator  
Ditrich, ale již zítra bychom měli dorazit do 
Asuánu, posledního města před Násirovým 
jezerem. Cesta až sem probíhala až poněkud 
nudně. Dlouhou chvíli jsme si krátili soutěží ve 
střílení drobných křepelek, kterých žije v rákosí 
a travinách poblíž řeky nespočet, všichni muži 
mé výpravy se ukázali jako znamenití střelci, 
ale Azim je nepochybně jejich nekorunovaným 
králem. Jinak se nic zvláštního po celou dobu 
nestalo. Až včerejšího dne, když se naše loď 
poněkud více přiblížila břehu, jsem měl poprvé 
v životě příležitost si z blízka prohlédnout 
pravého nilského krokodýla v celé jeho kráse. 
Již dříve jsem možnost spatřit v londýnské 
zoologické zahradě jihoamerického kajmana a 
floridského aligátora, tento netvor je však co 
do velikosti i hrůzy, kterou budí, snadno 
předčí. Exemplář, který jsme pozorovali, měřil 
nepochybně více než tři metry a jeden z mých 
družiníků, starý nahluchlý Ir jménem Joe 
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Mulligan, který se po celý život živil hlavně 
jako lovec, mne ujistil, že se nejedná o nějak 
vyjímečný jev. Nyní se blíží poledne. Parník se 
líně šine proti proudu a já klidně sedím ve 
stínu na zádi. Píši deník, kouřím cigaretu (na 
doutníky od Qunsiho přátel jsem se dosud 
neodvážil ani sáhnout) a pozoruji Azima  a 
další členy své skupiny, kteří jsou muslimského 
vyznání, jak rozkládají své pestré koberečky 
čelem k východu a chystají se k pravidelné 
modlitbě. Pokud bude celá má expedice takto 
klidná, pak mé dobrodružství bude asi tak 
napínavé jako nedělní vycházka do lesa. V tuto 
chvíli by mi to však ani příliš nevadilo. 
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22.5. LP 1897 Abú Sunbul 
 

V Asuánu, jsme se nalodili na místní 
drobná plavidla zvaná falúky a vyrazili podél 
pobřeží dále na jih. Cesta již nebyla tak 
pohodlná, ale jinak vcelku bezproblémová a my 
jsme po týdnu ve zdraví dorazili až sem do 
Abú Sunbulu, velké obchodní stanice na 
západním pobřeží Násirova jezera. Zde se 
zdržíme nejméně tři dny. Azim zde chce 
najmout velbloudy vhodné pro putování pouští 
a načerpat nové síly. Mezi muži panuje 
vynikající nálada. Já však cítím podivné 
napětí všude na jih od nás je již pouze 
Súdánská poušť, kde Britské právo a pořádky 
již zdaleka nejsou tak silné jako v Egyptě. 
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28.5. LP 1897 Východní Sahara 
 

Již tři dny putujeme pouští směrem na 
severozápad od Abú Sunbulu, kde Azim najal 
dvacítku statně vypadajících velbloudů a pětici 
jejich vodičů. Považuji se, snad oprávněně, za 
velmi sběhlého jezdce, ale na cestování na 
velbloudu si asi budu muset ještě nějaký čas 
zvykat. Mé zvíře je postarší, velmi krotký 
samec, který s velkým klidem snáší mé 
nezkušené vedení. Říkám mu Sindibád, podle 
jediné postavy z Pohádek tisíce a jedné noci, 
kterou si z dětství pamatuji. 
Od té doby co jsme vyrazili bylo jedinou 

zvláštní událostí dnešní setkání se zmijí 
rohatou, která uštkla jednoho z našich 
velbloudů. Jak se ukázalo a za což jsem 
neskonale vděčný, máme ve svém středu 
schopného lékaře, nemluvného němce středních 
let jménem Gallén, který zvíře bleskurychle 
ošetřil a my mohli pokračovat dál.  
Teď je již večer a já večeřím a píši tyto řádky 

ve světle petrolejové 
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29.5. LP 1897 Východní Sahara 
 

Včerejší noc byla jedna z nejhroznějších 
v mém životě a až děsivě mi připomněla dávné 
události u Isandlhwany. V době kdy jsem psal 
deník, byl náš tábor hanebně přepaden ze 
zálohy. Znenadání se ozvala střelba z více 
směrů a všechny tři svítilny se rozletěly na 
kusy. V nastalém zmatku ozařovaném jen 
světlem měsíce se mi před očima zjevovaly 
scény, o kterých jsem doufal, že je již nikdy 
nespatřím. Najednou se ze všech stran na nás 
hrnuly postavy se zahalenými tvářemi a 
zbraněmi v rukou. Stalo se to, čeho jsem se 
bál na své výpravě nejvíce. Ke slovu přišli 
revolvery od mého přítele. Nikdy jsem nestřílel 
ze dvou zbraní najednou, ale s tím jsem si 
v danou chvíli hlavu nelámal. Poklekl jsem na 
jedno koleno, abych nebyl tak snadným terčem, 
přímo proti nejpočetnější skupině útočníků a 
zahájil palbu. Skončil jsem až když mi dvě 
kovová klapnutí prozradila, že jsem vystřílel 
všech dvanáct nábojů. Rychle jsem vysypal 
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prázdné nábojnice z bubínků a začal je znovu 
plnit, třesoucíma se rukama mi to nešlo 
zrovna nejrychleji a tak když jsem znovu 
naládoval oba revolvery bylo již prakticky po 
boji. Jeho výsledky byly hrozivé. Naše 
pohotová střelba namístě zabila devět útočníků, 
tři další, vážně ranění, kteří zůstali ležet na 
místě, zemřeli do rána. Není pochyb o tom, že 
i jiní z našich nepřátel byli poraněni, protože 
jsme nedaleko tábora našli další stopy krve, ale 
žádné nové tělo již nalezeno nebylo. Naše ztráty 
byly o poznání menší, přesto však bolestivé. 
Jeden z vodičů velbloudů byl nalezen s bodnou 
ranou v zádech a podřízlým hrdlem. Jeden 
člen naší družiny, asi dvacetiletý mladík 
jménem Akim, utrpěl vážné popáleniny a 
poranění v obličeji od střepů z rozstřelené 
petrolejky, byl zabit také jeden velbloud a 
shořely nám dva stany. Jinak se z vybavení 
nic neztratilo. 
Azim se domnívá, že šlo o bandu lupičů, 

která si nás vyhlédla již v Abú Sunbulu. 
Někteří horkokrevnější členové expedice 
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navrhovali pronásledování a pomstu, ale já 
s Azimem a většinou dalších jsme to zamítli. 
Je dopoledne a my právě pochovali mrtvého 
vodiče. Nikdo z nás neznal ani jeho jméno a 
tak jsme ho jen zabalili do jeho pláště a 
pokrývky. Zbytek již zařídí poušť. O padlé 
bandity se nikdo, ani já, nestaral. Balíme své 
věci a míříme dál na severozápad. V pozítří 
bychom měli konečně dorazit k Hamerembhově 
Pyramidě. 
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31.5. LP 1897 Hamerembhova pyramida 
 
Dnešního dopoledne se mi po měsících 

plánování a cestování splnil můj sen a já 
konečně mohl vstoupit do pyramidy faraóna 
Hamerembha. Již na první pohled bylo patrné, 
že se nejednalo o příliš významného 
panovníka. Zatímco nejvyšší a nejznámější 
hrobky mají až přes 140 metrů výšky a 
doprovázeny jsou celými nekropolemi, tato 
pyramida neměří s určitostí více než 100 
metrů a stojí zcela osamocena. Možná také 
proto a pro svou odlehlost nebyla, alespoň 
podle archeologů nikdy vykradena. Po rozbití 
tábora ve stínu samotné pyramidy jsme se já 
s Azimem a ještě jedním arabem jménem Sayid 
Jarrah vydali dovnitř.  
Protože při nočním přepadu vzaly za své 

všechny naše lampy svítili jsme si narychlo 
zhotovenými loučemi z přebytečných stanových 
kolíků omotaných hadry a namočených v, 
jinak již zbytečném, petroleji. V chodbě byl 
chladný a zatuchlý vzduch. Postupovali jsme 
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opatrně dále od vchodu. Cesta se začala 
pochvíli pozvolna svažovat. Sestupovali jsme 
stále dál, až jsme se ocitli pod úrovní samotné 
pyramidy. Zde v jinak naprosté temnotě se 
rozlévalo světlo našich pochodní po stěnách 
pokrytých tajemnými a jen s velkými obtížemi 
zřetelnými hieroglyfy. Překvapilo mne, že i u 
tak prostého panovníka, jakým byl 
Hamerembhos se starověcí stavitelé snažily 
vybudovat tak monumentální místo věčného 
odpočinku. Pod zdánlivě nenápadnou hrobkou 
se totiž rozkládal hotový labyrint chodeb. Cesta 
se stávala stále nesnadnější, protože vzduch 
v chodbách a sálech byl téměř nedýchatelný a 
také nám pomalu začal docházet materiál na 
pochodně. A pak jsme konečně dorazili do 
hlavního sálu. Byla to čtvercová místnost asi 
šestkrát šest metrů rozlehlá. V každém rohu 
byla kdysi nalezena archeology jedna kanopa, 
nádoba s víkem s hlavou jednoho z Egyptských 
bohů, do které kněží po pohřbu uložili 
faraónovy vnitřnosti. Při své návštěvě 
londýnského muzea, jsem měl možnost si je 
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prohlédnout. Získal jsem zde i jakýsi překlad 
hieroglyfů, abych si mohl případné nápisy 
v hrobce přeložit. Uprostřed sálu stál potom 
samotný sarkofág. Byla to prostá, nezdobená 
kamenná schránka, asi metr vysoká, přikrytá 
masivním víkem. Času nebylo nazbyt,společnou 
silou jsme víko odsunuli a zůstali stát oněmělí 
úžasem. Vědci, kteří Pyramidu kdysi 
prohledávali, z naprosto nepochopitelných 
důvodů evidentně vůbec neotevřeli sarkofág. 
Mumie faraóna zde ležela naprosto neporušená, 
tak jak sem byla před celými tisíciletími 
uložena. Byla prakticky bez ozdob, alespoň 
pokud jsem to mohl v rychlosti posoudit, 
protože mne náhle vyrušil Sayidův výkřik. 
Arab na dně víka nalezl zvláštní rytinu ne 
nepodobnou moderním mapám. V rychlosti 
jsem si ji překreslil na kus papíru. Byl bych se 
rád zdržel déle, ale Azim trval na tom 
abychom urychleně opustili hrobku. Jak se 
ukázalo, byl to požadavek více než 
opodstatněný, protože v zápětí se začaly 
seshora ozývat zvuky valícího se kamení a na 
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naše hlavy a ramena se začal sypat prach. Ve 
spěchu jsem ještě naposled sáhl do sarkofágu, 
nahmátl jsem něco co jsem nestačil 
identifikovat, ale sevřel jsem to v pěsti a utíkal 
za svými druhy.   
Pyramida se nakonec nesesula celá, jak jsem 

se nejprve obával. Myslím, že vnitřní prostory 
zůstaly vcelku zachovány, ale každý kdo do 
nich bude chtít napříště vstoupit bude potřebovat 
hodně důvtipu, obratnosti  a síly. Domluvil 
jsem se s Azimem na další trase naší pouti. 
Vyrazíme přímo k jihu do obydlené oázy El-
Armany. Mapu jsem si dosud nestihl řádně 
prohlédnout, ale alespoň již vím, jaký předmět 
jsem nalezl v sarkofágu. Je to malá hliněná 
soška. Vždy jsem odsuzoval vykradače hrobek, 
ale vzhledem k tomu, že vchod do pyramidy je 
zavalen, rozhodl jsem si ji ponechat. 
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13.6. LP 1897  El-Armana 
 

Po dvanácti denním putování jsme bez úhony 
konečně dorazili dnešního večera do oázy. 
Podle nepsaného zákona pouště je oáza místem 
azylu a nikomu se zde nesmí ublížit. Jak jsme 
se zde ale dozvěděli, celým okolním krajem letí 
zpráva o tom, že hlavní vůdce místních 
tuarežských kmenů opět povstal a znovu bojuje 
proti koloniálním vojskům Británie i Francie. 
Cestou sem nás , podle mého mínění chránila 
hlavně přítomnost nedaleké posádky francouzské 
cizinecké legie v pevnosti Descartes. Dále na jih 
nás, ale už ani ona neochrání. 
Jedinou dobrou zprávou tak zůstává, že 

Akimova zranění se úspěšně hojí. Podařilo se 
mi přeložit několik nápisů na mapě, ale příliš 
informací jsem se zatím nedozvěděl. Jisté je jen 
to, že Ungamikula stávala, kdesi daleko na 
jihu v oblasti střední afriky. Kvůli současné 
situaci jsme se dohodli, že budeme pokračovat 
pokud možno přímo na jih a co nejrychleji 
opustíme místní horkou půdu. Nabídl jsem 
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mužům zdvojnásobení platu, ale všichni, včetně 
nosičů to rázně odmítli. Jsem těmto, v podstatě 
cizím lidem vděčný za jejich věrnost a odvahu. 
Zítra až napojíme všechny velbloudy vyrazíme 
dál 
 
 
 
 

 



 
 

- 37 -

26.6.1897  Střední Súdán 
 

Deset dní po opuštění El Armany ubíhala 
cesta poklidně. Nebylo zapotřebí opustit daný 
kurs a i tempo se nám dařilo zdatně držet. 
Jedenáctého dne dopoledně nás však naše hlídky 
upozornily, že se k nám z východu cosi blíží. 
Při pečlivém zkoumání obzoru jsem doopravdy 
zahlédl drobné obláčky zvířeného písku a 
prachu. Domníval jsem se, že jde o vzdálenou 
písečnou bouři, ale Azim i další členové 
expedice s jistotou tvrdili, že se jedná o jezdce. 
Netušili jsme zda se jedná jen o obchodní 
karavanu nebo vzbouřené tuaregy. Pro jistotu 
jsme ale odbočili směrem k jihozápadu a stále 
sledovali východní obzor. Předvčerejšího 
odpoledne již ale nikdo z nás nepochyboval, že 
jezdci, ať již mají jakékoli úmysly, nás sledují. 
Rozhodli jsme se raději putovat i přes noc. 
Doufali jsme, že naši pronásledovatelé se 
odpočinkem dostatečně zpozdí, abychom se jim 
mohli ztratit. Příštího rána se však ukázalo, 
že tito gentlemani opravdu velmi stojí o to se 
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s námi setkat. Nejen, že se nezastavili na noc, 
ale dokonce se jim podařilo snížit náš náskok. 
Z něj pak s neuvěřitelnou vytrvalostí ukrajovali 
po celý včerejší den. Z neustálého otáčení mne 
již bolelo za krkem a v duchu jsem si stále 
kladl otázku: „ Co je to za lidi?!“ Azim jako 
by četl mé myšlenky odpověděl: „ Je to špatné 
sire, jsou to bezpochyby vzbouření tuaregové, 
kteří nevidí cizince v tomto kraji zrovna rádi.“ 
Byl jsem mu vděčný, za to, že hovořil o 
cizincích, ačkoli mi bylo více než jasné, že 
největší nenávist mezi místními kočovníky 
panuje vůči Britům a Francouzům a já tak 
představuji největší hrozbu pro celou výpravu.  
Odpoledne se pak stal z pronásledování 

hotový dostih, který se skončil až na večer, 
kdy se pronásledovatelé k nám přiblížili na 
dostřel a okamžitě zahájili palbu. Záchranou se 
pro nás stala osamělá pískovcová skaliska, 
která se zde najednou objevila. Brzy mi však 
došlo, že se rozhodně nejednalo o náhodu a že 
Azim celou dobu směřoval právě k nim. Mezi 
skalami bylo dost místa na ustájení znavených 
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velbloudů i vhodných palpostů pro jejich neméně 
znavené pány. Neměl jsem čas přesně sečíst 
počet našich nepřátel, ale odhadoval jsem jej tak 
na třicet mužů. Ti nás překvapivě nenapadli 
okamžitě, ale stáhli se a vyčkávali. To mne 
velmi znervosňovalo, protože ať již čekali na 
noc, aby mohli zaútočit pod rouškou tmy 
anebo na příjezd posil, bylo to pro nás velmi 
nepříjemné. Padal soumrak a stále se nic 
nedělo. Naši pronásledovatelé byli nepochybně 
vynikající jezdci, ale ne zrovna příliš 
inteligentní, protože si ani v noci nedopustili 
potěšení z cigarety, což dva z nich díky mé 
kulovnici zaplatili životem.  
Za rozbřesku dnešního dne pak začal útok. 

Tuaregové neútočili bezhlavě, snažili se využít 
terénních úkrytů a vzájemného palebného krytí. 
Až když se jim podařilo přiblížit se asi na 
dvacet metrů vyrazili přímo na nás. Byla to 
strašlivá řež, během níž došlo i na boj muže 
proti muži. Viděl jsem, jak Azim poté co 
vyprázdnil svou brokovnici vytasil šavli a 
prvnímu muži, který se k němu přiblížil uťal 
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jedinou ranou paži v lokti. Mladý Akim, se 
stále ještě obvázanou částí obličeje, probodl 
zezadu jednoho muže, který zle dotíral na Joea 
Mulligana. Sayid Jarrah používal svou již 
prázdnou vojenskou karabinu jako kyj, tak 
zdatně, že dva útočníci skončili s rozraženou 
lebkou. Já si nepřátele držel od těla svými 
revolvery. Ještě teď děkuji v duchu Quinsimu za 
jeho prozíravost. Aniž by zazněl nějaký povel, 
Tuaregové se počali náhle stahovat. Zanechali 
po sobě čtrnáct mrtvých nebo umírajících 
druhů. I v našich řadách však byly ztráty. 
Abd-el-Káder asi čtyřicetiletý arab byl 
zasažen snad dvanácti ranami a zemřel patrně 
ještě dříve než dopadl na zem. Behánzin a 
Samory dva černí mohamedáni odkudsi 
z Dahomeje bojovali jak lvi bok po boku a 
vzali s sebou na onen svět pětici našich 
nepřátel. Azim přišel o část ukazováku na levé 
ruce a Sayid má prostřelené rameno. Já sám 
jsem vyvázl jen se škrábancem od kulky na 
tváři. Doktor Gallén měl plné ruce práce 
s ošetřováním zranění a já se rychle pustil do 
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kontroly zásob střeliva. Z té mne vyrušil 
výkřik naší hlídky. Na obzoru se totiž ukázala 
další oblaka prachu. Všem nám zatrnulo. 
Pokud to je další oddíl tuaregů je s námi 
všemi nepochybně amen.  
Štěstí však tentokrát stálo při nás. Za 

krátkou chvíli jsme s jásotem sledovali, jak se 
naši pronásledovatelé urychleně vzdalují a 
nechávají za sebou mnoho velbloudů bez jezdců. 
O hodinu a půl později pak k nám dorazila 
francouzská vojenská hlídka pod velením 
poručíka René Artois. Ten mne ujistil, že nyní 
by již měla být tato oblast zajištěna. Pro 
jistotu nás ale doprovodí do nejbližší vesnice, 
která by měla být vzdálena asi tři dny jízdy. 
Zatímco sedím a píši tyto řádky mí znavení 

druhové se ukládají ke spánku. Zítra časně 
ráno pochováme své padlé a vyrazíme dál.  
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  30.6. LP 1897  vesnice Dubango 
 
 

Poručík Artois dostál svému slovu a stal se 
na celé tři dny naším průvodcem. Sem do 
Dubanga, jsme dorazili již bez jakýchkoli 
problémů. Poušť a pustina se pozvolna měnila 
v savanu. Nejprve se objevovala jen zažloutlá a 
řídká tráva. Později i chudé keříky, které 
nakonec vystřídaly osamělé stromy. Také fauna 
je zde bohatší. Včera jsem měl možnost z dálky 
vidět lovícího geparda. Jeho rychlost bere 
opravdu dech. Také jsme zahlédli stádo 
utíkajících pštrosů. Těším se, že si zajdu na lov 
dříve než vyrazíme dál.  
Francouzská hlídka nás s našimi vřelými 

díky opustila dnes ráno. Poté jsem měl dlouhý 
rozhovor s Azimem. Přiznal se mi, že má 
veliké obavy o své příbuzné kvůli tuaregům a 
rád by se za nimi vydal hned, jak je to bude 
možné. S tím jsem samozřejmě plně souhlasil. 
Domluvili jsme se, že zde vytrváme týden a 
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pak se rozejdeme. Jak se ukázalo, většina mužů 
měla podobné myšlenky jako Azim.  
Domorodci jsou velmi přátelští a za zboží, 

které jsme přivezli až z Káhiry nás hostí 
vpravdě královsky. Jak jsem pochopil živí se 
většinou lovem a pěstováním a prodejem 
cukrové třtiny. Nyní, když ležíme po večeři na 
rohožích ze sušené trávy před naší chýší, 
pokuřujeme a tiše rozmlouváme se zdají 
předchozí útrapy nekonečně daleko. Zítra se 
s Azimem vydáme na prohlídku okolí a také se 
dám do dalšího luštění mapy. Je dusno a ze 
západu je slyšet hluboké hřmění. V noci nás 
asi čeká silná letní bouře. 
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8.7. LP 1897 Jihozápadní Súdán 
 
 

Týden v Dubangu uběhl jak voda a já se ač 
nerad musel rozloučit se svými přáteli. Jako 
projev díků jsem jim věnoval havanské 
doutníky, co jsem dostal v Káhiře od 
Britských důstojníků. Azimovi jsem pak 
daroval svou loveckou pušku, o které jsem 
věděl, že se mu velice líbí. Byl natolik dojat, že 
mi na oplátku věnoval svou milovanou 
brokovnici a pás nábojů. To jsem docela 
uvítal. Náboje do revolverů mi pomalu 
docházejí a já se rozhodně necítím na to 
cestovat po Súdánu neozbrojený.  
 
A tak zatímco celá družina vyrazila zpět 

k severu, já zamířil opačným směrem. Během 
týdne ve vesnici se mi podařilo přeložit většinu 
hieroglyfů, ale i tak jsem z mapy 
z Hamerembhovy pyramidy nebyl příliš 
moudrý. Nakonec jsem dal na radu náčelníka 
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a obrátil jsem se o pomoc k nejmoudřejšímu 
muži v okolí-místnímu šamanovi.  
 
 
Ani tento vrásčitý stařec se však v mapě 

příliš neorientoval. Za takovou dobu prošla i 
Afrika mnohými změnami. Lesy, které dříve 
stávaly jsou již dávno minulostí a naopak 
mnohá dříve holá místa zarostla neprostupným 
pralesem. Jediné na co jsem nakonec přišel 
byla krátká zmínka na okraji mapy o tom, že 
říše, jíž město Ungambikula vládlo začínala 
místem zvaným Zátoka pláňat. Když se mi to 
podařilo, pomocí tlumočníka, šamanovi sdělit, 
jeho tvář se zachmuřila ve výrazu hlubokého 
soustředění. Vetchý kmet si nakonec vzpomněl 
na místo zvané Olongo, což v jazyce Nubů 
znamená  spadaná jablka. Tato podobnost 
může být jistě pouze náhodná, ale je to jediná 
indicie, kterou se mohu držet.  
 
Teď jsem již druhým dnem na cestě do 

Olonga. Jak se mi podařilo zjistit, mělo by jít 
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o obchodní osadu, někde na jihovýchodě v 
povodí Bílého Nilu. Nubové sami však nevěděli 
jak daleko. A tak cestuji sám jen s věrným 
Sindibádem a dvěma nákladními velbloudy. 
Doufám, že se mi cestou podaří připojit 
k nějaké karavaně.  
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29.7. LP 1897  Olongo 
 
 

A tak jsem po téměř měsíční pouti dorazil 
konečně ke svému cíli-vesnici Olongo. Po asi 
týdenním marném bloudění jsem opravdu 
potkal karavanu plně naložených mul, která 
putovala z východního pobřeží přes Olongo 
dále na západ, kde prý byla nedávno nalezena 
nová ložiska diamantů. Vedoucí karavany se 
ukázal jako spolehlivý, svědomitý chlapík, který 
mě bez zbytečných námitek nebo otázek přijal a 
souhlasil s tím abych cestoval společně s ním. 
Cesta ubíhala v poměrně poklidném duchu a já 
se tak mohl v klidu zaměřit na pozorování 
okolní krajiny, která opět postupně měnila svou 
tvář. Stromů přibývalo, spojovali se v celé lesy 
a pralesy, téměř neprostupných do nebe se 
tyčících velikánů. Konečně jsem měl také 
příležitost zahlédnout divoké slony a v noci 
jsme často z okolí slýchávali lví řev.  
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Velbloudi v této oblasti již nejsou tak běžní a 
tak můj příjezd do Olonga vyvolal pár 
zvědavých pohledů, ale to bylo více méně veškeré 
uvítání, kterého se mi dostalo. Rozloučil jsem 
se s mulí karavanou a ubytoval se v jediném 
místním hostinci. Nedávný nález diamantů na 
západě proměnil zřejmě dřívější malou kupeckou 
osadu k nepoznání.Denně se přes Olongo valí 
prospektoři i prostí dělníci, kteří míří na západ 
v naději, že tam zbohatnou.  
Pokud Olongo bylo opravdu dříve branou do 
říše Ungambikuly, dnes již tomu nic 
nenasvědčuje. Žádná z místních budov není 
rozhodně starší než nějakých padesát let, což 
není nijak překvapivé vzhledem k tomu, že 
většina zdejší zástavby je dřevěná. Samotný 
hostinec je stejně provlhlý a zamořený komáry 
jako celé místní ovzduší. Hlavní cesta, která 
protíná osadu je orientována ze západu na 
východ, zatímco samotná Ungambikula by se 
měla nacházet na jihu, kde se rozkládá pouze 
nekonečný a obavy nahánějící prales. 
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Tyto řádky píši ve svém pokoji, schován pod 
zde naprosto nepostradatelnou moskytiérou. Mé 
pátrání uvízlo zatím na mrtvém bodě. Snad 
mi bude v budoucnu štěstěna více nakloněna. 
Zezdola je slyšet hluk a opilecký křik pobudů, 
kterých je v blízkém okolí patrně více než dost. 
To vše je doprovázeno zvuky rozladěného 
piána. S nostalgií vzpomínám na noci 
v divočině.  
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31.7. LP 1897 Olongo 
 

Dnes mi snad konečně opět začalo přát štěstí. 
Hned po ránu, kdy jsem se vydal na místní 
trh, abych se pokusil sehnat nové náboje do 
svých revolverů a nakoupit i jiné zásoby, jsem 
potkal anglicky hovořícího mnicha. Ten mi 
prozradil, že je z nedaleké misie a protože jej 
ohromil účel mé cesty, pozval mne na  
společnou večeři do jejich refektáře. S vděčností 
jsem nabídku přijal, s nadějí, že mi snad 
misijní kronika nabídne nějakou indicii 
k dalšímu pátrání. Ještě dopoledne se mi pak 
podařilo sehnat si i průvodce na další cesty. Je 
to místní mladík, smíšeného původu, jménem 
Quisling, který do mne náhodou vrazil na 
tržišti. Překvapilo mne, že se mi omluvil téměř 
bezchybnou angličtinou a poté co jsem s ním 
krátce pohovořil a zjistil, že je velmi dobře 
obeznámen se zdejším okolím, učinil jsem 
poměrně štědrou nabídku na místo průvodce, 
kterou bez váhání přijal. Rozešli jsme se s tím, 
že na mne bude zítra ráno čekat před hotelem. 
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A nakonec se mi podařilo sehnat i pětadvacet 
nábojů a většinu ostatních zásob, pro které sem 
původně vyrazil. 
Nyní sedím na verandě hostince a krátím si 

psaním deníku čekání na oběd, který mi vaří 
manželka hostinského, korpulentní černoška 
jménem Talula. Odpoledne vyrážím k misii, 
která by měla být vzdálena asi dvě hodinky 
chůze. Doufám, že odtamtud nebudu odcházet 
jen s plným žaludkem a slovy duchovní útěchy.       
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5.8. LP 1897 pralesy centrální Afriky 
 

Návštěva misie poblíž Olonga se nakonec 
ukázala přínosnější než jsem se vůbec odvážil 
doufat. Po prohlídce misijních statků jsem 
pohromadě s bratry zasedl k společné večeři. 
Tito muži víry jsou více než obdivuhodní ve 
svém odhodlání pomáhati potřebným, ale i na 
nich jsou znát známky dlouhého odloučení od 
opravdové civilizace. Více než samotný účel a 
vývoj mé cesty je zajímaly poslední novinky 
z Evropy a celého světa vůbec. Vyprávění 
neskončilo ani po večeři  a má návštěva se 
protáhla do pozdních večerních hodin. Když 
jsem se již chystal k odchodu sdělil mi mladý 
mnich, se  kterým jsem se seznámil ráno na 
tržišti, že by se mnou rád hovořil opat řádu, 
který se však kvůli nemoci nemohl večeře 
zúčastnit. Nemohl jsem pochopitelně takovou 
žádost odmítnout a nechal jsem se bez protestů 
odvést do opatovy cely. Ve svitu svíček zde na 
prosté pryčně ležel starý vetchý muž, který se 
mi přestavil jako  bratr Tucman, opat řádu. 
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Věděl již vše o cíli mé výpravy a vyprávění, 
které jsem od něj poté vyslechl mne doslova 
šokovalo. Ukázalo se, že opat přišel do tohoto 
kraje již v jinošském věku a měl lví podíl na 
vybudování samotné misie. Jako mladík však 
nebyl jen oddaným mnichem, ale i člověkem 
zvídavým s nespornou dávkou dobrodružné 
povahy. Často prý vyrážel na mnohadenní 
výpravy do okolí. A na jedné z nich se dostal 
již opravdu daleko na jih od Olonga do 
neprostupných pralesů. A zde jednoho rána, 
kdy už pomýšlel na návrat, objevil ve věčném 
stínu stromů, napůl zapadané listím, zvláštní 
kamenné stavby, naprosto nepodobné čemukoliv 
co by stavěli místní domorodci. Opat  více než 
ochotně odpovídal na mé otázky týkající se 
vzhledu a polohy staveb. Nepochybuji o tom, že 
se opravdu jedná o torsa dávné Ungambikuly  
a ani mne nemrzí, že jejich objev si již nikdy 
nebudu moci čestně připsat. Naopak vzrušení, 
které jsem pocítil z toho, že má cesta měla své 
opodstatnění je odměnou vyšší než veškerá 
sláva. Na moji otázku, proč se se  svým 
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objevem již dávno někomu nesvěřil,  odpověděl 
starý opat jen pokrčením ramen. Vždy tu prý 
bylo k vidění tolik bídy a utrpení, že jakési 
zbytky starých zdí se vedle toho zdály naprosto 
bezvýznamné. Nyní však, když cítí, jak na něj 
stále více doléhá stáří  a nemoc, rozhodl se 
konečně někomu svěřit se svým tajemstvím. Byl 
jsem více než poctěn tím, že jsem tím člověkem 
právě já a mé díky nebraly konce. Nakonec 
jsem na naléhání mnichů svolil s tím, že 
v misii přenocuji a do Olonga jsem se vydal 
až ráno za úsvitu. 
Můj pocit nadšení z minulého večera však 

vzal za své okamžitě, když jsem vstoupil 
v hostinci do svého pokoje.  Stav jeho interiéru 
jasně nasvědčoval tomu, že zde v noci někdo 
cosi hledal. Nábytek a matrace byly rozházené, 
má zavazadla byla obrácena dnem vzhůru a 
mé svršky se válely po podlaze. Naštěstí jsem 
měl většinu svých cenností s sebou, při bližší 
prohlídce jsem však zjistil, že ztráta těch pár 
věcí, které zmizely, mne bude obzvláště mrzet. 
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Nejvíce pak Azimova brokovnice a hlavně můj 
drahocenný deník. 
Touto nepříjemností se pochopitelně pozdržel 

můj i odchod. Nakonec jsem však sehnal 
veškeré potřeby, včetně nové pušky.  Své 
velbloudy jsem nechal v opatrovnictví mnichů 
z misie, kteří mi na oplátku darovali nový 
deník. Můj průvodce Quisling pak sehnal dvě 
ostré mačety a společně jsme pak mohli 
včerejšího rána vyrazit do jungle.  
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8.8. LP 1897 pralesy centrální Afriky 
 

Již čtyři dny se trmácíme junglí. Vlhký, 
teplý vzduch se téměř nedá dýchat a propocené 
šaty  v něm schnou jen velmi pomalu. Plná 
polní, se kterou se vláčíme na zádech nás 
stahuje k zemi a bodavý hmyz již se ani 
nepokouším odhánět. Stále však odhodlaně 
pokračujeme vpřed. Quisling se ukázal jako 
příjemný společník. Rád žertuje a vypráví 
historky o svých zkušenostech z pralesa. Jak se 
zdá má jich i přes svůj útlý věk dostatek. Teď, 
když jsme zase navečer rozbili tábor, vyrazil 
ještě nasbírat nějaké ovoce na snídani. Rychle 
píši deník ve světle posledních paprsků 
zapadajícího slunce. Raději nechci rozdělávat 
oheň.  
Míříme stále na jih, podle instrukcí dobrého 

opata. Cítím, že se pomalu ale jistě blížíme 
k cíli.  
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15.8. 1987 pralesy centrální Afriky 
 

Máme za sebou další týden v jungli. A 
musím přiznat, že se na mě nesmazatelně 
podepsal. Rychle mi ubývá sil a velmi rychle se 
vyčerpám. Ráno se budívám téměř stejně 
znaven jako když jsem šel spát. Myslím, že 
mám zvýšenou teplotu a občas mne přepadají 
záchvaty zimnice.  
Také se nemohu zbavit dojmu, že se něco děje 

s mým průvodcem. Již není tak výřečný jako 
na začátku naší cesty a občas když neví, že se 
na něj dívám má v očích zvláštní, jakoby 
hladový výraz. Možná, že si to jen 
namlouvám a že i na něj doléhají  důsledky 
dlouhodobého putování v těchto podmínkách. 
Co si však nenamlouvám jsou podivnosti, 
jimiž se jeho chování nyní vyznačuje. Často 
večer trvá na rozdělání ohně a na mé otázky 
na toto téma je značně úsečný. Včerejší noci, 
když mne vzbudil skřek nějakého ptáka, jsem 
zjistil, že Quisling nespí na svém místě. Vrátil 
se až před rozbřeskem. Nemá tušení, že o jeho 
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nočním výletu vím a já se ho alespoň zatím 
nechci na nic vyptávat. Třeba mi to jednou 
osvětlí sám.  
 
Největší událostí minulého týdne bylo naše 

krátké setkání s obyvateli zdejší oblasti- 
pygmeji, ke kterému došlo předvčerejšího 
odpoledne. Z ničeho nic se náhle všude kolem 
nás objevili drobné tmavé postavy s dlouhými 
tenkými luky a oštěpy v rukou. Tito lidé zřejmě 
ještě nikdy neviděli bělocha a tak jsem se naráz 
stal pravou celebritou. Prohlíželi si mé oblečení, 
tahali mne jemně za vousy a vlasy, které již 
zoufale volají po zkrácení a vzrušeně mezi 
sebou rozmlouvali svou zvláštní mlaskavou 
řečí. Rozdal jsem jim pár drobností, které jsem 
zrovna měl po kapsách, což vyvolalo v jejich 
řadách až téměř nábožné vzrušení. A pak, tak 
rychle jak se objevili, zase zmizeli. Beze spěchu 
prostě najednou zmizeli tiše mezi bujnou 
vegetací. Následujícího dne jsme pak z dálky 
zahlédli jejich vesnici, ale k žádnému dalšímu 
kontaktu již nedošlo. 
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Můj společník dnes opět trval na rozdělání 
ohně. Nyní u něj sedí a mává nad ním 
v nepravidelných intervalech velkou mokrou 
větví. Tvrdí, že se jedná o prastarý rituál na 
odhánění zlých duchů. Nijak zvlášť neprotestuji, 
alespoň mám i po setmění dost světla na další 
psaní. Pokud jsou údaje opata Tucmana 
pravdivé, musíme být již opravdu nedaleko 
našeho cíle. 
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18.8. LP 1897 prales 
 

V noci po svém tajemném rituálu Quisling 
zmizel. Ráno nebylo stopy po něm, ani po 
jeho věcech. Neměl jsem šanci na to abych ho 
vystopoval  a tak jsem na další cestu vyrazil 
sám. Putoval jsem podle opatových rad, ale 
ani večer jsem do Ungambikuly nedorazil. 
Protože jsem nebyl schopen v tomto vlhku 
rozdělat oheň, vyškrábal jsem se z posledních 
sil do koruny jednoho z nižších stromů 
v naději, že zde snad v klidu přečkám noc. 
Jak se ukázalo, mé naděje byly plané. Kolem 
půlnoci mne vzbudily zvuky, které přicházely 
z nevelké vzdálenosti. Myslel, jsem, že na mne 
asi doléhá horečka, ale nemýlil jsem se- šlo 
naprosto určitě o lidské hlasy a ty hlasy se 
blížily. Snad neskutečnost této situace mne 
přinutila, abych nezačal okamžitě na 
přicházející volat. Za chvíli se z jungle 
vynořila světla dvou pochodní, která pomalu, 
ale neomylně mířila k mému úkrytu. A pak 
když se přiblížila dostatečně na to abych mohl 
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jejich nosičům pohlédnout do tváří mne náhle 
přeběhl po zádech mrazivý pocit strašlivého 
poznání. Jedním z světlonošů nebyl nikdo jiný 
než můj bývalý průvodce Quisling.  
Spolu s ním jsem napočítal ještě dalších pět 

mužů, kteří mi ovšem také nebyli úplně 
neznámí. Dobře jsem v nich poznal hospodské 
povaleče a pobudy z Olonga. Ti bastardi mne 
museli celou dobu sledovat a aby náhodou 
nesešli ze správné cesty, nechával jim můj 
drahý průvodce stopy ve formě vyhaslých 
ohnišť a kouřových signálů. Je mi jasné, že 
jim nejde jen o můj světský majetek- mohli 
mne zabít a okrást již prvního dne v pralese, 
chtějí se dostat také do Ungambikuly. Patrně 
doufají, že z nálezu takového formátu vytěží 
dost peněz a slávy, aby mohli do konce svých 
mizerných životů chlastat a povalovat se 
v hostinci v Olongu nebo podobné díře. 
Rozhodně pochybuji, že jejich účely jsou nějak 
zvláště ušlechtilé.  
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Mají mezi s sebou evidentně zdatného stopaře. 
Jak se jejich světla blížila, dospěl jsem jasně 
k závěru, že možnost, že by mne minuli, je 
krajně nepravděpodobná. Rozhodl jsem se tedy, 
že pokud mé dny na tomto světě jsou sečteny, 
nedám alespoň svou kůži lacino. Natáhl jsem 
potichu kohoutky svých revolverů, zamířil na 
obě světla a spustil palbu. Jako tehdy  v poušti 
jsem vystřílel všechny náboje. Myslím, že 
nejméně jednoho z nich jsem zasáhl, ale neměl 
jsem čas to ověřovat. Důležitý byl hlavně 
psychologický účinek mého nečekaného útoku. 
Mí pronásledovatelé se rozprchli jak králíci. 
Ani na minutu se však nenechávám ukolébat 
mylnou nadějí, že od dalšího pronásledování 
upustí. Okamžitě jsem opustil svůj úkryt a 
vyrazil dál. 
 
Včerejšího rána, jsem dospěl k jasnému 

poznání. Já sám se do Ungambikuly nikdy 
nedostanu. Jsem příliš zesláblý, mám vysoké 
horečky a téměř bezustání se mnou cloumá 
zimnice. Navíc i kdybych se tam opravdu 
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dostal bylo by to s vědomím, že jsem za sebou 
přivedl i Quislinga s jeho sebrankou a s tímto 
pocitem nechci zemřít. Ano už vím docela 
bezpečně, že se z tohoto pralesa živý nedostanu. 
Tato jistota mne ani příliš neděsí, ale dává mi 
sílu k poslednímu činu, který musím vykonat. 
Musím je svést ze správné cesty.  
Vyrazil jsem proto v širokém oblouku směrem 

zpět k vesnici pygmejů. Byla to pravá kalvárie 
a já si ji prožil do poslední kapky potu a 
krve. Vlekl jsem své tělo i svůj náklad dnem i 
nocí a nakonec jsem dospěl až  pod opuštěnou 
pygmejskou chýši postavenou na vysokých 
pilonech. Dým z nedalekého údolíčka mi 
prozradil, že jsem nedaleko na jih od 
pygmejské vesnice, kterou jsme dříve míjeli. Zde 
jsem začal kopat hrob. Ale ne hrob svůj. Došel 
jsem k závěru, že musím pohřbít to co jsem 
dříve z cizí hrobky odnesl. Ano stále jsem měl 
s sebou sošku z Hamerembhovy  pyramidy. 
Poté co jsem ji zasypal, odplazil jsem se z 
posledních sil tak daleko jak jsem jen mohl. 
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Nyní ležím ve stínu neznámého keře a píši 
zřejmě poslední slova ve svém životě. Chtěl jsem 
si ještě zapálit cigaretu, ale mé zápalky jsou 
příliš zvlhlé. Jdou na mne mdloby, ale již se 
ničeho nebojím. Závěť jsem sepsal, ještě dlouho 
před svým odjezdem z Carlisle a jsem si téměř 
jistý, že zrádce Quisling Ungambikulu nikdy 
nenalezne. I kdyby náhodou našel můj deník, 
vím jistě, že neumí číst  a tak mu k ničemu 
nebude.  
Špatně se mi dýchá a již neudržím pero.     
                                                        

Bůh ochraňuj královnu.     
 
                                                        

J.X.M.     
 

 
 


