U pﬁívozu
Na vltavském bﬁehu odpoãívají dva muÏi.
Vyhﬁívají se na slunci a povídají si. Pﬁi své zábavû, zdánlivû bezstarostné, v‰ak bedlivû pozorují nedalek˘ brod v ﬁece. Nic jim neujde. Ostr˘m zrakem zkoumají pﬁevozníkovu loìku, kdykoli se ukáÏe na vodû.
Tmavé lacerny, volné haleny z hrubé látky, které mají sepnuté sponkami na pravém rameni, na první pohled prozrazují ﬁímské cizince.
Kápû shrnutá nazad a tûÏké ‰kornû na nohou, pobité na pode‰vích
po vojenském zpÛsobu siln˘mi cvoãky, svûdãí o tom, Ïe oba muÏi hojnû cestují.
Jsou to zﬁejmû cizí obchodníci, jak˘ch sem na poãátku na‰eho letopoãtu pﬁicházelo mnoho. âekají tu asi na nûjakou kupeckou karavanu,
aby se k ní pﬁipojili.
„Tﬁetí den tu maﬁíme plan˘m ãekáním. Uvidí‰, Ïe zatím Tiberius * pﬁitáhne aÏ sem…,“ hovoﬁí jeden z cizincÛ.
„Sly‰el jsi rozkaz, mil˘ Fulvie, a my musíme poslouchat,“ odpovídá
druh˘ a pokraãuje: „BûÏí o dÛleÏité zprávy, podle nich zaﬁídí Tiberius
smûr taÏení. Nezb˘vá neÏ trpûlivû ãekat… VÏdyÈ mnû se v téhle barbarské zemi také nelíbí. Jak je zde v‰ude smutno! Hluboké lesy na v‰ech
stranách, slunce sotva hﬁeje, lidé zamraãení, ‰pinaví, nepoﬁádní…“
„A zatím v ¤ímû, Pomponie, na‰e veselá spoleãnost, víno, zpûv, závody v arénû – v‰echno bez nás!“
„Ani mi nevzpomínej! Pﬁi posledních závodech jsem prohrál v‰echno, co jsem si v Germánii ** vyslouÏil. PovaÏ – dvanáct tisíc sesterciÛ ***!
Doposledka jsem drÏel s ãerven˘mi, ale Fortuna pﬁála bíl˘m. JestliÏe
nezbohatnu teì na této v˘pravû, mám jednou provÏdy po sázkách…“
*
**
***

Claudius Nero Tiberius, nar. 42 pﬁ. n. l., syn císaﬁe Augusta,
jeho zástupce a správce ﬁí‰e. Sám císaﬁem v letech 14 –37 n. l.
Germánie = zemû mezi R˘nem, Dunajem a Vislou
sestercius = stﬁíbrn˘ ﬁímsk˘ peníz
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„Neboj se, císaﬁsk˘ princ a následník trÛnu Tiberius odmûÀuje ‰tûdﬁe
vûrné sluÏby. Jistû se nevrátí‰ do ¤íma bez pov˘‰ení. Hlavu sázím, Ïe
bude‰ centurionem* nebo velitelem tábora! Pﬁátelé u Modrého hroznu
pﬁi bránû esquilinské budou volat: Vítej, Pomponie, ãack˘ centurione!“
„NesloÏím-li tu nûkde kosti! Vûﬁ, Fulvie, Marobudus není hloup˘
a dobﬁe se pﬁipravuje. Jeho zvûdové nás uÏ nejednou prohnali. I zde
po nás jeho Markomani pohlíÏejí podezﬁívavû a nevûﬁí pﬁíli‰ na‰emu
kupectví – “
„Nu, hlavnû Ïe zdej‰í domácí kmeny, Boemové i ostatní, jsou
k nám dobﬁí a dÛvûﬁiví. MarkomanÛm se uÏ vÏdycky nûjak chytﬁe
vyhneme.“
„Pravda, zatím jsme vyvázli ‰Èastnû z kaÏdého nebezpeãí. Ale jestliÏe padl ná‰ Cincius Mammius Marobudovi do rukou, marnû tu ãekáme na poselství od západních legií. – U Jovi‰e,* Fulvie, vidím dobﬁe?
Pohleì tam naproti za tu ko‰atou ol‰i!“
Oba ¤ímané postoupili aÏ k samé vodû a nepohnutû se dívali na druh˘ bﬁeh.
Tam bûhalo mezi pobﬁeÏním porostem nûkolik nah˘ch, velmi ‰pinav˘ch dûtí.
Bylo sly‰et koÀsk˘ dupot.
„Uteãte! Honem – !“ vykﬁikl nejvût‰í kluk.
Polekané dûti se poukr˘valy v hou‰tinách a v˘molech jako drobné
kﬁepelky pﬁed jestﬁábem a ani nedutaly. Jejich vyvalené oãi a pootevﬁená ústa jako by lapaly v˘kﬁiky neposedného hocha, kter˘ se drÏel ol‰e
a neustále volal:
„KÛÀ se spla‰il – UÏ je blízko! – Pádí rovnou sem!“
Ve chviliãce sem vskutku dobûhl zpocen˘ kÛÀ. Dûti ho je‰tû nevidûly, ale jeho mocn˘ dusot je tuze lekal.
„Poãkejte!“ volal zase kluk na ol‰i. „VÏdyÈ to není spla‰en˘ kÛÀ!
Chlap sem pﬁijel na koni! Vylezte a nebojte se! Na svûtlo, ÏíÏaly!“
Hoch skoãil z ol‰e a uÏ drÏel otûÏe uﬁíceného konû, jemuÏ unaven˘
jezdec prohlíÏel podkovy.
Ostatní dûti pomalu vstávaly z úkrytÛ a mlãky je obstoupily. V‰ecky
s vypláznut˘mi jazyky, aby je cizí ãlovûk neuﬁkl.
„Tady je nejblíÏ k brodu!“ ukazoval ﬁeãn˘ kluãina.
*
**

centurio = ﬁímsk˘ setník
Jovi‰ = Jupiter, nejvy‰‰í ﬁímsk˘ bÛh

8

„Znát brod, znát – ta cesta jet ne první – “ odpovûdûl jezdec a poÏádal o dÏbán vody.
Hoch a jedno dûvãe se pﬁedhánûli, kdo bude dﬁív u chaloupky, ukryté nedaleko mezi stromy.
Jezdec zatím poopravil sedlo a nechal dûti, aby chvíli vodily konû
sem tam po paÏitû a pak ho odvedly aÏ k blízkému brodu, kde si kÛÀ
stoupl pﬁedníma nohama do vody a dychtivû pil.
Svûtlovlasá holãiãka pﬁinesla hrnek mléka a nabídla ho cizinci:
„Mamka povídala, Ïe uhnan˘ ãlovûk nemá hltat vodu, Ïe pak tlaãí
v Ïaludku. Posílá ti mléko.“
Jezdec se usmál. „Gratias!*“ a napil se s chutí teplého mléka. Pak
‰el za konûm.
âil˘ kluãina uÏ na nûm sedûl a popleskával jej po krku.
„Vja, vja!“ pobízely dûti konû a pﬁály si, aby za‰el s neposedou hodnû daleko do ﬁeky.
Jezdec mlaskl, kÛÀ poskoãil a chlapec se pﬁekotil do vody.
„Hé-lelele-lé!“ Postﬁíkané dûti utíkaly na bﬁeh.
KÛÀ pﬁibûhl k svému pánu. Jezdec vyskoãil do sedla a rozjel se do
ﬁeky.
AÏ doprostﬁed kÛÀ dobﬁe staãil, ale pak pﬁi‰lo hlub‰í místo s velk˘m
proudem vody od peﬁejí. Jezdec mohl snadno pﬁebrodit ﬁeku o nûco níÏ,
ale buì nebyl s brodem dost obeznámen, nebo spoléhal na dobré zvíﬁe pod sebou.
Postavil se na konû, jenÏ byl potopen aÏ po hﬁbet a sotva staãil vzdorovat proudu. Po chvilce v‰ak uÏ stoupal zase po pevné pÛdû a brzo
dosáhl mûlãiny. Pomalu vystoupil na bﬁeh velkého ostrova.
Dûti pozorovaly pﬁechod jezdce s velik˘m napûtím. KdyÏ vidûly, Ïe
se ‰Èastnû dostal na bﬁeh, hlasitû projevovaly své uznání.
Druhé ﬁíãní rameno bylo mûlké a neãinilo obtíÏe.
Tu jiÏ po bﬁehu pﬁibíhali oba ﬁím‰tí pﬁátelé, Fulvius a Pomponius,
a radostnû vítali nového pﬁíchozího.
Znaven˘ Cincius Mummius, centurio 17. legie**, se s nimi srdeãnû
pozdravil. Pﬁiná‰í dÛleÏité zprávy, jeÏ mÛÏe ohlásit jen úplnû tajnû,
v bezpeãí pﬁed nepovolan˘m uchem. Po dva dny témûﬁ nejedl a nespal,
ale neodpoãine si, dokud nesplní svÛj úkol.
*
**

Gratias (vysl. gracias) – latinsky „dûkuji“
legie – samostatné oddûlení ﬁímské armády, mûla 4200–6000 muÏÛ
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„NuÏe zajeìme v pﬁevozníkovû lodici na ostrov,“ navrhoval Fulvius. „Tam vyslechneme tvé zprávy v úplném bezpeãí.“
„A tvého konû zatím opatﬁí pﬁevozník, je to dobr˘ ãlovûk –,“ dodal
Pomponius.
„Pojìme tedy, pﬁátelé!“ souhlasil Cincius. „Cítím v‰ude nebezpeãí
– ve zdej‰ím kraji je mnoho Marobudova vojska. Musel jsem zajíÏdût
a skr˘vat se. Marobudus sám pr˘ prodlévá v této krajinû u vojska.“
„Ano, mil˘ Cincie. Vidí‰ vlát na vrchu za ohybem ﬁeky praporce?
Tam rozbil leÏení král MarkomanÛ, tam sbírá své síly,“ vysvûtloval
Fulvius.
„Marnû se namáhá! Jako Ïe sluji Cincius Mummius, ¤ím ho rozdrtí!“ ﬁekl pohrdavû nov˘ pﬁíchozí.
Tﬁi muÏi s konûm za‰li za pobﬁeÏní vrbiny.
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„Dûti, podívejte – vojáci jedou!“ vykﬁikoval zas chlapec na vltavském
bﬁehu.
Dûti ustaly ve hﬁe a dívaly se na blíÏící se jezdeckou druÏinu. Byl to
v tûch dobách v‰ední zjev, nicménû pro dûti neztrácel nikdy na zajímavosti.
„Ten na brÛnû, ten si jede!“ obdivoval kluãina.
Jezdci nejspí‰ nûkoho hledali. Na bﬁehu se dlouho nezdrÏeli a vjeli do
brodu. Jeden z jezdcÛ se ptal dûtí, zda nepﬁijel k ﬁece nûjak˘ jezdec.
„Pﬁijel!“ pﬁisvûdãoval smûl˘ kluk, „a uÏ je dávno na druhé stranû!“
„NeÏ se setmí, musíte ho mít!“ pﬁikazoval jezdec na brÛnû a sám
zÛstal na bﬁehu. „Dohoníte ho snadno po kupecké stezce, je uÏ velmi
unaven. Já se vrátím do tábora!“ volal za nimi.
Dva jezdci se vrátili z vody na bﬁeh a uctivû se tázali jezdce na bûlou‰i, zda mají zÛstat s ním.
„Jen jeìte také! Musíme toho ¤ímana chytit.“
Oba jezdci pozdravili, otoãili konû a znovu se vrhli do ﬁeky.
Osamûl˘ jezdec se chvíli díval za druÏinou v brodu, pak seskoãil
z konû a pﬁivázal jej k ol‰i.
Byl to statn˘, asi ‰estatﬁicetilet˘ muÏ pln˘ zdraví a síly. Drahé roucho, kter˘m byl odûn, i skvostné zbranû a bohatá v˘stroj konû prozrazovaly vynikajícího muÏe. Jeho pevná postava a smûl˘ pohled svûdãily, Ïe je zvykl˘ porouãet.
Teì na nûm bylo patrné jisté vzru‰ení a nepokoj. Poplácal bujného
oﬁe po hﬁbetû: „Buì tu hezky zticha, projdu se trochu o samotû!“
Jaké starosti na nûho doléhají?
Kráãí volnû podél bﬁehu, nakrucuje si knír a chvílemi v rozpacích
si prohrabuje bujnou k‰tici.
Podél bﬁehu pluje lodice.
Dûvãátko, asi desetileté aÏ dvanáctileté, odpichuje se lehk˘m bid˘lkem jako star˘ pﬁívozník.
„Hola, dûvãe, svez mne trochu!“ zavolal muÏ na bﬁehu.
„Ale já musím pro vr‰e!“
„Pomohu ti!“
Dûvãe pﬁistálo u kamenitého bﬁehu a muÏ vstoupil do loìky. Hned
se chopil pﬁivázan˘ch vesel a ptal se, kde jsou vr‰e.
Veslovat umûl dobﬁe, to poznala dívka hned, a proto mu lodici úplnû svûﬁila. Nemûla teì co dûlat, Ïvatlala tedy s cizincem. Povûdûla, Ïe
je pﬁevozníkova Bûla, tu z chalupy za ostrovem.
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„A jak tobû ﬁíkají?“ optala se.
„Mû ﬁíkej – Maro!“
„Ty se také asi chystá‰ do války, a proto jsi tak nastrojen˘… Tady teì
vídáme vojska! Otec pﬁeváÏel po cel˘ t˘den zásoby, uÏ nemohl ani veslo v ruce udrÏet – a jak˘ on je silák!“ vypravovala hovorná dívãina.
„MÛj otec pﬁená‰í tuhle loìku docela sám, ovci zabije pûstí a koÀskou
podkovu dovede rukama ohnout…“
Cizince patrnû bavilo dívãino povídání a veslování ho osvûÏovalo.
Na‰li proutûné vr‰e, ale koﬁist nestála za vybrání. PoloÏili ko‰íky zase
do vody.
„Ryby jsou teì vypla‰ené,“ vysvûtlovala dívka. „Nikdy neb˘val tak
‰patn˘ lov. Je‰tû se podíváme na druhou stranu za ostrov.“
Maro zavesloval do tichého ramene ﬁeky za ostrovem a nechal loìku pomalu plynout podél okrajov˘ch hou‰tin.
Zadíval se na hezkou dívãinu sedící naproti nûmu.
„Líbí‰ se mi, Bûlo! Maliãká jsi jako rybka, hybká jako ‰ipka, ‰tíhlá
jako jedlice, chytrá jako lisice – chtûla bys b˘t mou dcerkou?“
„Ale –,“ protáhla Bûla rozm˘‰lejíc, co by ﬁekla, „já bych chtûla b˘t
vojákem, jako jsi ty, Maro!“
Maro se na ni usmál. Loìka s nimi plula docela ti‰e a volnû.
Najednou se Maro znova chopil vesel a zadrÏel loìku. Jednou rukou
se pﬁichytil ol‰ové vûtve, druhou dal Bûle znamení, aby byla zticha.
Byli jako pod stﬁechou z listí.
Za kﬁovím na bﬁehu sedûli tﬁi muÏi. Úplnû zaujati latinsk˘m hovorem
ani nezpozorovali, Ïe nûkolik krokÛ od nich zastavila loìka.
„Je jisté, Ïe se Marobudus nedá pﬁekvapit. V‰iml jsem si, Ïe hutníci
pracují dnem i nocí. Jeho v˘zbroj se témûﬁ vyrovná na‰í.“
„Ale ne jeho vojensk˘ poﬁádek, mil˘ Cincie. Jsou to pﬁece jen barbaﬁi, kteﬁí neumûjí válãit…“
„BûÏí do boje jako ovce v zástupu, jeden druhému pﬁekáÏí – první
nezdar je uvede ve zmatek.“
„Nu, pﬁátelé, nepodceÀujte Marobuda! Nebyl nadarmo kolik let
v ¤ímû na dvoﬁe císaﬁe Augusta. Mûl jistû oãi otevﬁené a mnohému se
pﬁiuãil. Na‰i zvûdové vypravují, Ïe Marobudus zavedl ve svém vojsku
ﬁímsk˘ poﬁádek. Má pr˘ ‰edesát tisíc – nûkteﬁí ﬁíkají, Ïe sedmdesát, ano
i víc – cviãen˘ch muÏÛ ve zbrani – “
„– a k tomu je‰tû ãtyﬁi tisíce jízdních. To je znaãná síla!“
„Av‰ak tentokrát nic nezmÛÏe. V‰e je dobﬁe pﬁipraveno. Tiberius táh-
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ne s pûti legiemi od Dunaje. Marobudus ustupuje do nitra zemû, aby
Tiberia oslabil dlouh˘m pochodem. Zatím v‰ak tu za nûkolik dní sám
padne do léãky. Markomansk˘ král stáhl své síly do této zemû, aby byl
chránûn – jak se domnívá – neprostupn˘m hvozdem. Ten se podiví, aÏ
se dozví, Ïe se od západu valí nekoneãn˘m Hercynsk˘m lesem * ná‰
udatn˘ Sentius Saturninus! Zakrátko vpadne Marobudovi vzad – a on
je‰tû nic neví! Sevﬁeme Markomany do kle‰tí – a nikdo nevyvázne!
Sto padesát tisíc muÏÛ – kdyÏ poãítám i sbory pomocného vojska
– nás tentokrát stojí proti Marobudovi…“
„Sám Tiberius ﬁekl: Potﬁen bude jedin˘, kdo v Germánii je‰tû vzdoruje ﬁímské moci!“
„Ano, je to poslední král barbarÛ v Germánii,“ chopil se znova slova centurio Cincius Mummius. „Jen on je‰tû zb˘vá! Od R˘na aÏ k Labi
je v‰echno pod na‰ím meãem. Sám jsem vloni táhl s Tiberiem podél
Labe aÏ k Severnímu moﬁi a na‰e legie pronikly je‰tû dál, aÏ na poloostrov Cimbrick˘ (Jutsk˘). Vûru – jen Marobudus pﬁekáÏí, abychom
praporce ¤íma nezanesli aÏ k dalek˘m SarmatÛm.“
¤ímsk˘m vyzvûdaãÛm vzplály oãi nad‰ením. Vítûzství na dosah ruky!
„A Semmony uÏ máme koupené!“ oznámil s potû‰ením druhÛm Fulvius. „Nevím, kolik zlata slíbil Tiberius Malatovi. Ale sly‰el jsem, Ïe
ani Vandalové a Langobardi na‰emu zlatu neodolali. Hoj, na hlinûn˘ch
nohou stojí ﬁí‰e krále markomanského!“
„Povûz, mil˘ Cincie,“ otázal se je‰tû Pomponius, „které legie vede
Saturninus na Boiohaemum?“
„Vytáhl, jak bylo smluveno, po Mohanu v ãele pûti legií r˘nsk˘ch
a s pﬁátelsk˘mi Hermundury. Od horního Dunaje se k nûmu pﬁipojily
dvû legie vindelické, takÏe touto dobou se pod jeho vedením prosekává proÏlukl˘m lesem Hercynsk˘m sedm legií. Nerad jsem opou‰tûl SentiÛv tábor. I teì je u nûj veselo, jako vÏdycky b˘vávalo. Dovede zpﬁíjemnit váleãn˘ Ïivot i v divok˘ch germánsk˘ch pustinách. V˘born˘
velitel! Nemyslete v‰ak, Ïe pro bujné radovánky zame‰kává své povinnosti. Poznal jsem jej dobﬁe jako ctného a oddaného císaﬁova sluÏebníka. Jak je bedliv˘ a opatrn˘, jak moudﬁe vede vojsko! A kdyÏ je tﬁeba, sná‰í muÏnû hlad i zimu a v‰echny útrapy. Leã já jsem k vám
nechvátal, abych o nûm vykládal… Pospû‰te na ãerstv˘ch koních zpátky k Tiberiovi a vyﬁiìte SaturninÛv vzkaz:
*

Hercynsk˘ les – hornina mezi R˘nem a Karpatami, hlavnû âechy
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NeÏ se mûsíc doplní, stojí legie Saturninovy zde, u této ﬁeky, a podají si ruce s legiemi Tiberiov˘mi…“
„A to jiÏ tedy bude Marobudus zniãen…“
„Najisto, Pomponie, neboÈ na dvû strany se neubrání. Záruku zdaru vidím v tom, Ïe Marobuda pﬁekvapíme náhl˘m útokem ze dvou
stran. Je‰tû dnes nic netu‰í a couvá pﬁed Tiberiem. Myslí, Ïe láká
¤ímana do léãky, haha! – a zatím padne Saturninovi do pﬁipraven˘ch
klepet. Hercynsk˘ les mlãí doposud jako hrob – ale to pﬁekvapení
potom!“
„Hlavní je, Ïe Marobudus neví nic o na‰í pasti. Na‰i zvûdové jsou
pﬁece jen lep‰í neÏ jeho. My víme o kaÏdém jeho hnutí, a on netu‰í, Ïe
má v zádech Saturnina se sedmi legiemi!“
„Usly‰í ho, teprve aÏ se Saturninovy legie pohrnou z lesÛ ven…“
„V‰e jde tedy dobﬁe. Znamenité poselství jsi pﬁinesl, Cincie. Tiberius se do posledního dne strachoval, zda pronikne Saturninus neprostupn˘m pr˘ lesem Hercynsk˘m. Nu, ‰lo to! Dnes tedy stojí na‰e germánská legie ne dál neÏ na ‰est nebo sedm denních pochodÛ od tohoto
místa –“
„– A Tiberiovy na pût denních pochodÛ.“

14

