
si jsem byl dost podivné dítû…
V pohádkách jsem jednoznaãnû
stranil drakÛm a z du‰e se mi pfií-

ãilo, kdyÏ jim nafintûní princátkové
s meãi a kopími odpírali jejich pfiiroze-
nou potravu – princezny krev a mléko.
A nad chmurn˘mi draãími konci jsem
pak vût‰inou vzdorovitû bulel.
Mé sympatie nezískala ani naivní âerve-

ná karkulka, která vlkovi prostodu‰e vy-
Ïvanila cíl své cesty a tím bezdûãnû byla
i pfiíãinou jeho záhuby. (O mnoho let
pozdûji mû rozradostnil Josef Lada. KdyÏ
jsem pfied spaním ãítával své dcefii
Tamafie pfiíbûhy ze souborného vydání
Ladov˘ch pohádek, narazil jsem na jeho
verzi âervené karkulky: vlk Vrtinoha v ní
nakonec dostal od Karkulky placku.

Pokud tak docela netu‰íte, o ãem hovo-
fiím, doplÀte si své pohádkové vzdûlání,
jako jsem to ostatnû musel uãinit i já.
/Ladovu verzi pfiíbûhu najdete napfiíklad
ve sbírce Ladovy pohádky. Já jsem „zhltl“
vydání Albatrosu z roku 1971 obsahující
Bubáky a hastrmany, O chytré kmotfie li‰-
ce a Nezbedné pohádky./
Ve své infantilní dûtské nadûji jsem mar-
nû naslouchal dal‰ím a dal‰ím bajkám
s naivní touhou, Ïe snad… v nûkteré
koneãnû zvítûzí vlk. Ten vûãnû obelháva-
n˘ a napalovan˘ symbol zlé hlouposti.
(Ostatnû i v ruském televizním animo-
vaném seriálu Jen poãkej, zajíci!, i kdyÏ
uÏ jsem dávno odrostl dûtsk˘m tenis-
kám, jsem (s rumûncem na tváfii) zboÏ-
nû doufal, Ïe sympatick˘ chuligánsk˘
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„…vpfiedu, na druhé stranû
údolíãka, na jeho konci,
prchal prÛsmykem vypla‰en˘
vlk, kter˘ utíkal tak rychle, 
Ïe ho ãlovûk stûÏí rozeznal. 
Na druhé stranû té nádherné
louky jsme se vy‰plhali na
dal‰í hfibet a na vrcholku jsme
se v údivu zarazili. Octli jsme
se na místû, jaké jsme uÏ pak
nikdy nespatfiili, ale na které
jsme nemohli zapomenout.
Nazvali jsme ho Vlãí cesta. 
Byl to ostr˘ sráz, po jehoÏ
hfiebeni vedla stezka, kterou
nevy‰lapali lidé – v celé této
zemi nebyla jediná lidská
stezka – ale tlapy vlkÛ
a kopyta karibú.“
Lois Crislerová: V arktick˘ch pustinách

Vlci byli roz‰ífieni po
celé severní polokouli
od 15o severní ‰ífiky.
Vûdci odhadují, Ïe 
na tomto obrovském
území dnes pfieÏívá
nejv˘‰e 150 tisíc vlkÛ.

A
VLČÍ cesta
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vlk snad jednou pfiece jen toho u‰áka
dostane… Marnû.)
Balzámem na mou klukovskou „vlãí“
du‰iãku byla na‰tûstí Kniha dÏunglí
Rudyarda Kiplinga, ze které mi táta ãítal
na dobrou noc. Îil jsem s Mauglím
a jeho ‰ed˘mi bratfiíãky po boku Akély,
medvûda Balú, pantera Baghíry a hada
Kaa. „Jsme jedné krve, ty i já,“ zdravil
jsem na zahradû hlem˘Ïdû, veverky
a s˘korky a závidûl Mauglímu jeho
dobrodruÏství a schopnost Ïít a hovofiit
se zvífiaty. A v romantickém snûní jsem
se i já cítil b˘t Vlãím chlapcem.
Vlãí zpûv – vytí – jsem poprvé usly‰el aÏ
mnohem pozdûji – v létû roku 1978
v pohofií Lotru. Toulali jsme se tehdy
s pfiítelem Daliborem Michkem rumun-
sk˘mi pohofiími, mezi nimiÏ jsme se pfie-
pravovali autostopem. Ten nádhern˘ ãer-
vencov˘ veãer jsme toho mûli uÏ
skuteãnû „plné brejle“. V nohách tfiicet
kilometrÛ s tûÏk˘mi batohy v obtíÏném
horském terénu. V poledne jsme se tû‰ili
pohledem na zdivoãelé konû, popásající
se na hebk˘ch travnat˘ch náhorních pla-
ninách a cválající ‰irok˘m prostorem
liduprázdn˘ch hor. A do veãera jsme ura-
zili je‰tû mnoho pern˘ch a upocen˘ch
kilometrÛ. To uÏ jsme mûli za sebou set-
kání s medvûdem, jenÏ nás postra‰il
a vyhnal z na‰eho tábofii‰tû (které vyple-
nil) v podhÛfií Fagara‰e u pfiehradní
nádrÏe Lacul Vidraru, takÏe jsme za ‰era
byli vÏdy obezfietní. Na‰e hamaky se spa-
cími pytli uÏ visely mezi nízk˘mi a odra-
n˘mi horsk˘mi smrky. Právû jsme na ply-
novém vafiiãi uklohnili skromnou veãefii
a kotel ãaje a pustili se laãnû do zaslou-
Ïeného veãerního posvátného jídla.
V tom houstnoucí ‰ero profiízlo z protûj-
‰ího svahu táhlé zavytí. Po sólové árii
následoval sbor. Sousto mi uvízlo
v ústech a ruka se lÏící zkamenûla. Cítil
jsem, jak se mi na tûle zjeÏily v‰echny
chlupy (a Ïe jich mám dost!). Vlãí sbor
naplnil chladn˘ horsk˘ vzduch a stoupal
jako opar ke hvûzdnaté obloze, aby sply-
nul kdesi vysoko nad námi s mlÏn˘m svû-
teln˘m proudem Mléãné dráhy, kterou
indiánsk˘ kmen Skidi Pawnee naz˘vá
Vlãí cestou. Ten naléhav˘ zpûv jako by
zazníval odkudsi z dávnovûku, z doby,
kdy v‰e bylo pfiímoãaré, pfiirozené
a pohanské. Hlad, lovec a jeho kofiist.
Útok a úprk. Právo tesáku a údûl kopyta.
BohosluÏba pfiírody. Byl jsem uchvácen…
Byli jsme v jiné krajinû. V krajinû s vlky!
V krajinû s vlãími cestami. 
Ná‰ svût, kam jsme bohuÏel patfiili, se
mûnil a stranil „ropákÛm“. Zmûnilo se
zemûdûlství, zmûnilo se lesní hospodáfi-
ství, prÛmysl, zmûnil se Ïivotní styl, Ïivot-

ní podmínky, Ïivotní hodnoty. Lidská síd-
li‰tû houstla, bytnûla a bobtnala. V na‰em
svûtû nebylo pro vlky místa. „·patn˘
obchod,“ fiekl by mÛj neboÏtík tchán.
Ztráta vlkÛ nebyla dobrá pro krajinu,
nebyla dobrá pro lesní zvûfi. Svût se mûnil.
Nebylo to dobré pro vlky a nebylo to dob-
ré ani pro ãlovûka.
Av‰ak tam – v pohofií Lotru – „pokrok“
je‰tû nedopadl na zem svou Ïeleznou
botou. Byli jsme v jiném svûtû, ve svûtû,
kam vlci dosud patfiili. Jako bychom se
ocitli v Zemi B. japonského básníka
Nanaa Sakakiho: (Kdysi dávno byly dvû
Zemû: A a B./ Zemû A zÛstala ve sluneã-
ní soustavû,/ Zemû B jednoho dne odle-
tûla za Mléãnou dráhu…/ Zemû A je teì

megaslumem nûkolika miliard robotÛ…/
Sly‰el jsem, Ïe Zemû B opl˘vá nádher-
n˘mi kvûty, ptáky a zvífiaty…) Mohli
jsme se svobodnû toulat po vlãích stez-
kách v krajinû s vlky! 

„Tento kosmos, tak úÏasn˘ pro v‰echny, 
ktefií mají oãi a chtûjí vidût,
je zatlaãen do beznadûje slep˘m a egoistick˘m
zaujetím, sledujícím pouze hmotné zájmy.
Konû a prasata na jedné, p‰enice a brambory
na druhé stranû nastoupí brzo na místo
stovek a tisícÛ bytostí – zvífiat i rostlin 
- které stvofiil BÛh, aby Ïily spoleãnû s námi.
Mají právo na Ïivot, ale my je niãíme
a brutálnû znemoÏÀujeme jejich existenci…
Je neuvûfiitelné, Ïe Stvofiitel, 
kter˘ osídlil Zemi tolika rÛzn˘mi organismy 
–z nichÏ kaÏd˘ je ve své sféfie a v roli, 
jiÏ plní, tak obdivuhodn˘ a tak 
dokonal˘ – dovoluje ãlovûku,
kter˘ je jeho mistrovsk˘m dílem,
aby ostatní stvofiení bez ustání niãil.“

Otec Armand David (1875)
(knûz, kter˘ pro svût objevil pandu 
velkou, jelena pátera Davida ãi jelena 
milu, baÏanta zelenoocasého, langura
ãínského a strom Davidia involucrata 
/ãesky: davidie listenovitá/)

Dokud „lidstvo“ bylo jen pouh˘m spole-
ãenstvím tlup sbûraãÛ a lovcÛ, chovaly
„primitivní“ lidské kmeny k vlkÛm obdiv
a úctu, coÏ u pfiírodních národÛ Ameriky
– IndiánÛ a InuitÛ - jakoÏ i u nûkter˘ch
asijsk˘ch národÛ (zejména na Sibifii),
mÛÏeme vypozorovat dodnes. Vlci byli
pro ãlovûka symbolem dokonal˘ch lovcÛ
schopn˘ch spolupráce ve smeãce.
Rozhodující zvrat nastal, kdyÏ se z ãlovû-
ka lovce stal ãlovûk past˘fi a ãlovûk zemû-
dûlec. Poslední úder pohledu na vlka
zasadil lidskému vnímání nástup kfiesÈan-
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Mil˘ dárek do mé „vlãí
sbírky“: leporelo malífie
Vojtûcha Kuba‰ty a básníka
Franti‰ka Kábeleho âervená
karkulka, Orbis 1969.
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ství. KfiesÈanská víra jednoznaãnû (na roz-
díl tfieba od buddhismu) staví ãlovûka
vysoko nad v‰e ostatní Ïivé… Jako by svût
byl stvofien pro ãlovûka a v‰e ostatní bylo
stvofieno k jeho uÏitku. Podle tohoto
náboÏenství nemají zvífiata du‰i. Uãení
sv. Franti‰ka z Assisi je jen malou v˘jim-
kou potvrzující pravidlo.
Ostatnû právû ono po‰etilé, a pfiede-
v‰ím nesmyslnû je‰itné lidské dûlení
v‰eho Ïivého na „uÏiteãné“ a „‰kodlivé“
vyhubilo, anebo v lep‰ím pfiípadû do-
vedlo na pokraj záhuby, nepfieberné
mnoÏství Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. „UÏi-
teãné“ a „‰kodlivé“… Pro koho a pro co?
Osobuje si snad ãlovûk právo opravovat
Pfiírodu ãi Boha…?
Vyfikneme-li slovo VLK, jako bychom
nepojmenovali „pouhé“ zvífie. Je to, jako
bychom vztyãili symbol, erb ãi totem.
Zatímco pro váleãníka z kmene Pawnee
bude vlk symbolem dokonalého lovce
a odolného zvûda, bude pro vystra‰eného
evropského katolíka ztûlesnûním ìábel-
ského zla a potmû‰ilé zhouby. (Nejvût‰í

genocidu v‰ak museli vlci proÏít para-
doxnû právû v Kanadû a v USA.) Ne-
betyãnû odli‰n˘ úhel pohledu. Nicménû
je nutno pfiiznat, Ïe jméno VLK nepone-
chá takfika nikoho chladn˘m.
Tmáfisk˘ pohled lidské inkvizice odsoudil
vlky do rolí podl˘ch a zákefin˘ch bestií.
Osvícenûj‰í „advokáti vlkÛ“ je naopak
povaÏují za moudré a vzne‰ené ‰elmy.
VlkÛm je lidsk˘ názor lhostejn˘. Vlci jsou
vlci. Jsou dokonal˘m v˘tvorem pfiírody
právû tak jako orel, my‰ nebo komár,
ostatnû jako cokoliv Ïivého na této zemi
(snad s v˘jimkou druhu Homo sapiens).
Je‰tû v publikaci Myslivost z roku 1902,

kterou má na „svûdomí“ kolektiv autorÛ,
se doãteme: „Surová ukrutnost a bájeãná
Ïravost, zavilost a lstivost jsou pfiíznaky
povahy vlkovy. Plachosti témûfi bezpfií-
kladné, pokud se t˘ãe jedince, staví se
naproti vraÏdychtivá útoãnost smeãky
vyhladovûl˘ch vlkÛ zpÛsobem úÏas
budícím. Vlk za Ïiva tropí jen zlo a po
smrti nestojí za nic.“
Pro vlky, stejnû pro kterákoliv jiná zvífiata

obecnû (nejen pro predátory), naprosto
neplatí lidmi zavedené pojmy jako ukrut-
nost, zavilost, lstivost, odvaha, zbabûlost,
ãestnost, zákefinost, podlost, zrada… Tyto
pojmy vymysleli lidé pro lidi; zvífiata je
nechápou, nejsou to jejich pojmy
a naprosto nepatfií do jejich svûta.
Jedinou zvífiecí snahou je P¤EÎÍT
a ZACHOVAT ROD. PfieÏít znamená bez-
meznou opatrnost, odolnost, rozvíjení
geneticky zdûdûn˘ch instinktÛ zku‰e-
nostmi, ãasto trpce nabyt˘mi. A pro vlky
navíc – (oproti zvífiatÛm se samotáfisk˘m
zpÛsobem Ïivota) – jejich spoleãenství:
smeãka. Vlk za normálních skuteãností
udûlá v‰e pro to, aby se vyvaroval zranû-
ní. Zranûní v divoãinû ãasto znamená
smrt. Ov‰em i opatrnost a obezfielost se
postupnû nab˘vá zku‰enostmi: vlãek
nûkdy neodhadne je‰tû své síly a neod-
hadne míru nebezpeãí. Uãí se chybami.
Pokud jsou to chyby malé (a hlavnû
napravitelné) – vyroste v silnou, ostraÏi-
tou a inteligentní ‰elmu. Pokud jsou to
chyby fatální – zemfie.
Má vÛbec cenu o vlcích uvaÏovat v na‰em
21. století, nebo je lépe je „uzavfiít“ jen do
dobrodruÏn˘ch románÛ, pohádek ãi zoo-
logick˘ch zahrad? Vynikající americk˘
badatel, terénní zoolog a spisovatel
George Bernhard Schaller ve své knize
Mlãící kameny pí‰e: „Na mnoha místech
na‰í Zemû jsem nav‰tívil kraje jen málo
dotãené ãinností ãlovûka, a tak jsem si
dobfie uvûdomoval, Ïe pfiíroda, která ztra-
tila velké predátory, aÈ jiÏ vlky, levharta
snûÏného nebo jiné druhy, pfii‰la o svou
podstatnou sloÏku. Uvûdomoval jsem si
rozdíly: sníÏila se Ïivotaschopnost Ïivo-
ãi‰n˘ch spoleãenstev a zmen‰ilo se v nich
pfiirozené napûtí.“
S etickou a smysluplnou zásadou – „Ïít
a nechat Ïít“ – mívalo lidstvo, a bohuÏel
má i nadále, problémy. Jak jiÏ bylo fieãeno
– rozli‰ování tvorÛ na „uÏiteãné“ a „‰kod-
livé“ je tmáfisk˘m anachronismem, kter˘
ov‰em dodnes obãas najdeme v myslivec-
k˘ch roãenkách ãi dokonce ve ‰kolních
uãebnicích. Dravci a ‰elmy nemûli nikdy
s ãlovûkem na rÛÏích ustláno, ale i zdán-
livû ne‰kodní a mírumilovní Ïivoãichové
byli ãasto vyhubeni dfiíve, neÏ se jimi
vÛbec mohli nûktefií „ochranáfi‰tí pábite-
lé“ zab˘vat. O tom by mohli vyprávût
nejen holub stûhovav˘ ãi blboun nejapn˘,
respektive dronte mauricijsk˘, kdyby
ov‰em nûkter˘ z nich do na‰ich dob
vÛbec zbyl. JiÏ zmínûn˘ páter Armand
David, pÛvodem Bask z Pyrenejí, kter˘
pÛsobil v lazaristické misijní stanici
v âínû, napsal: „âlovûk je králem pfiírody,
ale nemá právo b˘t fiezníkem.“ PrÛ-
mûrného obãana, sledujícího televizní
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Vlci byli kdysi roz‰ífieni po
celém na‰em území. 
Na kresbû zobrazil malífi 
Jifií Grbavãic vlka pod
milovan˘mi Pavlovsk˘mi vrchy.
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dokument s otevfien˘m „lahváãem“ v ruce
a u sáãkÛ pfietékajících slan˘mi tyãinkami,
kfiupkami a „telkou makovou“, sice dokáÏe
pohor‰it osud upytlaãen˘ch slonÛ pro
pouhé kly ãi povraÏdûn˘ch goril horsk˘ch
v oblasti Virunga, ale tent˘Ï obãan uÏ
s nov˘m „lahváãem“ v ruce je pfii veãerních
zprávách zneklidnûn medvídkem, kter˘
zmatenû putuje moravskou krajinou, a roz-
ru‰í jej bombasticky nafouklá reportáÏ
z Beskyd, kde vlci „opût na stádeãku nevin-
n˘ch ovcí vybírali svou krvavou daÀ“. Je
na‰e blahoslavená, „mlékem a strdím“
opl˘vající krajina skuteãnû tak sterilní
a zkrocená, Ïe mÛÏe popfiát svou hfiejivou
(a zneãi‰tûnou) náruã jen jeÏkÛm, srncÛm,
s˘korkám a ÏíÏalám? Problém urãitû
nebude ani tak v krajinû jako spí‰e v lid-
ské mysli, v lidsk˘ch pfiedsudcích, v lid-
ském sobectví a v lidském konání. Pfiíroda
a divoãina (a divoãina není niãím jin˘m
neÏ nenaru‰enou, ãi více ménû nenaru‰e-
nou pfiírodou) není stra‰ákem pro na‰e
dûti, je pfiirozeností, ve které (aã mnohdy
nevûdomky) máme zachyceny svoje gene-
tické kofieny. Divoãina je prostorem svo-
bodné mysli a pfiirozen˘ch zákonÛ, které
nemusí (a nemÛÏe) odhlasovat a schválit
Ïádn˘ senát svûta. A pfiesto byl a je pro-
blém chápání divoãiny fatálním problé-
mem lidstva a jeho víry. „V bibli je divoãi-
na definována jako místo bez Boha, jako
vyprahlá a neúrodná pou‰È,“ pí‰e v knize
O vlkoch a æuìoch americk˘ spisovatel
Barry Holstun Lopez. A pokraãuje: „Ta-
kovéto dvojité vnímání divoãiny – oblasti,
která je ve své podstatû nebezpeãná a bez-
boÏná – má v sobû nûco, co se nevyhnutel-
nû spojuje s vlkem jako s nejobávanûj‰ím

obyvatelem ponuré divoãiny. Jak civilizova-
n˘ ãlovûk dozrával a zaãal posuzovat svÛj
vlastní pokrok podle podmaÀování si divo-
ãiny, podle vykluãen˘ch pozemkÛ pro své
farmy a vyãi‰tûní pohansk˘ch myslí pfiipra-
ven˘ch pro kfiesÈanské my‰lenky, stal se akt
zabíjení vlkÛ aktem symbolick˘m. ZpÛso-
bem jak se odpoutat od této obrovské a ne
zcela podrobené pfiekáÏky – divoãiny. âlo-
vûk si zabíjením vlkÛ demonstroval jednak
svou vlastní zázraãnou sílu, jednak vûrnost
Bohu. Úmyslnû to velmi zjednodu‰uji, ale
v podstatû nevidím velmi velk˘ rozdíl
v motivech mezi kfiesÈansk˘mi misionáfii,
ktefií vypalovali lesy v Anglii, aby pfiipravili
druidy o místa pro jejich obfiady, a obyva-
teli Arkansasu, ktefií vypalovali v roce 1928
tisíce hektarÛ Ouachitského národního
lesa, aby pfiipravili vlky o místa, kde by se
mohli skr˘vat.“

Za úsvitu - tehdy v létû 1978 – jsme
s Daliborem sestoupili z travnatého hfie-
bene pohofií Lotru a ponofiili se do
hust˘ch horsk˘ch smrãin. KdyÏ jsme pro-
klop˘tali nekoneãnou strmou stezkou
podél prÛzraãn˘ch kamenit˘ch bystfiin
s ledov˘mi vodopádky na rozpálenou sil-
nici v podhÛfií, abychom zase jiÏ usilovnû
mávali na projíÏdûjící náklaìáky, zjistili
jsme oba dva s úÏasem, Ïe jsme jiní.
Zmûnily nás hory. Hory s vlãím zpûvem.
ZÛstala vzpomínka a stesk. Stesk po
vlcích. Stesk po krajinû s vlky.

P.S. AWARE – je speciální japonsk˘ v˘raz
pro siln˘ pocit, jenÏ vyvolala krása vûci,
kterou jsme ztratili. 

Jaroslav Monte Kvasnica
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Josef Lada tradiãní pohádku
o âervené karkulce

pfiepracoval a tím mnû
udûlal velkou radost
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