
byvatele nejsevernûj‰ích arktic-
k˘ch konãin nepoznal svût zpoãát-
ku jako Inuity (Inu-it = lidé, 

Inu-k = ãlovûk), n˘brÏ pod uráÏliv˘m jmé-
nem Eskymáci; toto oznaãení vzniklo
z jazyka indiánského kmene OdÏibvejÛ,
jehoÏ ãlenové naz˘vali své severní souse-
dy slovem A‰kimeg, coÏ znamená jedlík
syrového masa. (Podle jiné, novûj‰í verze
pojem Eskymák zavedl poãátkem 17. sto-
letí jezuitsk˘ misionáfi Biard, kter˘ v jed-
nom ze sv˘ch vyprávûní zapsal, Ïe Indiáni
kmene Wasnebaki oznaãují lidi na severu
slovem eskimautsik, coÏ opût znamená ti,
co jedí syrové maso.) 
Kruté arktické pfiírodní podmínky, ve
kter˘ch Inuité Ïijí, formovaly nejen jejich
odolnost a schopnost pfieÏít v tûch nej-
nehostinûj‰ích krajinách Zemû, ale for-
movaly i jejich duchovní svût. Inuitsk˘
‰aman Igjugarjuk to vysvûtluje takto:
„V‰echnu moudrost lze najít jen daleko
od lidí, tam uprostfied velké samoty, a lze

jí dosíci jen rÛzn˘m utrpením. Strádání
a utrpení jsou jedin˘m, co mÛÏe otevfiít
mysl ãlovûku tomu, co je skryto jin˘m
lidem.“ Kdo nûkdy proãítal inuitské m˘ty,
povûsti a pohádky, mi jistû dá za pravdu,
Ïe to zrovna není dûtská ãetba na dobrou
noc. Bûlo‰ské pravidlo vítûzství dobra
nad zlem bychom v mnoh˘ch pfiíbûzích
hledali marnû. Vysvûtlení tohoto inuit-
ského pfiístupu by zabralo mnoho stran.
Zbyteãná slova v‰ak v˘stiÏnû nahradí
inuitská báseÀ, kterou v pfiekladu
Jáchyma Topola mÛÏeme nalézt v jeho
sbírce pfiíbûhÛ severoamerick˘ch In-
diánÛ Trnová dívka:

HLAD
Ty, cizinãe, kter˘ nás vidí‰, jen kdyÏ jsme

‰Èastní a bez starostí,
kdybys znal hrÛzy, které musíme proÏít,

abychom pfieÏili, porozumûl bys na‰í lásce
k jídlu, zpûvu a tanci.

Není mezi námi nikdo, 
kdo by neproÏil zimu ‰patného lovu,
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„Inuité vûfií, Ïe hory a kameny
se zfiítily z nebe a vytvofiily
Zemi. Vznikly pevniny a ze
zemû povstali lidé. Na
poãátku panovala nad Zemí
temnota a neexistovala smrt.
Se smrtí pfii‰lo svûtlo. Lidé
mohli cestovat a vydávat se
na lovecké v˘pravy. Pfied
pfiíchodem svûtla získávali
lidé v‰echnu potravu
z hnoji‰È pfied domy. Zemû
byla ostrov tak velk ,̆ Ïe
trvalo dva lidské Ïivoty, 
neÏ jej ãlovûk objel dokola.
PÛvodnû byli v‰ichni lidé
Inuité, ale jedna dívka
vstoupila do svazku se 
psem a z jejich potomkÛ
pocházejí bûlo‰i a Indiáni.“

Knud Rasmussen: 
Grónské m˘ty a povûsti

O
Vlci a Inuité
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kdy mnoho lidí zemfielo hlady.
Nedivíme se,

kdyÏ nûkdo zemfie hlady – zvykli jsme si.
A stále jsme ve stfiehu: nemoc je tady!

·patné poãasí zniãilo lov!
Sníh zasypal díry,

ve kter˘ch d˘cháme!
Jednou jsem vidûl moudrého starého muÏe,

obûsil se, protoÏe hladovûl k smrti,
pfiál si zemfiít

sv˘m vlastním zpÛsobem.
NeÏ se zabil, dal si do úst 

spoustu tuleních kostí,
aby mûl hodnû jídla

v zemi mrtv˘ch.
Jednou v zimû hladomoru

Îena porodila dítû,
zatímco její lidé leÏeli v‰ude okolo.

Umírali hlady.
Jak˘ Ïivot ãeká dítû na zemi?

Jak by mohlo Ïít, kdyÏ jeho matka
vyschla hladovûním?

U‰krtila ho a nechala ho zmrznout.
A pak ho snûdla, aby Ïila –

pak chytili tulenû a bylo po hladu
a matka pfieÏila.

Ale ze‰ílela,
protoÏe jedla sama sebe.
Tohle se lidem mÛÏe stát.

Sami jsme tím pro‰li
a víme, co mÛÏe potkat ãlovûka, 

a nesoudíme ho.
Jak by mohl ten, kdo jí aÏ k naplnûní

a je mu dobfie,
porozumût ‰ílenství hladu?
Víme jenom, Ïe chceme Ïít.

(Kdo by vyãítal pfiedcházejícím syrov˘m
slovÛm nedostatek „kruté“ reality.
Realita v‰ak není krutá, je to prostû reali-
ta… Knud Rasmussen ve své knize Cesta
bíl˘m tichem (v originálu Den Store
Slaederejse) zaznamenává slova jistého
Inuity – Samika: „Mnozí lidé jedli lidské
maso; ale neãinili to nikdy z rozmaru:
ãinili to jen proto, aby zachránili vlastní
Ïivot, kdyÏ je utrpení za dlouh˘ ãas roz-
ru‰ilo tak silnû, Ïe nebyli mnohdy pfii
zdrav˘ch smyslech. Hlad v sobû skr˘vá
hrÛzy, hlad mÛÏe b˘t provázen sny a pfie-
ludy, které dovedou zlomit i nejsilnûj‰í
lidi a dohnat je k provedení vûcí, jichÏ by
se jinak ‰títili.“
V jazyce InuitÛ bychom asi marnû hleda-
li slova jako „pomeranã“, „plavky“ ãi „kon-
fekce“. Av‰ak „Lidé snûÏn˘ch plání znají
sníh tak dobfie jako sebe,“ pí‰e Farley
Mowat v knize Bílá kanoe. „V souãasné
dobû v‰ak vûdci studují pát˘ Ïivel velmi
peãlivû. TouÏíme co nejdfiíve si podmanit
Sever, a také máme strach, Ïe budeme
musit v zasnûÏen˘ch zemích vést války.
S obrovsk˘m vynaloÏením ãasu a penûz
poãali vûdci tfiídit a pojmenovávat nesãet-

né varianty snûhu. Tuto námahu si mohli
klidnû u‰etfiit. Eskymáci mají víc neÏ sto
sloÏenin, jimiÏ oznaãují rozmanité druhy
a formy snûhu. Laponci jich znají skoro
stejnû tolik. A jukagir‰tí past˘fii sobÛ na
arktickém pobfieÏí Sibifie urãí hloubku
snûhové pokr˘vky, stupeÀ její hustoty
i pomûr vnitfiní ledové krystalizace uÏ jen
z jejího tfipytu!“

AMAGUK
Inuité stejnû jako v‰echny pfiírodní náro-
dy respektovali a ctili ve‰keré ãleny Ïivo-
ãi‰né fií‰e. Na nûkter˘ch zvífiatech byli pfií-
mo existenãnû závislí (vnitrozem‰tí
Inuité zejména na sobech karibú, Inuité
Ïijící na pobfieÏí pak hlavnû na tuleních,
mroÏích a rybách). I obávan˘ lední med-
vûd, kterého Inuité naz˘vají „nanook“
a Inuité Ïijící v severozápadním Grónsku
„pisugtooq“ (coÏ lze pfieloÏit jako Velk˘
poutník) byl pro lidi snûÏních plání uÏi-
teãn˘: z jeho koÏe‰iny si ‰ili teplé kalhoty
(a podle inuitsk˘ch legend nauãil lovce
lovit tulenû a mroÏe).
Inuité mají vesmûs i velmi dobr˘ vztah
k vlkÛm. Nunamiuté (inuitsk˘ kmen Ïijící
na pobfieÏí severní Alja‰ky a v horském
pásmu Brooks Range) naz˘vají vlka ama-
guk. Terénní zoolog Robert Stephenson,
kter˘ od roku 1970 na Alja‰ce arktické
vlky studoval, podrobnû probádal i vztah
NunamiutÛ k tûmto impozantním psovi-
t˘m predátorÛm. Stephenson si brzy
pov‰iml, Ïe lovci, ktefií pátrají po sobech,
podrobnû sledují chování a pohyb vlkÛ;
z jejich pozorování totiÏ pro sebe vyãetli

mnoho dÛleÏit˘ch informací o pohybu
lovné zvûfie. Stephenson byl ohromen
schopností NunamiutÛ sledovat ve‰keré
detaily; tam, kde on hledal vlãí brloh po
t˘dny, dokázal jej nalézt nunamiutsk˘
lovec Bob Ahgook za pouh˘ch nûkolik
hodin. „KdyÏ nunamiutsk˘ lovec vychází
do divoãiny, zanechává v‰echny svoje
osobní problémy doma, jako kdyby byly
kabátem, kter˘ povûsí na hfiebík,“ tvrdí
Robert Stephenson. „Naprosto se sou-
stfiedí a upfie svou pozornost k detailÛm:
k hloubce stopy, k ohybu trávy kolem ste-
zek v údolí ãi ke vzdálenému pohybu
krkavcÛ. Vût‰ina biologÛ naopak pfiiná‰í
i do terénu svoje vlastní psychické staros-
ti, a je‰tû o nich ãasto hovofií i pfii chÛzi.
Inuité, kdyÏ jsou na pochodu, mlãí a pfií-
padn˘m otázkám nevûnují hlub‰í pozor-
nost; vyfie‰í je jen struãn˘mi a nedbal˘mi
odpovûìmi.“ Robert Stephenson Ïil
v oblasti Brooks Range velmi dlouho, ale
nikdy nesly‰el Nunamiuty fiíct o vlcích
nûco ‰patného nebo pohrdavého. Inuité
ve vlkovi obdivují dokonalé schopnosti
lovce, ponûvadÏ sami dobfie vûdí, jak tvr-
d˘ je jejich loveck˘ chlebíãek. „To, Ïe
Nunamiuté obdivují vlka a sv˘m zpÛso-
bem s ním i soutûÏí, není Ïádn˘ zázrak
ani nic pfiekvapujícího, to mÛÏe pfiekvapit
jen bûlocha, kter˘ nikdy nemusel o svoje
jídlo tvrdû bojovat,“ pí‰e Barry Holstun
Lopez v knize O vlkoch a æuìoch. „V kra-
jinû, o kterou se vlci a lidé dûlí, je lov na
stejná stáda karibú, kter˘ uskuteãÀují vlci
i Nunamiuté, tím nejvhodnûj‰ím zpÛso-
bem jak dostat do Ïaludku kus masa.“
Robert Stephenson si také záhy za svého
spoluÏití s Nunamiuty pov‰iml, Ïe tito
lovci a skvûlí pozorovatelé nevnímají

Maska vlka pouÏívaná pfii
inuitsk˘ch obfiadních tancích
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Arktiãtí vlci ob˘vají nehostinné
oblasti vysokého Severu
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vlky obecnû, ale jako individuality. VÏdy
hovofiili o konkrétních zvífiatech –
o bílém vlku od Chandlerova jezera nebo
o tfiínohé vlãici, která porodila vlãata
minulého roku… Aã se mu to zpoãátku
zdálo neuvûfiitelné, dokázali Nunamiuté
na velkou vzdálenost rozpoznat pohlaví
i vûk pozorovan˘ch vlkÛ. Na vlastní oãi si
Stephenson ovûfiil tvrzení NunamiutÛ,
Ïe nejlep‰ími lovci sobÛ jsou dvou aÏ tfií-
leté vlãice, které pfii lovu vlãí smeãky
odvádûjí nejvût‰í kus lovecké práce.
A i kdyÏ to ani po mnohaletém pobytu
mezi Nunamiuty nedokázal pochopit,
dokázali tito lovci rozpoznat ze stop,
jaké mají stopovaní vlci zbarvení. Praxe
Stephensonovi ukázala, Ïe Nunamiuté
mûli pravdu… Stephensona pfii nûkter˘ch
pozorováních pfiekvapilo, Ïe nûkdy vlci
‰tvali kofiist na skuteãnû mimofiádnou
vzdálenost. Nunamiuté mu tvrdili, Ïe je
to proto, Ïe vlci milují chuÈ masa kofiisti,
která je dlouho ‰tvána. Po pfiedchozích
zku‰enostech jim americk˘ zoolog nemûl
dÛvod nevûfiit. 
KdyÏ se antropologové Edmund Carpen-
ter a James Gibson zeptali v pohofií
Brooks Range poblíÏ Anaktuvuku jedno-
ho nunamiutského starce, kdo ví o této
arktické zemi víc, zda star˘ muÏ nebo vlk,
dostalo se jim této odpovûdi: „Amaguk je
jako Nunamiut. KdyÏ je ‰patné poãasí,
neloví. Rád si hraje. TûÏko pracuje, aby
zabezpeãil potravu pro svou rodinu.
KdyÏ zestárne, vlasy mu zaãínají ‰edivût.
Mladí vlci, stejnû jako mladí Nunamiuté,
rádi blázní a pla‰í kachny v mûlk˘ch jezír-
kách. A Amaguk je tvrd˘, pfieÏije v pade-
sátistupÀovém mraze za snûhov˘ch bou-
fií i mûsíce bez karibú. Stejnû jako
Nunamiut. A moÏná je je‰tû tvrd‰í.
A Amaguk je bystr˘. DokáÏe vypátrat kari-
bú. KdyÏ se pohybuje v blízkosti lidí, spá-

vá vysoko na horsk˘ch hfiebenech. Svoje
mláìata pfiivádí ke kofiisti, ale nenechá je
tam o samotû. Mladí vlci se dopou‰tûjí
mnoh˘ch hloupostí. I v potyãkách s med-
vûdem grizzly. Nûkteré se skonãí jejich
smrtí. Nûkdy Amaguk zabíjel Nunamiuta.
Nyní se Nunamiut mÛÏe drÏet z dosahu
a zabít Amaguka pu‰kou na velkou vzdá-
lenost. Teì uÏ Amaguk nechává Nu-
namiuta na pokoji. âasy se mûní. Ama-
guk a Nunamiut mají rádi maso z karibú,
znají dobrá místa pro lov karibú. Vûdí,
kde naleznou dobré zemní veverky, kde je
moÏné najít maliny. Znají dobrá místa,
kde je moÏné skr˘t se pfied komáry, kde
na jafie kvete první ‰afrán, kde je ta velká
skála, která vypadá jako aãlak – medvûd
grizzly, kde jsou v srpnu je‰tû potÛãky…
Amaguk a Nunamiut jsou stejní.“
Inuité mnohdy naz˘vají vlky past˘fii
sobÛ. Peter Freuchen, v˘znamn˘ polární
badatel, kter˘ provázel legendárního
Knuda Rasmussena na mnoha v˘pra-
vách v arktick˘ch oblastech, se podrob-
nû zab˘val vztahem sobÛ a vlkÛ. V knize
Pod polárním sluncem (v anglickém ori-
ginálu The Arctic Year), kterou

Freuchen napsal spoleãnû s ornitologem
Finnem Salomonsenem, najdeme tyto
postfiehy: „Vytí nûkolika vlkÛ mÛÏe zpÛ-
sobit nesmírné ne‰tûstí, coÏ se v ãasném
jaru stává ãasto, protoÏe vlci mají zlé
ãasy a jsou hladoví. Pozdûji, kdyÏ uÏ je
dost ptákÛ a kofiistí vlkÛ se stávají i mlá-
ìata sobÛ, vlci tloustnou a jsou spokoje-
ni. Pro karibú stejnû jako pro zdomácnû-
lého soba je vlk nepfiítelem ãíslo jedna.
I kdyÏ nejsou vÛãi vlkÛm úplnû bez-
branní, v bfieznu je pro nû boj s vlky
obtíÏn˘, ponûvadÏ potrava je vzácnûj‰í
neÏ kdykoli jindy a sobi i karibú jsou
zesláblí. A navíc samci nemají uÏ parohy.
Shazují je v prosinci a znovu jim zaãnou
rÛst aÏ na jafie. KdyÏ je karibú napaden
vlkem, rozdává silné rány pfiedními bûhy
a nûkdy je schopen protivníka odrazit
nebo dokonce i zabít. Bûhem mûsícÛ,
kdy karibú mají parohy, mohou jich také
pouÏít k obranû, ale ve skuteãnosti se
nezdá, Ïe by parohy byly vhodnou zbra-
ní. KdyÏ karibú cítí vlka, vût‰inou se dají
na útûk a jsou schopni snadno mu prch-
nout. Pronásledují-li je vlci blízko neza-
mrzlé fieky nebo jezera, vbûhne karibú
do vody, která mu poskytne bezpeãné
útoãi‰tû. Lep‰í vyhlídky mají vlci, kdyÏ se
stfietnou s velk˘m stádem karibú. Ve stá-
du nastane velk˘ zmatek a jednotlivci
nevidí vlka, kter˘ se kryje za mnoÏstvím
prchajících zvífiat. Tehdy pronásledova-
tel mÛÏe dostihnout svou obûÈ a napad-
nout ji. Jednotliví karibú nebo malé sku-
pinky jsou obyãejnû v bezpeãí, ponûvadÏ
mají moÏnost objevit vlka dfiív, neÏ je
pfiíli‰ pozdû na útûk. Mají-li pfiedstih
aspoÀ 30 aÏ 50 metrÛ, zmizí brzy v bez-
peãné vzdálenosti. Malá telata karibú se
pochopitelnû stávají mnohem ãastûji
obûtí vlkÛ, zvlá‰È kdyÏ jsou poranûná
nebo nemocná. Poãet karibú se zlome-
n˘mi bûhy je pfiekvapivû vysok˘. Peãlivé
pozorování v severní Kanadû ukázalo, Ïe
více neÏ 1 procento dospûl˘ch karibú
a skoro 3 procenta telat je rÛznû zchro-
meno. Je to nepochybnû zavinûno ãast˘-
mi pády na kluzkém ledû. Tato poranûná
zvífiata se samozfiejmû stávají snadnou
kofiistí vlkÛ.“
Americk˘ zoolog L. David Mech deset let
studoval arktické vlky na ostrovû
Elesmere. Ve své knize Arktick˘ vlk uvádí,
Ïe piÏmoni jsou hlavní kofiistí polárních
vlkÛ. Lov je ov‰em pro vlky velmi obtíÏn˘
a nebezpeãn˘, neboÈ piÏmoÀové se
semknou do „kruhové hradby“, pfiiãemÏ
telata se tísní bezpeãnû ve stfiedu houfu
a ãelí útoku predátorÛ sv˘mi „ocelov˘mi
ãely“, vyzbrojen˘mi nebezpeãn˘mi rohy.

ZA¤ÍKADLA
„Zafiíkadla, serratit, jsou ‚stará slova‘, která

Tradiãní inuitské umûní z okolí
Bakerova jezera s motivem vlkÛ

Vlk vstoupil do ytologie
obyvatel Severu

64 SVùT PSÒ 9/07

ZAJÍMAVOSTI O VLCÍCH

Povûry a skuteãnost – 7. díl

Fo
to

: F
ili

p 
Ch

lu
di

l a
ar

ch
iv

 a
ut

or
a,

 Il
us

tr
ac

e:
 J

ifi
í G

rb
av

ãi
c 

a
Lu

dv
ík

 K
un

c

„Inuité stejně
jako všechny

přírodní 
národy

respektovali
a ctili veškeré

členy 
živočišné říše..“
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pocházejí z dávn˘ch dob, kdy lidské ‰Èávy
byly silné a jazyky mûly moc,“ tvrdí Knud

Rasmussen ve své knize Grónské m˘ty
a povûsti. Zafiíkadla se dûdila z pokolení na
pokolení a kolovala od úst k ústÛm. KdyÏ
napfiíklad nastalo období ‰patného lovu

a kofiist se „stala neviditelnou“, proná‰eli
lovci následující zafiíkadlo:

V jaké podobû – v jaké podobû
budu ãekat u prÛduchu – budu ãekat 

u prÛduchu?
V podobû li‰ky

budu ãekat u prÛduchu! 
V podobû lumíka

budu ãekat u prÛduchu!
V podobû vlka

budu ãekat u prÛduchu!
A co budu dûlat u prÛduchu?

Lovit tulenû!

P. S. „Kdysi byla zvífiata nám v‰em uãiteli.
Ukazovala nám jak Ïít a pfieÏít, rozvíjela
na‰i pfiedstavivost a ukazovala cestu k dal-
‰ím moÏnostem.“

Joan McIntyre: Mind in the Waters
Inuité by nikdy nedokázali existovat
(a navíc si i uchovat svÛj nezdoln˘ opti-
mismus a charakteristicky veselou a las-
kavou povahu) v nesmlouvav˘ch pod-
mínkách vysokého Severu bez pokory
k ÏivlÛm, bez hlubokého respektu k pfií-
rodû a v‰em obyvatelÛm Ïivoãi‰né fií‰e
a bez zku‰eností, které si pfiedávali
z generace na generaci jako svût˘lko lojo-
vé lampy, ukryté v kalí‰ku vydlabaném
z mastku. O jejich tvrdém Ïivotû hovofií
jejich m˘ty, báje i pohádky.
Farley Mowat zaznamenal v povûsti Pes
a vlk (ve své jiÏ jmenované knize Bílá
kánoe) siln˘, tragick˘ a dojímav˘ pfiíbûh
fenky severského taÏného psa Arnuk

a bílého vlka. Pfiíbûh konãí slovy:
„Maktuku, synu mÛj, nepotrvá dlouho
a bude‰ sám muÏem a lovcem a ‰iré plá-
nû poznají tvé jméno. A bude‰ mít druhy
(psy – pozn. aut.), ktefií ti pfii lovu pomo-
hou. Ty nejlep‰í z nich pojmenuje‰
Arnuk, aby mÛj otec vûdûl, Ïe jsme jeho
dar obdrÏeli. Pak bude mít svÛj klid.
A pamatuj, Ïe tvému luku a o‰tûpu smí
padnout za obûÈ jakékoli zvífie s v˘jimkou
jediného: nikdy nepozvedni ruku proti
bílému vlku, aby tak tvoji lidé splatili
dluh, kter˘ k nûmu mají.“
Znalec kanadského severu Farley Mowat
v pfiedmluvû ke své knize Polární vá‰eÀ
(v originále The Polar Passion) v˘stiÏnû
popsal schopnosti InuitÛ: „Evrop‰tí
cestovatelé nebyli prvními lidmi, ktefií se
objevili na této scénû. UÏ celé vûky pfied
jejich pfiíchodem byla Arktida domovem

ãlovûka. Pfiedkové dne‰ních EskymákÛ
zvládli polární prostfiedí uÏ pfied ãtyfimi
tisíci lety, navzdory (nebo moÏná právû
díky) tomu, Ïe mûli k dispozici pouze pri-
mitivní techniku doby kamenné. Jejich
pfiíbûh nebyl zapsán, protoÏe neznali psa-
n˘ jazyk; ale útrÏky z nûho se najdou ve
vyprávûní v‰ech evropsk˘ch odváÏlivcÛ,
ktefií pronikli do na‰ich seversk˘ch oblas-
tí. Eskymáci jsou nedílnou souãástí ve‰-
keré dal‰í arktické historie, protoÏe bez
jejich fyzické pomoci a bez názorného
pfiíkladu jejich adaptace by toho asi
Evropané dosáhli v Arktidû velice málo.
A nejde o nûjak˘ okrajov˘ rys. Eskymák
byl a je Ïivoucím symbolem nesmírné pfii-
zpÛsobivosti a odolnosti, kterou ãlovûk
od pfiírody vládne a kterou si kaÏd˘ Ïivo-
ãich, ãlovûk ãi tfieba my‰, musí pûstovat,
nemá-li ho nesmifiitelná a neúprosná
v˘vojová ml˘nice rozdrtit.“

Jaroslav Monte Kvasnica

Maska vlka pouÏívaná pfii
inuitsk˘ch obfiadních tancích

ZAJÍMAVOSTI O VLCÍCH

Povûry a skuteãnost – 7. díl

I NZERCE

„Inuité ve vlkovi
obdivují

dokonalého
lovce, poněvadž
sami dobře vědí,
jak tvrdý je jejich

lovecký
chlebíček.“
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