
dyÏ mi bylo devût let, stál jsem
s rodiãi na hfiebenu Nízk˘ch Tater
a nad námi pfieletoval impozantní

ãernoãern˘ pták. „Krkavec,“ hlesl náboÏ-
nû táta. Kulil jsem oãi na velikou ptaãí
siluetu; krkavce jsem znal jen z pohádek
a z ilustrací popravi‰È, na nichÏ krkavci
malebnû pózovali na trámu ‰ibenice.
Zlovûstn˘ tajemn˘ pták, kter˘ do té doby
hnízdil jen v zjitfiené dûtské fantazii, mi
plachtil pfiímo nad hlavou.

VYHUBENI?
„KdyÏ pak pfie‰lo ãtyfiicet dní, otevfiel Noe
v ar‰e okno, které udûlal, a vypustil krkavce;
ten vylétal a vracel se…“

První kniha MojÏí‰ova

Není to tak dávno, kdy byl krkavec velk˘
(Corvus corax) povaÏován v ãesk˘ch
zemích za vyhubeného. Svûdãí o tom
publikace vûhlasn˘ch odborníkÛ, napfií-
klad profesora Julia Komárka, i star‰í prá-
ce profesora ZdeÀka Veselovského.
Vynikající ornitolog Walter âern˘ popisu-
je krkavce ve své encyklopedii Ptáci takto:
„Krkavec velk˘ je asi velikosti kánû. Cel˘
ãern˘, má tlust˘ zobák a naãep˘fiené pefií
na bradû. V letu je patrn˘ k˘lovit˘ ocas.
Hlas: jasné „korrk klong“ aj. Hnízdí jed-
notlivû ve skalnat˘ch územích, na str-
m˘ch mofisk˘ch bfiezích i v lesích níÏin,
v zimû ãastûji v hejnech. Hnízdûní: bfiezen
aÏ duben, jednou roãnû. Velké hnízdo je
z vûtví a klackÛ a má malou, jemnû

vystlanou kotlinu. Je umístûno vysoko na
stromû ãi na skalách. 4 – 6 zelenomod-
r˘ch, hnûdoãernû skvrnit˘ch vajec.
Samice sedí 20 – 21 dnÛ, oba rodiãe krmí
asi 40 dnÛ. Îiví se hmyzem, obratlovci,
mr‰inami, ovocem i odpadky. Stál˘ a stû-
hovav˘.“ Krkavci patfií do fiádu pûvcÛ
(Passeriformes) a do ãeledi krkavcovití
(Corvidae); do této ãeledi je‰tû patfií
v Evropû Ïijící vrána obecná (Corvus coro-
ne), havran polní (Corvus frugilegus), kav-
ka obecná (Corvus monedula), kavãe Ïlu-
tozobé (Pyrrhocorax graculus), kavãe
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podhorské (Pyrrhocorax pyrrhocorax), stra-
ka obecná (Pica pica), straka modrá
(Cyanopica cyanus), ofie‰ník kropenat˘
(Nucifraga caryocatactes), sojka obecná
(Garrulus glandarius) a sojka zlovûstná
(Perisoreus infaustus). (Na svûtû Ïije asi 105
druhÛ krkavcovit˘ch; jejich spoleãn˘ pfie-
dek pochází z oblasti dne‰ní Austrálie,
kde Ïil ve tfietihorách.) V‰ichni krkavcovi-
tí ptáci patfií, spolu s papou‰ky, k nejinte-
ligentnûj‰ím a velmi dlouhovûk˘m ope-
fiencÛm. („Hra,“ volal krkavec. A bylo mu
tfii sta let,“ zakonãil s urãitou nadsázkou
Jaromír Tomeãek svou knihu Neklid.)

NÁVRAT!
„Z ptactva pak tyto v ohavnosti míti budete,
jichÏto nebudete jísti, nebo ohavnost jsou, jako
jest orel, noh a orlice mofiská… a v‰elik˘ krka-
vec vedle pokolení svého.“

Bible kralická, Leviticus, 11. kapitola
Na ·umavû a v Jeseníkách se dokonce
uvaÏovalo o reintrodukci krkavcÛ. „Pfied
lety jsme se snaÏili vypûstovat a do pfiíro-
dy vypustit páry krkavcÛ, ktefií u nás vyhy-
nuli. NeÏ se to podafiilo, nastûhovali se
k nám krkavci z Nûmecka, Polska a Slo-
venska. Pfiíroda si v dlouhodobém v˘hle-
du umí pomoci sama, pokud ãlovûk dras-
ticky nezasáhne,“ pfiiznal zoolog Ivan
Luke‰ z Muzea ·umavy. V roce 1968
zahnízdil první pár krkavcÛ v obofie
v Hukvaldech (po více neÏ stoleté na-
prosté absenci tûchto ptákÛ na území
âeské republiky). V souãasné dobû hníz-
dí v âeské republice nûkolik set párÛ.
S krkavci se mÛÏeme setkat témûfi v‰ude:
v horách, lesích i v níÏinách. Napfiíklad
v Brnû hnízdí i v pfiímûstsk˘ch lesích na
periferii velkomûsta. V zimû roku 2006
jsem sledoval tfii krkavce Ïivící se na zbyt-
cích baÏanta, kterého v noci ulovila li‰ka,
pfiímo ve v˘bûhu sobû‰ické jízdárny za
zvûdavé asistence zevlujících koní. (Je
nutno zdÛraznit, Ïe pfiíãiny expanzivního
‰ífiení krkavcÛ dosud ornitologové spo-
lehlivû nezodpovûdûli a hledání odpovûdí
je stále spí‰e ve stadiu hypotéz. Jednou
z nich je i vazba na úspû‰né osídlování
nov˘ch území masoÏrav˘mi ‰elmami,
pfiedev‰ím smeãkami vlkÛ, jak se tomu
dûje v Polsku, Nûmecku, Francii, Itálii
i v âeské republice. Podle mého názoru
v‰ak tento fakt rozhodnû není v roz‰ifio-
vání krkavcÛ rozhodující neboÈ ‰ífiení
‰elem je velmi pomalé a je vázáno pouze
na nûkteré, pfiedev‰ím horské lokality.) 
Nikdy nezapomenu na 30. kvûten 2005.
Bylo po ‰estnácté hodinû; slunce pálilo
a jedno z údolí Vysoãiny nestaãila ochla-
dit ani ledová fieka Svratka. Zbrocen˘
potem kosil jsem trávu na doubravnické
zahradû, kdyÏ mû silné zakvorkání, které

pfiehlu‰ilo nesmûlé hlásky s˘kor, zvonkÛ,
kosÛ, hrdliãek a dal‰í ptaãí drobotiny,
donutilo pozvednout hlavu vzhÛru: nad
zalesnûn˘m kopcem Brdo plulo – pfiesnû
jako v oné pohádce – sedmero krkavcÛ.
Rodiãe uãili sv˘ch pût potomkÛ vyuÏívat
vzdu‰n˘ch proudÛ a v horkém vûtru je
‰kolili v baletu pod tyrkysovou oblohou.
·koda jen, Ïe tu Alan Edgar Poe nemohl
b˘t se mnou… (Vzdu‰né tance krkavcÛ
jsou povûstné. David Attenborough ve
své knize Planeta Ïije pí‰e: „Krkavci dûla-
jí v povûtfií rozmanité pfiemety a obraty,
jako by si hráli.“) 
Myslivci nemûli (a troufám si tvrdit, Ïe
dosud nemají) krkavce rádi. Pfiipisují jim
‰kody na mláìatech lovné zvûfie, na plenû-
ní ptaãích hnízd atd. âerné rytífie oblohy
v‰ak na‰tûstí chrání zákon. (I kdyÏ stále
nacházím napfiíklad na Vysoãinû vystfiílená
krkavãí hnízda.)
Odborníci jsou pfiesvûdãeni, Ïe jsou
lovecké schopnosti krkavcÛ pfieceÀovány.
Vût‰í kofiist loví v˘jimeãnû (jsou napfií-
klad schopni zabít maximálnû tfiídenní
jehnû, star‰í nikoliv). Pfiednost dávají tito
robustní, aÏ 1,20 kg tûÏcí ptáci jedno-
znaãnû konzumování padlé zvûfie, pfiípad-
nû i prohledávání skládek odpadkÛ. Pfii
strojovém seãení luk „patrolují“ krkavci
v blízkém okolí. âasto zde najdou bohatû
prostfien˘ stÛl: usmrcená srnãata, malé
zajíãky atd. Krkavci také sv˘m skvûl˘m
zrakem kontrolují silnice, kde se Ïiví na
pfiejet˘ch jeÏcích, koãkách a dal‰ích zvífie-
cích obûtech dopravního ruchu.
„Krkavec patfií mezi nejinteligentnûj‰í
ptáky a jeho velmi vyvinutou vlastností je
právû zvûdavost,“ pí‰e Ludvík Kunc ve
své knize Z medvûdích a vlãích brlohÛ.
„Patfií k typu zvífiat, která profesor

Konrád Lorenz vtipnû nazval „specialisty
na nespecializovanost“. Krkavec testuje
neznámé pfiedmûty ze tfií aspektÛ: zda je
pfiedmût nebezpeãn˘, zda mÛÏe b˘t k jíd-
lu, ãi zda je neuÏiteãn˘, k nepotfiebû. Je
jedním z mála druhÛ ptákÛ, u kter˘ch je
zvûdavost silnûj‰í neÏ hlad. Nutno fiíci, Ïe
krkavec díky své inteligenci a potravním
nárokÛm si dokáÏe opatfiit potravu po-
mûrnû snadno. Má pak hodnû ãasu na
pfiepych vûci zkoumat. KrkavcÛm skuteã-
nû víc záleÏí na prÛzkumu a studiu pfied-
mûtÛ neÏ na pfiímé spotfiebû.“
Pfiírodním loveck˘m národÛm svûta, stej-
nû jako mnohem pozdûji zoologÛm, orni-
tologÛm ãi myslivcÛm neuniklo, Ïe kr-
kavci rádi provázejí velké ‰elmy (napfiíklad
medvûdy, rysy a vlky). Zejména vazba na
vlky se zdá b˘t oãividná a nejãastûj‰í.
Odtud pfiízvisko krkavcÛ – vlãí ptáci.

VLâÍ PTÁCI
„Jdi za krkavcem a najde‰ vlka.“

(Indiánské pfiísloví)
Zdá se, Ïe vztah vlkÛ a krkavcÛ (a podle
místa v˘skytu téÏ havranÛ) je prastar˘
a sahá nûkam k úsvitu pamûti divoãiny.
Ojedinûlé mezidruhové pfiátelství vstou-
pilo i do indiánsk˘ch a inuitsk˘ch legend.
(Ostatnû „slepí“ nebyli ani Germáni:
jejich starogermánské jméno Wolfram =
vlk – krkavec /wolf – hraben/ svûdãí o tom,
Ïe chápali úzkou vazbu tûchto dvou
naprosto odli‰n˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ.)
Jako bychom byli svûdky paktu o neúto-
ãení, podepsaného kdysi dávno vlãím
tesákem a krkavãím zobanem.
Krkavci jsou ãasto naz˘váni prÛvodci vl-
kÛ. Jejich „spojenectví“ s úspû‰n˘mi pre-
dátory je pro nû nepochybnû prospû‰né:
ãasto se totiÏ pfiiÏivují na vlãí kofiisti. Kr-

SVùT PSÒ 10/07 69

ZAJÍMAVOSTI O VLCÍCH
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

Povûry a skuteãnost – 8. díl

Upfien˘
pohled vlka
naslouchající
ho hlasy
zvûfie

SP 10/07 68-71 Kvasnica  11.9.2007 21:55  Stránka 69



kavci patfií, stejnû jako v‰ichni krkavcovi-
tí, k nejinteligentnûj‰ím ptákÛm vÛbec. Je
pravdûpodobné, Ïe jejich ostraÏitost,
„ptaãí perspektiva“, se kterou mají moÏ-
nost sledovat bezprostfiední i vzdálenûj‰í
okolí a charakteristick˘ varovn˘ pokfiik,
jsou v˘hodné i pro vlky.
Mnoho terénních biologÛ, lovcÛ i milov-
níkÛ pfiírody mûlo moÏnost sledovat pro-
stfiednictvím sv˘ch dalekohledÛ „mezi-
druhové hrátky“, jimÏ se krkavci a vlci
ãasto a rádi oddávají. Specialista na etolo-
gii vlkÛ L. David Mech ve své knize Vlk
pí‰e: „Ptáci klovali vlky do hlavy anebo do
ocasu a vlci uh˘bali hlavami a potom za
nimi skákali. Nûkdy jako kdyby krkavci
doráÏeli na vlky, létali jim tûsnû nad hla-
vami, a potom náhle nûkter˘ z nich zako-
lísal, slétl k odpoãívajícímu vlkovi, klovl
ho do ocasu, a kdyÏ se vlk po nûm ohnal,
odskoãil bokem. KdyÏ mu to vlk chtûl
oplatit, pták mu dovolil pfiiplazit se na
vzdálenost asi tfiiceti centimetrÛ a pak se
vznesl. Potom v‰ak opût pfiistál asi metr
pfied vlkem a Ïert znovu opakoval. Zdá se,
Ïe vlk a krkavec se ve vzájemném vztahu
tak pfiizpÛsobili, Ïe kaÏdé zvífie je urãit˘m
zpÛsobem odmûÀováno pfiítomností
toho druhého a Ïe kaÏdé si je i plnû „vûdo-
mo“ schopností svého partnera. Oba dru-
hy jsou velmi sociální, takÏe u nich musí
existovat jisté psychologické mechanismy
nevyhnutelné k formování sociálních sty-
kÛ. MoÏná Ïe jedinci kaÏdého druhu nûja-
k˘m zpÛsobem zahrnuli ãleny druhého
druhu do své sociální skupiny a zformo-
vali s nimi vzájemné svazky.“
K obdobn˘m závûrÛm do‰li i manÏelé
Jim a Jamie Dutcherovi ve vztahu vlkÛ
s havrany, kdyÏ chovali smeãku vlkÛ ve
veliké obofie v americkém státû Idaho.
V jejich knize Vlci u dvefií se doãteme:
„Nûkdy v hlubokém dávnovûku spolu vlci
a havrani uzavfieli mírovou smlouvu, kte-

rou dodrÏují dodnes. O jejich spojenectví
se hovofií v m˘tech domorodcÛ, ale
zaznamenali je a popsali i moderní pfiíro-
dovûdci. V divoké pfiírodû se oba druhy
spojují, aby si navzájem pomohly v hle-
dání potravy a vyuÏily zvlá‰tních schop-
ností toho druhého. Havrani se sv˘m
darem létání jsou obratní ve vyhledávání
mr‰in. Vlci se nauãili havrany sledovat
a dostat se tak k potravû. Oni zase na
oplátku dokáÏou roztrhat kÛÏi, pod níÏ
se havrani se sv˘mi zobáky neumûjí
dostat. Obû strany mají z t˘mové práce
uÏitek. Maso, které zbude po vlcích,
bohatû staãí na nasycení celého hejna
havranÛ. Kdykoli jsou vlci na lovu, je
jisté, Ïe havrani jsou nûkde poblíÏ.
Krákají ze stromÛ nebo neohroÏenû
obcházejí kolem zabité kofiisti a ãekají, aÏ
na nû pfiijde fiada. Objevily se i spekulace,
Ïe v jejich vzájemném vztahu nejde jen
o symbiózu. V jistém smyslu jsou havrani
pro ptaãí fií‰i totéÏ co vlci pro savce. Patfií
mezi nejinteligentnûj‰í, nejpospolitûj‰í

a nejkomunikativnûj‰í ptáky… Na první
pohled se zdá, Ïe pfiímûfií mezi vlky a hav-
rany vzniklo prostû z jejich dlouholetého
souÏití. Vlci vûdí, Ïe havrani jsou pfiíli‰
rychlí, neÏ aby je dokázali chytit, a tak to
prostû nezkou‰ejí. Havrani to také vûdí,
ale kromû toho jsou si vûdomi i toho, Ïe
toto pravidlo platí pouze tehdy, pokud se
drÏí v urãité vzdálenosti. Obû strany dob-
fie vûdí, kde leÏí demarkaãní ãára, a havra-
ni si dávají bedliv˘ pozor, aby ji nepfie-
kroãili. Obãas, kdyÏ jsme krmili smeãku,
se nûkteré zatoulané sousto ukázalo b˘t
pfiíli‰ velk˘m lákadlem, takÏe se nûkter˘
drzej‰í havran odváÏil za ‚bezpeãnostní
linii‘. Pokud k tomu do‰lo, pfiímûfií bylo to
tam. Vlk se otoãil a zufiivû po ptákovi
chÀapl, vyrval mu jedno ãi dvû ocasní
pera, ale nikdy mu nezpÛsobil Ïádné vût-
‰í zranûní. Myslím, Ïe to v‰echno bylo jen
naoko. Vlci zaujímali postoj, jímÏ jako by
fiíkali „My jsme ‰elmy, musíme se pokou-
‰et vás chytit, a vy nás musíte respekto-
vat“. Havrani v tábofie vypadali, jako Ïe se
tím koketováním s pohromou baví, Ïe
prostû hrají na to, jak blízko se mohou
dostat k vlkovi, ale je‰tû mít ‰anci unik-
nout. A já si myslím, Ïe vlky to v skrytu
du‰e bavilo také… Jednoho dne podfiimo-
val Amani (jeden z vlkÛ – pozn. aut.) v trá-
vû, kdyÏ najednou pár metrÛ od jeho hla-
vy pfiistál havran a zaãal si vykraãovat
a poskakovat sem a tam. V dohledu neby-
la Ïádná potrava; jedin˘m dÛvodem toho-
to malého dobrodruÏství se zdála b˘t
zábava. Amani nejdfiív projevoval nezá-
jem, a tak ho havran zaãal pokou‰et krá-
káním. Vidûla jsem, jak Amani nenápadnû
pfiená‰í váhu, snaÏí se budit zdání, Ïe spí,
ale tajnû se pfiipravuje k v˘padu. Na-
jednou vyrazil na posmû‰ného ptáka, kte-
r˘ uskoãil vzad a prudce zamával kfiídly.
Amani natahoval krk do v‰ech stran
a naprázdno chÀapal do vzduchu. Pták si
zaplachtil a pak pfiistál na zemi o pár
metrÛ dál. Sotva se dotkl nohama zemû,
uÏ zase zaãal poskakovat a vlkovi se po-
smívat. Amani opût pfiedstíral nezájem,
aby havrana pfiinutil k je‰tû riskantnûj‰í-
mu chování. Pak znovu vyskoãil a o pírko
se minul cíle. Tak to ‰lo dál dal‰ích dvacet
minut, neÏ Amaniho pfiestala hra bavit
a pomalu odkráãel stfiedem, aniÏ by vûno-
val pozornost havranovu ‰kádlení…
Nikdy jsme nevidûli, Ïe by vlk chytil hav-
rana, ale dvakrát jsme na‰li tyto ptáky
leÏet mrtvé v trávû. Byli netknutí, aÏ na
pár s niãím nezamûniteln˘ch otiskÛ
zubÛ. KdyÏ vlci chytili tetfieva nebo vever-
ku, celé je spofiádali a nûkdy si s kofiistí
nejdfiív pohráli – vyhazovali ji do vzduchu
a chytali do tlamy. Ale mrtvého havrana
se nedotkli. Jako by k zabití toho ptáka
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do‰lo nûjak˘m stra‰n˘m nedopatfiením –
havran do‰el pfiíli‰ blízko a vlk po nûm
chÀapl s trochou vût‰í pfiesností. Jednou
jsem sebrala tûlo mrtvého havrana a ho-
dila ho Matsimu (jin˘ vlk ze smeãky –
pozn. aut.), abych vidûla, co udûlá. âekala
jsem, Ïe si ho nebude v‰ímat, ale on ho
místo toho jemnû sebral, odklusal a polo-
Ïil zpátky na zem. Ostatní ho pfiitom
vidûli, ale ani se nepokusili mrtvé tûlo
prozkoumat nebo si s ním hrát. Na jakou-
koli jinou mrtvolku zvífiete nebo na coko-
li jiného by pohlíÏeli jako na hraãku
a moÏná by se o to zaãali tahat, ale ne-
‰Èastnému havranovi se dostalo takové
úcty, jakou vlci, alespoÀ pokud vím, Ïád-
né jiné bytosti neprokazovali.“
Podobná pozorování mezi vlky a krkavci,
pfiípadnû havrany najdeme v knihách
Farley Mowata (Never Cry Wolf – v ães-
kém pfiekladu Nedûlejte poplach), Lud-
víka Kunce (Z medvûdích a vlãích brlo-
hÛ), Lois Crislerové (Arctic Wild – v ães.
pfiekladu V arktick˘ch pustinách a Cap-
tivWild – v ães. pfiekladu Îivot s vlky),
o vztazích krkavcÛ a medvûdu grizzly
v knize Franka Dufresneho No Room for
Bears (v ães. pfiekladu DobrodruÏství s al-
ja‰sk˘mi medvûdy) atd.

PTÁK – SYMBOL
„Myslí‰, Ïe se promûní v upíra?“ „Jakby ne?
Tûlo s neãist˘m duchem se promûÀuje v upí-
ra.“ „A du‰e v hada.“ „Nebo v krkavce.“

âestmír Jefiábek: Hledaãi zlata.
Legenda ztraceného vûku

Ve staré Evropû uctívali krkavce Keltové.
Jedna z jejich bohyÀ – Morrigan – na sebe
ãasto brala podobu krkavce. 
Nejen vlci, ale také havrani a krkavci byli
sympatiãtí star˘m GermánÛm: bÛh Ódin
byl stále vûrnû provázen sv˘mi dvûma
havrany – Huginem a Muninem.
KfiesÈanská Evropa v‰ak ãernému bratr-
stvu oblohy nepfiála: krkavci i havrani se
stali symboly zla, smrti, rozkladu a popra-
vi‰È. Viselci i obûti vraÏedn˘ch epidemií –
moru, cholery a tyfu, které suÏovaly stfie-
dovûkou Evropu, znamenaly pro ãerné
nápadné ptáky bohatû prostfien˘ stÛl.
Lidé se jich kvÛli tomu báli, o‰klivili si je
a nenávidûli je. (I Franti‰ek Hrubín pí‰e
ve své básni Havran a holubice: „Hav-
rane, ptáku polí bitevních, po kter˘ch
pevnûji se pfiimkne k bytí, naprostou ãer-
ní jen nutí‰ sníh, Ïe je‰tû skvûleji se tfipy-
tí.“ A Milan Uhde ve slavné Baladû pro
banditu nechá protagonisty zazpívat:
„Kráká star˘ havran, krákat nepfiestane,
dokud v Koloãavû Ïiv˘ chlap zÛstane…“)
Nejen v souãasnosti chovají ke krkavcÛm
úctu v Anglii: o blaho nûkolika majestát-
ních ptákÛ se v lond˘nském Toweru stará

ctihodn˘ mistr ptáãník Derrick Coyle.
Poloochoãení ptáci Ïijí volnû, ov‰em
nechají se pfiivolat na potravu. V pfiípadû
nebezpeãí epidemie ptaãí chfiipky jsou
pro nû stále pfiipraveny klece, aby mûli
ptáci zaji‰tûnu bezpeãnou karanténu.
Podle legendy hrozí britské monarchii
pád, kdyÏ krkavci na Toweru vymfiou.
V historii se to jiÏ jednou málem stalo:
bûhem druhé svûtové války zde pfieÏil
jedin˘ krkavec! Král Jifií VI. proto nafiídil,
Ïe v pevnosti musí b˘t neustále ‰est
krkavcÛ, jak jiÏ stanovil v 17. století král
Karel II.
Zatímco si Evropa krkavce a havrany vût-
‰inou o‰klivila, byli pro severoamerické
Indiány dÛleÏit˘m totemov˘m zvífietem.
Mnohé nejsevernûj‰í kmeny, Ïijící na
Alja‰ce a v Kanadû dokonce od tûchto
ptákÛ odvozovaly svÛj pÛvod a krákorají-
cí ãerní letci se zabydleli v jejich legen-
dách.
V himálajském státeãku Bhútán (v Zemi
hfimícího draka) byl krkavec odjakÏiva
posvátn˘m ptákem. Zabít krkavce – by
patfiilo k nejhor‰ím moÏn˘m zloãinÛm;
to by v‰ak v této zemi nikoho ani nena-
padlo. Krkavãí páry s oblibou hnízdí
v Bhútánu na kamenn˘ch zdech králov-
ského paláce.

Literární faux pas
Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal 

mne do úsmûvu
váÏn˘m, pfiísn˘m chováním, jeÏ bylo 

velmi vybrané –
„Aã ti lysá chochol v chÛzi, jistû nejsi 

havran hrÛzy, 
jenÏ se z podsvûtního ‰era v bludné 

pouti namane –

fiekni mi své pravé jméno, 
plutonovsk˘ havrane!“ –

Havran dûl: „UÏ víckrát ne.“
Kdo by nepoznal úryvek ze slavné básnû
Havran amerického básníka a prozaika
Edgara Alana Poea. MoÏná v‰ak v‰ichni
nevûdí, Ïe ãe‰tí pfiekladatelé (a Ïe jich
bylo) udûlali z krkavce (angl. Raven) hav-
rana (angl. Rook). Je to pochopitelné
a hlavnû omluvitelné: jak najít v ãe‰tinû
r˘m na slovo krkavec (pomineme-li slÛv-
ka typu – plivanec, kopanec atd. – která
nic nefie‰í). Spojit „havrana“ s „never
more“ bylo schÛdnûj‰í.
BohuÏel v‰ak pfiekladatelé z angliãtiny
zacházejí s „krkavci a havrany“ i v próze
dosti volnû. TakÏe pokud nemáme po
ruce originál, mÛÏeme b˘t na pochy-
bách…

P. S. 
Doufejme, Ïe nádherní „vlãí ptáci“ získají
dal‰í pfiíznivce a obdivovatele. Francouz-
sk˘ dobrodruh Nicolas Vanier o nich
s obdivem pí‰e v knize Dítû snûÏn˘ch plá-
ní: „Za rozbfiesku si s vûtrem pohrávají
krkavci, stoupají pfiímo vzhÛru k ‰edé
klenbû oblohy a pak ihned padají se sta-
Ïen˘mi kfiídly v akrobatick˘ch v˘vrtkách
aÏ k vrcholkÛm stromÛ, kde prudce roz-
táhnou kfiídla a ztûÏka opût stoupají.
Zvedají se proti vûtru, hrají si s ním, kfii-
Ïují se, pak je‰tû jednou padají, krákají
s radostí a provádûjí dal‰í akrobatické
kousky. Velcí krkavci milují vítr, jehoÏ se
vût‰ina opefiencÛ obává, jelikoÏ v nûm
vidí nepfiítele, kter˘ jim brání pfiemísÈovat
se ve vzdu‰n˘ch v˘‰kách.“

Jaroslav Monte Kvasnica
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