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SERIÁL

Vlãí nesmysly Díl 18.

Vlci za „vlãí
nesmysly“
nemohou

VLČÍ cesta
O neuvûﬁiteln˘ch schopnostech vlãích smyslÛ jsme se jiÏ
zmiÀovali mnohokráte. („Vlãí ãenich je tak citliv˘, Ïe
dokáÏe zvûtﬁit dech rybích Ïaber. Jeho slechy jsou tak
jemné, Ïe sly‰í plout mraky po obloze.“ Michelle
Paverová: Bratr vlk. Letopisy z hlubin vûkÛ)

V

lãí nesmysly v‰ak nemají s vlky nic
spoleãného… Vymysleli je lidé,
ponûvadÏ jsou slepí a hlu‰í, ponûvadÏ jejich ústa jsou plna fal‰e
a pomluv, protoÏe jejich mozek nechápe
anebo nechce chápat a protoÏe jejich
srdce pﬁetékají nenávistí… A protoÏe
jejich mysl, navzdory pokroku a lehce
dostupn˘m informacím, ovládá pravûk
tradic a povûr…
Navíc s vlky je je‰tû jedna potíÏ: kaÏd˘ na
nû má svÛj názor, stejnû jako na politiku
nebo na sport. A svÛj názor rozhodnû
nehodlá mûnit. Trefnû to vystihla Lois
Crislerová ve své knize V arktick˘ch pustinách: „KaÏd˘ ví o vlcích ,v‰echno‘. Na
hrabáãe lidé pﬁedem utvoﬁen˘ názor
nemají, ale na vlky ano, lidé, kteﬁí vlka
nikdy nevidûli, budou svÛj vybájen˘
názor na vlka bránit s podezﬁelou zuﬁivostí. Kdyby nûjak˘ mudrc z Marsu znal
ná‰ vybájen˘ názor na vlky, tak by toho
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o vlcích mnoho nevûdûl, zato by toho
vûdûl hodnû o lidech. Vûdûl by, Ïe lidé
jsou bezbrann˘, nervózní, vztekl˘ Ïivoãi‰n˘ druh, kter˘ se zalyká farizejskou zuﬁivostí. Prav˘ vlk prostû není prchlivé, rvavé zvíﬁe. Pes ano, proto mu rozumíme.
Ale jak by mohla na‰e zh˘ãkaná, vznûtlivá, nenávistná odrÛda pochopit vlka?“

SvatokrádeÏ
Mám pocit, jako bych vykrádal nedotknutelnou pokladniãku dûtství… Ale právû
takto bohuÏel musím zaãít, a zároveÀ se
i ãervenat… Ale je to tak – i guru nejkrásnûj‰ích dobrodruÏství mládí – sám velik˘
Jules Verne – mûl právo na omyl. A psal
vlãí nesmysly! Tento literární gigant
s preciznû vedenou kartotékou v‰ech
moÏn˘ch geografick˘ch i technick˘ch
objevÛ mûl mezery v zoologii. Tu a tam
umístil zvíﬁe do krajiny ãi na kontinent,
kam rozhodnû nepatﬁilo… Ale ne‰È! Na

tomto místû vzpomenu pouze vlãího
omylu, jehoÏ se Jules Verne dopustil
v románu Oceánem na kﬁe ledové…
Komediantská rodina Francouze Césara
Cascabela putuje ve své maringotce
(nazvané Belle pelerine = Krásná poutnice) taÏené párem koní (pozdûji spﬁeÏením sobÛ) z Ameriky pﬁes zamrzlou
Beringovu úÏinu a potom pﬁes ‰irou Asii
– aÏ domÛ do daleké Evropy a v ní do
sladké Francie. Na své smûlé, strastiplné
a nebezpeãné cestû musí skupina odváÏlivcÛ pﬁekonat bezpoãet nástrah a nebezpeãí a proÏít mnohá neuvûﬁitelná dobrodruÏství… V podhÛﬁí Uralu ãekala na
stateãné poutníky pravá „vlãí bitva“. „Pﬁi
záblescích v˘stﬁelÛ, které se rozléhaly na
obou stranách a zezadu vozu, bylo vidût
uÏ na dvacet vlkÛ, smrtelnû zasaÏen˘ch
nebo tûÏce poranûn˘ch, kteﬁí pokr˘vali
zem,“ pí‰e Jules Verne. „Ale nic nezadrÏovalo vztek tûchto ‰elem a zdálo se, Ïe se
jejich poãet nezmen‰oval. Nûkolik set jich
nyní naplÀovalo m˘tinu, na níÏ se hemÏily pohyblivé stíny. Nûkteﬁí se ‰plhali po
voze a snaÏili se sv˘mi tlapami rozmaãkat
tabule. Jiní vyskoãili na stupátko vpﬁedu
vozu a hrozili vyrazit dveﬁe, které se
musely pevnû zatarasit. Nûkteﬁí dokonce
pobíhali po stﬁe‰e, nah˘bali se k oknÛm,
tloukli do nich tlapami a nezmizeli,
dokud je kulka nesrazila k zemi.“ Po mnohahodinové bitvû, kdyÏ uÏ obráncÛm
docházelo stﬁelivo, pﬁi‰el pan Cascabel
na spásn˘ nápad: muÏi vpustili do maringotky dva vlky, ovázali jim hlavy plátnem
a polili je petrolejem, zapálili a oknem
vyhodili ven mezi stovky jejich zuﬁiv˘ch
‰ed˘ch bratrÛ: „Jak˘ úãinek zpÛsobil tento jev ve smeãce! Mohlo se to poznat,
ponûvadÏ m˘tina byla naplnûna pohybujícími se pochodnûmi. Oba vlci byli politi
petrolejem, kter˘ pan Cascabel zapálil,
a v tomto stavu se svíjeli uprostﬁed útoãníkÛ. My‰lenka pana Cascabela byla znamenitá jako v‰echny, které zplodil mozek
tohoto zázraãného muÏe. Vlci podû‰eni
prchali pﬁed obûma zvíﬁaty svíjejícími se
v plamenech. A jak˘ ﬁev vyráÏeli – zcela
jinak hrozn˘, neÏ jak˘ bylo sly‰et od
poãátku útoku! Marnû se oba ,petrolejníci‘, oslepeni sv˘m plátûn˘m náhlavcem,
namáhali uhasit svou hoﬁící srst!
Nadarmo se váleli po zemi a vyskakovali
uprostﬁed ostatních dravcÛ: hoﬁeli stále!
Koneãnû celá tlupa, uchvácena zdû‰ením,
opustila Belle pelerine, vyprázdnila m˘tinu a zmizela v hlubinách hvozdu.“ Jules
Verne konãí svou kapitolu Od ﬁeky Ob
k horám Ural vûtou vloÏenou do úst
Césara Cascabela: „Kdyby nebyl ãlovûk
chytﬁej‰í neÏ ty bestie, nestálo by to za to
b˘t ãlovûkem.“
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S upﬁímnou úctou se panu Verneovi
omlouvám, ale vlci se skuteãnû nikdy
nesdruÏují do nûkolikasethlav˘ch „armád“ (neuÏivili by se!) a nedokáÏou bojovat vojenskou ãi partyzánskou taktikou
(dveﬁe nevyrazí, naopak se jimi bojí i projít, nerozbíjejí okna, neboÈ nedÛvûﬁují
v‰emu neznámému…). Ostatnû Jules
Verne se ve zmínûném románu dopustil
i dal‰ích zoologick˘ch excesÛ: na Diomedovû ostrÛvku byla napﬁíklad Cascabelova v˘prava napadena „armádou“
tuleÀÛ. Av‰ak ctûme v Julesu Verneovi
básníka i jeho právo na básnickou licen-

HrÛzostra‰né pﬁíbûhy vlkodlakÛ
vzru‰ují lidskou fantazii dodnes

ci: chtûl ãtenáﬁe pﬁedev‰ím pobavit, zaujmout a pﬁinést jim vzru‰ení. CoÏ se mu –
bez nadsázky – skuteãnû podaﬁilo.

Foto: Filip Chludil, Ilustrace: Ludvík Kunc, Jiﬁí Grbavãic a archiv autora

·patní rodiãe
Netu‰ím, odkud se vzala báchorka, Ïe vlci
jsou ‰patn˘mi a neurval˘mi rodiãi. Ale
dokonce i zemûmûﬁiã a zoolog Grigorij
Anisimoviã Fedosejev (1899 – 1968) ve své
knize Dlouhá bílá cesta, která se tváﬁí
docela odbornû, bez uzardûní pí‰e:
„Vlãice své dûti neh˘ãká. Jakmile mláìata
zaãnou vidût, vychovává z nich budoucí
‰elmy. Bûda vlãeti, zakÀuãí-li ve rvaãce
bolestí nebo projeví slabost. Matka je
k nûmu nelítostná. Asi tu‰í, Ïe jen trpûlivé a ve svém úsilí kruté zvíﬁe je schopné
boje za svou existenci. Snad proto je vlk
od samého dûtství tak nepokrytû krut˘
a dobr˘ cit se u nûho neprojevuje ani ve
vztahu k bratrÛm.“ Vûdci, kteﬁí vlky studují, by patrnû nepochopili, o jakém zvíﬁeti to Fedosejev vlastnû mluví: vlci jsou
totiÏ peãliv˘mi a nûÏn˘mi rodiãi. Po
odstavení vlãat je krmí rodiãovsk˘ pár
vyvrhnutou natrávenou potravou. O vlãí
mláìata se ãasto v rámci smeãky starají
i jiní vlci (které Farley Mowat naz˘vá str˘ci a tetami). Dospûlí vlci nejenÏe tolerují
hry vlãat, ale sami se do nich s nad‰ením
a ãasto zapojují. Bûhem her si vlãata
vytváﬁejí vlastní (a promûnnou) sociální
hierarchii, uãí se „vlãí ﬁeãi“ i loveck˘m
návykÛm. (TûÏko pochopitelná je skuteã-

nost, Ïe vlãí pár nikdy nebrání své potomky pﬁed ãlovûkem, pokud jejich brloh
vybírá. Pﬁitom vlci dokáÏou od svého
doupûte odehnat i medvûda!)

Krutost ke slab˘m
G. A. Fedosejev nám na jiném místû
v Dlouhé bílé cestû pﬁedkládá dal‰í
báchorku: „Staãí, aby se jeden z nich
poranil nebo onemocnûl (rozumûj vlk,
pozn. aut.), a hned s ním jeho vlastní pﬁíbuzní skoncují a seÏerou ho.“ Terénní
zoologové pozorovali v divoãinû prav˘
opak. V nûkter˘ch pﬁípadech dokonce
staré ãi zranûné druhy krmili lovecky
zdatní ãlenové smeãky vyvrhnutou natrávenou potravou. Ludvík Kunc ve své knize Na medvûdích stezkách dokumentuje
tento zajímav˘ postﬁeh: „O tom, Ïe zvlá‰tû staﬁí vlci dokáÏou pﬁeÏít velk˘ tlak ãlovûka, tedy lovcÛ, svûdãí událost, která se
stala opût v okolí Runiny (v Bukovsk˘ch
vr‰ích, pozn. aut.). UÏ jmenovan˘ lesník
Miro (Micenko, pozn. aut.) zastﬁelil vlãici,
která se chodila pﬁiÏivovat na uhynulém
teleti pohozeném vedle kravína. Vím, Ïe
na mr‰iny koní nebo krav chodili kromû
medvûdÛ i vlci. V nejmen‰ím jim nevadilo, Ïe v období zaãínajícího jara bylo celé
újedi‰tû v rozkladu. Zastﬁelená vlãice
musela b˘t velmi stará, neboÈ mûla uÏ
zcela opotﬁebovan˘ chrup, uÏ témûﬁ
nepouÏitelné ‰piãáky a trháky, které jiÏ
nefungovaly jako stﬁihaãe svaloviny, a téÏ
vychrtlost ‰elmy byla dÛkazem, Ïe si vlãice uÏ neumûla ulovit nûjakého Ïivoãicha.“
Nabízí se otázka – co vede ostatní ãleny
smeãky k tomu, Ïe podporují svoje zranûné ãi pﬁestárlé (a tvrd˘m loveck˘m Ïivotem opotﬁebované) druhy? âím jsou jim
uÏiteãní? Sv˘mi zku‰enostmi? âi se jedná
o jak˘si typ solidarity? („…vlk nikdy neo-

pou‰tí svého bratra.“ Michelle Paverová:
Toulav˘ duch. Letopisy z hlubin vûkÛ)
Samozﬁejmû netvrdím, Ïe napﬁíklad pﬁi
potyãce o teritorium mezi smeãkami
nemÛÏe b˘t vlky usmrcen jin˘ vlk. MÛÏe.
RovnûÏ mÛÏe b˘t vlky váÏnû zranûn ãi
zabit napﬁíklad nejníÏe postaven˘ vlk
(omega vlk) v hierarchii smeãky. To se
v‰ak nejãastûji stává pﬁi chovu vlkÛ
v zajetí, kdy se podﬁízené zvíﬁe nemÛÏe
od sv˘ch pronásledovatelÛ dostateãnû
vzdálit.

Vendeta
Zoolog Jaroslav Spirhanzl Duri‰ vydal
v roce 1961 knihu pro mládeÏ Kalendáﬁ
pﬁírody. V kapitole Vlãí msta pí‰e:
„Venkované neradi pomáhají pﬁi zji‰Èování vlãích doupat, kdyÏ v létû mají vlci mláìata a je tﬁeba je zavãas zne‰kodnit.
MuÏici – aã vûdí o doupûti – nepovûdí,
nezavedou k nûmu stﬁelce. Bojí se „vlãí
msty“. Venkované totiÏ vûﬁí, Ïe vlci domácím zvíﬁatÛm v blízkosti brlohu neublíÏí,
neboÈ tu‰í, Ïe by tím pﬁivedli ãlovûka na
svou stopu. Pokud v‰ak lovci vlãata zabijí, vlãí rodiãe se zuﬁivû vrhají na nejbliÏ‰í
stáda, a tak vlastnû venkované na ãiny
vlkobijcÛ doplácejí. Duri‰ konãí svou
kapitolku obligátní statistikou: „Jen
v Kaza‰ské republice v SSSR mají asi
‰edesát tisíc vlkÛ a ti jim roãnû zpÛsobí
‰kod za sto padesát milionÛ rublÛ. Tedy
je‰tû víc neÏ nám potkani.“
Nám uÏ znám˘ Grigorij Anisimoviã
Fedosejev v knize Dlouhá bílá cesta tvrdí: „KdyÏ si past˘ﬁ pﬁed svítáním zdﬁímne, vlci se hned pﬁiblíÏí k odpoãívajícím
sobÛm. Stádo se zvedne, ale je pozdû.
Sobi padají, zalévají sníh krví, a laãnost
vlka nezná mezí. Nûkdy smeãka zadáví
nûkolik desítek zvíﬁat a odchází, aniÏ se

Vûdci neprokázali, Ïe
by úplnûk inspiroval
vlky k vytí
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Vlãí nesmysly Díl 18.
kráãí velmi napjatû. Pokud se o kámen jen
‰krábne, rozmnoÏí se v nûm ãervíci, kteﬁí
ho postupnû rozeÏírají, aÏ nakonec zpÛsobí jeho smrt.“

Vlkodlaci

dotkla jediné zdechliny, jako by vraÏdila jen z nûjaké skryté touhy pomstít se
ãlovûku…“
Krevní msta, krutost, zákeﬁnost, pomstychtivost patﬁí do slovníku lidí, ostatnû
také pouze lidé mohou b˘t vedeni podobn˘mi pohnutkami. Vlci se lidem za jejich
hrÛzné ãiny rozhodnû nemstí; kdyby
tomu tak bylo, pak by legendární film
Ptáci Alfreda Hitchcocka musel b˘t proti
jejich pomstû jen pouh˘m Veãerníãkem
pro malá dítka na dobrou noc.
Vlci nûkdy skuteãnû zabíjejí nûkterá
domácí zvíﬁata - napﬁíklad ovce ãi kozy nadbyteãnû. Je to proto, Ïe domácí zvíﬁata vût‰inou nereagují jako vlãí pﬁirozená
koﬁist, neovládají totiÏ „rozhovor smrti“
(viz kapitola Kana’ti, Svût psÛ 6/2005).
Sobi, byÈ chovaní ãlovûkem, v‰ak do
tohoto pﬁíkladu rozhodnû nepatﬁí. Ulovit
soba (nejrychlej‰ího a nejvytrvalej‰ího
kopytníka) vyÏaduje od vlkÛ maximální
úsilí a dokonalou t˘movou práci. Procento úspû‰nosti vlãího lovu na soba
není vysoké.

Bestiáﬁe
Nevyãerpatelnou studnicí „vlãích nesmyslÛ“ jsou stﬁedovûké bestiáﬁe. Za
v‰echny alespoÀ dva pﬁíklady. Ve 13. století popsal Albert Velk˘ tento „objev“:
„¤íká se, Ïe vlci jedí bláto naz˘vané glis
nikoliv proto, aby získali potravu, n˘brÏ
proto, aby se stali tûÏ‰ími. Takto najezen˘
vlk loví velmi silná zvíﬁata – b˘ky, jeleny
nebo konû – tak, Ïe na nû skoãí, strhne je
a drÏí na zemi. Kdyby byl lehk˘, lehce by
ho stﬁásli, ale kdyÏ si glisem zv˘‰il hmotnost, váÏí tolik, Ïe ho není moÏné stﬁást
ani jinak se ho zbavit. Ve chvíli, kdy je
jeho koﬁist jiÏ vyãerpaná a zﬁítí se, roztrhá
jí hrdlo a tak ji zabije. Potom vyzvrací glis
a hoduje na ãerstvém masu zvíﬁete.“
A stﬁedovûk˘ anglick˘ spisovatel Richard
Lupton pﬁichází s jin˘m „objevem“: „KdyÏ
je vlk nucen jít po skalnat˘ch místech,

Vlci a mûsíc
Traduje se, Ïe vlci nejaktivnûji vyjí pﬁi
úplÀku. Toto tvrzení nebylo nikdy prokázáno, spí‰e vlãí zpûv více za magického
mûsíãního svitu jitﬁil lidskou fantazii.
Barry Holstun Lopez ve své knize O vlkoch a æuìoch pí‰e: „Vytí je moÏno nejãastûji sly‰et veãer nebo brzo ráno. Vytí
dosahuje svÛj sezonní vrchol v zimních
mûsících, v období páﬁení a rozmnoÏování. Je pomûrnû jednoduché si domyslet,
jak mohla atmosféra studen˘ch ãist˘ch
nocí, kdyÏ se zvuk nese dodaleka a svit
mûsíce dodává tajemné v˘znamy snûhov˘m závûjím, vzbudit zdání, Ïe vlci vyjí na
mûsíc, a dráÏdit tak na‰i pﬁedstavivost.“
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Vlci jsou peãliv˘mi rodiãi. Olizování koutkÛ
mordy matky zpÛsobí vyvrhnutí potravy.

„Vlkodlak?“ opakovala bezdûãnû
ti‰‰ím hlasem, jako by to zlovûstné
slovo nesmûlo zaznít moc nahlas.“
(Fred Vargas: MuÏ naruby)
Víra ve vlkodlaky je prastará; vlkodlak
byla bytost spﬁíznûná s upíry. Jednalo se
o ãlovûka, kter˘ byl schopen se v urãité
dobû a za urãit˘ch okolností zmûnit ve
vlka. O vlkodlacích se jiÏ zmiÀuje Hérodotos a Petronius ve svém Satyrikonu.
Ve 12. století Marie de France vylíãila
osud vlkodlaka v baladû Lai du Bisclavret
(Balada o Bisclavretovi; pod názvem
„Bisclavret“ znali vlkodlaka v Británii).
PonûvadÏ téma vlkodlakÛ je velmi ‰iroké
a zasáhlo mnoho evropsk˘ch i mimoevropsk˘ch kultur a pﬁesahuje rámec tohoto seriálu, soustﬁedíme se pouze na „slovanské vlkodlaky“. Jak uÏ bylo ﬁeãeno,
spl˘vá nûkdy bytost upíra s postavou
vlkodlaka. Zdenûk VáÀa v knize Svût slovansk˘ch bohÛ a démonÛ uvádí: „V srbochorvatské oblasti je dokonce s upírem
zamûÀován a povaÏován za mrtvého, kter˘ vstává z hrobu, pﬁepadá pocestné
a mladé Ïeny. Vût‰inou v‰ak jde vesmûs
o Ïijící osoby, ãarodûje zrozené ze styku
Ïeny s upírem nebo pﬁi novém mûsíci,
nohama napﬁed apod.“ Schopnost zmûnit se ve vlka mohl získat ãlovûk tím, Ïe se
napil z vlãí stopy. (Zkusil jsem to na vlastní kÛÏi, ale obávám se, Ïe to nefunguje –
ve vlka jsem se nezmûnil, i kdyÏ jsem v to
tajnû po‰etile doufal. V rámci objektivity
v‰ak uvádím, Ïe moje nejbliÏ‰í okolí
o mnû svornû tvrdí, Ïe jsem docela zvlãil.)
Jindy byl napﬁíklad ãlovûk zaklet vûdmou
nebo se novorozenec narodí se zuby
v ústech. Nûkdy se ãlovûk pr˘ mohl pﬁemûnit ve vlka spontánnû nebo pomocí
nûjakého kouzelného prostﬁedku, napﬁíklad kouzelného opasku. („Tyto motivy
spojují slovanské vlkodlaky na jedné stranû se ‰amanismem, kter˘ také zná promûnu ãlovûka ve zvíﬁe i oznaãení ‰amana
pﬁi jeho narození, na druhé stranû pak se
stﬁedovûk˘mi benedety a strigony, kteﬁí
se pr˘ rodili s plodovou ãepiãkou na hlavû. Vlkodlaci se vracejí do své lidské
podoby pﬁi kohoutím kokrhání nebo pﬁi
oslovení kﬁestním jménem.“ Naìa
Profantová, Martin Profant: Encyklopedie
slovansk˘ch bohÛ a m˘tÛ) „Kdo uÏ vlkodlakem jednou je,“ tvrdí Zdenûk VáÀa ve
Svûtû slovansk˘ch bohÛ a démonÛ,
„mÛÏe se promûnit pouh˘m kozelcem,
ale vût‰inou k promûnû dochází o zim-
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Divok˘ mák vdûãí vlkÛm za své
jméno

‰kodil jin˘m lidem, a to pﬁedev‰ím tím, Ïe
jim sál krev, dále i dobytku (saje mléko
kravám a ovcím)… Z âech je víra ve
vlkodlaky doloÏena aÏ ve 14. století
(Alexandreida)… Víra ve vlkodlaky byla
u SlovanÛ tak silná, Ïe slovansk˘ v˘raz
pﬁevzali i jejich sousedé – ¤ekové,
Rumuni (varkolak), Albánci, Turci (vurkolak). Slovanská víra ve vlkodlaky se
zvlá‰tû ve stﬁední a v˘chodní Evropû prolínala se star‰í tradicí, která je zachycena
jiÏ v antick˘ch textech (Petronius). Zdá se
nicménû, Ïe u SlovanÛ se setkáváme
s trochu odli‰n˘m pojímáním tûchto
bytostí. Vlkodlak zde není jen démonem,
jenÏ stojí proti ﬁádu lidské spoleãnosti
a je o to dûsivûj‰í, Ïe nerozpoznán v této
spoleãnosti pﬁeb˘vá. Schopnost stát se
vlkodlakem se naopak ãasto pojí i s kníÏecí mocí (tedy s centrální mocí, která lidskou spoleãnost konstituuje), a s mocí
magickou, kterou kníÏe – vlkodlak disponoval coby volchv (= ãarodûj, pozn. aut.).
(Podobnû se ‰aman musí promûnit ve
zvíﬁe ãi vyuÏít zvíﬁecího ducha – prÛvodce
k vykonání magick˘ch úkonÛ.)“ Téma

vlkodlakÛ láká spisovatele i dnes. V roce
2006 vy‰la u nás kniha francouzského
autora Freda Vargase MuÏ naruby, v roce
2005 strhující román francouzské spisovatelky Mireille Calmelové Ples vlãic,
Prokletá komnata, (napínav˘ pﬁíbûh, kter˘ se odehrává ve stﬁedovûku, zavádí ãtenáﬁe do magického kraje Auvergne).

Vlci nenávidí hudbu?
JiÏ ve 3. století vypráví ¤íman jménem
Aelian ve svém spise De natura animalium pﬁíbûh o flétnistovi Pythocharesovi,
kter˘ svou hudbou zapla‰il vlãí smeãku.
Je to první písemn˘ doklad o roz‰íﬁené
a stále pﬁetrvávající povûﬁe, Ïe vlci nesná‰ejí a nenávidí hudbu.
P. S. Pro Evropany (a díky evropsk˘m pﬁistûhovalcÛm i pro Ameriãany) byl vlk
vÏdy symbolem nûãeho divokého, nezkrotného, brutálního, planého, nenasytného, nemorálního… Latinské jméno pro
dûvku je lupa, tedy vlãice. Francouzské
úsloví elle a vu le loup = „vidûla vlka“ znamená doslovnû ztratila panenství. Divok˘
mák naz˘váme vlãím. Plané v˘honky na
stromech oznaãujeme slovy zlodûji nebo
vlci. Nesouzvuãná nota ve hﬁe na violu se
jmenuje vlk, stejnû jako hrub˘ zvuk
nûkter˘ch klávesov˘ch akordÛ. Propadneme-li vá‰ni hledaãe vlãích nesmyslÛ,
brzy se nám z „nálezÛ“ zatoãí hlava – literatura i lidová slovesnost jimi pﬁekypují.
Poslední citace z knihy A Historie of
Foure-footed Beastes (Dûjiny ãtyﬁnoh˘ch
zvíﬁat) Edwarda Topsella z 16. stol. je
toho dÛkazem: „Mozky vlkÛ se zvût‰ují
a zmen‰ují podle mûsíce. Krk vlka je krátk˘, coÏ svûdãí o jeho zrádné povaze.
JestliÏe se srdce vlka udrÏuje v suchu,
vydává nejpﬁíjemnûj‰í, sladce vonící odér.
Do vody chodí vlci jeden za druh˘m, drÏíce se navzájem tlamami za ocasy. Mají
zvyk, Ïe kdyÏ zaútoãí na kozu nebo krávu,
tak ji nezabijí, ale chytí ji za ucho a v plné
rychlosti ji mohou vést k dal‰ím vlkÛm –
spoleãníkÛm. KdyÏ je koﬁist tvrdohlavá
a nechce s nimi bûÏet, potom ji bijí po
zadní ãásti ocasem, pevnû ji drÏíc ucho
v mordû. KdyÏ chytí prase, vedou je do
vody a tam je zabijí, ponûvadÏ kdyby je
nejedli ve studené vodû, tak by se jim
z nesnesitelného horka zapálili zuby.
KdyÏ má nûjak˘ pracující ãlovûk nebo
pocestn˘ na nohách vlãí kÛÏi, tak mu
boty nikdy nebudou zpÛsobovat bolest
nebo tûÏkosti. Ten, kdo sní vlãí kÛÏi, dobﬁe ohﬁátou a navlhãenou, zbaví se v‰ech
pekeln˘ch snÛ a zaruãí mu to pokojn˘
odpoãinek. KdyÏ se tﬁou zuby vlka o dásnû mal˘ch dûtí, otvírají se jim a umoÏÀují zubÛm rychlej‰í rÛst…“
Jaroslav Monte Kvasnica
I NZERCE

ním nebo letním slunovratu. Víra ve
vlkodlaky je velmi stará, uÏ v 5. stol. pﬁed
n. l. ji zaznamenal ﬁeck˘ historik Hérodotos u kmene NeurÛ, kteﬁí tehdy Ïili
pﬁibliÏnû v místech pozdûj‰í slovanské
pravlasti; proto byli Neurové povaÏováni
za pﬁedky SlovanÛ. V raném stﬁedovûku
se o vlkodlacích zmiÀuje poprvé ruské
Slovo o pluku Igorovû v 12. stol. – schopnost mûnit se ve vlkodlaka mûl napﬁíklad
polock˘ kníÏe V‰eslav z 11. stol. V Srbsku
je tato pﬁedstava zaznamenána ve 13. stol.
– ve vlkodlaku byla spatﬁována pﬁíãina
zatmûní Slunce a Mûsíce, coÏ pﬁipomíná
germánského vlka Fenrize ve shodné úloze; ve vlka se mohl mûnit i hrdina srbsk˘ch epick˘ch písní Drak ohniv˘ vlk
(Zmaj ognjeni vuk). Podle bulharské tradice byl schopen mûnit se ve vlka i syn
cara Symeona Bojan.“ Naìa Profantová
a Martin Profant v knize Encyklopedie
slovansk˘ch bohÛ a m˘tÛ uvádûjí dal‰í
doplÀující a zajímavé údaje: „Vlkodlak

