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Svat˘ Franti‰ek a vlk Díl 20.

Socha
ﬁímské vlãice
s nemluvÀaty
Romulem
a Remem
se nehledá
ve vûãném
mûstû lehce

VLČÍ cesta
Klá‰ter San
Francessko
v Assisi.
Ve spodním
kostele je
v kryptû
umístûná rakev,
v níÏ spoãívají
ostatky svatého
Franti‰ka
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Legendy o svatém
Franti‰ku z Assisi jsem mûl
rád odmaliãka. Vyprávûla
mi je babiãka Anna
a já jsem hltal pﬁíbûhy
o vlídném svûtci,
kter˘ miloval zvíﬁata
a ta milovala jeho.
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A

kdyÏ jsem na zahradû sypal s˘korkám do krmítka sluneãnicová
semínka (pûknû na ‰piãkách – do
krmítka jsem jen taktak dosáhl), pﬁedstavoval jsem si Franti‰kovo slavné kázání
ptáãkÛm. O legendû, v níÏ se Franti‰ek
setká s vlkem, mi v‰ak babiãka neﬁekla
nic. Urãitû mi ji zamlãet nechtûla, prostû
o ní nevûdûla…

Franti‰ek z Assisi
„Buì pochválen, mÛj Pane,
bratrem vûtrem a vzduchem,
oblaãn˘m i jasn˘m, jak˘mkoli poãasím,
v‰ím tím, co dává‰ sv˘m tvorÛm
jako poÏehnání. (Franti‰ek z Assisi)
Roku 1181 (nebo snad 1182?) se v Assisi
narodil Francesco (Giovanni) Bernardone, kter˘ pozdûji proslul jako svat˘
Franti‰ek z Assisi. Encyklopedické slovníky jeho fascinující osobnost vût‰inou
odbudou ﬁádky typu: italsk˘ básník,
zakladatel ﬁádu franti‰kánÛ (ﬁád byl zaloÏen roku 1209); v latinsk˘ch a italsk˘ch
zpûvech chválí chudobu, lásku k ãlovûku
a pﬁírodû; jeho nejslavnûj‰ím dílem je
báseÀ Sluneãní píseÀ (v jin˘ch pﬁekladech naz˘vána PíseÀ bratra Slunce ãi
PíseÀ tvorstva). Ani my (s ohledem na
kynologick˘ ãasopis) nebudeme o mnoho ko‰atûj‰í. Dodejme jen, Ïe Franti‰ek

podnikl ﬁadu poutí, mimo jiné nav‰tívil
Egypt, Saint-Jean-d’Acre a pravdûpodobnû nav‰tívil Svatá místa (v letech 1219 –
1220). V roce 1224 byl Franti‰ek na hoﬁe
La Verna obdaﬁen stigmaty. Roku 1226
umírá Franti‰ek v Porciunkule. Dne 16.
ãervence 1228 kardinál Hugolin (¤ehoﬁ
IX.) Franti‰ka kanonizuje a o dva roky
pozdûji, 25. kvûtna, jsou svûtcovy ostatky
uloÏeny do okázalé baziliky v Assisi. Tolik
struãná fakta. Zájemce o Franti‰kovy
Ïivotní osudy uspokojí ﬁada více ãi ménû
zasvûcen˘ch knih. Jednu z nejlep‰ích
napsal napﬁíklad proslul˘ francouzsk˘
historik Jacques Le Goff: Svat˘ Franti‰ek
z Assisi (v ãeském pﬁekladu vydalo nakladatelství Vy‰ehrad v roce 2004).

Zázraky
Jako kaÏd˘ správn˘ svûtec (promiÀte mi
ten heretick˘ tón) konal i Franti‰ek
zázraky. Jacques Le Goff uvádí jejich
v˘ãet: „V Ascoli uzdraví nemocné
a obrátí (na víru - pozn. aut.) tﬁicet
osob, klerikÛ i laikÛ; v Arezzu vyléãí
koÀská uzda, kterou drÏel v ruce, umírající rodiãku; v Citta della Pieve uzdraví jeden z jeho vûrn˘ch nemocné tím, Ïe
se jich dotkne provazem, kter˘ pouÏíval
Franti‰ek jako cingulum; v Toscanelle
uzdraví ochrnutého a v Narni stiÏeného
dnou, vyÏene ìábla z posedl˘ch v San
Gemini, mezi Todi a Terni, a v Citta di
Castello. Nedaleko Bevagne naslouchají
ptáci jeho kázání a v Gubbiu pﬁimûje
„bratra vlka“, aby pﬁestal b˘t zl˘.
Poslední z Franti‰kov˘ch zázrakÛ nás
bude zajímat nejvíce…

Foto: Filip Chludil a Veronika Hru‰ková

Vlk z Gubbia

Interiér kaple svatého
Dominika u ﬁeky Sagittario

Umbrijské mûsto Gubbio (dnes má 32
000 obyvatel) naz˘vali ¤ímané Iguvium.
LeÏí 40 kilometrÛ severnû od Perugie na
severov˘chodním okraji úrodné kotliny,
do které ústí skalní roklina. Nad Gubbiem se vypínají dva v˘znamné vrchy –
Monte Calvo (983 m n. m.) a Monte
Ingino (906 m n. m.).
Podle legendy suÏoval obyvatele Gubbia
nebezpeãn˘ vlk. KdyÏ padl soumrak,
neodvaÏovali se obyvatelé vytáhnout
paty z domova. Nebezpeãn˘ vlk byl pr˘
neobyãejnû velk˘ (jak uÏ vlci v povûstech
b˘vají) a páchal mnoho krvav˘ch zloãinÛ.
Nesklizená úroda hnila na polích a dobytek byl zavﬁen ve stájích a ovãincích.
V‰echny pokusy zbavit se vlka selhaly.

Originální „kohoutek“ ve
tvaru vlãí hlavy v ¤ímû

MuÏi ztratili odvahu a Ïeny byly zoufalé;
v‰ichni prosili boha o záchranu. A ta pﬁi‰la… z nedalekého Assisi.
Franti‰ek se v doprovodu dal‰ího mnicha vydal do Gubbia; ‰li bosí, odûni do
skromn˘ch kuten z hrubého hnûdého
plátna. Cestou do Gubbia se s vlkem
nesetkali, pﬁestoÏe Franti‰ek cestou
hlasitû zpíval hymny ke cti Stvoﬁitele.
Oba muÏi byli v Gubbiu pﬁijati s nad‰ením, i kdyÏ nikdo nechápal, jak by mohli bezbranní bosí mni‰i krvelaãnou ‰elmu pﬁemoci.
Franti‰ek se se sv˘m (notnû vydû‰en˘m)
druhem vydal k lesu, kde bylo podle
vyprávûní místních lidí vlãí doupû. Náhle
se ozvalo zavytí. Franti‰ek zamíﬁil k místu, odkud vytí pﬁicházelo, zatímco jeho
ustra‰en˘ druh prchl do úkrytu za skálu.
Vlk stál uprostﬁed cesty s vycenûn˘mi
zuby a chystal se skoãit na svou koﬁist.
Franti‰kovo chování ho v‰ak mátlo: mal˘
neozbrojen˘ vousat˘ muÏík stál pﬁed
ním klidnû a naopak – stále se k nûmu
blíÏil. „Bratﬁe vlku, neposlouchá‰ svého
Pána, kdyÏ bez jeho svolení zabíjí‰ ty,
které on stvoﬁil. Ve jménu Kristovû ti pﬁikazuji, abys uÏ nikdy neublíÏil ani mnû,
ani nikomu jinému!“ pravil Franti‰ek
tich˘m, ale rozhodn˘m hlasem. Po tûch
slovech pr˘ vyhasl krvelaãn˘ Ïár ve vlãích
oãích, vlk pokornû sklonil hlavu, pomalu
pﬁi‰el pﬁed Franti‰ka, posadil se k jeho
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jsou pﬁedev‰ím v pohoﬁí Sibillini a v Abruzzském národním parku (v populárním a turisty celoroãnû nav‰tûvovaném
pohoﬁí Gran Sasso je vlkÛ o poznání
ménû). Vlci jsou v Itálii celoroãnû hájeni
a dostává se jim absolutní zákonné
ochrany. Av‰ak kolik vlkÛ dnes v Itálii
skuteãnû Ïije, je mi naprostou záhadou,
a ani odpovûdi zoologÛ nejsou jednoznaãné. Právû naopak. Jejich názory se
neli‰í v desítkách ani stovkách jedincÛ,
ale hned v tisících… Napﬁíklad zatímco
nûmecká Biologická spoleãnost pro volnou pﬁírodu v Mnichovû uvádí, Ïe v Itálii
Ïije 300 vlkÛ, francouzská expertka na
vlky Anne Dominique Ménatoryová
odhaduje, Ïe v Itálii Ïije 4 aÏ 5 tisíc tûchto ‰elem. Na základû sv˘ch zku‰eností
z jin˘ch „vlãích evropsk˘ch území“ se
takﬁíkajíc „drÏím pﬁi zdi“ a více dÛvûﬁuji
mnichovskému odhadu.

Gubbio – místo setkání
sv. Frani‰ka s vlkem,
si ponechává svou
stﬁedovûkou atmosféru

o malby ponûkud naivní, zvlãilá srdce
urãitû potû‰í.

Ital‰tí vlci dnes
Vlci v Itálii na‰tûstí stále Ïijí, i kdyÏ divoãiny v jejich hustû zalidnûné zemi na rozdávání urãitû není. Apenin‰tí vlci (vûdci
je oznaãují za Canis lupus italicus) jsou
oproti sv˘m karpatsk˘m bratránkÛm
subtilnûj‰í. Jejich teritoria najdeme pﬁedev‰ím v divok˘ch a málo zalidnûn˘ch
Abruzzách. Nejvy‰‰í poãetní stavy vlkÛ

Assisi
Kde se nacházejí ostatky zmínûného
vlka, nevíme, ale kde naleznou ostatky
svatého Franti‰ka, bezpeãnû ví statisíce
vûﬁících. Jen 14 kilometrÛ na jihov˘chod
od Perugie leÏí Assisi, jedno z nejv˘znamnûj‰ích poutních míst v Itálii, které
je trvale obleÏeno poutníky a turisty.
Dominantou vûhlasného místa je franti‰kánsk˘ klá‰terní komplex San Francesco.
V klá‰terním objektu se vlastnû nacházejí hned dva majestátní kostely Basilica di
San Francesco. Ve spodním z nich
(v kryptû pﬁistavûné aÏ v roce 1818) spoãívají v rakvi ostatky svatého muÏe.

Vlk zachránce

Vlk v kostele
PouÏit˘ titulek pÛsobí aÏ nepravdûpodobnû bulvárnû. Kdo v‰ak po vlcích pátrá, mÛÏe (navzdory nev‰ímavosti publikací a turistick˘ch prÛvodcÛ) objevit na
ﬁece Sagittario poblíÏ vesnice Villalago
kapli zasvûcenou svatému Dominikovi.
Její interiér skr˘vá fresky, zachycující setkání vlka a svatého Franti‰ka. I kdyÏ jde
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KníÏky prÛvodcÛ po Itálii pro turisty
jsou tlusté a proklatû tûÏké. Italská zemû
památkami historie a umûní pﬁetéká, je
jimi nasycena jako silné víno, které rychle stoupá „nepﬁipraven˘m“ a nenasytn˘m
do hlavy. Ale uznejte – jak mohou „vlãí
fanatikové“ pob˘vat v Itálii a nenav‰tívit
sochu vlãice, která odkojila (pr˘ na pﬁíkaz boha Marta) Romula a Rema? I kdyÏ
ten pﬁíbûh zná kaÏd˘, kdo absolvoval
základní ‰kolu, nutno pﬁiznat, Ïe svûtoznámá bronzová skulptura ﬁímské vlãice
se dvûma batolaty, z nichÏ jedno dalo
vûãnému mûstu jméno Roma, se nehledá
tak snadno. Snad i proto, Ïe navzdory
fotografiím v dûjepisn˘ch uãebnicích
(i vlastní fantazii) to není socha nikterak
velká. A oã je socha men‰í, na o to vy‰‰ím
soklu spoãívá. Ale nakonec – jak dosvûdãuje fotografie – byla ﬁímská vlãice
i s Romulem a Remem „dopadena“.

V Abruzzském národním
parku stále Ïijí ostraÏití vlci

Italské slunce je nemilosrdné! Na vlastní
kÛÏi to pocítil fotograf Filip, kter˘ pod
ním po celé dny pobíhal, ovû‰en svou
fotografickou technikou, bez klobouku.
Nakonec ho slunce zdolalo aÏ v ¤ímû:
Filip dostal úÏeh. KdyÏ se rozpálen˘
horeãkou mrákotnû potácel ulicemi vûãného mûsta, nenarazil ve sv˘ch halucinacích ani na Federika Felliniho ãi Sophii
Lorenovou, n˘brÏ na vodovodní kohoutek ve tvaru vlãí hlavy s osvûÏující ledovou vodou. „Tenhle vlk ãi snad vlãice mi
zachránil Ïivot,“ du‰oval se vdûãnû Filip.
U svého vlãího zachránce se fotograf
zotavoval aÏ hluboko do noci… A pak Ïe
zázraky neexistují a legendy lÏou…
Jaroslav Monte Kvasnica

Foto: Filip Chludil a Veronika Hru‰ková

nohám a na znamení smíru mu podal
svou tlapu.
Obyvatelé Gubbia nechtûli vûﬁit sv˘m
oãím, kdyÏ spatﬁili oba muÏe pﬁicházet
ve spoleãnosti obávaného vlka, kter˘
vedle nich Èapal jako poslu‰n˘ pejsek.
Franti‰ek je ujistil, Ïe odnynûj‰ka jim ‰elma neublíÏí, jen ji musí kaÏd˘ den krmit.
Stra‰liv˘ vlk z Gubbia s krvavou minulostí tak nakonec pokojnû doÏil svÛj
Ïivot v malém mûsteãku, kde chodil od
dveﬁí ke dveﬁím, aby dostával od vdûãn˘ch usedlíkÛ svou denní stravu.

Hledání ﬁímské vlãice

