
ovecké kmeny indiánsk˘ch národÛ
Severní Ameriky mûly vlka (na roz-
díl od národÛ Evropy) ve velké úctû.

Indiánská pfiedstava o Vesmíru se do
dne‰ních dnÛ takfika nezmûnila: Indiáni
ho vnímají v ‰esti smûrech – „nad“
a „pod“ reáln˘m svûtem a ve ãtyfiech svû-
tov˘ch stranách.
Na Velk˘ch planinách reprezentovala pro

Indiány sever – puma, jih – divoká koãka,
západ – medvûd a v˘chod – vlk. Tato zví-
fiata povaÏovali Indiáni za tvory s nejvût‰í
duchovní silou a opl˘vající nejmocnûj‰ím
vlivem v duchovním svûtû.  ·elmy ctili po
jejich lovecké schopnosti – obrovská síla
medvûda, nezdolná vytrvalost vlka,
nesly‰nost koãky ãi zrak orla – to byly
vlastnosti, které indián‰tí lovci bezmeznû

obdivovali a jimÏ se chtûli alespoÀ ãás-
teãnû vyrovnat.
Velmi dÛleÏité postavení mûl vlk
v duchovním i náboÏenském Ïivotû kme-
ne ·o‰onÛ. Ake Hultkrantz pí‰e ve své
knize Domorodá náboÏenství Severní
Ameriky, Síla vizí a plodnosti (v originálu
Religious Traditions of the World): „·o‰o-
ni od Vûtrné fieky mají Vlka v mytologii,
ale ne v kaÏdodenním náboÏenském Ïivo-
tû. Podle mytologie dohlíÏí na svût jako
indiánsk˘ náãelník pfievleãen˘ za vlka,
jemuÏ pomáhá „Mal˘ vlk“ neboli Kojot,
‰ibal, kter˘ vyvádí spoustu vylomenin…
Ve svûtû mytologie Vlk není ani tak stvo-
fiitelem jako spí‰ správcem existujícího
svûta. Kojot je ãásteãnû jeho pomocní-
kem, ãásteãnû sokem…“ V pozdûj‰ím
‰o‰onském náboÏenství uvolnil Vlk místo
‰o‰onské antropomorfní Nejvy‰‰í bytosti
naz˘vané Tam Apo (Ná‰ Otec). V pÛvod-
ním náboÏenském my‰lení ·o‰onÛ tomu
v‰ak bylo jinak. Ake Hultkrantz ve své
zmiÀované knize napsal: „Vlk byl náãelní-
kem ‰o‰onského mytického svûta. U ·o-
‰onÛ od Vûtrné fieky Vlk odpovídal
v náboÏenském Ïivotû Nejvy‰‰í bytosti.“
Indiáni obdivovali u vlkÛ typické vlast-
nosti lovcÛ – strategii lovu, schopnost
a umûní spolupráce, starostlivost o blaho
smeãky a o mláìata i lstivost… ·o‰onové
ve Wyomingu obdivovali vlky lovící pla-
ché (av‰ak velmi zvûdavé) vidlorohy: vlci
se pfiikrãili v prérijní trávû a mávali zved-
nut˘mi ocasy. Zvûdaví vidlorozi si pfiichá-
zeli prohlédnout podivn˘ „úkaz“ nebez-
peãnû blízko… ·o‰oni následovali vlãího
pfiíkladu: skryti v podrostu lákali vidloro-
hy máváním pruhÛ kÛÏe…
PfiestoÏe mnoho loveck˘ch indiánsk˘ch
kmenÛ Severní Ameriky vlky ctilo a obdi-
vovalo, byl kmen Pawnee (ãti Pón˘)
v˘jimkou – pro nû byli vlci v‰ím, neboÈ
oni sami se vlky b˘t cítili.

PAWNEEOVÉ
Pawneeové jsou kmen pÛvodnû ob˘vající
dne‰ní Nebrasku, Kansas a dolní tok fieky
Mississippi. Pfiíslu‰níci kmene si stavûli
kruhová obydlí z hlíny. Pawneeové se
proslavili jako skvûlí stopafii, zlodûji koní
a obávaní váleãníci, ktefií vedli boje proti
v‰em sousedícím kmenÛm. V˘znamn˘m
znakem PawneeÛ je, Ïe jako první zaãali
praktikovat skalpování. V rámci kmene
byli organizováni ve váleãn˘ch spolcích,
napfiíklad Dûti Irusky (Opaãníci), ktefií
dûlali v‰e opaãnû; neuzavírali manÏelství,
byli trvale pomalováni ãernou váleãnou
barvou atd. Jejich medicinmanÛm neva-
dil Ïár ohnû, dokázali stát bosí v ohni‰ti
a v dlaních drÏet Ïhavé uhlíky. Jako jedi-
ní na sever od Mezoameriky praktikovali
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„Mnoho nasvûdãuje tomu, Ïe filozofie domorodcÛ na
americkém kontinentu je filozofií budoucnosti, která mÛÏe
alespoÀ ãást bíl˘ch lidí zachránit pfied sebezniãujícím
zánikem.“ Petr Martan: Poselství pfiírodních národÛ

„Vlãek za jejími zády zvedl ãenich k nebi a zavyl.“
Michelle Paverová: Toulav˘ duch. Letopisy z hlubin vûkÛ

Vlci a Indiáni

Povûry a skuteãnost – 5. díl

L

Náãelník kmene
Pawnee 
– Sky Chief
(kresba podle
dobové
fotografie 
J. Grbavãic)
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Pawneeové rituály lidsk˘ch obûtí. Vy-
znávali uzavfiené náboÏenství, které
nemá Ïádn˘ vztah k ostatním prérijním
kmenÛm. 

INDIÁNSKÁ LEGENDA
Prastará legenda o stvofiení lidu kmene
Pawnee hovofií o jejich osudovém spojení
s Vlkem. Kdysi, v pradávn˘ch ãasech, se
konala veliká porada, na kterou byla
pozvána v‰echna zvífiata, pfiíroda, vesmír
i Ïivly. Z nûjak˘ch dÛvodÛ, na které si jiÏ
nikdo nevzpomíná, nebyla pozvána nej-
vût‰í hvûzda severní oblohy – Vlãí hvûzda
(Sírius). Zatímco se v‰ichni domlouvali,
jak stvofiit Zemi, Vlãí hvûzda je z dálky
zlovûstnû pozorovala. Po skonãení velké
rady zosnovala Vlãí hvûzda pomstu. Velká
rada povûfiila Boufii, která pfiichází ze
západu, aby chodila po zemi a dávala na
v‰e pozor. Boufie na sv˘ch dalek˘ch
cestách nosila vûtrnou mo‰nu, v níÏ byli
uschováni první lidé. KdyÏ se veãer
Boufie, která pfiichází ze západu, zastavila
k odpoãinku, pustila lidi ven a oni si
postavili tábor a lovili bizony. 
Jednou poslala Vlãí hvûzda na zem ‰edé-
ho vlka, aby zpovzdálí sledoval Boufii.
KdyÏ Boufie usnula, ukradl ji vlk vûtrnou
mo‰nu, ponûvadÏ se domníval, Ïe je v ní
nûco dobrého na zub. Vlk utekl s mo‰nou
v zubech pryã. V ústraní ji otevfiel, z mo‰-
ny vybûhli první lidé a postavili si tábor.
Nikde v okolí v‰ak nevidûli Ïádné bizony.
KdyÏ lidé zjistili, Ïe je nevypustila Boufie
pfiicházející ze západu, ale ‰ed˘ vlk, velice
se rozhnûvali, ‰tvali ho po prérii a nako-
nec ho zabili.
KdyÏ Boufie pfiicházející ze západu na‰la
první lidi a spatfiila, co uãinili, velmi se
zarmoutila. Dobfie vûdûla, Ïe zabitím
vlka pfiivedli lidé na svût smrt. Tento ãin
nebyl v pÛvodním plánu Stvofiitele, ale
kdyÏ se to jiÏ stalo, nedal se tragick˘ sku-
tek niãím odãinit.
Boufie pfiicházející ze západu poruãila
prvním lidem, aby z vlãí kÛÏe zhotovili
posvátn˘ (vlãí) balíãek, ve kterém budou
uloÏeny vûci, jeÏ budou navÏdy lidem pfii-
pomínat to, co se kdysi událo. Potom jim
Boufie sdûlila, Ïe ostatní lidé je budou
znát jako vlãí lid Skidi Pawnee.
Vlãí hvûzda na v‰e pohlíÏela z v˘‰e sever-
ní oblohy. Kmen Skidi Pawnee ji naz˘vá
jménem Îertuje s vlky, neboÈ vychází
pfied úsvitem a nutí vlky, aby vyli pfied
prvním denním svitem. Vlãí hvûzda tak
stále pfiipomíná lidem, Ïe se na ni zapo-
mnûlo v dobû, kdy nastal ãas stvofiit Zemi.

VLâÍ LIDÉ
Sousední kmeny naz˘vali lid kmene
Pawnee vlky. ·ajenové, Komanãové,

Wichitaové atd. tvrdili, Ïe se Pawneeové
potulují jako vlci, mají nezdolnou vlãí
vytrvalost, vlãí odolnost, vydrÏí se na
dalek˘ch cestách Ïivit pouze zdechlinami
nalezen˘mi u stezky nebo dokáÏou vytr-
vale putovat mnoho dní bez potravy.
Ve znakové fieãi, která byla srozumitelná
v‰em prérijním kmenÛm, byl znak pro
vlka totoÏn˘ jako pro ãlovûka z kmene
Pawnee: ukazovák a prostfiedník pravé
ruky se roztáhl do tvaru „V“, pfiiloÏil se
k pravému uchu a potom se vztyãil vpfied.
Máváním tohoto signálu ze strany na
stranu se oznaãovalo slovo zvûd.
âlenové kmene Skidi Pawnee se ãasto
zahalovali do vlãích koÏe‰in a i sami sebe
povaÏovali za Vlãí lid, ponûvadÏ vlk se
vyskytoval v jejich mytologii tak silnû
a emocionálnû a daleko ãastûji neÏ
u jin˘ch indiánsk˘ch kmenÛ.
Barry Holstun Lopez ve své knize
O vlkoch a æuìoch pí‰e: „Podle pfiedstav
PawneeÛ byl vlk zvífietem, které se po
planinách pohybuje jako voda. Ti‰e, bez
námahy, ale úãelnû. Bystfie si uvûdomuje
i ty nejmen‰í zmûny ve svém svûtû. MÛÏe
vidût velmi daleko – „na dva pohledy“,
fiíkali Indiáni. Jeho sluch je tak ostr˘, Ïe
sly‰í oblaka, jak plynou nad jeho hlavou.
KdyÏ ‰el muÏ na území svého nepfiítele,
pfiál si, aby se pohyboval pfiesnû jako vlk.
Aby vnímal vûci jako vlk, aby byl Vlkem.
Pocit, Ïe se ãlovûk stává Vlkem, jak˘ zná-
me ze zpÛsobu Ïivota zvûdÛ kmene
Pawnee, se nedostavoval automaticky
pouze potom, co si ãlovûk oblékl vlãí
koÏe‰inu. Vlãí kÛÏe byla jen pouh˘m
symbolem, vnûj‰ím znamením pro dané-
ho ãlovûka i pro ostatní, Ïe zvûd na sebe
pfiivolává vlãí sílu. Pro my‰lení západních
lidí je tûÏké pochopit a pfiijmout serióz-

nû fakt, Ïe Indián se mohl stát Vlkem,
mohl se spolupodílet na duchu zvífiete;
ale právû toto se ve skuteãnost dálo.
Indián nebyl jako vlk. Mûl celou svou
mysl nastavenou na svÛj cíl: Vlk! Bílí his-
torici psali o vynikajících stopovacích
schopnostech zvûdÛ z kmenÛ Pawnee,
Arikara a Vran, které vyuÏívala i armáda
pro jejich „pfiirozenou inteligenci“
a „experimenty“ s vlãími kÛÏemi. V‰ecko,
co bylo viditelné navenek, byl jen nesmír-
nû blízk˘ vztah k prostfiedí a kouzelné
„vcházení a vycházení“, takÏe hranice,
která rozli‰ovala osobu a jeho zvífiecího
pomocníka, nebyla nikdy zcela úplnû jas-
ná. Bûloch se obvykle bál prostfiedí, od
kterého byl oddûlen. Vût‰inu ãasu trávil
tak, Ïe ho kritizoval a snaÏil se ignorovat
v nûm to, co ho mátlo anebo co ho
zastra‰ovalo. Pawneeové bûhem prÛzku-
mu nepfiátelského území nosili svoje vlãí
kÛÏe jako plá‰tû, volná kÛÏe jim padala
pfies ramena a vlãí hlavu mûli nasazenou
na své vlastní hlavû tak, aby vlãí u‰i byly
vzpfiímené. Zvûdové, ktefií se vraceli do
tábora nebo si vzájemnû signalizovali
zprávy, obvykle vyli jako vlci.“
„Kmen Pawnee v jednom ze sv˘ch obfiaÛ
pfiiná‰el lidskou obûÈ Jitfience. V mytolo-
gii kmene Pawnee byla Jitfienka siln˘m
boÏstvem; byla vnímána jako zosobnûní
muÏského elementu a byla rovnûÏ zobra-
zována jako velk˘ bojovník, kter˘ pfied
sebou Ïene ostatní hvûzdy, jeÏ podle
PawneeÛ pfiedstavovaly lidstvo. Lidská
obûÈ (zpravidla unesená mladá dívka
z jiného kmene) byla chápána jako sym-
bolické ovládnutí Veãernice Jitfienkou
a jejich následné spojení, z nûhoÏ pak
povstal ve‰ker˘ pozemsk˘ Ïivot – obûto-
vaná mladá dívka v obfiadu ztûlesÀovala
Veãernici. V momentu její rituální smrti –
prostfielení srdce ‰ípem – byl podle
PawneeÛ na Zemi symbolicky obnoven
Ïivot.  Barry Holstun Lopez v knize
O vlkoch a ºuìoch vysvûtluje: „Sym-
bolické vyjádfiení obfiadu se soustfieìuje
na smrt a znovuzrození. V legendû o stvo-
fiení PawneeÛ je vlk prvním zvífietem, kte-
ré zakusilo smrt, a je dokonce zápornou
postavou, jeho symbolická pfiítomnost je
tu velmi dÛleÏitá. Pfiichází v osobû paw-
neeského Vlãího muÏe, drÏitele posvátné-
ho vlãího balíãku. Tento muÏ se stará
o zajatou dívku od období pfied zimním
lovem na bizony (kdy dívku zpravidla
unesli) aÏ do jejího obûtování, které se
koná na jafie. MuÏ s dívkou zachází laska-
vû, dbá na její potfieby a je to i právû on,
kter˘ ji provází na obûtní místo.
Pawneeové byli urãit˘m zpÛsobem v‰e-
strannûj‰í neÏ jiné kmeny na planinách,
ponûvadÏ byli zároveÀ rolníky i lovci.
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SklizeÀ kukufiice a lov na bizony byly dvû-
ma základními silami v jejich obfiadech
i v celém cyklu Ïivota a smrti, kter˘ byl
zabezpeãen prostfiednictvím smlouvy
s Pánem zvífiat. Vlk, kter˘ byl âervenou
hvûzdou smrti na jihov˘chodní obloze,
byl v myslích PawneeÛ spojen jednak
s úrodou, jednak s bizony. KaÏdoroãní
zrození a smrt Vlãí hvûzdy (Síria), tak jak
se otáãela zemû, byla odrazem vlãího pfií-
chodu a cesty z duchovního svûta dolÛ
po chodníku Mléãné dráhy, kterou
Pawneeové naz˘vali Vlãí cestou. Vlk byl
symbolem znovuzrození podobnû jako
vrba, posvátn˘ strom jihov˘chodu, kter˘
byl rovnûÏ symbolem smrti a znovuzro-
zení. KdyÏ Indiáni vrbu ofiezali, velmi
rychle opût obrostla. Právû tak jako vlk,
kterého zabili jako prvního a kter˘ se ze
smrti i první vrátil. V onûch ãasech,
v ãasech rozkvûtu PawneeÛ, se kaÏd˘
mohl zahledût na prérii a zjistit, Ïe tyto
vûci jsou pravdivé. Mohl sly‰et písnû vlka
– jako písnû, které ãlovûk vnímá od naro-
zení. Mohl vidût vlka, kter˘ klu‰e a toulá
se jako bojovník, jako ãlovûk, kter˘ neu-
stále pfiená‰í svÛj tábor a koãuje v obrov-
ském pfiicházení a odcházení po cestû,
která znamená Ïivot.“

ETC.
Vlãí symboliku ov‰em nenajdeme pouze
u kmene Pawnee. „Zasáhla“ totiÏ vût‰inu
severoamerick˘ch etnik. Vlci byli beze-
sporu pokládáni za symbol duchovních
a pfiírodních sil u mnoha severoameric-
k˘ch indiánsk˘ch kmenÛ. 
Indiáni s oblibou lovili bizony odûni ve
vlãích koÏi‰ích. Mohli se tak pfiiblíÏit
k mohutn˘ch zvífiatÛm na dostfiel ‰ípÛ.
I indián‰tí ‰amani ãasto oblékali vlãí kÛÏe
jako jeden z mystick˘ch atributÛ, ponû-
vadÏ vûfiili v duchovní sílu vlãí kÛÏe.
Legenda IndiánÛ kmene Cherokee vyprá-
ví o vlkovi, kter˘ vyléãil svého zranûného
bratra dfiíve, neÏ se k nûmu dostal ‰aman,
kter˘ se vezl na krun˘fii loudavé Ïelvy.
Cherokeeové a Senekové si po generace
vyprávûjí o vlkovi, kterému potmû‰il˘
m˘val zalepil oãi borovicovou pryskyfiicí.
Oslepen˘ vlk volal zoufale o pomoc.
Pomohl mu aÏ pták, kter˘ vlku pryskyfiici
z oãí odkloval. Z vdûãnosti vlk ukázal
obûtavému ptáãkovi ãerven˘ kámen. Pták
se z kamene velmi radoval a hned se
s ním cel˘ pomaloval. Od tûch ãasÛ je
tento pták ãerven˘ (Red Bird).
OstraÏit˘ vlk zachránil Ïivot zranûnému
váleãníkovi z kmene OmahÛ, kter˘ se vra-
cel do své vesnice. Vlk muÏe varoval
v okamÏiku, kdy mu hrozilo nûjaké
nebezpeãí: zvífie stáhlo ocas mezi nohy
a ukrylo se do jeskynû – váleãník se ihned
ukryl také, kdyÏ velká skupina nepfiátel
procházela kolem.
Legenda IndiánÛ kmene Tlingit (ze
Severozápadního pobfieÏí) vypráví o una-
veném vlku, kter˘ vysílen plaval v silném
fiíãním proudu. Vlka zachránil tlingitsk˘
rybáfi a ‰elma na oplátku Ïila v rybáfiovû
vesnici a pomáhala lovcÛm z kmene

vypátrat kofiist. Po mnoha letech vlk zem-
fiel; pfií‰tí noc sly‰ela celá vesnice Ïalostnû
v˘t vlãí smeãku, která zpívala zpût smrti.
Tlingitové si pfievzali vlãí píseÀ a pfiijali ji
jako svÛj pohfiební zpûv. Navíc na své
totemy ãasto Tlingitové umisÈují symbol
znaveného vlka – jako poctu svému zvífie-
címu pfiíteli, kter˘ s nimi po dlouhou
dobu Ïil a pomáhal nalézt jeleny. 
Legendy kmenÛ Ïijících na severozápad-
ním pobfieÏí Kanady a Alja‰ky vyprávûjí
o hejnech kosatek, které mohou vystou-
pit z mofie a na sou‰i se pfiemûnit ve vlky.
Dodnes tuto promûnu dosvûdãují vlãí
stopy vedoucí z mofie a do mofie… Tyto
kmeny naz˘vají kosatky vlky mofie.
Kmeny na severozápadním pobfieÏí byly
ãlenûny do rodÛ – dva nejsilnûj‰í byli Vlci
a Krkavci. Jeden ze tfií rodÛ kmene
Arapaho nesl název Vlk (Haqihana).
Jedna z deseti skupin kmene Caddo se
jmenovala Vlk (Tasha). Pokud se lovec
kmene Cherokee vydával na dlouhou
zimní cestu, poprá‰il si podráÏky mokasí-
nÛ popelem, zazpíval vlãí píseÀ a prvními
kroky napodoboval vlka. ·ajen‰tí medi-
cinmani obalovali vlãí kÛÏí posvátné ‰ípy,
kter˘mi pohybovali ve stopách vidlorohÛ.
Bojovníci kmene Nez Perce si propicho-
vali vlãími tesáky nosní pfiepáÏku. MuÏi
kmene Arikara spfiádali vlãí srst se srstí
bizonÛ do mal˘ch pfiikr˘vek, které se uÏí-
valy pfii magick˘ch obfiadech. Îeny z kme-
ne Bella Coola malovaly vlãí Ïluãí po
hfibetech sv˘ch mal˘ch synkÛ, aby
v dospûlosti mohli vykonávat náboÏenské
obfiady jako lovci. Pokud mûla Ïena
z kmene Hidatsa tûÏk˘ porod, pfiivolávala
rodinnou sílu vlka tak, Ïe si potírala bfii-
cho ãapkou z vlãí koÏe‰iny. Lakotové
(Siouxové) naz˘vali prosinec Mûsícem,
kdy se sbíhají vlci. Lakotové rovnûÏ vûfií,
Ïe vlãí vytí mÛÏe zpÛsobit mlhu. Pokud
·ajeni spatfiili za úsvitu spícího vlka, vûfii-
li, Ïe jim hrozí smrt. NejodváÏnûj‰í skupi-
na ‰ajensk˘ch bojovníkÛ se naz˘vala Vlãí
vojáci. Kmen NootkÛ v kanadské Britské
Kolumbii kaÏdoroãnû uskuteãÀoval
Tlukwaan (Vlãí tanec), coÏ byl zimní ini-
ciaãní rituál jejich tajn˘ch spolkÛ (napfií-
klad Vlãího spolku). Taneãníci ve vlãích
kost˘mech vyvlekli „zasvûcence“ na nûko-
lik dnÛ do lesÛ. Bûhem tûchto dnÛ byli
„novicové“ zasvûceni do pÛvodních m˘tÛ
svého kmene tak, aby se mohli stát plno-
hodnotn˘mi ãleny tajného spolku.
Pfiedcházející fiádky povaÏujme pouze za
struãn˘ v˘bûr „vlãích stop“ v Ïivotû
pÛvodních obyvatel Ameriky. Dal‰ích pfií-
kladÛ bychom nalezli v indiánské myto-
logii, magii a v loveck˘ch a dal‰ích rituá-
lech a zvyklostech skuteãnû bezpoãet.

Jaroslav Monte Kvasnica
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Povûry a skuteãnost – 5. díl

Maska vlka Mowachacht z Britské
Kolumbie byla vyuÏívána pfii iniciaãním
rituálu NootkÛ

Obfiadní maska vlãí spoleãnosti 
ze severozápadního pobfieÏí

Totem
z Haidzemer-
shova domu.
Na vrcholu 
je figura
Stûhovavého
Vlka.
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