
 



 

Jack London 
Americký spisovatel, vlastním jménem John Griffith Chaney. Narodil 

se v San Franciscu a jeho dětství bylo ve znamení častého stěhování, 

nestálých rodinných poměrů a chudoby. V civilním životě byl lovec 

tuleňů, zlatokop, kotelník v elektrárně a člen pobřežní rybářské hlídky. 

Již v dětství si však zamiloval dobrodružnou literaturu, kterou posléze 

začal i sám psát. 

Po počátečních potížích a pokusech prosadit se v literatuře se nakonec 

proslavil mnoha námořnickými povídkami, romány z aljašské přírody a 

podobně drsných prostředí lidské civilizace. Procestoval celé Spojené 

státy, jednou byl dokonce uvězněn pro potulku. Tento původně 

individualista se pod vlivem životních zkušeností a čtení Marxových 

myšlenek stal socialistou a vstoupil do socialistické strany. 

Pracoval v odborovém hnutí, byl kritikem individualismu. Dostal se na 

universitu, kterou však musel ze zdravotních důvodů opustit. Jeho drsné 

a naturalisticko-realistické povídky a romány, ve kterých často vycházel 

z vlastních cestovatelských zkušeností a vyprávění, která během svých 

dobrodružství zachytil, slavily čtenářský úspěch a John London si začal 

psaním konečně vydělávat. Nějakou dobu pracoval také jako válečný 

zpravodaj. 

Stal se ve své době nejlépe placeným spisovatelem, podnikl cestu 

kolem světa, koupil si ranč a ve velkém utrácel. Postupem času se 

zhoršoval jeho zdravotní stav, navíc opět propadl alkoholu a dluhům. 

Nakonec spáchal sebevraždu, když se předávkoval morfiem ve snaze 

potlačit bolesti, kterými trpěl. 

 
 
 
 
      
 

Odyssea severu 

Pod tímto názvem vychází šestnáct povídek světového klasika dobrodružné 

prózy. Jsou to příběhy z Aljašky, z Tichomoří i z USA a jsou obdařeny všemi 

proslulými atributy autorova vypravěčského umění: jsou napínavé, hluboce 

procítěné a podložené zkušenostmi z jeho pohnutého dobrodružného života. 
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POVÍDKA I 

  

VOLÁNÍ DIVOČINY 

 

Do syrového světa 

  
Nomádské staré touhy  

bijí na zvyku řetězy,  

z pravěkých dřímot dlouhých  

zas šelma se probouzí. 

  

Buck noviny nečítal, jinak by byl věděl, ţe se valí neštěstí nejen na něho, 

ale na kaţdého silného svalnatého psa s teplou dlouhou srstí, co jich je na 

mořském pobřeţí od průlivu Puget aţ k San Diegu. Protoţe muţi, tápavě hledající 

v arktických tmách, objevili ţlutý kov, a protoţe paroplavební a dopravní 

společnosti objev nafukovaly, spěchaly do severních končin tisíce lidí. A ti všichni 

potřebovali psy, těţké psy se silnými svaly, aby mohli pracovat, a s hustým 

koţichem srsti, aby se uchránili před mrazem. 

Buck ţil ve velkém domě v sluncem zalitém údolí Santa Clara. Nazýval se 

sídlo soudce Millera. Stavení stálo opodál od cesty, zpola ukryté mezi stromy, 

jimiţ prosvítala široká stinná veranda, obklopující budovu ze všech čtyř stran. 

K domu se přistupovalo po štěrkované silnici, která se vinula okolo rozlehlých 

trávníků a pod propletenými větvemi vysokých topolů. V pozadí bylo všechno 

ještě prostornější neţ v průčelí. Stály tam veliké stáje, v nichţ pracoval dobrý 

tucet čeledínů a chlapců, řada domků pro sluţebnictvo, porostlých popínavou 

révou, nekonečné a úpravné seskupení hospodářských budov, dlouhá vinná loubí, 

zelené pastviny, štěpnice a záhony jahod a bobulovitých keřů. Čerpací stanice na 

artéské studni tam také byla a u ní velký betonový bazén, do něhoţ se chlapci 



soudce Millera vrhali na ranní koupel a za horkých odpolední se v něm 

ochlazovali. 

A na tom velikém panství Buck vládl. Zde se narodil a zde proţil čtyři léta 

ţivota. Pravda, byli tu ještě jiní psi. Na tak rozlehlém sídle nemohli nebýt jiní psi, 

ti však nic neznamenali. Přicházeli a odcházeli, sídlili v plně obsazených psincích 

nebo ţili nepochopitelně uzavřeni v tichých koutech domu po způsobu Tootse, 

japonského mopslíka, nebo mexického naháčka Ysabely - podivných to tvorů, 

kteří jen zřídka vystrčili nos ze stavení nebo se vůbec dotkli nohama země. 

Naproti tomu tam byli foxteriéři, a těch bylo nejméně dvacet, vyštěkávající 

strašlivé hrozby na Tootse a Ysabelu, kteří se na foxteriéry dívali z oken, chráněni 

celou armádou sluţek vyzbrojených smetáky a mokrými hadry. 

Ale Buck nebyl ani pokojovým psíkem, ani psem z psince. Celá říše byla 

jeho. Skákal do plaveckého bazénu nebo vycházel se soudcovými syny na lov; 

provázel Mollii a Alici, soudcovy dcery, na dlouhé toulky za soumraku nebo za 

časných jiter; za zimních večerů líhal u soudcových nohou před hučícím ohněm 

krbu v knihovně; soudcova vnoučata nosil na hřbetě nebo je kutálel v trávě, střeţil 

jejich krůčky na divoce dobrodruţných výpravách aţ k studni na dvoře stájí, ba 

ještě dále, aţ k ohradám a výběhům a k záhonům rybízu. Mezi teriéry si 

vyšlapoval vladařsky a Tootse s Ysabelou naprosto ignoroval, neboť byl králem - 

králem vládnoucím všemu, co lezlo, plazilo se a létalo na sídle soudce Millera, 

včetně bytostí lidských. 

Jeho otec Elmo, obrovský bernardýn, býval soudcovým nerozlučným 

společníkem a Buck byl na nejlepší cestě stát se otcovým nástupcem. Nebyl tak 

veliký - váţil jen čtyřiašedesát kilo - protoţe jeho matka Shep byla skotský ovčák. 

Nicméně ty šedesát čtyři kilogramy váhy s přídavkem důstojnosti vzcházející 

z dobrého ţivobytí a obecné úcty umoţňovaly mu vystupovat vpravdě královsky. 

Ta čtyři léta od časů, kdy byl ještě štěnětem, proţil ţivotem sytého aristokrata; byl 

na sebe pěkně hrdý, vţdy maličko sobecký, jak bývají venkovští šlechtici vlivem 

svého odloučeného zabezpečeného postavení. Uchránil se však a nestal se pouhým 

zhýčkaným pokojovým pejskem. Lov a rozličné radovánky na čerstvém vzduchu 



ho zbavovaly tuku a zpevňovaly mu svaly; a jako všem rodům oddaným studeným 

koupelím, také jemu láska k vodě byla lékem a zárukou zdraví. 

Takový byl a tak se měl pes Buck na podzim roku 1897, kdy objev na 

Klondiku přitahoval muţe z celého světa na mrazivý Sever. Buck však nečetl 

noviny a kromě toho nevěděl, ţe jeden ze zahradníkových pomocníků, Manuel, je 

známost neţádoucí. Manuel byl otrokem jednoho hříchu. Miloval sázky do čínské 

lotynky. A v té hazardní hře byl také otrokem jedné slabosti - víry v systematické 

sázky; a tím bylo zpečetěno jeho zatracení. Neboť na systematické sázky je 

zapotřebí peněz, kdeţto mzda zahradníkova pomocníka nepřesahuje nutné potřeby 

pro manţelku a četné potomky. 

Soudce byl na schůzi Společenstva pěstitelů rozinek a chlapci měli napilno 

se zakládáním sportovního klubu právě toho památného večera, kdy se Manuel 

dopustil zrady. Kdyţ procházel s Buckem ovocným sadem ven, jak si Buck 

představoval, na pouhou procházku, nikdo je neviděl. A s výjimkou jediného 

muţe je nikdo neviděl přijít na malou příleţitostnou zastávku na znamení, zvanou 

College Park. Ten jediný člověk s Manuelem mluvil a z ruky do ruky zacinkaly 

peníze. 

„Můţete uţ taky zboţí zabalit, neţ ho dodáte,“ řekl ten cizí člověk nevrle 

a Manuel ovinul Buckovi okolo krku kus silného provazu pod obojek. 

„Jak s tím zakroutíte, tak ho pořádně přiškrtíte,“ říkal Manuel a neznámý 

zabručel pohotově na souhlas. 

Buck snesl připevnění provazu s klidnou důstojností. Dozajista to bylo něco 

nezvyklého, on však se naučil důvěřovat lidem, které znal, a přiznával jim 

moudrost přesahující jeho vlastní rozum. Kdyţ však byly konce provazu 

odevzdány do rukou cizího člověka, hrozivě zavrčel. Dával tak pouze na 

srozuměnou svou nelibost a ve své hrdosti věřil, ţe takový náznak je rozkazem. 

Ale k jeho překvapení se mu provaz utáhl okolo krku a zarazil mu dech. V náhlé 

zuřivosti po tom člověku skočil, ten mu vyrazil na půl cesty vstříc, popadl ho 

u samého hrdla a obratným švihem psa povalil na záda. Potom se provaz 

nemilosrdně utahoval, zatímco Buck se vztekle dral s jazykem bezvládně visícím 



z mordy a hruď se marně vzpínala po dechu. Nikdy v ţivotě s ním nebylo tak 

zlovolně nakládáno a nikdy v ţivotě nebyl tak rozzuřen. Ale sil mu ubývalo, oči 

mu pokrýval skelný povlak, a kdyţ byl máváním zastaven vlak a ti dva muţi ho 

hodili do vozu se zavazadly, Buck uţ o ničem nevěděl. 

Potom uţ jen poznával, ţe si matně uvědomuje, jak ho bolí jazyk a jak je 

zmítán a odváţen jakýmsi vozidlem. Vřískavé zaječení parní píšťaly na křiţovatce 

mu prozradilo, kde se octl. Příliš často se soudcem cestoval, aby neznal pocity 

jízdy v zavazadlovém voze. Otevřel oči a objevil se mu v nich neovladatelný vztek 

násilně uneseného krále, člověk skočil po jeho hrdle, ale Buck byl příliš rychlý. 

Jeho čelisti sevřely ruku a nepovolily, dokud nebyl znova přiškrcen do bezvědomí. 

„Baţe, dostává záchvaty,“ říkal ten muţ a schovával pokousanou ruku před 

ţelezničním zřízencem ze zavazadlového vozu, jehoţ pozornost přivábil hluk 

zápasu. „Pán mě s ním posílá do Friska. Je tam zázračný psí doktor, a myslí si, ţe 

ho vykurýruje.“ 

O té noční jízdě ten člověk potom hovořil nejvýš výmluvně ve svůj 

prospěch v malé kůlně za hospodou na nábřeţí v San Francisku. 

„Dostanu za to všeho všudy padesátku,“ bručel, „a víckrát bych si s tím 

nezačal ani za tisícovku hotově na dlaň.“ 

Ruku měl obvázánu zakrváceným kapesníkem a pravou nohavici 

roztrţenou od kolena ke kotníku. 

„Kolik dostal ten druhý holomek?“ tázal se hostinský. 

„Sto dolarů,“ zněla odpověď. „Nechtěl přijmout ani o brďol míň, ať jsem 

papeţ.“ 

„Tak to dělá sto padesát,“ počítal hostinský, „a stojí za to, nebo jsem 

skopová palice.“ 

Únosce si rozvázal zkrvavený obvaz a prohlíţel si rozdrásanou ruku. „Jestli 

já nedostanu vzteklinu ...“ 

„Tak jen proto, ţe kdo má viset, ten se neutopí,“ smál se hostinský. 

„Tadyhle, ještě mi s tím pomůţete, neţ zas odtáhnete o číslo dál,“ dodával. 



Omámený, trpící nesnesitelnou bolestí v krku a na jazyku, zardoušený 

napůl k smrti, pokoušel se Buck svým mučitelům vzepřít. Byl však znovu a znovu 

rdoušen a povalen, aţ se těm lidem podařilo přepilovat mu silný mosazný obojek 

a sejmout ho z krku. Potom mu sňali i provaz a hodili Bucka do bednění 

podobného kleci. 

Tam proleţel zbytek únavné noci a oddával se hněvu a poraněné pýše. 

Nedovedl pochopit, co to všechno znamená. Co s ním tito cizí lidé zamýšlejí? 

Proč ho drţí uvězněného v tomto úzkém bednění? To nevěděl, ale tísnilo ho 

neurčité tušení neodvratných běd. Několikrát v průběhu noci vyskočil, kdyţ 

zarachotily dveře kůlničky a otevřely se, doufaje, ţe uvidí soudce nebo aspoň jeho 

syny. Pokaţdé však to byl boulovatý obličej hostinského, který naň mţoural při 

ubohém světle lojové svíčky. A pokaţdé se radostný štěkot rozechvívající se jiţ 

v Buckově hrdle překroutil na zuřivé zavrčení. 

Ale hostinský ho nechal na pokoji, aţ ráno přišli čtyři muţi a bednění 

zdvihli. Další mučitelé, uvědomoval si Buck, neboť to byli tvorové zlého výrazu, 

otrhaní a neupravení; a on na ně zuřil a bouřil přes mříţe. Ti se jen smáli 

a šťouchali do něho klacíky, na které se okamţitě vrhal s vyceněnými zuby, aţ si 

uvědomil, ţe to právě si přejí. Načeţ si hněvivě lehl a dal se i s bedněním 

zvednout na vůz. A potom i s bedněním, v němţ byl uvězněn, nastoupil dlouhou 

pouť a procházel mnohýma rukama. Převzali ho zřízenci v kanceláři dopravy 

rychlozboţí; byl převezen do jiného vozu; těţký nákladní vlak ho odvezl 

s hromadou beden a balíků na převozní parník; z parníku byl odvezen na veliké 

nádraţí a konečně naloţen do vagónu rychlíku. 

Dva dny a dvě noci byl ten rychlíkový vůz na zavazadla vláčen za 

vřískajícími lokomotivami; a dva dny a dvě noci Buck nedostal nic k jídlu a nic 

k pití. V hněvu odpovídal na přátelské pokusy zřízenců rychlíku vrčením a oni mu 

odpovídali dráţděním. Kdyţ se rozechvělý a s pěnou u huby vrhal na mříţe, 

vysmívali se mu a pošklebovali se. Vrčeli a štěkali jako šeredná psiska, mňoukali 

na něj, mávali paţemi a kokrhali na něho. Věděl, ţe je to všechno aţ příliš hloupé, 

ale právě proto tím víc uráţeli jeho důstojnost a jeho hněv narůstal a narůstal. 



Hlad mu ani tak příliš nevadil, ale nedostatek vody mu způsoboval krutou trýzeň 

a rozplameňoval jeho hněv do horečnatého vyvrcholení. Co se konečně toho týče, 

jak byl Buck vţdy přepjatý a citlivý, toto zlé nakládání mu přivodilo horečku, 

která byla jen přikrmována zanícením vyprahlého a naběhlého hrdla a jazyka. 

Z něčeho měl radost: provaz byl z jeho krku sňat. Ten jim poskytoval 

nespravedlivou výhodu; ale teď, kdyţ byl provaz pryč, teď jim ukáţe. Uţ nikdy se 

jim nepodaří dát mu jej na krk. O tom byl rozhodnut. Dva dny a dvě noci ani 

nejedl, ani nepil, a za ty dva dny a dvě noci trýzně v sobě nahromadil takové 

spousty hněvu, ţe to vypadalo špatně pro kaţdého, kdo mu teď první ublíţí. Oči se 

mu podlily krví a celý se proměnil v zuřícího ďábla. Tak se změnil, ţe sám soudce 

by ho nebyl poznal; a zřízenci rychlodopravy zboţí si s úlevou oddechli, kdyţ ho 

v Seattlu vysadili z vlaku. 

Čtyři muţi odvezli bednění opatrně na malý dvorek, obehnaný vysokými 

zdmi. Vyšel silný muţ v červeném svetru, hodně vytahaném u krku, a podepsal 

kočímu kníţku. To byl on, vytušil Buck, příští mučitel, a vrhal se divoce na mříţe. 

Muţ se zlostně usmál a přinesl si sekerku a kyj. 

„Snad ho teď nepustíte z klece“ tázal se kočí. 

„To se rozumí,“ odpověděl muţ, vrazil sekerkou do bednění a páčil je. 

Nato se čtyři muţi, kteří bednění přinesli, okamţitě rozprchli a bezpečně 

usazeni na vrcholu zdi, chystali se pozorovat, co se bude dít. 

Buck se vrhl na tříštěné dřevo, zatínal do něho zuby, vzpínal se na ně 

a zápolil s ním. Kdekoli sekerka dopadala zvenčí, ihned tam byl zevnitř, bručel 

a vrčel, dychtící dostat se ven právě tak, jako byl muţ v červeném svetru klidně 

rozhodnut dostat ho ven. 

„No tak, ty červenooký ďáble,“ říkal, kdyţ uvolnil otvor dostatečně velký, 

aby jím Buckovo tělo prošlo. Současně pustil sekerku z ruky a přendal si kyj do 

pravice. 

A Buck opravdu byl červenookým ďáblem, jak se vzpínal ke skoku, jak se 

mu jeţila srst, pěna se mu sbírala u huby a šíleně se mu zablesklo v krví podlitých 

očích. Přímo na toho muţe vyletěla jeho zuřivost čtyřiašedesát kilo těţká, 



předráţděná ještě zadrţovaným napětím dvou dnů a nocí. Ve vzduchu, právě kdyţ 

se jeho čelisti chystaly po muţi chňapnout, utrpěl otřes, který zadrţel jeho tělo 

a srazil mu zuby k sobě s bolestným cvaknutím. Prudce se obrátil a dopadl k zemi 

na bok a na záda. Ještě nikdy v ţivotě nebyl udeřen klackem a nechápal to. 

S vrčením, jeţ bylo trochu štěkem a víc bolestným výkřikem, dostal se opět na 

nohy a vrhl se vzhůru. A znovu dolehl ten otřes a Buck byl drtivě sraţen k zemi. 

Tentokrát si uvědomil, ţe to způsobil klacek, jeho vztek však nedbal výstrahy. Víc 

neţ desetkrát zaútočil a pokaţdé kyj odrazil útok a srazil ho k zemi. 

Po zvlášť prudké ráně se vyškrabal na nohy a byl příliš omámen, aby 

zaútočil. Klopýtavě se potácel dokola, krev mu crčela z nosu, z huby a z uší, 

krásnou srst měl potřísněnu a poskvrněnu krvavou slinou. Tu muţ k němu 

přistoupil a záměrně mu zasadil strašlivou ránu do čenichu. Všechna bolest, jiţ 

vytrpěl, byla jako nic ve srovnání s touto pronikavou bolestí. S řevem, který byl ve 

své divokosti takřka lví, znovu se vrhl na muţe. Ale ten, přendávaje si klacek 

z pravice do levice, klidně ho popadl za dolní sanici a škubl zároveň dolů a nazad. 

Buck opsal ve vzduchu plného půldruhá kruhu, načeţ narazil na zem hlavou 

a hrudí. 

Zaútočil naposledy. Muţ zasadil vypočítanou ránu, s níţ záměrně tak 

dlouho vyčkával, a Buck se zhroutil a klesl, sraţen do plného bezvědomí. 

„Ţe ale dovede krotit psy, úţasně, to vám řeknu,“ zvolal nadšeně jeden 

z muţů na zdi. 

„Radši bych celý týden krotil hřebečky a v neděli třeba dvakrát,“ odpovídal 

kočí, kdyţ vylézal na vůz a pobízel koně k odjezdu. 

Buckovi se vrátilo vědomí, ne však jeho síly. Zůstal leţet, kde padl, 

a pozoroval odtud člověka v červeném svetru. 

„Slyší na jméno Buck,“ říkal si ten člověk pro sebe, cituje z dopisu od 

hostinského, v němţ mu oznamoval zásilku bednění s obsahem. „No tak, Bucku, 

hošku říkal dál bodře, „tak jsme si odbyli tu malou tahanici a nejlíp uděláme, kdyţ 

zůstanem přitom a necháme toho. Dostals za vyučenou a víš svoje, a já taky vím 



svoje. Buď hodnej pejsek a bude ti dobře a máš se nač těšit. Buď si zlej pes 

a vymlátím z tebe střeva. Rozuměls?“ 

Za hovoru bez bázně hladil hlavu, do níţ tak nelítostně bušil, a třebaţe se 

Buckovi nevolky jeţila pod těmi doteky srst, snášel je bez odporu. Kdyţ mu muţ 

přinesl vodu, pil dychtivě a později zhltal kus po kuse pořádný díl syrového masa, 

rovnou z ruky toho člověka. 

Byl poraţen (to věděl); nebyl však zkrocen. Jednou provţdy nahlédl, ţe 

proti člověku s kyjem nemá nejmenší vyhlídky. Tomu se tedy naučil a celý svůj 

další ţivot na to nikdy nezapomněl. Ten kyj byl objev. Znamenal pro něho 

uvedení do království syrového světa a jeho zákonů, a on vykročil tomu uvedení 

na půl cesty vstříc. Ţivotní skutečnosti nabyly lítějšího výrazu; a zatímco se té 

tvářnosti postavil nezastrašen, stavěl se k ní se vší dosud utajenou lstivostí své 

povahy, nyní probuzené. Jak dny míjely, přicházeli další psi v bedněních i vedeni 

za provaz, někteří poslušně a jiní zuřící a řvoucí tak, jako přišel on sám; a všechny 

do jednoho viděl, jak jsou podrobováni nadvládě muţe v červeném svetru. Znovu 

a znovu, jak se díval na surové jednání, pokaţdé vnímal Buck hloub a hloub své 

poučení: muţ s kyjem je zákonodárce, pán, kterého je nutno poslouchat, i kdyţ 

není nezbytné se s ním smířit. Tím právě se Buck nikdy neprovinil, třebaţe viděl 

spráskané psy, jak se k tomu člověku lísali, vrtěli ocáskem a lízali mu ruku. Viděl 

také psa, který se ani nesmířil, ani neposlechl, aţ byl nakonec v zápase o nadvládu 

zabit. 

Tu a tam přicházeli lidé, neznámí lidé, kteří hovořili vzrušeně a vemlouvavě 

a všemi různými způsoby vyjednávali s člověkem v červeném svetru. A kdykoli 

v takových případech přecházely z ruky do ruky peníze, ti cizí lidé odváděli 

s sebou jednoho nebo i více psů. Buck by rád byl věděl, kam odcházeli, protoţe se 

nikdy nevraceli; ale strach z budoucnosti v něm převládal a on byl pokaţdé rád, ţe 

nebyl vyvolen. 

Přece však nakonec nadešla i jeho chvíle v podobě malého vychrtlého 

muţíka, chrlícího lámanou angličtinu a mnoho nepěkných výkřiků, jimţ Buck 

nedovedl porozumět. 



„Sakrment!“ zvolal, kdyţ spočinul zrakem na Buckovi. „Ten tady zatra 

náramná pes! He? Coţe za něj?“ 

„Tři sta, a to je vlastně zadarmo,“ odpovídal pohotově muţ v červeném 

svetru. „A kdyţ teda jsou to úřední peníze od státu, není zapotřebí, abyste se proto 

štětil, he, Perraulte?“ 

Perrault se zazubil. Uváţí-li se, ţe ceny psů byly nezvyklou poptávkou 

vyhnány aţ do oblak, nebyla to nepřiměřená cena za zvíře tak pěkné. Kanadská 

vláda neprodělá, ani nebudou její depeše putovat pomaleji. Perrault se v psech 

vyznal, a kdyţ se podíval na Bucka, věděl, ţe je to jeden z tisíce - Jeden z deseti 

tisíc, říkal si v duchu. 

Buck viděl odevzdávání peněz a nebyl překvapen, kdyţ Curly, dobromyslná 

novofoundlandská fena, a on sám byli tím vychrtlým muţíkem odvedeni. Tehdy 

naposledy uviděl muţe v červeném svetru, a kdyţ se s Curly dívali z paluby 

Narvalu na mizející Seattle, uviděl také naposledy teplý jih. Perrault ho i s Curly 

odvedl dolů a tam ho odevzdal obru s černou tváří, který se jmenoval François. 

Perrault byl kanadský Francouz a byl snědý; ale François byl indiánský míšenec 

kanadského Francouze a byl dvojnásob snědý. Byl to pro Bucka nový druh lidí 

(měl souzeno vidět takových ještě mnoho), a třebaţe k nim nepociťoval ţádnou 

náklonnost, přece jen si jich časem naučil čestně váţit. Brzy se poučil, ţe Perrault 

i François jsou muţové spravedliví, klidní a nestranní, kdyţ udílejí spravedlnost, 

a příliš zkušení ve způsobech psů, aby se mohli dát od psů napálit. 

V mezipalubí Narvalu se Buck a Curly přidali k dalším dvěma psům. Jeden 

byl veliký sněhobílý chlapák ze Špicberků, kterého odvezl z rodiště kapitán 

velrybářské lodi, později si ho vzala geologická výprava do tundry. Byl jaksi 

zrádně přátelský, usmíval se druhému do očí, zatímco uvaţoval o nějaké 

poťouchlosti, jako například tehdy, kdyţ při prvním krmení Buckovi ukradl kus 

potravy. Kdyţ Buck vyskočil, aby ho ztrestal, hvízdla vzduchem ţíla Françoisova 

biče a trefila nejprve provinilce; a Buck uţ mohl zachránit jen kost. François se 

zachoval spravedlivě, řekl si, a míšenec si získával jeho úctu. 



Ten druhý pes se k nikomu neměl ani od nikoho pozornost nepřijímal; také 

se nepokoušel nováčky okrádat. Byl to smutný a mrzutý chlapík a Curly jasně 

ukázal, ţe si přeje jenom být ponechán na pokoji, a potom uţ jen to, ţe by se stalo 

něco nepříjemného, kdyby na pokoji ponechán nebyl. Říkali mu David a on pouze 

jedl a spal nebo v některých chvílích zíval a vůbec nic ho nezajímalo, ba ani tehdy 

ne, kdyţ Narval proplouval průlivem Queen Charlotte a kolébal se a vzpínal 

a houpal jako posedlý. Kdyţ vzrůstalo vzrušení Bucka a Curly, napůl zdivočelých 

strachem, David jen zdvihl hlavu, jako by ho nemile rušili, věnoval jim lhostejný 

pohled, zívl a spal dál. 

Dnem i nocí se loď otřásala neúnavným pulsováním lodního šroubu, 

a třebaţe byly ty dny jeden jako druhý, Buckovi bylo zřejmé, ţe je počasí čím dál 

chladnější. Konečně jednoho rána lodní šroub ztichl a Narvalem pronikalo ovzduší 

vzruchu. Buck to cítil stejně jako druzí psi a věděl, ţe se blíţí změna. François je 

zapjal na řemeny a vyvedl je na palubu. Při prvním kroku na studeném povrchu se 

Buckovy tlapky zabořily do čehosi bílého a kašovitého, velmi podobného blátu. 

Uskočil zpátky a odfrkl. Mnoho té bílé hmoty padalo ze vzduchu. Otřásl se, ale 

padalo to naft stále dál. Zvědavě to očenichal, potom slízl špetku jazykem. 

Zapálilo to jak oheň, ale v příštím okamţiku to zmizelo. Bucka to zmátlo. Zkusil 

to znovu, ale výsledek byl stejný. Přihlíţející se bouřlivě rozesmáli a Buck se 

zastyděl, nevěda proč, neboť to byl první sníh v jeho ţivotě. 

  

  

Zákon kyje a tesáku 

  

Buckův první den na pobřeţí v Dyeji byl jako zlý sen. Kaţdá hodina byla 

naplněna otřesy a překvapeními. Byl náhle vyrván ze samého středu civilizace 

a vrţen do samého středu prvopočátečného bytí. Toto nebyl ani trochu ten lenivý, 

sluncem prozařovaný ţivot, v němţ nebylo nic na práci, leda se potulovat a nudit. 

Tady nebylo ani pokoje, ani odpočinku, ani okamţiku bezpečí. Všechno bylo jen 



zmatek a činnost a kaţdým okamţikem se ocital ţivot i údy v nebezpečí. 

Nevyhnutelným příkazem mu bylo, mít se ustavičně na pozoru, neboť tady ti psi 

a muţi nebyli psi a muţi města. Byli to divoši, všichni, a znali jen zákon kyje 

a tesáku. 

Nikdy ještě neviděl psy rvát se tak, jak se tito vlčí tvorové rvali, a hned 

první zkušenost mu dala nezapomenutelnou lekci. Pravda, byla to zkušenost jen 

zprostředkovaná, jinak by byl neţil, aby z ní mohl mít uţitek. Obětí se stala Curly. 

Byli utábořeni nedaleko dřevařské ohrady, kde začala svým přátelským způsobem 

nadbíhat zavalitému psu velikosti plně vyspělého vlka, přičemţ nebyl ani 

z polovičky tak veliký jako ona. Ţádné výstrahy nebylo, jenom přískok jako blesk, 

kovové cvaknutí zubů a stejně rychlý odskok, a Curly měla tvář roztrţenou od oka 

aţ k sanici. 

Byl to vlčí způsob boje, udeřit a odskočit; jenţe v tom bylo ještě něco víc 

neţ jen toto. Třicet nebo čtyřicet severských vlčáků se seběhlo k místu a obklopilo 

bojovníky kruhem tichým a napjatým. Buck nechápal to tiché napětí ani tu 

dychtivost, s níţ si olizovali sanice. Curly se vrhla na svého odpůrce, který znovu 

udeřil a odskočil. Její příští útok zastavil vzpřímenou hrudí tak zvláštním 

způsobem, ţe se zapotácela a padla na zem. Uţ nikdy se nezvedla. Právě na tohle 

přihlíţející psi čekali. S vrčením a štěkotem se na ni nahrnuli a Curly, křičíc 

bolestí, byla pohřbena rozjeţenou masou psích těl. 

Bylo to tak náhlé a tak nečekané, ţe se Buck zděšeně zarazil. Viděl Špice, 

vystrkujícího jazyk, jak měl ve zvyku, kdyţ se smát; a viděl Françoise, jak mává 

sekerou a skokem se vrhá do shluku psů. Tři muţi s klacky mu pomáhali je 

rozehnat. Netrvalo to dlouho. Dvě minuty od chvíle, kdy Curly padla na zem, byl 

poslední z útočníků odehnán klackem. Avšak ona tam leţela bezvládně a bez 

ţivota na zdupaném, zakrváceném sněhu, takřka doslova roztrhána na kusy, 

a snědý míšenec nad ní stál a strašlivě proklínal. Ta scéna se Buckovi často ve 

vzpomínce vracela a kazila mu spaní. Tedy takhle to je! Ţádná čestná hra. Jednou 

jsi sraţen k zemi - a to je tvůj konec. 



Dobrá, postará se, aby nikdy nebyl sraţen. Špic vystrčil jazyk a znovu se 

smál, a od toho okamţiku ho Buck nenáviděl trpkou, nesmrtelnou nenávistí. 

Ještě neţ se vzpamatoval z otřesu způsobeného tragickým zánikem Curly, 

dolehl naň otřes další. François naň připjal jakousi sestavu řemenů a přezek. Byl 

to postroj, takový, jak jej vídal doma od čeledínů strojit na koně. A jak vídal koně 

pracovat, právě tak byl nyní sám zasazen do práce, vlekl Françoise na saních do 

lesa vroubícího údolí a vracel se s nákladem palivového dříví. Ačkoli jeho 

důstojnost bolestně trpěla, kdyţ byl takto přeměněn na taţné dobytče, přece byl 

dosti rozumný, ţe nekladl odpor. Napínal se s plnou vůlí a činil se seč byl, i kdyţ 

to bylo všechno tak nové a podivné. François byl přísný, poţadoval okamţitou 

poslušnost a s pomocí svého biče také okamţité poslušnosti dosahoval; přitom 

David, zkušený základní pes u saní, okusoval Buckovi zadek pokaţdé, kdyţ se 

dopustil omylu. Špic byl vůdčím psem, právě tak zkušeným, a třebaţe se nemohl 

vţdy na Bucka dostat zuby, vţdy znovu naň vrčel ostré výtky nebo lstivě napínal 

svou vahou postraňky tak, aby ho dostal tam, kde ho mít chtěl. Buck se snadno 

učil a za společného vyučování od svých dvou druhů a od Françoise dělal 

pozoruhodné pokroky. Ještě neţ se vrátili do tábora, věděl tolik, ţe se zastavoval 

na zvolání „hou“, vyrazil vpřed na povel „marš“, na zatáčkách zeširoka nadbíhal 

a ubíhal základnímu psu z cesty, kdyţ naloţené saně na svahu uháněly psům 

v patách. 

„Tři moc dobrý psi,“ říkal François Perraultovi. „Tenhleten Buck, ten táhne 

jak čert. Tomu naučim, ani se nenadějou.“ 

Odpoledne se Perrault, který spěchal, aby uţ byl na stezce s depešemi, vrátil 

do tábora s dvěma dalšími psy. Nazýval je Billy a Joe, byli to bratři a praví 

severští vlčáci. I kdyţ to byli synové jedné matky, lišili se od sebe jako den a noc. 

Jedinou chybou Billyho byla přemíra dobré vůle, kdeţto Joe právě naopak byl 

zakyslý a uzavřený, ustavičně vrčel a blýskal zlým okem. Buck je přijal přátelsky, 

David si jich nevšímal, zatímco Špic nemeškal spráskat napřed jednoho a potom 

druhého. Billy vrtěl smířlivé ocasem, obrátil se na útěk, kdyţ poznal, ţe 

smiřovačky k ničemu nevedou, a naříkal (stále ještě smířlivě), kdyţ mu Špicovy 



zuby poznamenaly bok. Ale ať si Špic krouţil jak chtěl, Joe se prudce obracel na 

patách a zůstával mu tváří v tvář, jeţil hřívu, uši kladl dozadu, ohrnoval pysky 

a vrčel, sanicemi cvakal tak rychle, jak je postačil zatínat, ďábelsky svítil očima - 

byl ztělesněním odbojného strachu. Tak strašlivý to byl zjev, ţe se Špic musil 

vzdát úmyslu dát mu na pamětnou; aby utajil vlastní rozmrzelost, obrátil se na 

nevýbojného a naříkavého Billyho a zahnal ho aţ za meze tábora. 

Do večera obstaral Perrault ještě jednoho psa, starého severského vlčáka, 

dlouhého, hubeného a kostnatého, s tváří zjizvenou v bitvách a s jediným okem, 

které blýskalo výstrahu schopností vyţadujících respekt. Říkalo se mu Sol-leks, 

coţ znamená zlostný. Jako David, ani on se na nic neptal, nic neposkytoval a nic 

neočekával; a kdyţ kráčel pomalu a s rozvahou do jejich středu, nechal ho i Špic 

na pokoji. Měl jednu zvláštnůstku a Buck měl tu smůlu, ţe ji odhalil. Sol-leks 

neměl rád, kdyţ se mu někdo přiblíţil na oslepené straně. Buck se bezděky toho 

přestupku dopustil a dověděl se o své neopatrnosti tak, ţe se Sol-leks prudce 

obrátil, vrhl se na něho a roztrhl mu na rameni sval aţ na kost, ránu pět centimetrů 

dlouhou. Od té chvíle se Buck navţdy vyhýbal jeho slepé straně a neměl s ním 

potíţe aţ do konce jejich přátelství. Sol-leksovou jedinou potřebou, tak jako 

Davidovou, bylo, aby ho nechali na pokoji; ačkoli, jak se Buck později poučil, oba 

měli ještě jednu, a hlubší, ctiţádost. 

Toho večera stanul Buck před velikým problémem spaní. Svíčkou 

osvětlený stan teple zářil ve středu bílé pláně; a kdyţ do něho jako by zcela 

samozřejmě vstoupil, zahrnuli ho Perrault i François kletbami a házeli po něm 

kuchařskými potřebami, dokud se ze svého zděšení nevzpamatoval a neuprchl 

zahanbeně do zimy venku. Vál studený vítr, který bodavě štípal a zvlášť jedovatě 

se zakusoval do jeho zraněného ramene. Ulehl na sníh a pokoušel se usnout, ale 

mráz ho brzy popohnal, ţe znovu vstal, celý se třesa. Ubohý a celý nesvůj se 

toulal mezi četnými stany, jen aby si zjišťoval, ţe na všech místech je stejně zima. 

Tu a tam se naň vrhl některý divoký pes, on však najeţil hřívu a zavrčel (neboť se 

učil rychle), a tak ho nechali chodit svou cestou bez úrazu. 



Konečně dostal nápad. Vrátí se a podívá se, jak se daří jeho druhům ze 

spřeţení. K svému údivu objevil, ţe zmizeli. Znovu se toulal rozlehlým táborem, 

hledal je a znovu se vracel. Nejsou ve stanu? Ne, to není moţné, jinak by ani on 

nebyl vyhnán. Kde tedy mohou vlastně být? Se schlíple staţenou oháňkou 

a roztřeseným tělem běhal bez cíle okolo stanu. Náhle mu sníh pod předníma 

nohama povolil a Buck se probořil. Pod nohama se mu něco zahemţilo. Uskočil, 

najeţil se a vrčel, vystrašen něčím neviděným a neznámým. Ale uklidnilo ho 

přátelské drobné zaštěknutí a Buck se vrátil, aby se přesvědčil. Do nozder mu 

vystupoval závan teplého vzduchu a tam dole, stočený ve sněhu jako utaţené 

klubíčko, leţel Billy. Smířlivě kňučel, kroutil se a vrtěl na důkaz dobrých úmyslů, 

a dokonce jako na úplatu vzájemného míru olízl svým teple mokrým jazykem 

Buckovu tvář. 

Další lekce, Tedy takhle to dělají, coţ? Buck si s důvěrou vyhledal koutek 

a s náramnými cavyky a se zbytečnou námahou se dal do vyhrabávání vlastní díry. 

Potom za chviličku jeho tělesné teplo vyhřálo omezený prostor a Buck usnul. Měl 

za sebou dlouhý a namáhavý den, takţe spal zdravě a pohodlně, i kdyţ ze spaní 

vrčel a štěkal a zápolil se zlými sny. 

Vůbec neotevřel oči, dokud ho neprobudily hluky procitajícího tábora. 

Nejprve nevěděl, kde je. V noci sněţilo a byl teď úplně pohřben. Sněţné stěny se 

naň tlačily ze všech stran a pronikl ho obrovský příval strachu - hrůza divoké 

šelmy před pastí. Byl to důkaz, jak se vracel po stopách vlastního ţivota zpět 

k ţivotům svých předků; neboť sám byl psem civilizovaným, aţ příliš 

civilizovaným psem, z vlastní zkušenosti vůbec neznal pasti, a tak se jí sám ze 

sebe nemohl hrozit. Svalstvo celého těla se mu křečovitě a pudově napjalo, srst na 

šíji a na ramenou se mu vzpřímila a on se zuřivým zavrčením vyskočil rovnou 

vzhůru do oslnivého dne a sníh se okolo něho rozletěl v jiskřivém oblaku. Ještě 

neţ dopadl opět na nohy, postřehl tábor prostírající se před ním, a jiţ věděl, kde je, 

a připamatoval si vše, co se stalo od chvíle, kdy si vyšel na procházku 

s Manuelem, aţ k té díře, kterou si pro sebe včera večer vyhrabal. 



Jeho objevení přivítal François výkřikem. „Coţe říkám?“ volal na Perraulta. 

„Ten Buck se jistotně učí rychle jak čerchmant.“ 

Perrault starostlivě přikývl. Jako kanadský vládní kurýr, dopravující 

důleţité depeše, snaţil se úzkostlivě obstarat si nejlepší psy, a získání Bucka ho 

zvlášť potěšilo. Za další hodinu přibyli do spřeţení ještě další tři severští vlčáci, 

takţe jich bylo vcelku devět, a neţ minula další čtvrthodina, byli zapřaţeni 

v postrojích a táhli po stezce k Dyejskému kaňonu. Buck byl rád, ţe odtáhl, 

a třebaţe to byla těţká práce, shledával, ţe se mu nijak zvlášť neprotiví. 

Překvapovalo ho, jaká dychtivost oduševňovala celé spřeţení a přenášela se i na 

něho; ale ještě překvapivější byla změna, která se projevila na Davidovi a na Sol-

leksovi. Byli to noví psi, jiní a postrojem naprosto změnění. Všechna lhostejnost 

a všechen nezájem z nich spadly. Byli pozorní a čilí, starali se, aby se práce dařila, 

zuřivě podráţděni vším, co vedlo k omeškání nebo zmatkům a práci zdrţovalo. 

Práce mezi postraňky se zdála svrchovaným vyjádřením jejich bytí, vším, proč 

ţili, a jediným, z čeho se radovali. 

David byl základní čili saňový pes, před ním táhl Buck, potom Sol-leks; 

další psi spřeţení táhli zapřaţeni dopředu v husím pochodu aţ k vedoucímu psu, 

kteréţto postavení zaujímal Špic. 

Buck byl úmyslně zapřaţen na místo mezi Davidem a Sol-leksem, aby tak 

dostal patřičné zaučení. Jak byl Buck obratným učněm, ti dva byli stejně 

obratnými učiteli, nikdy nedovolili, aby setrvával v omylu nadlouho, a své 

poučování prosazovali ostrými zuby. David byl spravedlivý a velmi moudrý. 

Nikdy Bucka nesekl zuby bez příčiny a nikdy ho neopomněl seknout, kdyţ to 

potřeboval. Protoţe ho podporoval i Françoisův bič, Buck shledával snadnějším 

napravovat rychle chyby neţ oplácet stejným. Jednou po krátké zastávce, kdyţ 

zamotal postraňky a zdrţel tak další vyjetí, vrhli se naň oba, David i Sol-leks, 

a uštědřili mu důkladný výprask. Vznikla z toho ještě větší motanice, ale Buck 

napříště velmi pečlivě dbal, aby měl postraňky v pořádku; a ještě neţ den minul, 

ovládl svůj úkol tak dobře, ţe ho jeho druhové přestali pošťuchovat. Françoisův 



bič práskal méně často a Perrault dokonce Bucka poctil takovou pozorností, ţe mu 

zvedl pracky a bedlivě mu je prohlédl. 

Byla to těţká denní túra vzhůru kaňonem přes Ovčí tábor, po Stupních aţ 

k hranici lesů, napříč ledovci a přes závěje na třicet metrů hluboké a přes velké 

rozvodí Chilcoot, které se staví mezi slané a sladké vody a přísně střeţí smutný 

a teskný Sever. Dobře a rychleji sjíţděli dolů po řadě jezer, jeţ vyplňují krátery 

vyhaslých sopek, a pozdě večer dorazili do obrovského tábora na horním konci 

jezera Bennett, kde si tisíce hledačů zlata stavěly čluny v přípravě na jarní odchod 

ledů. Buck si udělal ve sněhu důlek a spal spánkem vyčerpaného spravedlivého, 

avšak aţ příliš časně byl vyhnán do studené tmy a zapřaţen se svými druhy do 

saní. 

Toho dne urazili čtyřiašedesát kilometrů, neboť stezka byla do tvrda 

prošlapána; ale příštího dne a mnoho dalších dnů si sami razili stezku, pracovali 

obtíţněji a postupovali pomaleji. Zpravidla Perrault putoval před spřeţením, 

udupávaje sníh sněţnicemi s napjatou plachtovinou, aby psům cestu usnadnil. 

François vedl saně u řídicí oje a někdy si s ním vyměňoval místo, ne však často. 

Perrault spěchal a pyšnil se výtečnou znalostí ledu, coţ byla znalost nezbytná, 

neboť podzimní led byl tenký a na místech prudce proudících vod vůbec ţádný. 

Den za dnem, po nekonečné dny, dřel se Buck mezi postraňky. Pokaţdé se 

utábořili za tmy a první šedavý úsvit je zastihoval jiţ na stezce a nové kilometry 

cesty se za nimi odvíjely. A pokaţdé zakládali tábor po setmění, pozřeli kus ryby 

a zalézali do sněhu spát. Buck byl nenasytně ţravý. Půldruhé libry na slunci 

sušeného lososa, jeho příděl na kaţdý den, mizelo jakoby do neznáma. Nikdy 

neměl dost a trpěl ustavičnou svíravou bolestí z hladu. A zatím druzí psi, protoţe 

byli lehčí a zrození k takovému ţivotu, dostávali jenom libru ryby a dokázali se 

s tím udrţet v dobrém stavu. 

Rychle pozbýval zpanštělosti, jeţ vyznačovala celý jeho dosavadní ţivot. 

Jako vybíravý a upejpavý jedlík nyní objevil, ţe ho jeho druhové, zhltnuvší svou 

potravu dřív, olupovali o jeho nedojedený příděl. Nijak ho nebylo moţno ubránit. 

Zatímco bojovně odháněl dva nebo tři, zmizel jeho zbytek v jícnu druhých. Aby to 



napravil, ţral tak rychle jako oni; a tak dalece ho jiţ přemáhal hlad, ţe se ani 

neštítil brát to, co mu nepatřilo. Pozoroval a učil se. Kdyţ uviděl Pika, jednoho 

z nových psů, obratného simulanta a zloděje, jak lstivě ukradl plátek slaniny, kdyţ 

byl Perrault obrácen zády, opakoval ten výkon hned nazítří a podařilo se mu 

uniknout s celým špalíkem slaniny. Zdvihl se ohromný povyk, ale Buck nebyl 

podezírán; zato Dub, neohrabaný ťulpas věčně při něčem přistihovaný, dostal 

výprask za špatný skutek Buckův. 

Touto první krádeţí se Buck označil za schopného přeţít v nepřátelském 

prostředí Severu. Osvědčil svou přizpůsobivost, svou schopnost vyrovnat se 

s měnícími se podmínkami, vlastnosti, bez nichţ by propadl rychlé a strašné smrti. 

Osvědčovalo to také rozklad nebo zhroucení jeho mravní povahy, marnivé to 

zbytečnosti a přítěţe v bezohledném zápase o bytí. To bylo dost dobré tam 

v jiţních končinách, kde platil zákon lásky a přátelství, tam bylo moţno uznávat 

soukromé vlastnictví a city; avšak v severním kraji, kde platil zákon kyje a tesáku, 

kdo by se tady ohlíţel na takové věci, byl by pošetilec, a pokud by je dodrţoval, 

nemohlo by se mu zde dařit. 

Buck si to nevyrozumoval. Byl prostě schopný a podvědomě se 

přizpůsoboval novému stylu ţivota. Po všechny dny svého ţivota nikdy neutíkal 

z boje, byť stál proti jakékoli přesile. Avšak klacek muţe v červeném svetru do 

něho vtloukl základnější a primitivnější zákoník. Dokud byl civilizovaný, mohl 

i ţivot poloţit za mravní úvahu, řekněme na obranu jezdeckého biče soudce 

Millera; avšak úplnost jeho odcizení civilizaci se nyní projevila i schopností 

uprchnout od obrany mravní úvahy, aby zachránil vlastní kůţi. Nekradl pro 

potěšení, nýbrţ proto, ţe se mu ozýval ţaludek. Neloupil veřejně, nýbrţ tajně 

a lstivě kradl z úcty ke kyji a tesáku. Zkrátka, co dělal, dělal proto, ţe bylo 

snadnější dělat to neţ nedělat. 

Jeho vývoj (či úpadek) probíhal rychle. Svaly mu ztvrdly jak ţelezo a stával 

se otrlým k běţným bolestem. Dosahoval vnitřní stejně jako vnější hospodárnosti. 

Dokázal pozřít všecko, byť to bylo sebeodpornější nebo nestravitelné; a co jednou 

pozřel, šťávy jeho ţaludku dokázaly zpracovat a vytěţit ze všeho nejposlednější 



částečku ţiviny; a jeho krev všechno roznesla do nejzazších končetin těla, 

vytvářejíc ze všeho tuhé a silné tkáně. Zrak i čich mu pozoruhodně zostřely, 

zatímco sluch dosáhl takové bystrosti, ţe i ve spaní zaslechl nejjemnější zvuky 

a rozeznával, zda ohlašují pokoj anebo nebezpečí. Naučil se vykusovat si led, 

tvořící se někdy mezi drápy nohou, a měl-li ţízeň a na vodě napajedla leţel silný 

povlak ledu, proráţel jej tak, ţe se vztyčil na zadní a udeřil napjatýma předníma 

nohama. Jeho nejvýznačnějším znakem byla schopnost vycítit vítr a předvídat 

jeho směr o celou noc napřed. Ať uţ byl vzduch jakkoli nehybný a bez dechu ve 

chvíli, kdy si vyhrabával pelech u stromu nebo pod svahem, vítr, který se později 

zdvihl, vţdy vál tak, ţe Buck byl v závětří pěkně chráněn a v teple. 

A nejenom ţe se učil ze zkušeností, také instinkty dávno odumřelé v něm 

znovu oţívaly. Pokolení zdomácnělých psů z něho opadávala. Mlhavě se 

rozpomínal na mládí rodu, na doby, kdy psi táhli ve smečkách předpotopními 

pralesy a zabíjeli lovnou zvěř, kdyţ ji uštvali. Nebylo mu zatěţko naučit se rvát 

seknutím a drásáním a rychlým vlčím chňapnutím. Tím způsobem bojovali 

zapomenutí předkové. Ti oţivovali ten starý ţivot v jeho nitru, a všechny dávné 

úskoky, jimiţ oni poznamenali dědičnost plemene, byly i jeho úskoky. Vracely se 

mu bez námahy nebo hledání, jako by mu patřily odjakţiva. A kdyţ za tichých 

studených nocí zaměřil čenichem na hvězdu a vyl dlouze a jako vlk, byli to jeho 

předkové, dávno obrácení v prach a popel, mířící čenichem na hvězdu a vyjící 

skrze staletí i skrze Bucka. A jeho kadence byly jejich kadence, týţ rytmický spád, 

jímţ kdysi dávno vyjadřovali své bědy i své pojetí ticha, mrazu a tmy. 

Takto jako na důkaz, jakou loutkou je ţivot, rozeznívala se v něm a z něho 

ta pradávná píseň a on se vracel opět k své vlastní přirozenosti; a vracel se proto, 

ţe lidé našli na Severu ţlutý kov, a proto, ţe Manuel byl zahradníkovým příručím, 

jehoţ mzda nepřesahovala potřeby pro manţelku a pro několik drobných 

napodobenin jeho samého. 

  

  



Vladařská pravěká šelma 

  

V Buckovi se mohutně projevovala vladařská pravěká šelma a za krutých 

podmínek ţivota na stezce v něm rostla a rostla. A přec to byl vzrůst utajený. Jeho 

nově nabytá lstivost mu dodávala rozvahy a sebevlády. Měl příliš napilno 

s přizpůsobováním se novému způsobu ţivota, aby si mohl dopřávat podle chuti, 

a tak nejenţe si nezačínal rvačky, dokonce se jim vyhýbal, jak jen mohl. Jeho 

chování charakterizovala patrná rozváţnost. Neměl sklon k unáhlenosti a k 

překotným činům; trpkou nenávist mezi ním a Špicem neprozrazoval sám 

netrpělivostí a vyhýbal se jakýmkoli výbojným skutkům. 

Naproti tomu Špic, patrně proto, ţe vytušil v Buckovi nebezpečného 

soupeře, nikdy nepropásl příleţitost vycenit zuby. Dokonce mu nadbíhal 

a vyhledával příleţitost Bucka provokovat, ustavičně usiluje začít rvačku, která 

mohla skončit jedině smrtí jednoho z nich. 

Mohlo k tomu dojít jiţ v první části cesty, kdyby nebylo neobyčejné 

náhody. Ke konci onoho dne zaloţili chmurný a chudý tábor na břehu jezera Le 

Barge. Vánice, vítr ostrý jak rozţhavený nůţ a tma je donutily hledat si tápavě 

místo na utáboření. Sotva uţ se jim mohlo dařit hůř. Za zády se jim zdvíhala 

kolmá skalní stěna, a tak byli Perrault a François donuceni rozdělat oheň 

a rozprostřít si spací pytle přímo na zmrzlé hladině jezera. Stan odloţili jiţ 

v Dyeji, aby cestovali nalehko. Několik klacíků naplaveného dříví jim poskytlo 

oheň, který se potom propadl roztálým ledem a zanechal je i s večeří ve tmě. 

Buck si vyhrabal doupě těsně pod záštitou skály. Bylo tak útulné a teplé, ţe 

se mu ani nechtělo z pelechu, kdyţ François rozdával porce ryb, které musil 

napřed rozehřát nad ohněm. Ale kdyţ Buck dojedl svou porci a vracel se, shledal, 

ţe má pelech obsazený. Varovné zavrčení mu prozradilo, ţe vetřelec je Špic. Aţ 

dosud se Buck vyhýbal sráţce se svým nepřítelem, ale toto uţ bylo přespříliš. 

Šelma v něm se rozburácela. Skočil na Špice se zuřivostí, jeţ je překvapila oba, 

a zejména Špice, jemuţ celá zkušenost s Buckem dokazovala, ţe jeho sok je pes 



neobyčejně plachý a ţe se mu daří vyjít ve smečce jen díky své veliké váze 

a rozměrům. 

François byl rovněţ překvapen, kdyţ oba psi vyrazili v jednom chumlu 

z rozházeného pelechu, a hned vytušil, jaká byla příčina sráţky. „Ohó!“ volal na 

Bucka. „Jen do něj, paneboţe! Jen do něj, do toho mizery zlodějskýho!“ 

Špic byl stejně ochotný. Rval samou zuřivostí a chtivostí boje, jak začal 

krouţit sem a tam, hledaje příleţitost k útoku. Buck nebyl o nic méně dychtivý a o 

nic méně opatrný, kdyţ krouţil rovněţ sem a tam, hledaje výhodu. Jenţe právě 

tehdy se stalo to neočekávané, to, co promítlo jejich zápas o prvenství daleko do 

budoucnosti za tak mnohý únavný kilometr cesty a dřiny. 

Kletba z úst Perraultových, zvučný úder klacku do vychrtlé kostry 

a pronikavé zaječení bolestí, to všechno ohlašovalo rozpoutání hotového pekla. 

Náhle se objevilo, ţe tábor je přímo ţivý plíţícími se huňatými přízraky - na smrt 

vyhladovělými severskými vlčáky, kteří se tu objevili v počtu snad osmdesáti 

nebo v celé stovce, kdyţ vyčenichali tábor z některé indiánské vesnice. Zatímco se 

Buck a Špic rvali, plíţili se do tábora, a kdyţ se mezi ně oba muţi vrhli se silnými 

klacky, vycenili zuby a nedali se. Zešíleli z vůně ţrádla. Perrault objevil jednoho 

s hlavou zarytou do bedny s potravinami. Jeho klacek mocně dopadal na vychrtlá 

ţebra a bedna se převrhla do sněhu. V mţiku se asi dvacet vyhladovělých zvířat 

dralo o chléb a o slaninu. Nedbali dopadajících klacků. Pod deštěm ran štěkali 

a kňučeli, ale s nezmenšenou zuřivostí se drali dál, dokud neshltli poslední drobty. 

Zatím překvapení psi ze spřeţení vyrazili ze svých pelechů a draví útočníci 

je napadli. Ještě nikdy Buck takové psy neviděl. Vypadali, jako by jim kosti měly 

prorazit z kůţe. Byly to pouhé kostry, volně obalené schlíple převislou kůţí, 

s očima planoucíma a s cintajícími tesáky. Ale jejich šílenství z hladu je činilo 

strašnými, nepřemoţitelnými. Nebylo moţno jim odporovat. Prvním náporem byli 

psi ze spřeţení smeteni ke skále. Buck byl napaden třemi vlčáky a v mţiku měl 

hlavu a plece rozervané a pokousané. Všechno strašlivě hlučelo a řvalo. Billy 

naříkal jako obyčejně. David a Sol-leks cedili krev z dvaceti ran a statečně 

bojovali bok po boku. Joe chňapal jako ďábel. Jednou sevřel v zubech přední nohu 



vlčáka a prokousl ji, aţ zdrtil kost. Zlomyslný Pike skočil na zmrzačené zvíře 

a jeho zuby se bíle zableskly, jak se zakousl a škubnutím mu zlomil vaz. Buck 

popadl nepřítele s pěnou u huby za hrdlo a zalila ho krev, kdyţ mu zabořil zuby do 

krční tepny. Vřelá chuť v tlamě ho vydráţdila k ještě větší zuřivosti. Vrhl se na 

dalšího a současně ucítil zuby zahryzávající se do jeho vlastního krku. Byl to Špic, 

zrádně napadající z boku. 

Kdyţ Perrault a François vyčistili svou část tábora, spěchali zachraňovat 

své taţné psy. Divoká vlna vyhladovělých bestií se před nimi odvalila zpět a Buck 

se dostal na svobodu. Pouze však na okamţik. Oba muţi byli donuceni utíkat 

nazpět, aby zachránili potraviny, načeţ vlčáci opakovali svůj útok na spřeţení. 

Billy, vyděšený aţ do statečnosti, vyskočil z kruhu divých šelem a prchal po 

zamrzlé hladině, Pike a Dub mu utíkali v patách a celé spřeţení běţelo za nimi. 

Kdyţ se Buck sbíral ke skoku, aby se vydal za nimi, zahlédl koutkem oka Špice, 

rozbíhajícího se na něho zřejmě s úmyslem ho převalit. Jak by jednou ztratil půdu 

pod nohama a octl se pod tou spoustou vlčáků, neměl by uţ naděje na záchranu. 

Ale vzepřel se proti nárazu Špicova útoku a přidal se k úprku na jezero. 

Později se všech devět psů ze spřeţení shromáţdilo a vyhledali si útočiště 

v lese. I kdyţ nebyli jiţ pronásledováni, přece byli v zuboţeném stavu. Jediný 

nezůstal bez zranění na čtyřech i pěti místech, zatímco někteří měli rány těţké. 

Dub byl těţce raněn na zadní noze; Doly, poslední fena vlčáka, připojená 

k spřeţení v Dyeji, měla zle rozdrásané hrdlo; Joe přišel o oko, kdeţto zas Billy, 

ten dobromyslný, pronaříkal a prokňoural celou noc, protoţe měl ucho rozkousané 

na cáry. Za úsvitu se opatrně belhali zpět do tábora, kde shledali, ţe nájezdníci 

zmizeli a oba muţi jsou v prabídné náladě. Plná polovina jejich zásob potravin 

byla tatam. Vlčáci prokousali vázání na saních a plachtové kryty. Opravdu nic, 

bez ohledu na to, jak dokonale nejedlé, nic jejich zubům neuniklo. Seţrali 

Perraultovy mokasíny ze sobí kůţe, kusy koţených postraňků, a dokonce i přes 

půl metru koţeného konce z Françoisova biče. François se vytrhl ze smutného 

zkoumání biče a dal se do prohlíţení svých poraněných psů. 



„Ach kamarádi,“ říkal něţně, „moţná ţe to z vás nadělá vzteklé psy, tolika 

kousanců. Moţná se všichni psi vzteknou, sakrment! Co myslíte, hej, Perraulte?“ 

Kurýr zavrtěl pochybovačně hlavou. Měl před sebou ještě skoro šest set 

padesát kilometrů stezky do Dawsonu a nemohl dobře potřebovat, aby mu ve 

spřeţení vypukla vzteklina. Po dvou hodinách klení a dřiny dali postroje jakţtakţ 

dohromady a od ran ztuhlé spřeţení se vydalo na cestu, s bolestivou námahou 

proráţejíc tu nejhorší část stezky, jakou aţ dosud natrefili, a konečně opravdu ten 

nejšpatnější kus odtud k Dawsonu. 

Reka Třicet Mil byla doširoka volná. Její divoké proudy se vysmívaly 

mrazu a jenom v protiproudech a v tichých zákoutích se led vůbec aspoň udrţoval. 

Potřebovali šest dní vyčerpávající dřiny, neţ urazili těch strašlivých padesát 

kilometrů. A byly to strašlivé kilometry, neboť kaţdý metr zde byl překonáván 

s nasazením ţivota člověka i psů. Nejméně desetkrát se Perrault při hledání cesty 

probořil na ledových přechodech, zachraňován vţdy jen díky dlouhému sochoru, 

který nesl tak, aby vţdy dopadl napříč přes otvor, proraţený jeho tělem. Nastala 

však vlna mrazů, teploměr zaznamenával pětačtyřicet stupňů Celsia pod nulou, 

a tak pokaţdé, kdyţ se probořil, byl donucen holým poţadavkem sebezáchovy 

rozdělat oheň a osušit své šatstvo a obuv. 

Nic ho nedovedlo odstrašit. Právě proto, ţe ho nic neodstrašilo, byl vybrán 

za státního kurýra. Podstupoval všemoţná nebezpečí, s rozhodností vyráţel svým 

drobným, vyzáblým obličejem do mrazu a dral se vpřed od šerého úsvitu do tmy. 

Prodíral se podél mračných skal břehů po okrajovém ledu, který se prohýbal 

a praskal pod nohama, na němţ se nesměli zastavit. Jednou se probořily saně i s 

Davidem a Buckem a oba byli napolo zmrzlí a skoro utopení, neţ se je podařilo 

vytáhnout. Bylo nutno rozdělat obvyklý oheň, aby mohli být zachráněni. Pokryl je 

úplný povlak ledu, a proto je oba muţi proháněli okolo ohně, aby se potili, a psi 

roztávali tak blízko plamenů, ţe byli i oţehnuti. 

Jindy se zas probořil Špic a strhl za sebou celé spřeţení aţ po Bucka, který 

se vší silou vzepřel a napínal nazad, s předními prackami na kluzkém okraji ledu, 



rozhoupaného a praskajícího na všech stranách. Ale za ním byl David, rovněţ se 

napínající nazad, a za saněmi byl François, a ten drţel, aţ mu šlachy pukaly. 

A jindy se jim okrajový led rozlámal vpředu i vzadu a nebylo úniku leda 

nahoru po skále. Perrault se na ni vyšplhal jako zázrakem, zatímco François se 

modlil právě o ten zázrak; a s kaţdým kouskem řemínku a biče a saňového vázání 

i s posledními zbytky postrojů spletenými do dlouhého lana byli potom psi 

vytaţeni jeden za druhým na vrchol skály. François vystoupil poslední, aţ po 

saních a nákladu. A potom nastalo hledání místa na sestup, který nakonec dokázali 

zas jen s pomocí lana, a noc je zastihla zpátky na řece, přičemţ za ten den urazili 

jen necelého půl kilometru. 

Kdyţ dorazili na řeku Hootalinqua a na dobrý led, byl Buck vyčerpán. 

Ostatní psi byli ve stejném stavu; ale Perrault je štval od časného rána do 

pozdního večera, aby dohnal ztracený čas. Prvního dne urazili šestapadesát 

kilometrů aţ k Velké Lososí; nazítří dalších pětapadesát k Malé Lososí řece; 

třetího dne dokázali pětašedesát kilometrů, takţe se dostali na dosah k Five 

Fingers. 

Buck neměl tlapy tak odolné a tuhé jako severští vlčáci. Za ta mnohá 

pokolení ode dne, kdy byl jeho poslední divoký předek ochočen jeskynním 

muţem nebo dávným člověkem někde na břehu řeky, tlapky mu změkly. Celý den 

v bolestech kulhal, a jakmile byl zaraţen tábor, lehal si jako mrtvý. Jakkoliv byl 

hladový, nebyl by se ani pohnul za svou porcí ryby, kterou mu François musil 

přinášet aţ pod hubu. Psovod také Buckovi vţdy po večeři půl hodiny nohy třel 

a obětoval svršky vlastních mokasínů, aby z nich urobil čtyři malé mokasíny pro 

Bucka. To byla veliká úleva a jednoho rána vyloudil Buck úsměv i na vyzáblém 

obličeji Perraultově, kdyţ François na jeho mokasíny zapomněl a Buck si lehl na 

záda a všemi čtyřmi prosebně mával ve vzduchu, odmítaje vykročit bez obutí. 

Později mu tlapky ztuhly a přizpůsobily se stezce, takţe mohli rozedranou psí 

obuv odhodit. 

Jednoho rána na řece Pelly, kdyţ právě zapřahali na cestu, Dolly se náhle 

rozvzteklila, ač nebyla nikdy ničím podezřelá. Vyhlásila své šílenství dlouhým, 



srdcervoucím vlčím zavytím, z něhoţ se všichni psi najeţili hrůzou, a potom 

skočila rovnou po Buckovi. Ještě nikdy neviděl šíleného psa ani neměl důvodu 

šílenství se bát; přec však poznával, ţe toto je hrůza, a zděšeně před ní prchal. 

Uháněl přímo vpřed a Dolly, těţce oddychující a zpěněná, jeden skok za ním; ani 

ona k němu se nedovedla přiblíţit, tak obrovské bylo jeho zděšení, ani on 

nedovedl jí uniknout, tak obrovské bylo její šílenství. Vrhl se do lesa na ostrově, 

vyletěl na dolním konci, přeběhl zadní rameno řeky napěchované polámaným 

ledem, tak se dostal na druhý ostrov, potom na třetí ostrov, zabočil zpět na hlavní 

rameno a v zoufalství se dal napříč na druhý břeh. A celou dobu, ačkoli se 

neohlíţel, stále slyšel, jak Dolly vrčí jediný skok za ním. François naň zavolal na 

vzdálenost čtyři sta metrů a Buck se obrátil zpátky, stále ještě o skok vpředu, 

bolestně lapal po dechu a plně se spoléhal na to, ţe ho François zachrání. Psovod 

svíral v rukou připravenou sekeru, a jakmile Buck proletěl před ním jako 

vystřelený, dopadla sekera drtivě na hlavu šílené Dolly. 

Buck se vyčerpaný odpotácel k saním, lapal dech bolestnými vzlyky, 

bezmocný. To byla příleţitost pro špice. Skočil po Buckovi a dvakrát zaryl zuby 

do nebránícího se odpůrce, trhal a rozdrásal mu maso aţ na kost. Potom dopadl 

Françoisův bič a Buckovi se dostalo uspokojení dívat se na Špice, jak dostává ten 

největší výprask ze všech, jaké byly aţ dosud uštědřeny psům ze spřeţení. 

„Kus čerta ten Špic,“ podotkl Perrault. „Jednou zatraceně zadáví toho 

Bucka.“ 

„A ten Buck dva kusy čerta,“ namítl François. „Pořád se na toho Bucka 

dívám, a tak vím jistě. Poslyšte: jednoho krásnýho dne se rozzuří jak všichni čerti 

a potom toho Špice seţere a zas ho vyplivne na sníh. Určitě. Tolik vím.“ 

Od té chvíle trvala mezi nimi válka. Špic jako vůdčí pes a uznávaný pán 

spřeţení vyciťoval, ţe tento podivný pes z jiţních krajin jeho převahu ohroţuje. 

A podivný mu Buck byl, neboť z mnoha jiţních psů, které poznal, ani jediný 

neprojevil schopnosti nezbytné v táboře a na stezce. Všichni byli příliš neodolní, 

umírali dřinou, mrazem a hladem. Buck byl výjimka. On jediný vydrţel a dařilo se 

mu, vyrovnal se severským vlčákům silou, bezohledností a lstivostí. A byl to pes 



panovačný, nebezpečný proto, ţe klacek onoho muţe v červeném svetru vytloukl 

všechnu slepou odváţnost a zbrklost z jeho touhy po nadvládě. Byl především 

a nadevšecko lstivý a dovedl čekat na svou příleţitost s trpělivostí, která byla 

úděsná svou primitivností. 

K sráţce o vůdcovství muselo dojít. Buck si ji přál. Potřeboval ji, protoţe 

taková byla jeho povaha, protoţe ho pevně sevřela ta nepojmenovatelná, 

nepochopitelná pýcha stezky a postraňků - ona pýcha, jeţ udrţuje psy u dřiny do 

posledního dechu, vábí je, ţe ochotně umírají v postroji, a srdce jim puká ţalem, 

jsou-li z postroje vyřazeni. To byla pýcha Davida jako saňového psa, pýcha Sol-

lekse, kdyţ táhl ze všech sil; pýcha, jeţ se jich zmocňovala při skládání tábora 

a přeměňovala je ze zakyslých a mrzoutských zvířat na namáhající se, dychtivé, 

ctiţádostivé tvory; pýcha, která je poháněla vpřed celý den a opouštěla je večer při 

zakládání tábora, nechávajíc je opět klesnout do chmurného neklidu 

a nespokojenosti. To byla ta pýcha, která povznášela Špice a měla ho k tomu, ţe 

trestal taţné psy, kteří byli v postraňcích neobratní a zahálčiví nebo se schovávali 

v době ranního zapřahání. Právě tak táţ pýcha v něm probouzela strach z Bucka 

jako moţného vůdčího psa. A taková byla i pýcha Buckova. 

Otevřeně sokovo vůdcovství napadal. Stavěl se mezi něho a lenochy, kteří 

měli být potrestáni. A dělal to záměrně. Jedné noci padal hustě sníh a ráno se 

neobjevil zlomyslný Pike. Byl bezpečně ukryt pod dobrými třiceti centimetry 

sněhu ve svém pelechu. François ho marně volal a hledal. Špic zdivočel vztekem. 

Zuřivě lítal po táboře, čenichal a hrabal na kaţdém trochu pravděpodobném místě, 

vrčel tak hrozivě, ţe ho Pike ve své skrýši slyšel a klepal se strachy. 

Kdyţ však byl konečně vyhrabán a Špic proti němu vyletěl, aby ho 

potrestal, Buck vyletěl se stejnou zuřivostí mezi ně. Bylo to tak nečekané a tak 

chytře provedeno, ţe byl Špic vrţen zpět a sraţen do sněhu. Pike, který se 

zbědované chvěl, nabyl touto otevřenou vzpourou opět odvahy a skočil na svého 

povaleného vůdce. Buck, kterému jiţ byla poctivá pravidla boje zapomenutou 

minulostí, skočil rovněţ na Špice. Ale François, i kdyţ se příhodě chechtal, 

zůstával neoblomný ve výkonu spravedlnosti a vší silou šlehal bičem do Bucka. 



Nepostačilo to Bucka odehnat od sraţeného soupeře a bylo zapotřebí uţít násady. 

Buck byl sraţen na zadek a zpola omráčen ranou dostával potom znovu a znovu 

bičem, zatímco Špic důkladně ztrestal Pika, který to uţ tolikrát zasluhoval. 

V příštích dnech, zatímco Dawson se stále víc a víc přibliţoval, Buck dál 

překáţel mezi Špicem a provinilci; dělal to však zchytrale, kdyţ François nebyl 

v dohledu. Tou utajovanou Buckovou vzpourou se vyvinula obecná neposlušnost 

a vzrůstala. Na Davida a Sol-lekse to nepůsobilo, ale ostatní spřeţení bylo stále 

horší a horší. Nic uţ nešlo, jak se sluší a patří. Jenom bez konce samé hašteření 

a tahanice. Ustavičně hrozily nové svízele, jejichţ základní příčinou byl Buck. 

François měl o to víc práce, neboť ţil v ustavičném starostlivém očekávání zápasu 

na ţivot a na smrt, o němţ věděl, ţe se dříve nebo později mezi těmi dvěma psy 

musí strhnout; za víc neţ jedné noci ho zvuky sporů a sráţek druhých psů 

vyháněly ze spacích koţešin, neboť se vţdy vylekal, ţe snad jsou uţ v sobě Buck 

a Špic. 

Příleţitost se však nenaskytla, a tak jednoho únavného odpoledne dojeli do 

Dawsonu a ten velký boj měli stále ještě před sebou. Tady bylo mnoho muţů 

a bezpočet psů a Buck shledal, ţe jsou všichni v pilné práci. Zdálo se, ţe osudem 

stanovený řád věcí přikazuje, aby psi pracovali. Celý den projíţděli hlavní ulicí 

nahoru a dolů v dlouhých spřeţeních a ještě do noci se ozývalo cinkání jejich 

zvonků. Tahali klády na chaty a dříví na palivo, dopravovali náklady k nalezištím 

a vůbec vykonávali všechny moţné práce, které v Santa Clara dělali koně. Tu 

a tam se Buck setkal se psy z jihu, ale většinou zde byli divoce vlčí psi z plemene 

severských vlčáků. Kaţdé noci pravidelně v devět hodin, ve dvanáct a ve tři 

spustili své nokturno, divoce příšerný zpěv, k němuţ se Buck s rozkoší přidával. 

Na obloze studeně plála severní zář nebo se hvězdy mihotaly v mrazivém 

tanci, země leţela bez citu prokřehlá a zmrzlá pod sněhovým příkrovem, a tak 

mohla znít tato píseň severských vlčáků jako vzdorný výsměch ţivotu, kdyby 

nebyla laděna do tónů v moll s dlouze protahovaným nářkem zpola vzlykavým, 

takţe byla spíše doprošováním ţivota, výrazem usilování o bytí. Byla to stará 

píseň, stará jako samo psí plémě - jedna z prvních písní pradávného světa, kdy 



byly písně smutné. Hoře nesčetných pokolení zaznívalo tím ţalozpěvem, který 

Bucka tak podivně vzrušoval. Jak sténal a vzlykal, byla to bolest ţivota, která byla 

v pravěku bolestí jeho divokých otců, a hrůza a tajemství mrazu a tmy, které byly 

hrůzou a tajemstvím jejich. Ţe ho vůbec ta píseň mohla vzrušovat, dokazovalo jen, 

jak úplně se vrátil zpátky celými věky ohně a střechy nad hlavou aţ k syrovým 

počátkům ţivota ve věku hrůzy. 

Za sedm dní po příjezdu do Dawsonu sjeli opět po příkrém břehu u kasáren 

na yukonskou stezku a vydali se k Dyeji a k slaným vodám. Perrault odváţel 

depeše spíš ještě důleţitější, neţ byly ty, které přivezl; zmocnila se ho také pýcha 

úspěšného cestovatele a on zamýšlel urazit cestu v nejrychlejším čase roku. 

Několik okolností mu v tom úmyslu přálo. Za týden odpočinku se psi zotavili 

a byli nyní v dokonalém stavu. Stezka, kterou prorazili cestou sem, byla nyní 

tvrdě ujeta dalšími poutníky. A k tomu ještě policie zřídila asi na dvou nebo třech 

místech sklady potravin pro psy i pro lidi, takţe mohl cestovat nalehko. 

Do tábora Šedesát Mil, který je vzdálen osmdesát kilometrů, dorazili první 

den; a druhého dne uháněli vzhůru po Yukonu jiţ hodně blízko k Pelly. Tak 

skvělé rychlosti však nedosahovali bez velikých svízelí a trápení, jeţ doléhaly na 

Françoise. Zákeřná vzpoura vedená Buckem zničila solidaritu spřeţení. Uţ 

neuháněli skokem mezi postraňky jako jeden pes. Buckovo popuzování 

vzbouřenců je popouzelo k všemoţným drobným nezpůsobům. Špic uţ nebyl 

vůdcem, jehoţ bylo třeba nesmírně se bát. Stará ustrašená úcta se vytratila 

a všichni rovnoprávně napadali jeho autoritu. Pike mu uloupil jednoho večera 

půlku ryb a zhltal ji pod Buckovou ochranou. Jiného večera Dub a Joe se se 

Špicem servali a donutili ho zříci se výkonu trestu, který oba zasluhovali. Ba 

i dobrácký Billy uţ byl méně dobrácký a nekňoural uţ ani z polovice tak prosebně 

jako kdysi. Buck se nikdy nepřibliţoval k Špicovi, aby naň hrozivě nevrčel 

a nejeţit srst. Vpravdě se jiţ jeho chování skoro podobalo vystupování 

vyzývavého násilníka a začal si zvykat švihácký si sem a tam vykračovat Špicovi 

přímo pod nosem. 



Úpadek kázně rovněţ ovlivnil psy v jejich vztazích navzájem. Přeli se mezi 

sebou a hašteřili se víc neţ kdy dříve, aţ se někdy tábor proměnil ve řvoucí 

blázinec. Jediný David a Sol-leks zůstávali stejní, ačkoli i oni byli podráţděni 

nekonečnými tahanicemi. François proklínal divnými barbarskými kletbami, aţ 

dupal v bezmocném vzteku do sněhu a rval si vlasy. Jeho bič ustavičně hvízdal 

mezi psy, ale jen s malými výsledky. Jak jen se obrátil zády, uţ byli zase v sobě. 

Podporoval svým bičem Špice, zatímco Buck podporoval ostatní spřeţení. 

François věděl, ţe ve všem tom trápení má prsty Buck, a Buck zase věděl, ţe to 

François ví; byl však příliš obratný, aby se dal znovu nachytat při činu. Oddaně se 

dřel v postraňcích, neboť práce se mu stala rozkoší; přece však ještě větší rozkoš 

mu působilo vyvolat lstivě rvačku svých druhů a postraňky zamotat. 

Jednou po večeři, na břehu ústí Tahkeeny, Dub vyslídil polárního králíka, 

zapletl se a minul ho. Ve vteřince byla z celého spřeţení řvoucí smečka ve 

štvanici. Necelých sto metrů opodál leţel tábor Severozápadní policie s padesáti 

psy, vesměs severskými vlčáky, kteří se k štvanici přidali. Králík uháněl dolů po 

řece, odbočil na malý potok a vytrvale utíkal po jeho zmrzlé hladině. Běţel zlehka 

po samém povrchu sněhu, kdeţto psi se jím hrubou silou prodírali. Buck vedl 

smečku, čítající šedesát psů, jednou zátočinou za druhou, ale nedokázal přiblíţit 

se. Napínal se k dostihu nízko k zemi, chtivě kňučel, jeho nádherné tělo se 

bleskem míhalo vpřed skok za skokem v matném světle bledého měsíce. A skok 

za skokem jako pouhý bledý duch z mlţinky mrazu polární králík probleskával 

stále vpředu. 

Všechno procítání dávných instinktů, které v určených obdobích vyhání 

muţe z hlučných měst do lesů a na pláně zabíjet ţivočichy chemicky 

vypalovanými olověnými kulkami, to dychtění po krvi, ta rozkoš zabíjet - to 

všechno měl nyní Buck, jenţe nekonečně niternější. Tady se zařadil do čela 

smečky, doštvával divokou zvěřinu, ţivoucí maso, aby je zabil vlastními zuby 

a ponořil mordu aţ po oči do teplé krve. 

Je extáze, jeţ vyznačuje vyvrcholení ţivota, nad níţ se uţ nemůţe ţivot 

povznést. A takový je paradox ţití, ţe tato extáze přichází ve chvíli, kdy ţivá 



bytost nejprudčeji ţije, a projeví se jako naprosté zapomenutí, ţe ţije. Tato extáze, 

toto zapomínání ţití zmocňuje se umělce uchváceného tvůrčím plamenem; 

zmocňuje se vojáka šíleného bojem na zničené pozici a odmítajícího vzdát se; 

a zmocnila se Bucka, vedoucího smečku, vyráţejícího vlčí volání, napínajícího se 

za potravou ţivou a rychle před ním prchající v měsíčním světle. Dobíral se hlubin 

své přirozenosti aţ do takových částic a poloh, které byly hlubší neţ on sám, 

navracel se do lůna Času. Ovládlo ho čiré vzkypění ţivota, vlna přílivu bytí, 

vrcholná radost kaţdého jednotlivého svalu, kloubu a šlachy z toho, ţe všechno je 

opakem smrti, ţe to všechno plamenem hoří a skokem se vrhá, vyjadřuje se 

pohybem, letí a jásavě se vznáší pod jasem hvězd a po tváři mrtvé hmoty, která se 

nepohybuje. 

Avšak Špic, chladný a vypočítavý i v nejvrcholnějších náladách, odběhl od 

smečky a přeťal napříč úzkým hřebenem úsek, kde potok vytvořil širokou zatáčku. 

Buck o tom nevěděl, a kdyţ zatáčku oběhl a králík jako duch z mlţinky mrazu se 

stále ještě míhal před ním, uviděl jiného většího ducha z mlţiny, jak vyskočil 

a vrhl se z převislého břehu přímo do králíkovy dráhy. Byl to Špic. Králík se jiţ 

nemohl obrátit, a jak mu vprostřed skoku bílé zuby zlomily páteř, vykřikl tak 

hlasitě, jako vykřikne v úzkosti člověk. Na tento hlas, volání ţivota zřítivšího se 

z vrcholu ţití do náruče smrti, zdvihla celá smečka Buckovi v patách pekelný chór 

slastného zavytí. 

Buck nezavyl. Nezaráţel se v běhu, nýbrţ se hnal na Špice plecí na plec tak 

prudce, ţe minul jeho hrdlo. Převalovali se v prašném sněhu. Špic se dostal na 

nohy, takřka jako by ani nebyl povalen, ťal Bucka tesáky do plece a odskočil. 

Dvakrát sklapl zuby jako ocelovými pákami pasti, couval, hledaje pevnější postoj, 

odhrnující se pysky se mu křečovitě kroutily, jak vrčel. 

Buck bleskem pochopil. Nadešla ta chvíle. Rvačka o holý ţivot. Jak 

krouţili okolo sebe, vrčeli s ušima přitisknutýma k hlavě a bystře číhali na 

příleţitost, měl Buck pocit čehosi dávno důvěrně známého. Zdálo se, ţe se na to 

všechno pamatuje - na bílé lesy a zemi, měsíční světlo a vzrušení boje. Nad bílým 

tichem se zadumaně vznášel příšerný klid. Neozval se ani nejlehčí šepot vzduchu - 



nic se nepohnulo, ani lístek by se nezachvěl, viditelný dech psů se volně zdvíhal 

a prodléval v mrazivém vzduchu. S polárním králíkem byli brzy hotovi, vţdyť to 

byli jen špatně ochočení vlci; a nyní se stáhli v očekávání do kruhu. Také oni 

zůstávali tiší, jen oči jim svítily a dech zvolna stoupal vzhůru. Buckovi tu nebylo 

nic nového nebo zvláštního, byl to obraz dávných dob. Jako by to tak odevţdy 

bylo, jako by to byl navyklý způsob. 

Špic byl zkušený rváč. Prošel ze Špicberk Arktidou, napříč Kanadou 

a tundrou, všude obstál s nejrůznějšími psy a domohl se nad nimi nadvlády. 

Dovedl se zavile rozzuřit, ale nikdy to nebyla zuřivost slepá. Ve vášnivé chtivosti 

trhat a ničit nikdy nezapomínal, ţe jeho nepřítel má stejnou vášeň trhat a ničit. 

Nikdy se nevyřítil, dokud nebyl připraven výpad přijmout; nikdy neútočil, dokud 

si napřed nezajistil obranu. 

Marně Buck usiloval zabořit zuby do hrdla velkého bílého psa. Kdykoli 

jeho tesáky zamířily do měkčích částí těla, vzdorovaly jim tesáky Špicovy. Sráţeli 

se tesákem na tesák, aţ měli pysky rozdrásané do krve, ale stále Buck nemohl 

proniknout nepřítelovou obranou. Rozehřál se a zrychlil a zavalil Špice 

vichřičným vírem náporů. Znovu a znovu usiloval o to sněhobílé hrdlo, kde ţivot 

kypěl tak blízko povrchu, a pokaţdé a vţdy znovu ho Špic ťal tesáky a unikl. 

Potom Buck začal nabíhat tak, jako by se vrhal na hrdlo, ale pak nečekaně uhýbal 

hlavou a stáčel se bokem, aby narazil plecí na Špicovu plec, a jako beranidlem se 

snaţil ho povalit. Místo toho však pokaţdé dostal do plece trţnou ránu a Špic 

zlehka odskočil. 

Špic zůstával nezraněný, kdeţto Buck cedil krev a těţce dýchal. Rvačka 

byla stále zoufalejší. A celou tu dobu tichý vlčí kruh očekával, ţe dorazí toho 

z obou psů, který bude sraţen k zemi. Jak se Buck zadýchával, začínal se Špic řítit 

nápory na něho a otřásal jím, ţe Buck musil potácivě hledat postoj. Jednou se 

překotil a celý kruh šedesáti psů se nadzdvihl; ale Buck se dostal opět pevně na 

nohy rovnou z přemetu a kruh opět vyčkávavě dosedl. 

Ale Buck měl vlastnost vedoucí k velikosti - představivost. Rval se pudově, 

ale dovedl se právě tak rvát a pouţít k tomu mozku. Vyrazil, jako by se pokoušel 



o ten starý úskok náporu plecí na plec, jenţe v posledním zlomku okamţiku sjel 

nízko aţ k sněhu a do Špice. Jeho zuby sevřely Špicovu levou přední nohu. Bylo 

slyšet chrupnutí zlomené kosti a bílý pes stanul proti nepříteli jenom na třech 

nohách. Třikrát se Buck pokoušel srazit ho a potom zopakoval úskok a zlomil mu 

i pravou přední nohu. Navzdory bolesti a bezmocnosti Špic šíleně usiloval 

vzdorovat. Viděl ten tichý kruh s blyštivýma očima, s vyplazenými jazyky a s 

vystupujícím stříbřitým dechem, jak se okolo něho svírá tak, jak vídal podobné 

kruhy v minulosti svírat se nad poraţenými odpůrci. Jenomţe tentokrát to byl on 

sám, kdo byl poraţen. 

Nezbývalo mu naděje. Buck byl neúprosný. Slitování bylo něčím vhodným 

jenom do mírnějšího podnebí. Krouţil ke konečnému útoku. Kruh se zúţil, aţ cítil 

dech vlčáků na bocích. Viděl je za Špicem a po obou stranách, jak se krčí ke 

skoku s očima na něho upřenýma. Zdálo se, ţe nastala přestávka. Všechna ta 

zvířata zůstávala nehybná, jako by zkameněla. Jediný Špic se chvěl a jeţil, jak se 

potácel dopředu dozadu a se strašlivou výhruţností vrčel, jako by chtěl odstrašit 

neodvratnou smrt. Potom po něm Buck skočil a odskočil; ale v doskoku narazila 

konečně plec zpříma na plec. Temný kruh se proměnil v jeden bod na sněhu 

zalitém měsíční září a Špic zmizel. Buck stál a přihlíţel, vítěz nejprvnější, 

vladařská pravěká šelma, která zabila, a bylo jí dobře. 

  

  

Prvenství vybojováno 

  

„He? Tak co jsem řek? Pravdu jsem měl, ţe ten Buck dva kusy čerta.“ 

Taková byla Françoisova řeč nazítří ráno, kdyţ objevil ztrátu Špice a Bucka 

pokrytého ranami. Přitáhl si ho k ohni a při světle rány ukazoval. 

„Ten Špic se rval jak ďábel,“ pravil Perrault, zkoumaje otevřené trţné rány 

a kousnutí. 



„A ten Buck se rve jak dva ďábli,“ odpovídal François. „A teď pojedeme 

rychle. Není Špic, není trápení, to určitě.“ 

Zatímco Perrault skládal táborové potřeby a nakládal saně, psovod začal 

zapřahat psy. Buck vyklusal do čela na místo, které by zaujal Špic jako vůdčí pes; 

François vsak, nevšimnuv si ho, přivedl na toto vytouţené místo Sol-lekse. Podle 

jeho úsudku byl ze zbylých psů Sol-leks nejlepší vedoucí. Buck se zuřivě vyřítil 

na Sol-lekse, zahnal ho zpátky a postavil se na jeho místo. 

„O-he? He - hé!“ křičel François a pleskal se vesele do stehen. „Koukněme 

ten Buck. Zabil toho Špice, myslí, ţe dostane jeho místo.“ 

„Jdi pryč, táhni!“ křičel naň, ale Buck odmítl třeba jen se pohnout. 

François tedy popadl Bucka za kůţi v zátylku, a nedbaje hrozivého vrčení, 

odtáhl ho na stranu a znovu postavil na vedoucí místo Sol-lekse. Starému psu se to 

nelíbilo a jasně naznačoval, ţe se Bucka bojí. François zůstal zatvrzelý, ale jak se 

jen obrátil zády, Buck znovu zaujal místo Sol-lekse, který nebyl k odchodu nijak 

neochotný. 

Françoise to dopálilo. „Tak teď, sakrment, teď dostaneš!“ zvolal, vraceje se 

s těţkým klackem v ruce. 

Buck si připomněl muţe v červeném svetru a pomalu ustupoval; také se 

nepokoušel o nový nápor, kdyţ byl Sol-leks opětovně přiveden do čela. Krouţil 

však právě mimo dosah klacku a vrčel se zatrpklostí a vztekem; a jak tu krouţil, 

bedlivě pozoroval klacek, aby mohl uhnout, kdyby jej François po něm hodil, 

neboť se jiţ poučil o moţnostech klacků. 

Psovod se dal do práce a volal Bucka, kdyţ bylo načase, aby ho zapřáhl na 

staré místo před Davida. Buck dva tři kroky ustoupil. François šel za ním, načeţ 

pes znovu ustoupil. Kdyţ tohle nějakou chvíli pokračovalo, François odhodil 

klacek, domnívaje se, ţe se Buck bojí výprasku. Ale Buck se jiţ bezohledně 

vzbouřil. Nechtěl jen uniknout klacku, nýbrţ chtěl zaujmout místo vedoucího psa. 

Bylo po právu jeho. Dobyl si ho a ničím menším nemohl být uspokojen. 

Perrault přišel na pomoc. Společně psa chytali skoro hodinu. Házeli po něm 

klacky. Uhýbal. Proklínali ho, prokleli otce a matky z jeho předků a všechno 



semeno plémě jeho aţ do nejvzdálenějšího pokolení a kaţdý chlup na jeho těle, 

kaţdou kapku krve jeho ţil; a on odpovídal na kletby vrčením a zůstával mimo 

jejich dosah. Nepokoušel se uprchnout, jen ustupoval dokolečka dokola táborem, 

jasně dával najevo, ţe bude-li jeho přání splněno, poslušně se vrátí a bude hodný. 

François si sedl a drbal se na hlavě. Perrault se podíval na hodinky 

a nadával. Čas letěl a oni měli být na stezce jiţ nejméně hodinu. François se znovu 

podrbal na hlavě. Zavrtěl hlavou a přihlouple se ušklíbl na kurýra, který jen 

pokrčil rameny na znamení, ţe jsou přemoţeni. Potom François šel k místu, kde 

stál Sol-leks, a zavolal Bucka. Buck se smál, jak se psi dovedou smát, ale zůstal 

v uctivé vzdálenosti. François vypřáhl Sol-lekse z postraňků a zapřáhl ho na jeho 

staré místo. Spřeţení tu stálo jiţ zapřaţené do saní v úplné řadě, připraveno na 

cestu. Pro Bucka bylo místo jedině v čele. Znovu ho François zavolal a znovu se 

Buck smál a zůstal, kde byl. 

„Zahoďte ten klacek,“ zavelel Perrault. 

François uposlechl, načeţ Buck přiklusal s vítězoslavným smíchem 

a zařadil se do postavení v čele spřeţení. Byl zapřaţen do postraňků, přimrzlé saně 

odtrţeny a vyrazily na stezku na řece takovým tempem, ţe oba muţi utíkali. 

Jakkoli vysoko psovod Bucka předem oceňoval s jeho dvěma kusy čerta, 

nyní shledávali hned na počátku dne, ţe ho podceňoval. Jediným vzmachem se 

Buck chopil povinností vůdce; a kde bylo zapotřebí úsudku, rychlé úvahy 

a rychlého jednání, ukázal se dokonce dokonalejším neţ Špic, jemuţ rovného 

François ještě nikdy neviděl. 

Avšak Buck se vyznamenával právě ve stanovení zákonů a v tom, jak 

dovedl jejich dodrţování u svých druhů vynutit. Davidovi a Sol-leksovi změna ve 

vůdcovství nevadila. Nic jim do toho nebylo. Jejich věcí byla dřina, mocně se 

namáhat v postraňcích. Dokud v tom nikdo nepřekáţel, bylo jim jedno, co se děje. 

Pro ně mohl být vůdcem třeba dobrácký Billy, nevadilo by jim to, dokud by 

dovedl udrţet pořádek. Ostatní spřeţení však za posledních dnů Špicových 

navyklo nevázanosti a všichni se nesmírně divili, kdyţ je teď Buck začal cepovat 

k pořádku. 



Pike, který táhl Buckovi v patách a který nikdy nenapínal hrudní pás ani 

o gram větší vahou, neţ byl donucen, ten byl nyní rychle a vţdy znovu za 

lajdačení trestán; a ještě neţ první den skončil, táhl Pike větší silou neţ kdykoli 

předtím za celý ţivot. První večer v táboře byl zakyslý Joe spravedlivě potrestán - 

coţ sám Špic nikdy nedokázal. Buck ho prostě zdrtil vyuţitím své větší tělesné 

váhy a trhal ho tesáky, aţ Joe přestal chňapat a začal kňučet o milost. 

Povšechná nálada spřeţení se okamţitě zdvihla. Nabylo opět své bývalé 

solidarity a opět uháněli skokem mezi postraňky jako jeden pes. V Rink Rapids 

byli připřaţeni ještě dva domorodí vlčáci, Teek a Koona. Hbitost, s jakou je Buck 

zkrotil a zaučil, brala aţ Françoisovi dech. 

„Nikda ještě takovej pes jako ten Buck!“ volal. „Ne, nikda! Ten stojí za 

tisíc dolarů, sakrment! He? Co říkáte, Perraulte?“ 

A Perrault přikývl. Měl uţ náskok nad rekordní cestou a denně náskok 

zvyšoval. Stezka byla ve výtečném stavu, dobře ujetá a tvrdá, a nebylo čerstvého 

sněhu, s nímţ by musili zápolit. Nebylo přespříliš zima. Teplota klesla na 

pětačtyřicet stupňů a zůstala tak po celou cestu. Muţi se střídali v běhu a svezení 

a psi hnali do skoku, jen málokdy se zastavovali. 

Řeka Třicet Mil byla jakţtakţ potaţena ledem a na cestě k moři na ní urazili 

za jediný den dráhu, na kterou cestou sem potřebovali deset dní. Za jeden den 

dokázali prohnat se od dolního konce jezera Le Barge aţ k slapům White Horše 

Rapids, plných devadesát pět kilometrů, a přes jezera Marsh, Tagish a Bennett 

(víc neţ sto deset kilometrů jezer) letěli tak rychle, ţe muţ, který měl za úkol 

běţet, dával se vléci saněmi za provaz. Posledního večera druhého týdne 

vystoupili na vrchol průsmyku White Pass a pustili se dolů jiţ v dohledu světel 

Skaguaye a lodí v přístavu, jeţ jim svítily jakoby pod nohama. 

Byla to rekordní cesta. Kaţdého dne po celých čtrnáct dní dokazovali 

průměrně pětašedesát kilometrů. Tři dny se Perrault a François naparovali 

s vypjatou hrudí sem a tam po hlavní třídě Skaguaye a byli zaplavováni 

pozvánkami na skleničku, zatímco spřeţení bylo ustavičně obdivovaným středem 

zamilovaného davu chovatelů psů a psovodů. Potom tři nebo čtyři zlosyni ze 



Západu dostali chuť vyloupit obec, byli za svou námahu prostříleni jak řešeta 

a veřejná pozornost se obrátila k novým modlám. Potom zas přišly úřední příkazy. 

François si zavolal Bucka, rozpřáhl paţe, objal ho a plakal nad ním. A tehdy viděl 

Buck naposledy Françoise i Perraulta. Jako jiní lidé, také oni se z Buckova ţivota 

ztratili nadobro. 

Buck i jeho druhové ze spřeţení se dostali do péče skotsko-indiánského 

míšence a ve společnosti víc neţ deseti dalších spřeţení vydali se zpět po únavné 

stezce k Dawsonu. Tentokrát to nebyl ţádný běh nalehko, tím méně rekordní 

rychlost, nýbrţ velká dřina den ze dne, neboť vlekli za sebou těţký náklad; byla to 

poštovní výprava, nesoucí vzkazy ze světa muţům, kteří hledali zlato pod stíny 

severního pólu. 

Buckovi se to nelíbilo, ale v práci si vedl dobře, byl na ni hrdý stejně jako 

David a Sol-leks, a dohlédl na to, aby také druzí, ať uţ byli na práci hrdí nebo 

nebyli, rovněţ poctivě plnili svůj díl. Ţivot to byl jednotvárný, řízený se strojovou 

pravidelností. Jeden den byl docela stejný jako druhý. V určitou hodinu kaţdého 

rána kuchaři vstali, rozdělali ohně a snídalo se. Potom někteří skládali a balili 

tábor, jiní zapřahali psy a vydávali se na stezku tak asi hodinu před černou tmou, 

která ohlašovala úsvit. Večer stavěli tábor. Někteří stavěli stany, jiní sekali dříví 

a borové větvičky na lůţka a ještě jiní přinášeli kuchařům vodu nebo led. Také psi 

byli nakrmeni. Pro ty bylo krmení nejslavnější chvílí dne, ačkoli rovněţ tak 

nebylo špatné potulovat se tak asi hodinku po ţrádle s ostatními psy, jichţ tu bylo 

vcelku něco přes sto. Byli mezi nimi někteří zuřiví rváči, ale asi tři bitvy s těmi 

nejzuřivějšími vynesly Bucka k nadvládě, takţe stačilo, aby se najeţil a vycenil 

zuby, a všechno mu uhýbalo z cesty. 

Snad ze všeho nejvíc miloval chvíle, kdy leţel blízko ohně se zadními běhy 

stočenými pod sebou, s předními nataţenými vpřed a s hlavou zdviţenou mţoural 

snivě do plamenů. Někdy myslil na veliký dům soudce Millera v sluncem zalitém 

údolí v Santa Clara a na betonový bazén, na Ysabelu, mexického naháčka, na 

Tootse, japonského mazlíčka; častěji však si připomínal muţe v červeném svetru, 

smrt Curly, velikou rvačku se Špicem a dobroty, které kdy ţral a které ještě doufal 



ţrát. Nestýskalo se mu po domově. Slunečný kraj byl nezřetelný a daleký a takové 

vzpomínky ho nestrhovaly. Daleko mocnější byly vzpomínky dědičnosti, které 

dávaly věcem nikdy dříve neviděným zdání staré důvěrné známosti; pudy (které 

byly jen vzpomínky jeho předků přeměněné na zvyky), které se později vytrácely, 

nyní, ještě později, v něm znovu oţívaly. 

Někdy, jak se tam choulil, mţouraje zasněně do plamenů, zazdálo se mu, ţe 

jsou to plameny jiného ohně, a jak se krčí u toho jiného ohně, ţe vidí jiného muţe, 

docela odlišného od toho míšeneckého kuchaře tady před sebou. Ten jiný muţ měl 

kratší nohy a delší paţe se svaly podobnými spíš provazům a uzlům, nikoli svaly 

oble se nadouvající. Vlasy měl tento člověk dlouhé a zcuchané a jeho lebka se pod 

nimi šikmo zplošťovala hned nad očima. Vyráţel podivné zvuky a vypadalo to, 

jako by se velmi bál tmy, do níţ ustavičně zíral, svíraje přitom v ruce, svislé aţ na 

půl cesty od kolena k patě, klacek s těţkým kamenem, připevněným na konec. Byl 

takřka nahý, jenom potrhaná a od ohně oţehlá koţešina mu kryla částečně záda, 

měl však tělo silně porostlé chlupy. Na některých místech, například napříč hrudí 

a na ramenou, podél vnějších stran paţí a nohou, byly chlupy tak zchumlané, 

skoro jako hustá srst. Nestál zpříma, nýbrţ s trupem nachýleným od boků vpřed, 

s nohama v kolenou ohnutýma. Byl v těle podivně mrštný či pruţný, skoro jako 

kočka, čilý a rychlý, jako tvor ţijící v ustavičném strachu z věcí viděných 

i neviděných. 

Jindy zas tento chlupatý člověk sedával u ohně s hlavou mezi koleny a spal. 

Za oněch příleţitostí spočíval lokty na kolenou a ruce měl sepjaty nad hlavou, 

jako by se chlupatými paţemi chránil před deštěm. A za ohněm, v kruhu 

obklopující jej tmy, rozeznával Buck ţhnoucí uhlíky, dva a dva, vţdy jen dva 

a dva, o nichţ věděl, ţe to jsou planoucí oči obrovských dravých šelem. 

A sluchem rozeznával drtivý hluk, jak se jejich těla prodírala podrostem, a zvuky, 

které za noci vydávaly. A jak tam na břehu Yukonu snil s očima lenivě 

mhourajícíma do ohně, způsobovaly ty zvuky a vidiny z jiného světa, ţe se mu 

srst jeţila na hřbetě a stála mu docela kolmo na plecích a na šíji, aţ se tiše 

a přidušeně rozkňučel nebo tichounce vrčel a míšenecký kuchař na něho 



vykřikoval: „Hej, ty, Bucku! Probuď se!“ Jiný svět zmizel a Buck měl opět na 

očích ten skutečný, vstával a zíval a protahoval se, jako by opravdu byl spal. 

Byla to zlá cesta s nákladem pošty za zády a těţká práce je vysilovala. 

Všichni ubyli na váze a byli v špatném stavu, kdyţ se dostali do Dawsonu, a měli 

zapotřebí takových deset dní nebo aspoň týden odpočinku. Avšak jiţ za dva dny 

sjíţděli opět z břehu u kasáren na Yukon s nákladem dopisů pro vnější svět. Psi 

byli unaveni, psovodi nabručeni, a aby bylo všecko ještě horší, denně teď sněţilo. 

To znamenalo měkkou stezku, větší tření na skluzech saní a pro psy těţší tahání; 

psovodi však byli přece jen ve všem spravedliví a dělali pro svá taţná zvířata, co 

mohli. 

Kaţdý večer bylo ze všeho nejdřív postaráno o psy. Psi ţrali dřív, neţ 

psovodi jedli, a nikdo z muţů se neuchyloval do spacích koţešin, dokud se 

nepodíval svým psům na nohy. A přece jim ubývalo sil. Od počátku zimy 

procestovali přes dva tisíce devět set kilometrů a celou tu únavnou pouť vlekli 

saně; a dva tisíce devět set kilometrů se projeví na ţivotnosti i u těch 

nejodolnějších. Buck vydrţel a přidrţoval své druhy k práci a v kázni, ačkoli i on 

byl velice unaven. Billy naříkal a kňoural ze spaní pravidelně kaţdou noc. Joe byl 

zakyslejší neţ kdy dřív a Sol-leks zcela nepřístupný ze strany oslepené 

i neoslepené. 

Ze všeho nejvíc však utrpěl David. Stával se stále mrzutějším 

a podráţděnějším, a kdyţ byl večer budován tábor, okamţitě si udělal pelech 

a jeho psovod ho musil krmit v pelechu. Jak se jednou dostal z postroje a ulehl, 

nedokázal se postavit na nohy dřív neţ ráno k zapřahání. Stávalo se mu, ţe kdyţ 

se saně náhle zastavily a trhly jím, nebo kdyţ se napínal k rozjezdu, vykřikoval 

bolestí. Psovod ho prohlíţel, ale nemohl na něm nic najít. Všichni psovodi se 

začali o jeho případ zajímat. Hovořili o něm při jídle i při poslední dýmce před 

spaním, aţ jednoho večera zasedli k poradě. Přinesli Davida z pelechu k ohni, kde 

ho promačkávali a prošťuchovali, aţ mnohokrát vykřikl. Měl zřejmě cosi ve 

vnitřnostech, zlomené kosti však ţádné nenalezli a nebyli z prohlídky moudřejší. 



V době, kdy se dostali k hřebenu Gassiar Bar, byl uţ David tak zesláblý, ţe 

znovu a znovu padal mezi postraňky. Skotský míšenec poručil zastavit, vypřáhl ho 

ze spřeţení a připřáhl dalšího psa, Sol-lekse, přímo k saním. Měl v úmyslu dopřát 

Davidovi odpočinku, kdyţ poběţí volně za saněmi. Ať byl jakkoli nemocný, 

David dával najevo, jak je uraţen vypřaţením z postraňků, chrčel a vrčel, kdyţ ho 

vypřahali, a rozlítostněle naříkal, kdyţ viděl, jak nastupuje Sol-leks na místo, na 

němţ on tak dlouho a věrně slouţil. Měl pýchu stezky a postraňků, a třebaţe na 

smrt nemocný, těţce nesl, ţe jiný pes měl vykonávat jeho práci. 

Kdyţ saně vyjely, pro klopýtá val se sněhem podle ujeté stezky, napadal 

Sol-lekse zuby, nabíhal na něj a pokoušel se vystrčit ho do měkkého sněhu na 

druhé straně, snaţil se skočit mezi své postraňky a vmáčknout se mezi něho 

a saně, a celou tu dobu kňučel, štěkal a naříkal smutkem i bolestí. Míšenec se 

pokoušel odehnat ho bičem; on však vůbec nedbal štiplavých šlehů a psovod 

neměl dosti kruté srdce, aby udeřil prudčeji. David odmítal klidně si běţet po 

stezce za saněmi, kde se dalo běţet snadno, nýbrţ stále dál se pachtil vedle stezky 

v měkkém sněhu, kde se běţelo nejobtíţněji, aţ se docela vyčerpal. Potom klesl, 

zůstal leţet na místě a ţalostně vyl, kdyţ ho dlouhá řada saní svištivě míjela. 

Sebral poslední zbytky sil a podařilo se mu dopotácet za saněmi na příští 

zastávku, kde se podle saní dohrabal aţ k svému spřeţení a postavil se vedle Sol-

lekse. Jeho psovod se chvilku zdrţel, zapaluje si dýmku od muţe za sebou. Vrátil 

se a rozjíţděl své spřeţení. Psi vyběhli na stezku s podivuhodnou snadností, 

zaraţeně se obrátili a překvapeni zůstali stát. Také psovod byl překvapen; saně 

zůstaly nehnutě na místě. Zavolal druhé psovody, aby se také podívali. David 

prokousal oba Sol-leksovy postraňky a postavil se přímo před saně na své správné 

místo. 

Prosil očima, aby tam mohl zůstat. Psovod byl zmaten. Jeho druzi se 

rozhovořili o tom, jak psu můţe i puknout srdce proto, ţe je mu odepřena práce, 

která ho k smrti uštvala, a vzpomínali na případy, kdy příliš staří psi, neschopní jiţ 

práce nebo zranění, dodělávali jen proto, ţe byli vypřaţeni z postraňků. Rovněţ 

pokládali za nutné, protoţe David stejně zahyne, aby z milosti byl zapřaţen 



a mohl umřít mezi postraňky s lehčím srdcem a spokojeně. Znovu ho tedy zapřáhli 

a David hrdě táhl jako dřív, třebaţe několikrát nedobrovolně vykřikl, jak ho 

bolestně vnitřní utrpení napadalo. Několikrát klesl a byl mezi postraňky vlečen, 

jednou naň saně najely tak, ţe od té chvíle kulhal na zadní nohu. 

Vydrţel však, aţ dojeli opět k tábořišti, a v táboře mu psovod připravil 

místo u ohně. Ráno jiţ ho zastihlo příliš slabého a neschopného další cesty. Kdyţ 

nadešla chvíle zapřahání, pokoušel se k svému psovodu připlíţit. S úsilím, 

v drobných záškubech se postavil na nohy, zapotácel se a padl. Potom se 

pomaloučku plazil k místu, kde byli jeho druzi zapínáni do postrojů. Vystrkoval 

dopředu přední nohy a škubavě vlekl tělo vpřed za nohama, znovu vysunul přední 

tlapky a trhaně se vlekl o dalších několik centimetrů. Síly ho opustily a jeho 

druhové ho viděli naposledy, jak leţí ve sněhu, těţce dýchá a otáčí se po nich. Ale 

jeho smutné vytí slyšeli, dokud nezabočili za pruh pobřeţního stromoví, kde 

zmizeli z dohledu. 

Tady celá pošta zastavila. Skotský míšenec se pomalu vracel po ujeté dráze 

k tábořišti, odkud vyjeli. Muţi přestali hovořit. Zazněl výstřel z revolveru. Psovod 

se spěšně vracel. Zapráskaly biče, rolničky vesele zazvonily, saně zasvištěly po 

cestě; Buck věděl a kaţdý pes věděl, co se tam za pruhem pobřeţního stromoví 

stalo. 

  

  

Dřina postraňků a stezky 

  

Třicet dní po odjezdu z Dawsonu dorazila pošta, vypravená k slaným 

vodám, s Buckem a jeho druhy v čele do Skaguaye. Byli v bídném stavu, 

vyčerpaní a utahaní. Buckových šedesát čtyři kilo váhy se smrštilo na pouhých 

dvaapadesát. Ostatní jeho druzi, ačkoli to byli psi lehčí, pozbyli na váze poměrně 

ještě víc neţ on. Simulant Pike, který ve svém podvodném ţivotě často úspěšně 



předstíral poranění nohy, nyní doopravdy kulhal. Sol-leks také napadal a Dub 

utrpěl vymknutí lopatky. 

Všichni měli strašlivě rozbolavělé tlapky. Nezbývalo v nich ani kousku 

pruţnosti nebo schopnosti vyskočit. Nohy jim dopadaly na stezku těţce, roztřásaly 

celé tělo a zdvojnásobovaly tak únavu za den cesty. Nic jim nechybělo, jenom to, 

ţe byli tak k smrti unaveni. Nebyla to ona smrtelná únava, jeţ vzniká z krátkého, 

ale mimořádně velkého namáhání, která se přemáhá a ztrácí za několik hodin; ne, 

toto byla smrtelná únava, jeţ vzniká z pomalého, ale prodluţovaného vyčerpávání 

sil za celé měsíce dřiny. Nezbývala jim ţádná zotavující síla, ţádná zásoba sil na 

dočerpání. Všechny byly spotřebovány do posledního a nejmenšího zbytku. Kaţdý 

sval, kaţdá šlacha, kaţdá buňka byla unavena, k smrti unavena. A byly pro to 

dobré důvody. Za necelých pět měsíců procestovali čtyři tisíce kilometrů a za 

posledních dva tisíce devět set měli jen pět dní odpočinku. Do Skaguaye přijíţděli 

očividně tak, ţe se drţeli na nohou z posledních sil. Sotva ţe dokázali napnout 

postraňky a při cestě z kopce se jim s bídou dařilo ubíhat saním z cesty. 

„Marš, marš, chudinky noţičky bolavý,“ povzbuzoval je psovod, kdyţ se 

potáceli dolů hlavní ulicí Skaguaye. „To uţ je naposled. Pak si odpočinem. He? 

Určitě. Pořádně dlouho.“ 

Psovodi s důvěrou očekávali dlouhou přestávku v městečku. Sami urazili 

bezmála dva tisíce kilometrů jen s dvěma dny odpočinku a podle holého rozumu 

a nejprostší spravedlnosti si zaslouţili dobu nicnedělání. Jenţe muţi, kteří se 

hrnuli na Klondike, byli tak mnozí, a tak mnoho bylo milenek, manţelek 

a příbuzných, kteří se tam nehrnuli, ţe zavalená pošta nabývala rozměrů velehor 

jak Alpy; rovněţ úřední příkazy tu byly. Čerstvé skupiny psů od Hudsonova 

zálivu měly zaujmout místa neschopných a nastoupit na stezku. Těch bezcenných 

bylo zapotřebí se zbavit, a protoţe psi váţí málo proti dolarům, měli být 

odprodáni. 

Minuly tři dny, za nichţ Buck a jeho druhové poznávali, jak byli doopravdy 

unavení a slabí. A potom ráno čtvrtého dne přišli dva muţi ze Států a koupili je, i s 

postroji a řemeny, všecko za babku. Ti dva muţi se navzájem oslovovali „Hal“ 



a „Charles“. Charles byl muţ středních let hodně světlé pleti s chabýma, 

uslzenýma očima a s knírem, nakrouceným bojovně a silácky vzhůru, ţe zalhával 

ochable skleslý ret, který se pod ním skrýval. Hal byl mladík asi devatenáct nebo 

dvacetiletý s velkým revolverem značky Colt a s loveckým noţem, připjatými 

řemínky k opasku, který se doslova jeţil náboji. Ten opasek byl na něm to 

nejpozoruhodnější. Vyhlašoval jeho nezralost-holobrádkovství úplné 

a nevýslovné. Oba muţi se do těchto končin nehodili s nápadností do očí bijící, 

a proč se tací vůbec vydávali za dobrodruţstvím na Sever, bylo jednou z částic 

tajemství, které nikdo nikdy nepochopí. 

Buck slyšel handrkování, viděl peníze přejít z ruky muţe do ruky vládního 

agenta a věděl, ţe skotský míšenec a psovodi z poštovní výpravy odcházejí z jeho 

ţivota právě tak jako Perrault a François a všichni ostatní, kteří odešli před nimi. 

Kdyţ byl se svými druhy odveden do tábora nových vlastníků, uviděl tam Buck 

nedbalé a neupravené zařízení, stan jen zpola napjatý, špinavé nádobí, všechno 

v nepořádku; viděl tam také ţenu. Muţi ji nazývali „Mercedes“. Byla to manţelka 

Charlese a Halova sestra - celá milá rodinná skupinka. 

Buck je s obavami pozoroval, kdyţ se dali do strhávání stanu a nakládání 

saní. V jejich způsobu práce bylo mnoho námahy, ale ţádná odborná způsobilost. 

Stan sbalili do neohrabaného balíku, který byl třikrát větší, neţ být měl. Plechové 

nádobí bylo zabaleno neumyté. Mercedes vţdy znovu poletovala svým muţům 

v cestě a nepřetrţitě ţvatlala výčitky a rady. Kdyţ naloţili pytel se šatstvem na 

předek saní, doporučovala, aby ho dali na zadek, a kdyţ ho tedy uloţili na zadku 

a naloţili navrch ještě několik pytlů a ranců, objevila najednou, ţe přehlédla věci, 

které nemohly spočívat nikde jinde jen právě v tom pytli, a muţi znovu skládali ze 

saní. 

Ze sousedního stanu vyšli tři muţi a přihlíţeli, ušklibovali se a mrkali na 

sebe. 

„Máte to pěkně pořádný náklad uţ tak, jak je,“ říkal jeden z nich; „není 

mou povinností vykládat vám, co a jak máte dělat, ale na vašem místě bych se 

s tím stanem netahal“ 



„Nepředstavitelné!“ křičela Mercedes, rozhazujíc rukama v slušivém úleku. 

„Jak bych mohla existovat bez stanu? Ani za celý svět!“ 

„Je jaro a veliké mrazy uţ vás nenatrefí,“ odpovídal ten člověk. 

Zavrtěla s rozhodností hlavou a Charles a Hal nakládali poslední tretky 

a zbytky na vrchol nákladu jak hora. 

„Myslíte, ţe vám tohleto pojede?“ zeptal se jiný muţ. 

„Proč by to nejelo?“ odsekl Charles hodně úsečně. 

„Och, však je to v pořádku, docela v pořádku,“ spěchal muţ s pokorným 

ujištěním. „Jen jsem se tak podivil, nic víc. Zdá se mi to trošičku vysoké. Těţiště 

tak o chlup výš, neţ je zdrávo.“ 

Charles se obrátil zády a přitáhl řemínky vázání, jak nejlépe dovedl, coţ 

nebylo nijak příliš dobře. 

„A to se rozumí, ţe si ti psi dokáţou celý den vykračovat i s tou šibenicí za 

sebou,“ dotvrzoval další z muţů. 

„Zajisté, pane,“ odpověděl Hal s mrazivou zdvořilostí, chápaje se jednou 

rukou řídicí oje a druhou mávaje bičem. „Marš!“ vykřikl. „Marš, táhněte!“ 

Psi se skokem opřeli do prsních řemenů, několik okamţiků se mocně 

napínali, potom přestali. Nebyli schopni saněmi pohnout. 

„Potvory líné, já jim ukáţu,“ volal Hal, chystaje se dát se do nich s bičem. 

Ale Mercedes zakročila, volajíc: „Ach Hale, to nesmíš,“ zachytila bič 

a vytrhla mu ho z ruky. „Chudáčkové milí! Hned mi musíš slíbit, ţe za celou cestu 

na ně nebudeš zlý, nebo se nevydám ani na krok.“ 

„Ty se asi náramně vyznáš ve psech,“ poškleboval se jí bratr; „a rád bych, 

abys mi dala pokoj. Řeknu ti, ţe jsou líní a musíš je spráskat bičem, chceš-li je 

donutit k tahu. Mají uţ takový způsob. Zeptej se, koho chceš. Zeptej se tady těch 

lidí.“ 

Mercedes na ně prosebně pohlédla a ve tváři měla vepsán nevýslovný odpor 

z pohledu na způsobenou bolest. 

„Jsou slabí jak voda, jestli chcete vědět,“ zněla odpověď jednoho z muţů. 

„Načisto utahaní, tak je to. Potřebují si odpočinout.“ 



„Odpočinout - starého kozla,“ řekl Hal svými bezvousými rty; a Mercedes 

řekla jen „Ach!“ z utrpení a lítosti nad těmi drsnými slovy. 

Byla však tvorem věrným vlastnímu rodu a ihned přispěchala bratrovi na 

pomoc. „Nevšímej si toho člověka,“ řekla jedovatě. „Ty máš na starosti naše psy 

a ty s nimi jedeš, tak si s nimi jednej, jak uznáš za dobré.“ 

Hálův bič znovu dopadl na psy. Vrhli se do prsních řemenů, zaryli pracky 

do udupaného sněhu, přilehli nízko do dřiny a napínali všechny své síly. Saně 

drţely na místě, jako by byly zakotveny. Po dvou pokusech psi zůstali stát a těţce 

oddychovali. Bič divoce hvízdal, kdyţ Mercedes znovu zakročila. Se slzami 

v očích klesla před Buckem na kolena a objala ho okolo krku. 

„Vy chudáčkové, chudáčkové milí,“ naříkala soucitně, „proč nezatáhnete 

hodně? Potom byste nedostali bičem.“ Buckovi se nelíbila, ale bylo mu příliš zle, 

aby se jí mohl bránit, a přijímal ji jako součást té prašpatné dnešní práce. 

Jeden z diváků, který zatínal zuby, aby potlačil zlostná slova, nyní přece 

promluvil: 

„Ne ţe by mi záleţelo, co by za nehet vlezlo, na tom, jak se vám bude dařit 

na cestě, ale jen kvůli těm psům bych vám chtěl prozradit, ţe jim můţete hodně 

pomoci, kdyţ ty saně odtrhnete. Skluzy jsou pevně přimrzlé. Opřete se pěkně 

celou vahou do té oje, zprava a potom zleva, a odtrhněte je.“ 

Potřetí se pokus opakoval, jenţe tentokrát, řídě se podle rady, Hal odtrhl 

skluzy, které byly přimrzlé k sněhu. Příliš naloţené a těţko ovladatelné saně se 

hrnuly vpřed, Buck a jeho druhové se šíleně namáhali pod deštěm ran. Asi sto 

metrů dál se stezka zatáčela po prudkém svahu dolů na hlavní ulici. Zkušeného 

muţe by bylo zapotřebí, aby udrţel ten náklad s příliš vysokým těţištěm 

v rovnováze, a Hal takovým muţem nebyl. Jak zahnuly do zatáčky, saně se 

převrhly, a protoţe vázání bylo nepořádné, vysypaly polovinu nákladu. Psi se 

vůbec nezastavili. Odlehčené saně poskakovaly na boku za nimi. Psi byli dopáleni 

špatným nakládáním, jehoţ se jim právě dostalo, i neúměrným nákladem. Buck 

zuřil. Dal se do běhu a spřeţení se podřídilo jeho vedení. Hal křičel „Hou! Hou!“, 

ale psi nedbali. Hal zakopl a byl strţen k zemi. Převrţené saně ho jen o chlup 



minuly a psi uháněli vzhůru ulicí, přispívajíce k obveselení Skaguaye, kdyţ začali 

trousit zbytek výstroje po hlavní tepně města. 

Dobrosrdeční občané zadrţeli psy a sesbírali rozházený majetek. Udíleli 

také rady. Poloviční náklad a dvojnásobný počet psů, chtějí-li se vůbec dostat do 

Dawsonu, tak to říkali. Hal, jeho sestra a švagr neochotně poslouchali, postavili 

stan a překládali výstroj. Ukázaly se plechovky s konzervovanými potravinami 

a vyvolaly u muţů smích, neboť konzervy na Daleké Stezce jsou něčím, o čem 

tam lze leda snít. „Pokrývek na celý hotel,“ podotkl jeden z muţů, kteří se smáli 

a pomáhali. „I polovička je příliš mnoho; vyhoďte je. Zahoďte ten stan a všechno 

tohle nádobí - kdo to bude vlastně umývat? Boţe na nebesích, co si myslíte, ţe 

cestujete spacím vozem?“ 

A tak pokračovalo nelítostné vyřazování zbytečného. Mercedes plakala, 

kdyţ její vaky se šatstvem byly vysypány na zem a kus po kuse letěl pryč. Plakala 

jaksi všeobecně a plakala také zvlášť nad kaţdým jednotlivým vyřazeným 

kouskem. Rukama si objala kolena a zdrceně se kolébala dozadu a dopředu. 

Ujišťovala, ţe nepojede ani centimetr, ani za tucet Charlesů. Dovolávala se všech 

a všeho, nakonec si osušila oči a dávala se do vyhazování i takových částí svého 

odívání, které jsou naprosto nezbytné. A kdyţ skončila se svými věcmi, napadla 

ve svém zanícení i potřeby svých muţů a řádila v nich jako tornádo. 

Kdyţ s tím byli hotovi, jejich výstroj, třebaţe omezena na polovinu, stále 

ještě představovala pořádnou hromadu. Charles a Hal si večer vyšli a koupili šest 

psů přivezených z jihu. Připojeni k šesti psům původního spřeţení a s Teekem a s 

Koonou, severskými vlčáky nabytými v Rink Rapids za rekordní jízdy, vytvořili 

nyní spřeţení o šestnácti tahounech. Ale psi z jihu, třebaţe byli jiţ od svého 

vylodění částečně aklimatizovaní, za mnoho nestáli. Tři byli krátkosrstí stavěči, 

jeden novofoundlanďan a další dva byli kříţenci neurčitelného plemene. Zdálo se, 

ţe všichni tito nováčkové nic neznají a nedovedou. Buck a jeho druhové na ně 

hleděli s odporem, a i kdyţ je Buck rychle poučil, kde je jejich místo a co dělat 

nemají, nedokázal je naučit, co dělat mají. Nepřilnuli s chutí k postraňku a stezce. 

S výjimkou dvou kříţenců byli všichni vyděšení a skleslí na duchu tím podivným, 


