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УИНИПЕГСКИЯТ ВЪЛК

I

За пръв път срещнах уинипегския вълк по вре-
ме на голямата снежна виелица през 1882 г. В сре-
дата на март тръгнах от Сент Пол, като се надявах 
за двадесет и четири часа да пресека прерията и 
да стигна в Уинипег, но царят на ветровете беше 
решил друго и изпрати леден източен вятър. Час 
след час снегът връхлиташе яростно и упори-
то върху земята. Никога през живота си не бях 
виждал такава виелица. Целият свят изчезна под 
снега – сняг, сняг, сняг, беснеещ, лют, хапещ, по-
ривист сняг – и пухтящият, чудовищен локомотив 
беше принуден да спре по заповед на пухестите 
ефирни кристалчета с непорочна чистота.

С изящно надиплените снежни преспи, които 
препречваха пътя ни, се заеха много силни ръце 
и малко по малко локомотивът се придвижваше 
напред само за да се натъкне малко по-нататък 
на друга преспа. Работата беше ужасна, ден след 
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ден, нощ след нощ ние ту затъвахме, ту се отри-
вахме, а снегът продължаваше да се вие и да тан-
цува около нас.

„Двадесет и два часа до Емерсън“ – беше ка-
зал кондукторът, но изминаха почти две седмици 
в непрестанно разриване, преди да стигнем Емер-
сън и областта с тополите, които спираха целия 
напор на снега. Оттам влакът тръгна по-бързо, то-
половите гори ставаха все по-гъсти и после в про-
дължение на цели мили се движехме през гъсти 
гори, тук-там пресечени от някое открито място. 
Когато наближихме Сент Бонифейс, източната 
покрайнина на Уинипег, пресякохме бързо мал-
ка полянка, широка около 50 ярда, и там станах 
свидетел на сцена, която ме потресе до дъното на 
душата.

Ясно се виждаше огромна сюрия кучета, голе-
ми и малки, черни, бели и рижави, които се въртя-
ха неспокойно в кръг и подскачаха насам-натам; 
едно малко рижаво куче се беше проснало без-
жизнено на една страна върху снега; от външната 
страна на кръга се мяташе и лаеше огромно черно 
куче, което обаче през цялото време оставаше по-
назад от останалите. А в средата стоеше грамаден, 
зловещ вълк, център и причина на всичко това.

Вълк ли? Та той приличаше на лъв! Стоеше 
сам-самичък, решителен, с настръхнала козина, 
стъпил здраво с разкрачени крака, и поглеждаше 
ту тук, ту там, готов да посрещне нападение от 
всички страни. Свитите му устни наподобяваха 
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презрителна усмивка, но предполагам, че това ид-
ваше от войнственото ръмжене и озъбване. Воде-
на от куче, което приличаше на вълк и което тряб-
ваше да се срамува от подобна постъпка, сюрията 
кучета се нахвърлиха върху него, без съмнение 
най-малко за двадесети път. Но огромното сиво 
тяло се метна насам-натам и ужасните челюсти 
затракаха: трак, трак, трак. Самотният вълк не из-
даваше никакъв звук, но от редиците на неприяте-
лите му се разнасяше не един предсмъртен стон, 
незасегнатите кучета отскачаха назад и го оставя-
ха както преди неукротим, невредим, изпълнен с 
презрение към всички тях.

Много ми се искаше в този момент влакът от-
ново да се натъкне на снежна преспа, както често 
ни се беше случвало дотогава; цялото ми сърце 
остана при сивия вълк, копнеех да му се притека 
на помощ. Но засипаната от снега поляна отмина 
бързо край прозорците, стволовете на тополите 
закриха гледката и ние продължихме към крайна-
та цел на нашето пътуване.

Това е всичко, което видях, и то е твърде малко. 
Само след няколко дни обаче разбрах, че съм имал 
честта да бъда свидетел на рядко зрелище; бил съм 
видял на дневна светлина едно необикновено и чу-
десно същество – самия уинипегски вълк.

Съдбата му е много странна – той предпочи-
тал града пред гората, минавал равнодушно край 
овцете, за да избива кучетата, и винаги ловувал 
сам-самичък.



8 Ърнест Томпсън-Ситън

Като разказвам историята на Гару, както го 
наричаха някои, споменавам всичко, което е из-
вестно на местните жители, но твърде вероятно 
е много от гражданите и да не са чували за него. 
До ушите на самодоволния бакалин от главната 
улица например не беше стигнало нищо до деня 
на последната схватка край кланицата, когато 
пренесоха трупа на огромния вълк до магазина 
на Хайк за препариране на животни. Окачиха го 
там, а малко по-късно го показаха на световното 
изложение в Чикаго, за да бъде за съжаление уни-
щожен по време на пожара, който превърна през 
1896 г. училището на Малви в купчина пепел.

II

Един ден през юни 1880 г. Пол Свирчото, кра-
сивият безделник, който предпочиташе да ходи 
на лов, отколкото да се залови за някаква работа, 
бродеше с пушка из залесените брегове на Чер-
вената река, близо до Килдонан. Изведнъж той 
видя как от една дупка на брега изскочи сив вълк, 
гръмна наслуки и го уби. Пол изпрати кучето да 
разузнае и като се убеди, че в леговището няма 
друг голям вълк, пропълзя вътре и за свое най-го-
лямо удивление и радост откри осем малки вълче-
та. Девет премии по десет долара! Колко ли прави 
всичко това? Навярно цяло състояние. Той заудря 
силно с една сопа и с помощта на своя рижав пес 
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изби всички вълчета, освен едно. Съществува по-
верие, че убиването на последния член от живо-
тинска челяд носи нещастие. И така, Пол се упъти 
към града с кожите на старата вълчица и на седем-
те малки вълчета и с последното живо вълче.

Кръчмарят, в чийто джоб потънаха заменени-
те срещу кожите долари, скоро получи и живото 
вълче. То израсна завързано за една верига, но 
гърдите и челюстите му се развиха толкова, че 
нито едно куче от града не можеше да се мери с 
него. Държаха го в двора, за да развлича посети-
телите, а развлечението обикновено се състоеше 
в това да насъскват кучетата да хапят затворника. 
Младият вълк биваше изпохапван и изподраскван 
до смърт, но винаги се оправяше, а с всеки месец 
броят на кучетата, които се осмеляваха да изли-
зат насреща му, намаляваше. Животът му беше 
ужасно труден. В него проблясваше само едно-
единствено пламъче на доброта и това беше рас-
тящата дружба между него и малкия Джими, сина 
на кръчмаря.

Своенравен малък пакостник, Джим държеше 
винаги на своето. Той обикна вълка, понеже уби 
едно куче, което го беше ухапало. Оттогава за-
почна да храни вълка и да го гали, а вълкът отго-
вори на всичко това, като му разрешаваше някои 
волности, които никой не дръзваше да проявява.

Бащата на Джим не беше образцов родител. 
Обикновено глезеше сина си, но понякога изпа-
даше в ярост и го биеше жестоко за най-малкото 
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нещо. Детето бързо научи, че го бият не защото 
е направило беля, а защото е ядосало баща си. 
Ако следователно не му се мяркаше пред очите, 
докато му минеше гневът, нямаше от какво да се 
страхува. Един ден, когато бягаше пред баща си 
и търсеше къде да се скрие, Джим се втурна в ко-
либата на вълка и неговият сив приятел, събуден 
най-безцеремонно, се обърна към вратата, показа 
два реда белоснежни зъби и съвсем ясно каза на 
бащата: „Да не смееш да го докоснеш!“

Хоган беше в състояние да застреля вълка и 
щеше да го стори, но имаше опасност да убие и 
сина си, затова ги остави на мира и след половин 
час вече се заливаше от смях. Оттогава, изпадне-
ше ли в опасност, малкият Джим се втурваше в 
колибата на вълка и като го видеха скрит зад гър-
ба на свирепия пленник, хората разбираха, че е 
направил някоя пакост.

Първият принцип на Хоган беше: „По-голяма 
икономия в помощната работа.“ Ето защо имаше 
за „бюфетчик“ китаец. Той беше кротък и безо-
биден човечец, затова Пол де Рош го тормозеше 
без ни най-малко угризение на съвестта. Един 
ден, когато Хоган беше излязъл някъде, и китаец-
ът работеше сам, пийналият вече Пол поиска да 
глътне нещо на кредит, но Тунг Линг, спазвайки 
нарежданията на господаря си, отказа да му даде. 
Неговото добродушно обяснение: „Не хубаво, 
кога не плаща“, вместо да изглади положението, 
накара Пол да се отдръпне с несигурни крачки от 



11Уинипегският вълк

бара, за да отмъсти за нанесената му обида. Ки-
таецът положително щеше да си изпати здравата, 
ако застаналият наблизо малък Джим не спъна из-
кусно Свирчото с една дълга сопа и не го просна 
на земята. Пол се изправи с мъка на крака, като 
се кълнеше, че Джим ще заплати за това с живота 
си. Детето се намираше близо до задната врата и 
веднага потърси убежище в колибата на вълка.

Като видя, че момчето има защитник, Пол взе 
дългата сопа и започна да дразни с нея вълка от 
почтително разстояние. Сивият звяр беснееше на 
края на желязната верига и макар че избягваше 
доста от жестоките удари, като улавяше сопата 
със зъби, много от тях попадаха отгоре му. Из-
веднъж Пол забеляза, че Джим, чийто език не 
преставаше нито за минутка да бърбори, опитва 
с неспокойни пръсти да отвърже вълка; той щеше 
скоро да успее, но му пречеше силата, с която 
вълкът опъваше веригата, инак да го бе развързал 
досега.

Мисълта, че може да се окаже сам в двора с ог-
ромното животно, което беше раздразнил толкова 
много, накара храбрия Пол да изтръпне от ужас.

До ушите му долетя гальовният глас на Джим:
– Потърпи, вълчо, дръпни се само мъничко на-

зад и ще го получиш за обед. Само мъничко, до-
бро вълче си ти!

Това беше напълно достатъчно. Свирчото из-
хвръкна моментално навън и затвори внимателно 
след себе си всички врати.
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Така дружбата между Джим и неговия люби-
мец укрепваше и колкото по-голям ставаше въл-
кът и усъвършенствуваше чудесните си природни 
качества, толкова по-често даваше доказателства 
за смъртната си омраза към дъхащите на уиски 
мъже и към всички кучета, причина за страдани-
ята му. Тази особеност, съчетана с голямата му 
любов към детето, а, изглежда, и към всички оста-
нали деца, растеше заедно с него и се превръща-
ше в характерна черта на неговия живот.
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III

По това време, тоест през есента на 1881 г., 
фермерите от Ку Апел недоволствуваха силно от 
това, че има много вълци в околността и че пляч-
косат стадата им. Отровата и капаните се оказаха 
безсилни и когато в уинипегския клуб се появи 
знатен немски гост и съобщи, че води няколко ку-
чета, които много лесно можели да очистят цялата 
околност от вълците, всички го заслушаха с не-
обикновен интерес. Скотовъдците много обичат 
лова и идеята да облекчат своята собствена рабо-
та, като сформират група кучета за преследване 
на вълците, им се струваше много примамлива.

Скоро немецът доведе два великолепни дога 
като представители на останалите му кучета, еди-
ният – бял, а другият – светло белезникав, изпъст-
рен с черни петна със странни разводнени очи, 
които допълваха впечатлението за изключителна-
та му жестокост. Всяко едно от тези огромни ку-
чета тежеше приблизително по 200 фунта. Имаха 
мускули като на тигри и когато немецът каза, че 
само тези две кучета са предостатъчни за най-го-
лемия вълк, всички му повярваха. Той обясни по 
следния начин метода им на ловуване:

– Трябва само да им покажете следата. Даже и 
да е от предния ден, веднага се спускат по нея. 
Нищо не може да ги заблуди. Колкото и да хитру-
ва и да се крие вълкът, скоро го откриват. После 
приближават до него. Вълкът хуква да бяга, то-
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гава белезникавият го захапва за крака, метва го 
ей така – и немецът подхвърли във въздуха късче 
хляб – и преди да падне отново на земята, бялото 
куче го хваща за главата, а другото за опашката и 
после го разкъсват надве, ей така.

Това звучеше много добре и всички изгаряха 
от желание да проверят кучетата на практика. Ня-
колко от местните жители казаха, че най-вероят-
но сив вълк може да се открие при Асинибоин, 
и затова ловът беше организиран там. Търсиха 
обаче напразно цели три дни и когато мислеха да 
се откажат, някой подхвърли, че кръчмарят Хо-
ган държи вързан за верига вълк, който може да 
купят евтино – колкото е наградата за убит вълк. 
Макар и малка по-голям от година, той беше на-
пълно подходящ, за да може кучетата да покажат 
на какво са способни.

Цената на вълка веднага се покачи, когато соб-
ственикът разбра важността на случая, а освен 
това и „съвестта не му позволявала“. Съвестта 
му обаче моментално престана да говори, кога-
то приеха предложената от него цена. Първата 
му грижа беше да отстрани малкия Джим от пътя 
си, като го изпрати с някаква поръчка до баба му, 
след което вкараха вълка в неговия сандък и го 
заковаха вътре. Натовариха го на фургон и го от-
караха в откритата прерия.

Едва удържаха кучетата, те просто напираха за 
бой веднага щом подушиха вълка. Няколко здра-
веняци ги държаха за каишките, докато откарат 
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фургона на половин миля и изкарат с мъка вълка 
от сандъка. Отначало той стоеше уплашен и обър-
кан. Не се опитваше да хапе, а само гледаше да 
се скрие. Когато разбра, че е свободен и че му 
дюдюкат и викат, той се спусна крадешком на юг, 
където местността беше по-разнообразна. В този 
миг пуснаха и кучетата. С яростен лай те се спус-
наха след младия вълк. Мъжете ги окуражаваха 
със силни викове и препускаха след тях върху ко-
нете си. Още от самото начало пролича, че вълкът 
няма изгледи за спасение. Кучетата бягаха много 
по-бързо от него; бялото се носеше като същинска 
хрътка. Немецът беше ужасно доволен, че кучето 
хвърчеше като фурия през прерията и че с всяка 
секунда се приближаваше все повече до вълка. В 
полза на кучетата се предлагаха много басове, но 
нямаше кой да ги приеме. Единствените басове, 
които се приемаха, бяха за едното против друго-
то куче. Сега младият вълк бягаше бързо, но след 
една миля бялото куче, което го следваше по пе-
тите, почти се изравни с него.

– Гледайте сега – извика немецът – как вълкът 
ще полети във въздуха!

Един миг двете животни бягаха едно до дру-
го. После изведнъж се отдръпнаха, без някой да 
излети във въздуха, но бялото куче се претър-
коли на земята с ужасна рана на плешката; беше 
вече извън борбата, ако не и убито. След малко, 
разтворило уста, долетя и белезникавото куче. 




