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Introducere
Devii răspunzător de-a pururi pentru
ceea ce ai îmblânzit.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Pentru orice există un început. Pentru legătura mea specială
cu lupii au fost trei „începuturi”: primul sărut al unui lup, primul lup sălbatic şi primul lup german.
Primul sărut l-am primit de la Imbo, un lup mascul canadian de şase ani, într-un ţarc cu lupi din America. Renunţasem
la vechea mea viaţă de avocat independent. Faptele penale,
litigiile pentru chirii şi divorţurile mă frustrau din ce în ce
mai tare. În loc să lupt cu elan pentru triumful dreptăţii, mă
chinuiam de la un termen la altul. Nu aveam detaşarea şi duritatea necesare unei bune avocate. Nu puteam şi nu voiam
să-mi trăiesc toată viaţa aşa. Voiam să-mi împlinesc în sfârşit
visul de o viaţă şi să îmbin dragostea pentru scris cu fascinaţia pentru lupi.
Fără studii de biologie, dar cu o doză zdravănă de pasiune şi optimism, mi-am depus candidatura la un curs practic
de cercetare a comportamentului de la centrul de cercetare
a lupilor din statul american Indiana. La discuţia preliminară,
coordonatorul studiului, prof. dr. Erich Klinghammer, mi-a
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Cum am sărutat un lup şi am devenit dependentă
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explicat că doar conducătorul haitei de lupi hotărăşte dacă
un practician este angajat sau nu.
Dar cum te promovezi în faţa unui lup? Din fericire nu a
trebuit nici să dansez, nici să cânt, nici să prezint alte numere
artistice, dar jur că nici la Germanii au talent nu aş fi fost mai
stresată – deşi aceasta este emoţia greşită când te întâlneşti cu
un lup dintr-un ţarc, după cum spunea Klinghammer: „Trebuie
să fii cât se poate de relaxată! Simte când eşti agitată”.
Încercaţi voi să rămâneţi relaxaţi când staţi faţă în faţă
cu un pachet de muşchi blănos de 50 de kilograme, care vă
fixează cu ochi galbeni imobili. În acel moment a trebuit să
mă gândesc la ciobănescul meu, prietenul şi confidentul din
copilărie. Bine. În fond, Imbo era şi el tot un câine mare – un
câine foarte mare. Instrucţiunile de siguranţă mă pregătiseră
pentru întâlnire şi îi asiguraseră din punct de vedere legal pe
administratorii ţarcului. Am semnat o exonerare de responsabilitate cu următorul conţinut înfricoşător: Sunt conştient
că există riscul să fiu rănit şi rănile să fie grave.
Astfel avertizată, am intrat în ţarcul de lupi cu doi îngrijitori, mi-am căutat o poziţie bună şi am tras adânc aer în piept.
Apoi lumea mea s-a redus la lupul care plutea spre mine cu
pas elegant de trap. Dungile argintii de pe blana lui luceau
în soarele după-amiezii. Nările îmi inspirau adânc mirosul,
urechile erau ridicate atent. Cu coada ochiului i-am văzut pe
ceilalţi membri ai haitei lui Imbo cum stăteau la gard şi aşteptau. În mod evident erau nerăbdători să vadă dacă aveam
să trec testul şi şeful avea să mă accepte. Şi eu la fel, pentru
că doar aşa aş fi avut voie să mă înscriu la practică. Acum important era să trec peste următoarele secunde.
Filmul din capul meu a început să se deruleze cu încetinitorul. Picioarele din spate puternice ale lupului s-au lăsat
un pic şi s-au pregătit de salt. Când a zburat spre mine şi eu
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i-am opus forţa mea, nu a mai existat cale de întors. Labele
cât nişte palme mi-au aterizat pe umeri, iar colţii lui impunători erau la doar câţiva centimetri de faţa mea. Lumea s-a
oprit în loc. Şi atunci m-a lins de câteva ori pe faţă cu limba
lui aspră. Acest „sărut” a fost momentul în care am început să
mă „droghez” cu lupi.
După ce am fost acceptată de Imbo, mi-am început practica în Wolf Park. Am învăţat tot ce se putea şti despre atitudinea şi comportamentului lupilor din ţarcuri, am crescut pui
de lup cu biberonul şi am primit în următoarele luni numeroase dovezi umede de iubire de la Imbo şi restul haitei.
Când, după o jumătate de an, am plecat în sălbăticia din
Minnesota, eram foarte învăţată şi credeam că ştiu totul despre lupi. Atunci am întâlnit pentru prima dată un lup sălbatic.
Cabana de lemn în care locuiam era departe de civilizaţie,
lângă un lac aflat în mijlocul unei zone cu lupi şi urşi. În prima
zi a anului, pe o temperatură de minus 30 de grade, mi-am pus
bocancii şi am plecat în căutare de urme de lup. Până atunci
nu-i văzusem la faţă pe vecinii mei gri, ştiam doar după urlete că sunt în preajmă. Însă în noaptea dinainte, în timp ce
stăteam şi admiram luminile polare în faţa cabanei, acompaniată de un cor de lupi, o mişcare pe lac îmi abătuse atenţia de
la spectacolul celest. Patru lupi alergau peste gheaţa lucioasă
şi urmăreau ceva, apoi au dispărut la orizont. Nu mi-am dat
seama ce urmăreau.
A doua zi de dimineaţă am pornit-o devreme în căutarea
lor. Le-am urmărit atentă urmele prin pădure. Duceau în desiş,
pe drumuri pline de lemne şi pietre, prin tufe, peste stânci şi
pietriş şi de-a lungul unor porţiuni acoperite de zăpadă. Înaintam anevoie. Din loc în loc dădeam peste câte o adâncitură
rotundă, probabil locul de odihnă al vreunui cerb. Marcaje
galbene mari în zăpadă arătau că şi lupii observaseră locul.
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După o oră de căutat urme am găsit pete de sânge proaspăt şi
un pic mai departe am descoperit un cerb alb cu coadă, mort.
Am îngenuncheat şi l-am atins. Încă mai era cald. Burta era
sfâşiată şi nu avea un picior din spate. Stomacul stătea într-o
parte, inima şi ficatul dispăruseră. Urmele de muşcătură de
pe beregată şi picioare sugerau că animalul nu suferise mult.
Lupii nu erau nicăieri, însă deodată am simţit că eram privită. Eram încă îngenuncheată în zăpadă. Nu e tocmai o poziţie bună, când în spatele tău se află un lup înfometat. M-am
ridicat cu încetinitorul şi m-am întors. Era acolo, la doar câţiva metri. Un lup cenuşiu. Cu părul de pe ceafă ridicat, de parcă ar fi trecut printr-un câmp electric, şi cu urechile în sus, a
înclinat un pic capul într-o parte şi m-a cercetat. Nările i-au
vibrat când a încercat să-mi prindă mirosul, dar vântul bătea
din direcţia opusă. Se vedea pe el: acest animal tânăr nu avea
nicio idee cine sau ce eram. Mi-am ţinut respiraţia. Sigur că
lupii sălbatici nu atacă oameni, dar oare o ştia şi acest lup? Îi
era foame şi între el şi hrana pentru care luptase din greu mă
aflam doar eu.
— Bună, lupule!
Eu am hârâit aşa?
Animalul s-a crispat şi a sărit cu un pas în spate. În acelaşi
timp şi-a băgat coada pe jumătate ridicată adânc sub burtă.
Curiozitatea s-a transformat în teamă. A făcut o jumătate de
piruetă pe picioarele din spate şi a ţâşnit în pădure. M-am
holbat fascinată încă multă vreme la copacii în spatele cărora dispăruse.
În următoarele luni am învăţat cu biologii de la International Wolf Center, un centru de cercetare a lupilor din Ely, în
nordul Minnesotei, şi cu lupii din faţa casei mele mai multe
despre viaţa şi comportamentul lupilor care trăiesc în sălbăticie, precum şi despre cercetare, telemetrie şi monitorizare.
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În 1995, când în Parcul Naţional Yellowstone din America au fost aduşi primii lupi canadieni, a început următoarea
parte a vieţii mele „lupeşti”: am lucrat ca voluntar în proiectul cu lupi al Parcului Yellowstone şi i-am ajutat pe biologi
la munca pe teren. În acest scop am stat mai ales în Valea
Lamar, o vale largă din nordul parcului naţional, la 2 500 de
metri înălţime, am studiat familiile de lupi care trăiau acolo
şi le-am comunicat biologilor observaţiile mele.
Asta a fost acum peste 20 de ani. De atunci am avut parte
de peste 10 000 de vizionări de lupi. Uneori eram despărţiţi
doar de câţiva metri. Nu m-am simţit niciodată ameninţată
şi nu mi-a fost teamă. Pentru mine era un mare privilegiu să
văd animalele aproape zilnic. Pentru a avea parte de aşa ceva,
zburam de câteva ori pe an 10 000 de kilometri peste Atlantic, pentru că în Germania încă nu existau oficial lupi. Când
în anul 2000 s-a confirmat că animalele acestea fricoase au
apărut şi aici, nu-mi făceam speranţe să le văd vreodată.
Şi a mai durat zece ani până când am văzut prima dată un
lup în Germania, în sălbăticie.
Veneam de la o prelegere şi luam la prima oră trenul ICE
de la Leipzig la Frankfurt. Însoţitorul de tren mi-a pus un
cappuccino pe masă şi tocmai mă pregăteam să-mi deschid
ziarul când m-am uitat pe fereastră şi am descoperit ceva
maro pe câmp. Când petreci mult timp cu animalele în natură, îţi dezvolţi o capacitate care seamănă cu amprenta vizuală
a unei prăzi sau a unui peisaj din capul unui lup. Înregistrez
inconştient o scenă pe care o văd şi simt că ceva nu e în regulă,
chiar înainte să-mi pot da seama ce anume. Acest sentiment
m-a cuprins brusc. Ce era asta? Picioare prea lungi ca să fie o
vulpe. Coadă lungă, deci nu era căprioară. Opriţi trenul, mi-a
trecut prin gând. Dar mergea nepăsător mai departe. M-am
lipit de fereastră, m-am aplecat peste masă şi am vărsat pa-
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harul de cappuccino peste ziar. Da, un lup! Stătea nemişcat şi
fixa ceva la marginea pădurii. Apoi, din cauza vitezei trenului, imaginea a dispărut.
A fost prima şi până acum singura dată când am avut norocul să văd în Germania un lup sălbatic.
Să observi lupii în sălbăticie este o poveste fără sfârşit. Eşti
acolo în momentul împerecherii, după puţine luni vezi cum
se rostogoleşte rezultatul din peşteră pe picioruşele scurte,
urmăreşti lupta celor mici pentru cel mai bun loc la „lăptăria”
mamei, te bucuri de primele succese vânătoreşti timide (ura –
un şoarece!), suferi cu ei când se rănesc, plângi când mor, râzi
la glumele şi jocurile lor, le urmăreşti flirturile, până când
cercul se închide şi totul se reia de la început.
Sunt „wolfaholică” declarată, dependentă de lupi, şi simt
că intru în sevraj când nu sunt cu ei. În zonele cu lupi îmi caut
mereu „marfa”, de care nu mă satur niciodată. Multor oameni le este suficient dacă văd un lup o dată sau de două ori
în viaţă. Mie nu, eu vreau mai mult. Şi aşa aştept următoarea
vizionare de lupi – indiferent că afară sunt minus 40 de grade
sau că soarele arde şi tăunii înţeapă. Îmi pun încă o pereche
de ciorapi, pun micile plăci cu încălzire în mănuşi sau mă ung
cu cremă protectoare şi soluţie împotriva ţânţarilor. Şi apoi
stau ore în şir într-o aşteptare încordată, suport orice vreme.
Şi asta pentru că ştiu că lupii fac anumite lucruri pe care nu
vreau să le ratez. Şi dacă chiar în momentul ăsta nu fac nimic,
vreau să ştiu ce urmează să facă.
Dacă nu sunt lupi prin preajmă, aştept până când vin. Şi
când apar în sfârşit, simt că se întâmplă ceva special. Sunt
momente intense, în care simt că lumea e vie şi stabilă.
Am marele noroc că lupii mă lasă să iau parte la viaţa lor –
la vânătoare, împerechere sau la creşterea puilor. Aşa am
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observat că seamănă la comportament foarte mult cu noi,
oamenii: sunt familişti grijulii, şefi de haită autoritari, dar
drepţi, sprijinitori milostivi, adolescenţi nebuni sau glumeţi
ridicoli.
În plus, am aflat din observaţiile mele că lupul este un maestru excepţional, de la care am avea ce învăţa pentru viaţă.
Haitele de lupi au devenit parte din mine. M-a schimbat
faptul că le-am studiat atâta vreme comportamentul social
complex. Concepte precum morala, responsabilitatea şi dragostea au căpătat un nou sens. Lupii sunt profesorii mei şi izvor de inspiraţie. Mă învaţă în fiecare zi să văd lumea cu alţi
ochi – ai lor.

1
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Însemnătatea familiei
Ne investim cele mai bune însuşiri în
dragostea de familie, pentru că ea este măsura
stabilităţii şi ne defineşte loialitatea.
HANIEL LONG

Lupii stăteau tolăniţi în zăpadă. Păreau un cerc de pietre cenuşii, din când în când se vedea cum tresare o ureche sau o
labă. O lupoaică suplă s-a întins şi s-a culcat pe o parte. Pe abdomenul inferior, o dungă argintie îi brăzda blana cenuşiu-închis. Ceilalţi aveau blana de pe spate închisă la culoare şi pete
ruginii pe piept. Părinţii-lupi se odihneau la câţiva metri depărtare, spate în spate, iar în jurul lor erau împrăştiaţi puii de
un an și de doi ani, extenuaţi de atâta alergătură şi de jocurile
în care trăseseră cu dinţii de lucruri cu fraţii lor.
Cei mici s-au trezit primii. S-au înghiontit unul pe altul şi
au sărit pe cei care încă mai dormeau. Timp de câteva minute parcă ar fi fost o gaşcă de adolescenţi plini de viaţă. Apoi
s-au scuturat şi s-au uitat de jur împrejur. Un pui de un an
a şters-o primul şi a sărit peste adulţii care moţăiau, ceilalţi
l-au urmat. Cel mai mic a alunecat şi a intrat în tatăl lui, care
a sărit şi l-a mârâit. Juniorul s-a lăsat imediat pe spate şi a
scheunat, la care tatăl lui l-a lins pe faţă. Gaşca de huligani
s-a întors. Au sărit peste conducătorul haitei, s-au tăvălit cu
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De ce este important să avem grijă de cei care
ne sunt încredinţaţi
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el prin zăpadă şi au şters-o. Asta i-a trezit pe ceilalţi membri
adulţi ai familiei.
Puii de lup au alergat la lupii adulţi şi i-au asaltat cu pupături, i-au lins şi i-au muşcat uşor şi drăgăstos. Au sărit peste ei
şi s-au înghiontit, au format o bilă uriaşă, astfel încât era greu
de spus unde se termina un lup şi unde începea altul. Plini de
dragoste, cuprindeau cu dinţii boturile fraţilor lor, se întorceau, se frecau şi se atingeau, se târau sub cioturi de trunchi,
ţopăiau peste stânci şi plonjau printre tufele care le stăteau în
cale. Peste tot erau ochi scânteietori şi cozi mişcătoare ca nişte elice. Cei mai vrednici săreau direct în învălmăşeală, doar
ca să fie şi ei acolo. O expresie pură a bucuriei de a trăi.
Unul dintre ei s-a căţărat pe un deal, urmat de fraţii mai
mici. S-au privit unii pe alţii, apoi s-au aruncat împreună la
vale şi au alunecat pe derdeluşul înzăpezit. În acelaşi timp se
învârteau împrejurul propriei axe şi făceau nori de zăpadă.
Odată ajunşi jos, arătau ca nişte lupi polari.
În cele din urmă, unul dintre ei a ridicat glasul. Alţii au intervenit şi ei. Apoi aproape toţi s-au ridicat în picioare şi au
început să urle, cu timbruri cât se poate de diverse. Unii cântau, alţii ţipau agitaţi, doi au ridicat capul rămânând culcaţi şi
au urlat la rândul lor. Cântul s-a ridicat precum un crescendo
spre înălţimi şi a explodat într-un final grandios.
Primii lupi au luat-o la fugă. Câţiva pui s-au mai jucat de-a
prinselea. Dar apoi toată familia s-a pus în mişcare şi a mărşăluit în şir indian peste creasta muntelui. Puţine scene din
natură sunt atât de îmbucurătoare ca o familie de lupi.* Spre
deosebire de creaturile care mârâie şi îşi arată dinţii pe care
* O haită de lupi este cel mai adesea compusă dintr-o pereche de părinţi şi urmaşii ei (copii
din prima şi a doua generaţie), precum şi din unchi şi mătuşi izolaţi. Este deci vorba despre
o familie în sens biologic. Ocazional se poate întâmpla ca în haită să fie primiţi imigranţi.
În studiile moderne despre lupi în libertate, noţiunile „haită” şi „familie de lupi” sunt
folosite cu acelaşi sens. O haită este o familie de lupi şi invers.
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le vedem în filme, viaţa lupilor sălbatici este definită de armonie şi de un comportament jucăuş şi drăgăstos. Puii sunt
comoara iubită şi protejată a haitei şi sunt trataţi ca atare. Nu
doar părinţii se ocupă de ei, ci şi restul familiei, inclusiv mătuşile, unchii şi fraţii mai mari, şi doar într-un mod care poate
fi descris ca altruist, deci jertfelnic. Membrilor mai bătrâni şi
răniţi ai familiei li se aduce mâncare şi nu sunt lăsaţi niciodată de izbelişte. Fiecare membru al haitei ştie unde îi este locul şi cine ia deciziile. Toţi îşi dau unii altora mereu dovezi de
ataşament şi respect prin interacţiuni şi ritualuri ce se repetă
constant. Legăturile puternice de familie reprezintă în sălbăticie o protecţie importantă, care te ajută să supravieţuieşti.
Sistemul social al haitelor de lupi este obiectul multor studii realizate atât de biologi, cât şi de psihologi, care sunt de
părere că omul poate învăţa multe despre sine dacă observă
lupii. Pentru a le înţelege mai bine comportamentul social,
biologii comportamentali au împărţit lupii în două tipuri fundamentale de caracter.
Tipul A este curajos, vioi şi extravertit. Vrea să treacă prin
perete cu capul şi este adesea depăşit când se confruntă cu situaţii noi pe care nu le poate controla. După un eşec are nevoie de pauze mai lungi. Lupii (şi oamenii) cu o asemenea personalitate sunt în mod normal veseli, dar şi obositori – cel puţin
atât timp cât pot face totul cum vor ei. Dacă nu, sunt cuprinşi
de nedumerire şi strigă după ajutor.
Cu totul altfel este tipul B. Atitudinea lui principială faţă
de viaţă constă într-o reţinere distinsă. Asemenea caractere
introvertite aşteaptă întâi să vadă ce se întâmplă, însă apoi se
adaptează mai bine.
O familie de lupi este compusă în principiu dintr-o îmbinare de asemenea tipuri de personalitate. Cei doi conducători,
părinţii, sunt aproape de fiecare dată o combinaţie de tip A cu

EL L I H. R A DI NG E R
24

tip B, care se completează reciproc. Asta nu înseamnă însă că
tipul A este de fiecare dată masculul şi tipul B, femela.
Şi la noi, oamenii, există aceste tipuri diferite de caracter. V-aţi pus vreodată în sinea voastră întrebarea cărui tip îi
aparţineţi? Dacă sunteţi tipul extravertit, A, trebuie să învăţaţi să vă stăpâniţi în anumite situaţii şi să nu acţionaţi prea
impulsiv. Dacă sunteţi tipul B, reţinut şi timid, uneori acţionaţi prea încet şi nu reacţionaţi suficient de repede. Nu uitaţi
vorba că „pe cel care ajunge prea târziu îl pedepseşte viaţa”.
Bineînţeles că între aceste două tipuri de personalitate
mai există tot felul de variante şi de tipuri mixte. Eu însămi
mă socotesc o formă moderată de tip B, cu uşoare influenţe
de tip A.
Această descoperire m-a ajutat personal şi în relaţiile cu
alţi oameni, după deviza: „Ăsta e tip A sau B, nu poate altfel”.
Criticii împărţirii în tip A şi tip B sunt de părere că şi caracterul se poate schimba oricând. Însă din proprie experienţă aş
spune că personalitatea de bază iese în cele din urmă mereu
la iveală, în ciuda oricăror eforturi de o parte sau de alta, deci
că nu ne putem ieşi pe termen lung din piele.
La fel ca lupii individuali, şi familiile de lupi au un fel de
personalitate de grup. Astfel, anumite haite sunt caracterizate de pildă prin stăpânitori samavolnici sau prin indivizi îmbufnaţi. Diferitele caractere care se adună laolaltă fac astfel
ca o haită să fie în principiu mai prietenoasă, ca lupii Druid, şi
alta mai serioasă şi mai de temut, ca lupii Mollie.* În schimb,
lupii Lamar din Yellowstone au din belşug ambele tipuri de
personalitate. Lucrul acesta devine evident mai cu seamă
când traversează o stradă cu turişti şi maşini. Cei din tipul A
* Haitele de lupi din Yellowstone îşi iau numele în general după zonele de unde au venit.
Lupii Druid trăiau la poalele muntelui Druid Peak. Excepţiile sunt haita Leopold, numită
după activistul pentru protecţia naturii Aldo Leopold, şi haita Mollie. Pentru forţa şi
puterea lor, printre altele, lupii Mollie au fost numiţi astfel după Mollie Beattie, principala
susţinătoare a repopulării cu lupi, care a murit de cancer la puţin timp după întoarcerea lor.
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fac acest lucru fără probleme, siguri pe ei, uneori chiar fără
să bage în seamă oamenii. În schimb, cei din tipul B nu sunt
dispuşi să traverseze strada decât în caz de extremă urgenţă.
Îmi amintesc de o întâmplare din mai 2011. Un lup adult
foarte precaut tip B încerca disperat să traverseze strada, dar
nu avea curaj din cauza numeroşilor turişti. Prefera să aştepte
căderea întunericului şi căuta un loc unde să se ascundă. Însă
din întâmplare s-a apropiat prea mult de o vizuină de coioţi.
Părinţii coioţi au ţâşnit şi l-au atacat. Deja stresat de bipezi,
iar acum vânat şi muşcat de fund de rudele mai mici, a băgat
viteză şi a alergat la stradă, direct prin grupul de oameni. Se
pare că pentru el erau răul cel mai mic.
Din 2012, lupii din SUA nu mai sunt specie protejată şi sunt
vânaţi şi în zonele limitrofe ale Parcului Yellowstone. În parcul naţional sunt în continuare protejaţi. Dar lupii nu ţin seama de graniţe. Ies din parc şi intră în bătaia puştilor vânători-
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Un lup Druid de un an (tip A) traversează nonşalant strada, fără să se sinchisească de maşini
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lor. Mă întreb dacă în această situaţie lupii tip B, ca fricosul de
mai sus, nu au şanse mai bune de supravieţuire. Poate că cei
curajoşi cuceresc lumea, dar cei tăcuţi, lipsiţi de îndrăzneală,
supravieţuiesc.
Structurile de putere sunt stabilite la mamifere încă din ordinea familială. Părinţii hotărăsc pentru copii, fraţii mai mari
pentru cei mai mici. Asta înseamnă că ierarhia nu trebuie dobândită prin lupte sau negocieri sau – cum se întâmplă cu proprietarii de câini – ţinând seama de cine are voie pe canapea
şi cine nu. Părinţii nu trebuie să demonstreze că au ultimul
cuvânt. Îl au. În baza experienţei hotărăsc în privinţa binelui
şi a siguranţei grupului, pentru că îşi doresc ce e mai bine pentru toţi.
La lupi totul se învârte în jurul familiei. Ea este baza lor, siguranţa, stabilitatea, scopul lor de a fi. Sunt gata şi să-şi sacrifice viaţa pentru ea. În aprilie 2013 mă aflam, împreună cu alţi
oameni care studiau lupii, pe un deal din Lamar Valley, pentru a arunca o privire la vizuina unde năştea lupoaica Lamar.
Trecuseră cinci zile de la naşterea puilor. Deodată am văzut
16 lupi din haita Mollie alergând prin pădurea în care se afla
vizuina. M-am temut de ce-i mai rău. Apoi din pădure s-au întors 17 lupi, cu lupoaica Lamar un pic în faţa lor. Fugea ca să-şi
salveze viaţa. Născuse de câteva zile patru pui şi era slăbită.
Lupii Mollie se apropiau cu viteză, iar eu mi-am ţinut respiraţia. Lupoaica s-a refugiat pe o stâncă abruptă. În curând avea
să trebuiască să se oprească, la dispoziţia urmăritorilor, care
o puteau ucide cu uşurinţă. Copiii ei neajutoraţi aveau să moară la rândul lor. Fie lupii Mollie aveau să-i omoare în vizuină,
fie aveau să moară de foame.
Dar subestimaserăm voinţa de supravieţuire a lupoaicei.
A alergat spre strada unde erau turişti. Această lupoaică era
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obişnuită cu oamenii, a traversat strada, s-a oprit şi a privit
înapoi spre lupii Mollie, care nu îndrăzneau să meargă mai
departe.
Chiar dacă lupoaica era de acum în siguranţă, familia ei era
în continuare ameninţată. Între ea şi copiii ei erau atacatorii,
care acum nu aveau decât să se întoarcă, să se ducă la vizuină
şi să ucidă puii.
În acest moment, una dintre fiicele de doi ani ale mamei
Lamar a apărut lângă lupii Mollie, care au atacat-o imediat.
Fiica a alergat spre est, departe de peştera cu pui, urmărită
îndeaproape de lupii Mollie. Tânăra lupoaică era una dintre
cele mai rapide din haita ei şi cunoştea fiecare piatră şi tufiş
din zona ei. A reuşit uşor să scape de atac.
Lupii Mollie au alergat enervaţi de câteva ori de colo colo,
apoi s-au întors fugind în zona lor. În acel an nu au mai apărut în zona vizuinei Lamar. Cum au plecat atacatorii, lupoaica-mamă Lamar s-a întors la puii ei. Am văzut-o după câteva
săptămâni cu urmaşii ei sănătoşi şi voioşi.
Familia – schimbă totul. Pentru ea suntem dispuşi să renunţăm la ceva, să facem sacrificii.
Deşi s-a spus de nenumărate ori că e depăşită, familia nu
e nici la noi, oamenii, expirată, ci continuă să dăinuie. Conceptul de familie nu cuprinde doar căsătoria clasică, ci este
asociată şi cu copiii din căsătorii anterioare, părinţi singuri şi
parteneriate homosexuale.
Cu cât mai rapidă şi mai complexă devine lumea de „afară”,
cu atât mai mult tânjim după familie şi valori vechi precum
comunitatea, onoarea, încrederea şi fidelitatea. În faţa unei
realităţi copleşitoare, ne refugiem într-o lume clar definită, pe care să ne putem baza. Morala dezlănţuiţilor ani ’68,
în care ne-am răzvrătit împotriva sistemului cu modelele lui
de viaţă tradiţionale, a lăsat locul celei din anii 1950. Deodată
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mulţi oameni sunt din nou mulţumiţi cu dulapurile de perete
şi repartizările şi nu-i deranjează să fie socotiţi din această
cauză filistini.
Lupii sunt filistini prin excelenţă. Trăiesc în conformitate
cu valorile după care tânjim noi. Îşi transmit între ei rezistenţa şi siguranţa prin numeroase ritualuri comune.
Ritualurile sunt o parte importantă a vieţii lupilor şi contribuie la consolidarea relaţiilor: ceremonialul de trezire pe
care l-am descris la începutul capitolului, salutul adresat animalelor care conduc haita, când se întorc dintr-o expediţie de
vânătoare, urlatul împreună.
Ca şi pentru lupi, şi pentru oameni ritualurile familiale
sunt indispensabile. Mijlocesc apropiere, viaţă în comun, orientare şi consolidează coeziunea. Ne dăm seama cât de importante sunt în viaţa de zi cu zi abia când dispar.
Ritualurile din vremurile trecute – mersul duminica la biserică, urmat de masa în familie şi de vizita la bunica – aproape au dispărut din familiile moderne. Dacă am reuşi măcar o
dată pe zi să strângem toată familia la masă, tot ar fi ceva.
Eu însămi încerc, oricât de agitată ar fi viaţa, să-mi păstrez
măcar o zi pe săptămână pentru familie sau prieteni. Trăirile
comune dau sentimentul apartenenţei şi le definesc mai puternic identitatea oamenilor şi implicit conştiinţa ancestrală
că nu vor fi lăsaţi de izbelişte. Este însă important ca ritualurile de familie să fie respectate consecvent. De regulă, copiii sunt încântaţi de asemenea ritualuri, pentru că o astfel de
rutină încetăţenită le structurează ziua – de pildă, masa luată
constant în comun este o ocazie de a consolida comunicarea
între părinţi şi copii.
Şi puii de lup trebuie să înveţe pentru viaţă. Şi o fac urmărindu-i pe părinţi şi imitând ce fac aceştia. E drept că au încă toa-
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te libertăţile copilăriei, dar uneori şi micilor lupişori trebuie
să li se stabilească limite.
La începutul unei veri am urmărit o familie de lupi care
umbla prin valea Lamar din Yellowstone. Un pui de lup venea
agale în urmă. Mereu se găsea ceva mai interesant de descoperit şi adulmecat ca să nu se ţină aproape de haită. Familia a
aşteptat de câteva ori până a prins-o din urmă. Dar la un moment dat a pus punct. Lupii au mers mai departe şi l-au lăsat
în urmă pe visător. Când a observat că pierduse contactul, a
intrat în panică şi a început să urle prelung, ca să-i cheme înapoi pe ai lui. Înainte funcţionase mereu, de data aceasta a fost
în zadar. Abia seara familia de lupi l-a cules pe piticul vizibil
uşurat. Îşi învăţase lecţia şi de atunci s-a ţinut mereu de grup.
Aşa funcţionează educaţia prin metoda lupilor: tânărului
lup nu i se interzice nimic, poate să experimenteze singur şi
învaţă cu această ocazie că fiecare acţiune are consecinţe. Lupii-părinţi le transmit urmaşilor o îmbinare bine dozată între
bunăvoinţă şi îngrădire a libertăţii, comuniune sociabilă şi
stabilirea de limite.
Însă într-un punct metoda de creştere a lupilor se deosebeşte de cea a multor părinţi umani: sunt uniţi şi se manifestă împreună în afară. Lupişorii nu au nicio şansă să se folosească de un părinte împotriva celuilalt, după deviza „dacă
tata nu-mi dă voie, mă duc la mama”. În problemele de educaţie toată familia, inclusiv unchii şi mătuşile, este unită. Toţi
iau parte la disciplinarea urmaşilor. Şi, astfel, nici lupii adulţi
nu se amestecă atunci când un pui de un an îl disciplinează pe
unul mai mic care îl calcă prea tare pe nervi.
Puii de lup au nevoie, la fel ca pruncii omeneşti, de părinţi
care să le indice direcţia. De modele după care să se orienteze
şi care – dacă e nevoie – să stabilească fără ezitare şi limite.
Toată familia se ocupă de creşterea urmaşilor. În timp ce
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puii sunt încă alăptaţi în vizuină, tatăl şi fraţii mai mari îi aduc
mamei hrană. Mai târziu toţi membrii familiei îi hrănesc pe
micuţi, băgându-le pe gât carne gata digerată.
Lupii-taţi sunt absolut nebuni după puii lor. Şi puternicul
şef al haitei de lupi Druid era un tată entuziast. Nu doar că s-a
ocupat plin de dragoste de propriii copii, ci a adoptat chiar şi
câţiva nepoţi, după ce una dintre fiicele lui s-a întors gestantă în sânul familiei, în urma unui scurt tête-à-tête cu un lup
străin. Una dintre activităţile preferate ale şefului haitei era
să se joace şi să se lupte cu puii. Se prefăcea cu mare plăcere
că pierde. Îl lăsa pe unul dintre lupii mici să sară pe el şi să-l
muşte de blană. Apoi se arunca pe spate, în timp ce micuţul se
urca triumfător pe el, dând din coadă.
Capacitatea de a mima un lucru – în cazul de faţă, înfrângerea – arată că animalul înţelege cum este perceput de ceilalţi
comportamentul lui. Este un semn de inteligenţă. Şi cu siguranţă micuţii ştiau că „supunerea” era mimată, dar aşa puteau
afla cum te simţi când învingi ceva cu mult mai mare decât
tine. Lupii au nevoie în fiecare zi a vieţii lor de vânători de
acest tip de încredere.

Un pui încearcă să vadă dacă nu va mai primi totuşi mâncare
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Dar nici părinţii-lupi nu sunt perfecţi. Şi ei pot să aibă toane, sunt supăraţi, frustraţi, furioşi şi nerăbdători sau bucuroşi, iubitori, entuziasmaţi şi binedispuşi. Aceste emoţii se
schimbă des, ca la noi, oamenii, dacă dimineaţa ne-am trezit
cu faţa la pernă. Dacă însă în anumite situaţii părinţii-lupi
sunt nerăbdători, acest lucru nu schimbă nimic din relaţia
fundamentală de încredere dintre membrii familiei.
Şi puii de un an din familiile de lupi dau dovadă de o grijă
plină de dragoste faţă de fraţii mai tineri. Rolul lor este de
neînlocuit şi ajută la supravieţuirea familiei. Dacă un rând de
pui nu supravieţuieşte, fraţii lipsesc anul viitor ca ajutoare la
creştere.
Am fost martora unui moment deosebit de iubire frăţească într-o primăvară, când topirea zăpezii transformase râurile în curenţi nestăviliţi. Este perioada în care familia de lupi
se mută din vizuini în zona de vânătoare, aşa-numitul loc de
întâlnire. Pentru asta trebuie să traverseze şi râuri. Adulţii
înoată înainte şi le arată micuţilor cum se face. Urlă de pe malul celălalt şi îi îndeamnă să-i urmeze. Am văzut un pui care
nu avea curaj şi alerga de colo colo pe mal, scâncind. Îşi tot
băga laba în apă şi se întorcea descurajat. Până la urmă sora
lui a înotat înapoi la el, a înhăţat un băţ de pe mal şi i-a abătut
puiului atenţia prin jocuri. Apoi l-a ademenit în apă cu băţul şi
l-a ajutat astfel să ajungă pe malul celălalt.
Într-o familie de lupi fiecare membru este important pentru grup şi îşi are locul unde este nevoie de el. Unde este acest
loc nu decid părinţii sau şefii haitei, ci mai degrabă tinerii
lupi îşi descoperă repede calităţile şi intervin când este nevoie. Există gonaci rapizi, de neînlocuit la vânătoare, în zăpada
înaltă cei mai voinici aleargă în frunte şi fac urme, iar cei deosebit de răbdători sunt bone excelente.
Noi, oamenii, avem la rândul nostru aptitudini individuale, pe care le putem folosi pentru binele familiei sau în viaţa
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profesională. Unii dintre noi sunt răbdători şi ştiu să asculte,
alţii sunt impulsivi şi generează noi idei. Alţii, iarăşi, sunt făcători de pace şi împăciuitori. Lucru valabil şi în haita de lupi,
unde există personalităţi care sunt în stare să readucă pacea.
Se pun între cocoşii care se ceartă şi se mârâie – stoici, relaxaţi
şi conştienţi de forţa lor interioară. Când valurile se domolesc
şi toată lumea se linişteşte, lupii îşi reiau activitatea cotidiană.
Foarte des, când urmăresc viaţa de familie a lupilor, mă întreb
de ce la noi, bipezii, lucrurile par mult mai complicate. Poate
că din cauză că la noi familia nu este în centrul preocupărilor,
ca la lupi?
Nu! Dimpotrivă. Astăzi familia este mai puternică decât
oricând şi relaţia între părinţi şi copii este cum nu a mai fost
de nu ştiu când. Acesta este rezultatul studiului Shell pentru
tineret din 2015. Aproape 90 la sută dintre tineri au o relaţie bună cu copiii lor şi aproape trei sferturi vor să îşi crească
propriii copii la fel cum au fost ei crescuţi. Sunt de părere că
este nevoie de o familie pentru a fi fericit. În aceste vremuri,
când pretenţiile cresc la şcoală, în formare şi în primii ani de
carieră, cei mai mulţi tineri găsesc la părinţii lor sprijin şi susţinere emoţională. Dar, chiar dacă ne dorim să avem o familie
în centrul vieţii, la noi, oamenii – spre deosebire de lupi –, dorinţele şi realitatea se bat cap în cap.
Într-o haită de lupi, toţi membrii se orientează după conducătorii experimentaţi, care, ca părinţi, le arată ce înseamnă responsabilitatea şi hotărăsc ce e mai bine pentru familie.
Sigur că fiecare lup are posibilitatea să meargă pe propriul
drum sau să protesteze împotriva hotărârilor luate de conducători. Este liber să o facă. Cu toate acestea, conducătorii
experimentaţi sunt foarte respectaţi. O familie de lupi funcţionează prin coeziunea ei strânsă şi necondiţionată şi prin

Cine face parte din familia de lupi este un lucru decis atât prin
naştere, cât şi prin condiţiile sociale. Dacă, de pildă, într-o
haită animalele înrudite între ele sunt peste medie, celor din
afară le este mai uşor să fie acceptate. Lupii evită astfel endogamia şi este menţinută diversitatea genetică.
Am putut observa într-o zi însorită din iarna lui 2003 cum
este primit un străin în familie – în valea Lamar, numită, da-
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grija reciprocă între membri. Uneori mai citim că vreun lup
bătrân sau bolnav a fost ucis de haită. Se poate întâmpla într-o situaţie nefirească, în îngrădire, dar nu are legătură cu
realitatea din sălbăticie. Am văzut multe situaţii în care lupii
au fost răniţi la vânătoare sau în lupta cu un concurent. De
fiecare dată familia a avut grijă de ei. Când plecau la vânătoare, unul dintre ei rămânea cu cel rănit. Când se întorceau, îi
aduceau de mâncare. Odată am văzut chiar cum lupii mestecau carnea pentru un lup bătrân, aşa cum fac în general doar
pentru pui. Animalele bolnave şi bătrâne sunt îngrijite până
se fac bine.
Tocmai această însuşire de a avea grijă de ceilalţi îi face pe
oameni să semene atât de mult cu lupii. Chiar şi la maimuţe
masculii adulţi au grijă doar de pui, cât sunt încă mici. Să cari
tot anul hrană şi să ai grijă de ceilalţi membri ai familiei chiar
când sunt bolnavi sunt lucruri pe care le fac doar oamenii şi
lupii de ambele sexe.
La o primă vedere, cimpanzeii par să semene mai mult cu
oamenii decât lupii. Dar adulţii de primate nu ajută la hrănirea puilor sau la îngrijirea bătrânilor. Lupii şi oamenii se înţeleg mai bine. Este unul dintre motivele pentru care, cu multă
vreme în urmă, nu am invitat maimuţele, ci lupii să împartă
viaţa cu noi. Lupii, câinii şi noi – nu este de mirare că ne-am
găsit. Suntem făcuţi unii pentru ceilalţi.

