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KníÏky pro milovníky psÛ

D

nes je v‰echno trochu jinak. Nejen
odborn˘mi, ale i beletristicky zpracovan˘mi knihami o psech pﬁetékají pulty snad kaÏdého knihkupectví. Tato
nesporná v˘hoda v‰ak má také svá úskalí.
V bohaté nabídce je tûÏké se orientovat
a rozli‰it kvalitu od braku, lidé mají na
ãtení mnohem ménû ãasu a dûti, jimÏ je
vût‰ina knih o psech urãena pﬁedev‰ím,
ãtou stále ménû... A tak mnozí z mlad‰ích
ãtenáﬁÛ moÏná uÏ ani netu‰í, kdo to byli
Lassie, Buck nebo Bella. Pﬁi‰lo nám to
‰koda, a tak jsme se rozhodli nejslavnûj‰í
psí literární hrdiny alespoÀ letmo pﬁipomenout. ZaslouÏí si to...

LASSIE SE VRACÍ
KdyÏ anglick˘ spisovatel Eric Knight
napsal na poãátku 40. let minulého století vcelku jednoduch˘ pﬁíbûh o fence,
která hledá cestu domÛ, asi sám netu‰il,
Ïe se mu pod rukama zrodil snad nejslavnûj‰í psí pﬁíbûh v‰ech dob. U‰lechtilá
kolie Lassie, kterou její chudá rodina musí v dobû hospodáﬁské krize prodat a která se posléze na vlastní pûst vrací domÛ
pﬁes celou Británii a zaÏívá pﬁi tom spoustu dobrodruÏství, si získala srdce stamilionÛ ãtenáﬁÛ. K tomu, Ïe se Lassie stala
nezapomenutelnou literární hrdinkou,
v˘znamnou mûrou pﬁispûlo i filmové
a posléze televizní zpracování.
Lassie pochází z Yorkshire, kde se podle
autora „psÛm daﬁí lépe neÏ kdekoliv jinde“ a „kde si jich lidé povaÏují nejvíce na
svûtû“. A právû hlubo-

Psi z knížek
Snad vût‰ina z nás, kteﬁí máme rádi psy a zajímáme se
o nû, v dûtství nad‰enû hltala knihy o psech. I kdyÏ dﬁívûj‰í
doba psÛm, ale ani volnému pﬁístupu ke svûtové ani na‰í
literatuﬁe, pﬁíli‰ nepﬁála, nejslavnûj‰í psí literární hrdinové
se k nám pﬁece jen dostali. Pravda, nûkteré knihy vy‰ly
jen v jednom jediném vydání v uvolnûn˘ch ‰edesát˘ch
letech, pﬁesto se v myslích lidí dokázaly zabydlet.
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ké pochopení pro psy je patrné i z knihy.
I kdyÏ v ní jsou pﬁítomny romantické
a sentimentální rysy a o vûrohodnosti
v‰ech popisovan˘ch historek by bylo
moÏno pochybovat, nelze jí upﬁít, Ïe
vychází z velmi dobré reálné znalosti psÛ
a jejich svûta i prostﬁedí anglick˘ch chovatelÛ. âi‰í z ní, Ïe autor psy opravdu
miloval a chtûl jim prostﬁednictvím oslavné knihy vzdát hold. A to se mu stoprocentnû podaﬁilo.

BELLA A SEBASTIÁN

Foto archiv autora

Aãkoliv také k úspûchu tohoto díla francouzské autorky Cécile Aubryové v˘-

znamnou mûrou pﬁispûl ve své dobû
i u nás velmi oblíben˘ televizní seriál,
velkou pÛsobivost nelze upﬁít ani jeho
literární pﬁedloze. Osiﬁel˘ cikánsk˘ chlapec Sebastián pﬁi‰el na svût vysoko
v horách ve stejn˘ den, kdy se na jejich
druhém konci narodila bûlostná fenka
Bella. Oba jsou sv˘m zpÛsobem vydûdûnci, které lidská spoleãnost zavrhla,
a tak je témûﬁ zákonité, Ïe ãasem je osud
svede dohromady a stanou se nerozluãn˘mi pﬁáteli. Ov‰em neÏ k tomu dojde,
ãeká je celá ﬁada dramatick˘ch událostí
vrcholících tím, Ïe Bella zachrání Sebastiána z laviny. TakÏe kniha mÛÏe
skonãit vûtou „Jestli existuje ‰tûstí,
poznali ho Bella a Sebastián“.
DobrodruÏn˘ pﬁíbûh je sice urãen pﬁedev‰ím dûtem, ale story sirotka bojujícího
s lidskou zlobou a nacházejícího sílu
k Ïivotu v horské pﬁírodû a ve vztahu ke
psu je natolik pÛsobivá, Ïe má ‰anci zaujmout i dospûlé. Ve své dobû velmi úspû‰ná kniha se doãkala pokraãování, které

pod názvem Sebastián mezi lidmi vy‰lo i u nás. Bella v ní
ov‰em hraje uÏ jen vedlej‰í
roli, hlavní pozornost autorky
se zde pﬁesouvá od psa ke
koním, a tak toto pokraãování do na‰eho pﬁehledu vlastnû ani moc nepatﬁí.

VOLÁNÍ DIVOâINY
– BÍL¯ TESÁK
„Psí pﬁíbûhy“ zaujímají
v díle svûtoznámého
amerického spisovatele
Jacka Londona velmi
v˘znamné místo. Tento
dobrodruh, zlatokop
a námoﬁník získal ke psÛm
hlubok˘ osobní vztah v dobách, kdy
r˘Ïoval zlato na Alja‰ce, plavil se po
moﬁích a kﬁiÏoval polární pustiny na
psím spﬁeÏení. Dva romány, které z tohoto úseku svého Ïivota vytûÏil a jejichÏ
hlavními hrdiny jsou psi, patﬁí k tomu
nejlep‰ímu, co na poli „psí“ literatury
vÛbec kdy vzniklo. I kdyÏ i Londonovy
psí pﬁíbûhy byly opakovanû filmovû zpracovány, nic nepﬁekonalo pÛsobivost literární pﬁedlohy. Pﬁedev‰ím z ní lidé
dodnes dÛvûrnû znají vlãího kﬁíÏence
zvaného Bíl˘ tesák, procházejícího promûnou ze psa v divokou ‰elmu a zase
zpût, i vÛdce psího spﬁeÏení Bucka, kter˘
uposlechne volání divoãiny, po smrti
svého pána uteãe do tundry a stane se
vÛdcem vlãí smeãky. Kromû jedineãného
líãení severské pﬁírody a jejích lidsk˘ch
obyvatel a dobrodruÏného, velmi napínavého dûje patﬁí k nejvût‰ím pﬁednostem
obou knih obrovské pochopení pro
nitern˘ Ïivot psÛ. Autor se vcítil do du‰í
sv˘ch psích hrdinÛ do té míry, Ïe s nimi
prakticky spl˘vá. „V obraze psa dokázal
vyjádﬁit svou vlastní radost ze Ïivota
a své chlapecké touhy. To on, Jack
London, uhání v lesních dálkách v ãele
vlãí smeãky,“ pí‰e se v doslovu. A proto
mu jsme jeho vyprávûní schopni i po více
neÏ stu letech vûﬁit.

T¤I MUÎI VE âLUNU
(O PSU NEMLUVù)
I kdyÏ v samotném nadpisu Jerome
Klapka Jerome pﬁiznává psu místo
podruÏné, vlastnû upozorÀující na to, Ïe
pes Montmorency je jen vedle‰jí postavou, hned úvodní vûtou to vyvrací: „Byli
jsme ãtyﬁi– George, William Samuel Harris, já a Montmorency.“ A skuteãnû: drsnosrst˘ foxteriér Montmorency je plnohodnotn˘m hrdinou, kter˘ po svém
glosuje dûní a nezﬁídka vystupuje do dûje

i
jako
jeho hlavní postava. „Tﬁi muÏi“ pﬁedstavují
klasické dílo humoristické literatury, jehoÏ vtip ani po více neÏ stu letech
(1. vydání 1889) nevyprchal a spolehlivû
dokáÏe rozesmát i dne‰ního ãtenáﬁe.
A protoÏe humor se, jak známo, tûÏko
zprostﬁedkovanû popisuje, pﬁijmûte jako
pozvánku k ãetbû následující charakteristiku Montmorencyho: „Montmorency má
takov˘ ten v˘raz „Ach, ten svût je tak zkaÏen˘ a já bych si tolik pﬁál ho zlep‰it
a zu‰lechtit“, takov˘ ten v˘raz, jak˘ dovede vehnat slzy do oãí zboÏn˘ch star˘ch
dam a pánÛ. KdyÏ se ke mnû pﬁistûhoval,
aby Ïil na mé útraty, nevûﬁil jsem, Ïe se mi
podaﬁí uchovat ho pﬁi Ïivotû. Sedával
jsem u nûho a pozoroval ho, jak leÏí na
dece a vzhlíÏí ke mnû, a ﬁíkával jsem si:
„Ach jé, tenhle pejsek tady dlouho nebude. Toho mi jednou unesou v nebeské
káﬁe, nic jiného ho neãeká. “ Ale kdyÏ jsem
pak zaplatil dobrého pÛl tuctu kuﬁat, která roztrhal; kdyÏ jsem ho vrãícího a rafajícího vyvlekl za zátylek ze sto ãtrnácti pouliãních rvaãek; kdyÏ mi jedna rozbûsnûná
Ïenská pﬁinesla ukázat mrtvou koãku
a ﬁíkala mi vrahu; kdyÏ mû soused, co bydlí ob dÛm, pohnal pﬁed soud, ponûvadÏ
pr˘ nechávám volnû pobíhat krvelaãného
psa, kter˘ ho za chladné noci zahnal do
jeho vlastní kÛlny a pﬁes dvû hodiny mu
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nedovolil vystrãit ze dveﬁí nos; a kdyÏ
jsem se dozvûdûl, Ïe ná‰ zahradník se vsadil, Ïe Montmorency zakousne ve stanovené dobû tolik a tolik krys, a vyhrál tﬁicet ‰ilinkÛ, zaãal jsem vûﬁit, Ïe ten mÛj
pejsánek bude pﬁece jen ponechán na
svûtû o nûco déle.“

TVÒJ SLUHA PES
A JINÉ POVÍDKY
Nositel Nobelovy ceny za literaturu
Rudyard Kipling je sice ‰iroké veﬁejnosti
znám pﬁedev‰ím svou Knihou dÏunglí,

kde psi nevystupují, ale pﬁesto mûl ke
ãtyﬁnoh˘m pﬁátelÛm ãlovûka velmi kladn˘ pomûr a pokládal je za plnohodnotné
ãleny spoleãnosti. V˘sledkem tohoto vztahu je mnoÏství povídek a básní. Jejich
nejãastûj‰ím hrdinou je skotsk˘ teriér
Stapf, kter˘ pﬁedstavuje sám sebe v první
osobû. Prostou ﬁeãí hovoﬁí se sv˘mi psími
kolegy, svého pána naz˘vá sv˘m bohem,
uvaÏuje jednodu‰e a pﬁímoãaﬁe komentuje okolní dûní. Pﬁesto se nejedná o nevûrohodnou antropomorfizaci, protoÏe
autor se snaÏí pﬁísnû drÏet psího náhledu
na vûc a pﬁiblíÏit tak lidem uvaÏování
jejich ãtyﬁnoh˘ch pﬁátel. Rudyard Kipling
neãinil mezi psy rozdílu z hlediska jejich
pÛvodu: nejãastûji jsou sice jeho hrdiny
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teriéﬁi, které sám vlastnil, ale jindy popisuje i kﬁíÏence nebo polodivoké indické
párie. Nûkteré jeho pﬁíbûhy jsou komické,
jiné velmi dojemné aÏ patetické. PsÛm
také Kipling vûnoval nûkolik sv˘ch
pohnut˘ch básní. Soubory psích povídek
vycházely nejãastûji v doprovodu jednoduch˘ch, ale velmi pÛsobiv˘ch ãernobíl˘ch ilustrací J. G. Stampeho, kter˘mi
malíﬁ dokázal v˘bornû vystihnout jedineãnost situací i zvíﬁecích charakterÛ.

DÁ·E≈KA âILI ÎIVOT ·TùNùTE
Jak bychom mohli opomenout vûhlasné
dílko vûhlasného autora! Foxteriérka
Karla âapka mûla kdysi ‰tûÀátka. Zaujalo
ho to jako kaÏdého milovníka psÛ, kter˘
podobn˘ zázrak poprvé zaÏije na vlastní
oãi. Ov‰em na rozdíl od nás obyãejn˘ch
smrtelníkÛ se geniální spisovatel chopil
pera, tuÏky a fotoaparátu a ztvárnil v˘voj
‰tûnûte takov˘m zpÛsobem, Ïe se tím
trvale zapsal do dûjin (nejen) ãeské literatury. Dá‰eÀka je zﬁejmû jeho nevydávanûj‰í knihou, vy‰la uÏ v desítkách vydání.
Na nemnoha stránkách se âapkovi podaﬁilo vtipnû, jednodu‰e a s porozumûním
vykreslit první t˘dny Ïivota
‰tûnûte se v‰emi radostmi
i strastmi, které to pﬁiná‰í.
K Dá‰eÀce neodmyslitelnû
patﬁí autorovy fotografie
a humorné perokresby blíÏící se nûkdy aÏ kreslen˘m
vtipÛm. Dá‰eÀku není tﬁeba
doporuãovat, Dá‰eÀku není
nutné znovuobjevovat: Dá‰eÀka je stále pﬁítomna ve
vût‰inû domácích knihovniãek i v povûdomí nás v‰ech.

ROBIN
Stejnû jako Tﬁi muÏi i Robin se
vymyká z bûÏnû pﬁijímané teze,
Ïe knihy o psech jsou urãeny
pﬁedev‰ím dûtem. Humoristick˘
román Zdeny Fr˘bové urãitû ocení spí‰e dospûlí. Autorka b˘vá
díky nûmu nûkdy pﬁirovnávána
k Ameriãance Betty McDonaldové
(Vejce a já). Samozﬁejmû s tím roz-

dílem, Ïe dûji‰tûm Robina je ãeská kotlina
v dobách nedávno minul˘ch a jeho hlavním hrdinou je pes. I v tomto pﬁípadû to
je foxteriér (stálo by za samostatnou úvahu, proã jsou nejãastûj‰ími psími literárními hrdiny právû teriéﬁi). Robinovy neuvûﬁitelné kousky vám spolehlivû
polechtají bránici, aã ve chvíli, kdy se odehrávaly, autorce vût‰inou moc do smíchu
nebylo. (ani jedna pﬁíhoda pr˘ není smy‰lená). Vhodná ãetba pro ty, kteﬁí uvaÏují
o poﬁízení psa a nedokáÏou si pﬁedstavit,
co v‰echno by to mohlo obná‰et.
Jak jsme na úvod upozorÀovali, tento
pﬁehled „psí“ literatury nechce b˘t niãím
jin˘m neÏ letm˘m nahlédnutím a pﬁipomenutím kníÏek, které jste moÏná kdysi
ãetli nebo jeÏ by vás coby milovníky psÛ
mohly potû‰it. Je docela dobﬁe moÏné, Ïe
vá‰ oblíben˘ psí hrdina je úplnû jin˘ nebo
Ïe nám nûkteré v˘znamné dílo z této
oblasti uniklo. Budeme rádi, kdyÏ nám ho
pﬁipomenete a pﬁípadnû doplníte vlastní
vzpomínkou nebo názorem.
Lea Smrãková

