
nes je v‰echno trochu jinak. Nejen
odborn˘mi, ale i beletristicky zpra-
covan˘mi knihami o psech pfietéka-

jí 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 pfiipo-
menout. ZaslouÏí si to...

LASSIE SE VRACÍ
KdyÏ anglick˘ spisovatel Eric Knight
napsal  na poãátku 40. let minulého sto-
letí vcelku jednoduch˘ pfiíbûh o fence,
která hledá cestu domÛ, asi sám netu‰il,
Ïe se mu pod rukama zrodil snad nejslav-
nûj‰í psí pfiíbûh v‰ech dob. U‰lechtilá
kolie Lassie, kterou její chudá rodina mu-
sí  v dobû hospodáfiské krize prodat a kte-
rá se posléze na vlastní pûst vrací domÛ
pfies celou Británii a zaÏívá pfii tom spou-
stu dobrodruÏství, si získala srdce stami-
lionÛ 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 jin-
de“ a „kde si jich lidé povaÏují nejvíce na

svûtû“. A právû hlubo-
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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 cho-
vatelÛ. âi‰í z ní, Ïe autor psy opravdu
miloval a chtûl jim prostfiednictvím oslav-
né knihy vzdát hold. A to se mu stopro-
centnû podafiilo. 

BELLA A SEBASTIÁN
Aãkoliv také k úspûchu tohoto díla fran-
couzské 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˘ chla-
pec 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 vydû-
dûnci, které lidská spoleãnost zavrhla,
a tak je témûfi zákonité, Ïe ãasem je osud
svede dohromady a stanou se nerozluã-
n˘mi pfiáteli. Ov‰em neÏ k tomu dojde,
ãeká je celá fiada dramatick˘ch událostí
vrcholících tím, Ïe Bella zachrání Se-
bastiána z laviny. TakÏe kniha mÛÏe
skonãit vûtou „Jestli existuje ‰tûstí,
poznali ho Bella a Sebastián“.
DobrodruÏn˘ pfiíbûh je sice urãen pfiede-
v‰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 zau-
jmout i dospûlé. Ve své dobû velmi úspû‰-
ná kniha se doãkala pokraãování, které

pod názvem Sebastián mezi lid-
mi 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 pokraãová-
ní do na‰eho pfiehledu vlast-
nû 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 toho-
to 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 zpra-
covány, nic nepfiekonalo pÛsobivost lite-
rární pfiedlohy. Pfiedev‰ím z ní lidé
dodnes dÛvûrnû znají vlãího kfiíÏence
zvaného Bíl˘ tesák, procházejícího pro-
mûnou 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 napína-
vého 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 posta-
vou, hned úvodní vûtou to vyvrací: „Byli
jsme ãtyfii– George, William Samuel Har-
ris, já a Montmorency.“ A skuteãnû: drs-
nosrst˘ foxteriér Montmorency je plno-
hodnotn˘m hrdinou, kter˘ po svém
glosuje dûní a nezfiídka vystupuje do dûje

i jako
jeho hlavní posta-
va. „Tfii muÏi“ pfiedstavují
klasické dílo humoristické litera-
tury, 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 charakteris-
tiku Montmorencyho: „Montmorency má
takov˘ ten v˘raz „Ach, ten svût je tak zka-
Ïen˘ a já bych si tolik pfiál ho zlep‰it
a zu‰lechtit“, takov˘ ten v˘raz, jak˘ dove-
de 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 nebu-
de. Toho mi jednou unesou v nebeské
káfie, nic jiného ho neãeká. “ Ale kdyÏ jsem
pak zaplatil dobrého pÛl tuctu kufiat, kte-
rá roztrhal; kdyÏ jsem ho vrãícího a rafají-
cího vyvlekl za zátylek ze sto ãtrnácti pou-
liãních rvaãek; kdyÏ mi jedna rozbûsnûná
Ïenská pfiinesla ukázat mrtvou koãku
a fiíkala mi vrahu; kdyÏ mû soused, co byd-
lí 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 vsa-
dil, Ïe Montmorency zakousne ve stano-
vené dobû tolik a tolik krys, a vyhrál tfii-
cet ‰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 klad-
n˘ pomûr a pokládal je za plnohodnotné
ãleny spoleãnosti. V̆ sledkem tohoto vzta-
hu 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 komentu-
je okolní dûní. Pfiesto se nejedná o nevû-
rohodnou 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

teriéfii, které sám vlastnil, ale jindy popi-
suje 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 jedno-
duch˘ch, ale velmi pÛsobiv˘ch ãernobí-
l˘ch ilustrací J. G. Stampeho, kter˘mi
malífi dokázal v˘bornû vystihnout jedi-
neãnost  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 litera-
tury. Dá‰eÀka je zfiejmû jeho nevydáva-
nûj‰í knihou, vy‰la uÏ v desítkách vydání.
Na nemnoha stránkách se âapkovi poda-
fiilo 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 blí-
Ïící 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 knihovni-
ãek 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 oce-
ní 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 hlav-
ním hrdinou je pes. I v tomto pfiípadû to
je foxteriér (stálo by za samostatnou úva-
hu, proã jsou nejãastûj‰ími psími literár-
ními hrdiny právû teriéfii). Robinovy neu-
vûfiitelné kousky vám spolehlivû
polechtají bránici, aã ve chvíli, kdy se ode-
hrávaly, 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 pfiipo-
menutím 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 

PSI V LITERATU¤E

KníÏky pro milovníky psÛ 

34 SVùT PSÒ 8/06

SP 08/06 32-34 Psí knihy  13.7.2006 10:59  Stránka 34


