
Glóbus se štítkem 

  

Někdy v roce 1976 nebo 1977 se v desátém patře panelového domu v Praze na Proseku objevily 

zárodky několika cizích jazyků. Mohl za to žákovský glóbus s údaji o výrobci a s vysvětlivkami 

na štítku umístěném na stěnu glóbusu tam, kde štítek neměl co zakrýt – uprostřed Tichého 

oceánu. Pětiletý majitel glóbusu neuvěřil, že se pod štítkem skrývá jen voda, a domyslel si tam 

světadíl, kterému dal jméno Rat. 

V Ratu bylo zpočátku šest zemí: Dajsko, Rajsko, Hrnohrajsko, Knauker, Fylden a Ryss. Během 

tří let se svět pod štítkem glóbusu zaplnil dobrodružnými příběhy, pohádkami vyprávěnými na 

dobrou noc, sportovními kluby hrajícími s opravdovým míčem, koupelnovými zpěváky – 

a cizími jazyky. Nejvíc se o nich dozvíme z přehledu sepsaného, když bylo demiurgovi osm let. 

Přehled uvádí u každé země jméno prezidenta a podprezidenta (zřejmě podle vzoru poručík – 

podporučík), u monarchií jméno krále, kardinála (hádáte správně, pisatel hltal Tři mušketýry), 

rádců a nejlepšího sluhy (dětská představa vlády), jména nejlidnatějších měst, nejvyšších hor, 

nejdelších řek a největších vodopádů, jména nejslavnějších zpěváků, herců a spisovatelů 

a podivné charakteristiky obyvatelstva (např. Ve Fyldenu žijí indiáni a běloši. Ve Fyldenu žijí 

chudí, normální i bohatí. Chudí mají zvířata.) Po straně vždy najdeme slovníček se zhruba 

čtyřiceti výrazy, velkou většinou substantivy. Je z toho myslím dobře patrné, k čemu světadíl 

svému dětskému tvůrci sloužil především: k vymýšlení slov, k jazykové tvorbě světa. 

Tak kupříkladu v Dajsku se mluvilo obráceně česky. Mezi vyjmenovanými umělci jsou jména 

jako ířiJ azoK, aneliM ávochorH nebo valcáV ceblB, nejdelší řeka se jmenuje akeř áhuolD. Do 

slovníčku jsou zařazena i ecvolsotic, aby bylo vidět, že ona obrácenost je totální: bum bác – mub 

cáb. 

Rajština je pro změnu češtinou pochroumanou, neuměle napodobovanou. Muž se řekne mus, žena 

éa, dítě ide, vesnice vesica, koupelna toapielna. Radost z beztrestného kontaktu se zakázanými 

výrazy je patrná ze slov vůl (= dvůr) a chissel (= záchod, tedy hajzl). Nejčastější křestní jména 

umělců jsou Urko (= Jiří), Ghana, Ianna a Papizs (= Pavel). Čeština se deformuje často pomocí 

zkracování a vynechávání, a tak není divu, že se vedle umělkyň paní Pohazové a Audímové 

objevuje i pouhá Ová. 

Hrnohrajština je pokus vystavět jazyk na třech centrálních hláskách s, e, v. Nejslavnější 

spisovatel se jmenuje Josev Humusev, kardinál je Esesav Vasese. Slovníček obsahuje slova 



kanoesev, tělysev (to je opravdu tělo), kolosev (= hlava), ocasev (= hezký letoun), ale také 

(ironické? v osmi letech?) mijisoumar (= autobus) nebo motory (= tříkolka). 

Knauker byl zpočátku stát, kam lze koncentrovat všechno ošklivé – asi aby vyniklo, jak krásné 

jsou ostatní ratské země. Proto se jeho prezident jmenoval Močom Chčitysi, proto se tamní jazyk 

hemžil hláskami ztělesňujícími odpornost: č, ž, ř, ň, ť. Později se z knaukerštiny stal jazyk, kde je 

možné všechno. Pár jmen pro ilustraci: Šaděťižoa Regořisčajová, Olčubigi Mojichabbububu, 

Ňessiero Tabuabukemiec, Nosorožie Wová. Osmiletý zeměpisec už věděl, že některé země se 

v jazyce svých obyvatel nazývají úplně jinak než v češtině, a tak ke dvojicím Německo-

Deutschland a Finsko-Suomi přidal svoji: Knauker-Šlatroe. 

Fylden a Ryss byly země nejmilejší, jejich jazyky pak (jakoby) germánské – samé r, g, tvrdé y, 

taková byla tehdejší chlapcova představa jazykové krásy. (Nijak to ale neznemožňovalo umístit 

do Ryssu Vondráčka, olympijského vítěze ve skoku do dálky bez rozběhu, jenž se zrodil v létě 

1977 na túrách tiesňavami Slovenského ráje.) Jak nádherně chlapsky zněla jména největšího 

fyldenského jezera Hyrdedons nebo slavného fotbalového klubu z téže země FC Rygrtýna! Na 

přehlasované vokály, v germánských jazycích běžné, bylo asi obtížné pamatovat, a tak se odbyly 

jedním rysským jménem: Mylas Kölnüfrä. 

Slovníčky těchto dvou jazyků však napovídají i něco o chápání slovotvorných zákonitostí, 

přechylování, antonymie a snad i příbuznosti jazyků. Sport se fyldensky řekne blis, sportovec 

blistongas; papír je jógs, blok jógsoys; vodovky jsou lighare, tempery ligsoare. Ovšem fix je fix, 

to je přece mezinárodní slovo. Číslovka tři zní ve fyldenštině sre, podle anglického three. Špatný 

se řekne aosmalus, protože aos je ne a malus je dobrý (vztah k latině veškerý žádný – náhoda). 

Reg je ryssky muž, rego žena; ryn je pán a ryno paní. Ron – kde, ronys – někde, rog – kdo, rogun 

– někdo, roy – kdy, royus – někdy. Méně pravděpodobná je zato fyldenská opozice figlaso – 

figlosa (malovat – psát). 

Ještě před vznikem popisovaného přehledu přibyl k dosud známým zemím ostrovní stát Zerdon, 

jehož jazyk se vyznačoval převahou vokálů nad konsonanty (v řeči, ne v systému) a odporem 

k internacionalismům (překládaly se i kajak, kánoe a hotel), a pak také Grantinie, velký ostrov 

objevený uruguayci. To byl začátek úpadku: v Grantinii se totiž mluvilo španělsky. Později 

přibyly anglofonní země Aldonie a Ascollersko. Fantazie už si nevystačila sama, hledala oporu 

ve skutečnosti. Chtělo se uplatnit získávané znalosti z angličtiny, kombinovat (spíš než tvořit) 



anglická jména... Původní země a původní jazyky byly odsunuty na okraj zájmu. Svět pod 

štítkem glóbusu splynul se světem skutečným. 

Robert Adam 


