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Poprrrn BtlÁNcvÁ:
BASNIC|G DRUŽ|NA KOLEM ŠvnNoy DuoÁrn

Blanka Hemelíková

Ve čNrtek 28. záÍi 2000 nalezla ve věži Ústavu pro českou literaturu
Blanka Hentelíková dosud neznámy rukopis a s pietou ho otiskla y Ceské lite-
rahlÍe. Rukopis je pÍesvědčiyott ukázkou názont Popellg, Biliánové na parodii.

Literární vŤení v 90. leteclr l9. století se nejzajínravěji pronlítlo v časopise
Šl,anda Dudák. V roce l890 a pak l893 zde debutova| vzácrr! básnicky talent
Karel Mašek napodobením téměŤ všech souvěkych autoru. o rok později lryšly
fyto verše knižně v moderní sbírce, první svého ďruhu: Utíkej, Káčo'| čili Jak by
někteŤí ze souvělqlch veršovc česlg,ch zpracovali thema národní písně: Utíkej,
Káčo, utíkej, honí tě kocour divokej. Káča utíká co n že, kocotu. ji ch"vtit nemtiže,
Dovolil si hádati Karel Mašek, zlany Fa Presto.

Karel Mašek na radu Ignáta Herrnranna, duchaplnélro redaktora Švancfu
Dudáka,lyšel vstĚíc náročnému českému čtenáťi tohoto časopisu. Byl to čtenái,
které|ro nám moh|a záviděti celá Evropa, čtenái, ktery byl všestranně vzdělan! a
vtipn , ovšem právě proto, Že čet| Švandu Dudáka. ČtenáŤ tento také dťrvěrně znal
autory nejrúznějšího naturelu, staré i nové, od Tandariáše a J. J. Kolára pŤes Jana
Nerudu a Elišku Krásnohorskou aŽ k Jaroslavu Vrchlickéntu a Juliu Zeyerovi.
Pouze zdánlivě se Mašek inspiroval oblíbenou hospodskou zábavou, která spočí-
vala v hereckérrr karikování ,'evropskych vytečrríkŮ.., a téŽ vlivent německé
lrudební zábavy v napodobování stylu ,,ntistr 

.. na noti'vry lidové písně.
Krásny a hodnotny byl dobol".i kriticky ohlas. Básník Enranuel z Čenkova'
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jeden z recenzentti krríŽky', si upŤímně pochvaloval drulrou strárrku věci, a to
zastoupené autory:

,,Máme jiŽ dosti rázovi[ich figur, jest dosti individualit na našem >Par-
nasse<, jak ,,dokazuje kníŽečka páně Maškova...2

Bylo by ovšem nesprávné podeďívati Emanuela z Čenkova z ješitnosti, i
kdyŽ byl zastoupen nrezi parodovanyimi autory. Podotkl totiŽdá|e spravedlivě' Že
Karel Mašek nicméně ještě není tak velh./ parodik, jako je on velk! básník:

Mašek ,,není dosud parodistou ve velkénr stylu..' ,'ale snad jínr bude.., ,je
poetich.Ím šaškem.., ,,ktery vzbuzuje smíclr títn,žepoeticky skvostné šary,'vyprij-
čené od básníkri. oblékne na cirkusového šaška... 3

Chci se dále zastaviti u někten.ich jednotlivlch poétri a Maškov'-ich portré-
t . Nejzdaii lejšíjestzcelanepochybněpojednáníve styluJuliaZeyera, neboťzde
rynikl Zeyer jako teoretik:

Pamt A. B. v Trapezuntě.
Pžipisuji Vám tuto básežt. /.../ Mimoděk píipadla mi na mysl indická báj o
šakalu a dívce ze sbírlE ,, Pančatantra,, a našeI jsem originelní shodu mezi
ní a českou písní Utíkej, Káčo!. /.../ Pžijmete ji zajisté vlídně, ač žijeme
v době, kdy utilitáňsly realismus snaže se bojovati za prcwdu, za povzne-
sení bídnych, zatlačljevšechno koňení se kráse o sobě. Shovívavy tisudek
Váš nli postačí, nebot'vyvíte, že neohlížím se na lEselobrvy ntračnopo:or
šosáclEch, actvokátslych a kantorslych kritik , jinž by moje báse zajisté
byla pÍíliš romantickou, i kdybych siji byl sám,vymyslil.

Ve Vodiianech' v červenci ]8** J. Z.

(Utíkej, Káčo! Dále UK, s. 84-85)

Zde se otevírá další otázka, a to o |oze chŮvy v české literatuÍe. Zce|a
nepochybně to byla zásluha Zeyerovy milé chrivy, že hošek Zeyer písničku
Utíkej, Káčo, unrěl. Její role byla ovšem shodou okolností linritována, protože
chúva, pocházející z Unhoště, nenohla budoucílro ronrantika Zeyera naučiti i
vhodnější romantickou variantu této písně ze Sedlčanskal- Červená, nlodráfiala,
kde jsi ji' milá, trhala?

Jest dále velkou zásluhou Karla Maška, Že jímavě ukazuje také básnickou
družinu Žen, a to všechny tŤi: Irmu Geisslovu, RŮŽenu Jesenskou a Elišku
Krásnohorskou' S láskou je portrétována vlastenecká lyrička Eliška Krásno-
horská v básni: Jen vyš ! ! ! (UK, s. 36). Lze naprosto určitě podle pŤenádherného

I

2
3

Emanuel z Čenkova: ..Kare| Mašek, Utikej, Káčo!'', I' itertirnilrsry l5, l894, č. |2' s.
204-205, r/6.
TmtéŽ. s.204.
TamtéŽ: s. 204.

bojovného a udatného incipitu nalézti pŤedlolru. Je jí čtenáŤkami milovarrá Svá-

hJavička: Znáš běsa toho, ktery pouští ruží (UK' s. 36)

Velmi věmě je vystiŽena lrma Geisslova. Její báseí Píseíl o nlé mašině

lry'jadruje snahy Ženy vyrovnati se muži a každodennost vlastenecké společnosti

zen. Nejae totiž o píseĎ šicího stroje' jak by se mohl domnívati čtenáŤ muŽ, n;Íbrž

o !okomotivu:

Noc se snesla na nádraŽí,
stichly hIučné stroje,
svítily tínr temnem pust]im

rudé oči dvoje.

íi" rnnc ;. d.ruŽkou nrilou

čern! zjev tvuj děsn!'
hukot jeho skolébá mne

nejsladčeji ve Sny.
(UK, s.20-21)

Jak Mašek dovedl pěkně nalézti ,,Achillovu patu.. básníkú, dosvědčuje

zdaÍí|ábáseí Naivní kocotir podle Josefa Svatopluka Machara, kde ,,Achillovou

patou..Macharovou jestjeho nedrivěra k Ženám. Ta nru nedovoluje ponoiiti se do

.on,un.. lásky, nlbrŽ veáe básníka k prozaizaci. Jinak r,".itečná báseř n.rá zde však

chybičku v symbolice. Kocour nemúŽe b;iti ,,naivní... To se nesrovnává S ezop-

sklmi bajkami. Škoda, Mašku! ! !

Ten naivní kocour! Neznal dosud,

Že pak najde místo lásky
jen stopY oPrchalYch vnad'

na tváŤi pudr, v čele vrásky

a v srdci nudu, tmu a chlad.
(UK ,  s . 55 )

Toto jenrné vcítění do duše básníkoly bylo v obdobné míŤe dáno i

v.j,bornému zaku Karla Maška, JiŤímu Haussnrannovi. Zpě'v rotu., portrét skvělé

duše Neumannovy' se zcela lryrovná portrétu Macharovu:a

Jiri Hao,sma,'n' Zpěvy hantivé,l9l9, s' 47
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t . Nejzdaii|ejší jest zcela nepochybně pojednání ve s|ylu Julia Zeyera, neboť zde
rynikl Zeyer jako teoretik:
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PÍipisttji Vám tuto básežl. /.../ Mimoděk pÍipadla mi na mysl indická báj o
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My roury vodovodové, dešťové a kanálové,
kovové, hliněné' staré i nové,
/. . . /
hltáme tisíce zahozenÝch brakri
a zapácháme.

(UK, s .47)

V knize Utíkej, Káčo, kterou musím jenom opěvovati, nacházíse nicméně
jeden pŤece jenonr nezce|a podaŤeny vtip. Jde o báseř dle VavŤince Lebedy.
Mašek se s autorem, jelrož jméno skutečně zní VavŤinec Lebeda, seznámil
v Lebedově u Chrásru u Plzně a z vese|ého rozmaru mu namluvil, Že humor
časopisu Švanda Dudák je prostomysln1i a nenáročn]f', zaměŤeny na okruh pros-
qich čtená , kterym se líbí všechno. Vyloudil tak od něho jednu báseĎ a tu potom
z mladického Žertu otiskl v originálnín znění. Stačí, uvedenre-li zde pointu:

A mi pak, kŤesťanové, ot kocoura
se učme conám tato bájka káŽe:
ať mladé díÍLry nechá starí šťoura
ať ta mu o5 záda neukáŽe.

(UK, s .47)

Není divu, Že nakladatele po pŤečtení trefil šlak. Mašek litoval, Že se do
toho pletl, ale již bylo pozdě. Dlouho potonr nemohI najíti nakladatele, kteryi by se
ho nebál.
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Jnr ro BYLo DCoPRAVDY S BABtČt<u

Aiois Burda

ToŽ to Vánl mosím povykládat, jak to bylo doopravdy s ttt Babičkti, jak
profesorka Janáčková vŽdycky vykládá, že uŽ kdyŽjsern pŤišel na tu fakultu, Že
jsem byl ta osobnost, protoŽe jsem jí hned na jednom z prvních senrináŤri Ťékl'
Že Babičku jsem nikdy nečét| a nikdy číst nebudu. Tož to druhé je možná pravda,
ale to prvé bylo poněkudjináč.

Je holti skutečnosťri' že kdyŽjsem na fakultu pŤišél, nebyl jsem zrovna
dvakrát nejvzdělanější, protoŽe jsenr něl to ščestí, že jsenr jako stÍední školu
studoval unprum a tam profesÓŤi dost dbali na to, aby nám nechali čist lrlalu
pro další vzdělávání a nezatěžovali nás piíliš zbytečn1ima informacema, coŽ se
ukázalo jako dost mridré, protoŽe jsem tak měl pŤíležitost na vysokej škole
dozvědět se nrnoho norn./ch a zajínravych věcí, které bych jinak zna|uŽpŤedenr a
nevěnoval bych jim tedy takovri pozornost. A navíc nrřa na tu lysokri nebrali
klulivá tomu, Že abych něco piedem věděl. TenkráttotiŽ naša stralla a vláda
kottečně dospěla k poznání, které je na americkych univerzitáclr běŽné, totiŽ, Že
nejlepšími studenry nejsri ti, co se našprtaj na maturitu nebo piijímač}qy, ale ti, co
umějri hrát poiádně americky fotbal, bejsbol, basketbal, nebo alespoĎ dobŤe
plavat či běhat. A tak aj nrĎa vzali kvrilivá tonru' Žejsenr byl atlet, co běhal pies
pŤekáŽky, a nevadilo ani,jakjsenr byl hlrip!, ba ani, žejsem nebyl v esesem a tak
jsem kazil stoprocentní statistiku prvních ročníkŮ.

ToŽ hl p1i jsem tedy byl, nikoliv však nesečtěly, však aj tu Babičku jsem
od dětství párkrát pŤečétl a protojsem moh| na torn senrináŤu doktorce Janáčkové
tvrdit, co bych tvrdil aj včil, totiŽŽe sri knihy, které bych malym děckárn necpal,
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