My roury vodovodové,dešťové
a kanálové,
kovové,hliněné,staréi nové,
/.../
hltáme tisícezahozenÝch brakri
a zapácháme.
(UK, s.47)
V knize Utíkej,Káčo, kterou musímjenom opěvovati, nacházísenicméně
jeden pŤecejenonr nezce|a podaŤenyvtip. Jde o báseř dle VavŤince Lebedy.
Mašek Se s autorem, jelrož jméno skutečnězní VavŤinec Lebeda, seznámil
v Lebedově u Chrásru u Plzně a z vese|éhorozmaru mu namluvil, Že humor
časopisuŠvandaDudák je prostomysln a nenáročn1f',
zaměŤenyna okruh proskterym se líbívšechno.Vyloudil tak od něhojednu báseĎa tu potom
[ich čtenáiú,
z mladickéhoŽertu otiskl v originálnínrznění.Stačí,uvedenre-lizde pointu:

Jar rc BYLo DCoPRAVDYS BABtČt<u
AioisBurda

A mi pak, kŤesťanové,
ot kocoura
se učmeconám tato bájka káŽe:
aťmladédíÍL7nechá staríšťoura
aťta mu o5 záda neukáŽe.
(UK, s.47)
Není divu, Že nakladatelepo pŤečtení
trefil šlak.Mašek litoval, Že se do
tohopletl' alejiŽ bylo pozdě.Dlouho potonrnemohlnajítinakladatele'kteryiby se
ho nebál.
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ToŽ to Vánr mosím povykládat,jak to bylo doopravdy s tttBabičkti,jak
profesorka Janáčkovávždycky vykládá, žeuŽ kdyŽjsem piišel na tu fakultu, Že
jsem by| ta osobnost, protoŽejsem jí hned na jednom z prvních senrináŤŮŤékl,
Že Babičku jsem nikdy nečét|
a nikdy čístnebudu.Tož to druhéje moŽná pravda,
ale to prvébylo poněkudjináč.
Je holti skutečnosť, že kdyžjsem na fakultu pŤišé|,
nebyl jsem zrovna
dvakrát nejvzdělanější,protoŽejsenr něl to ščestí,
žejserrrjako stiedníškolu
studoval unprum a tam profesÓŤidost dbali na to, aby nám nechali čistrilrlalu
pro dalšívzdělávání a nezatěžovalinás piíliš zbytečn ma informacema,coŽ se
ukázalo jako dost mridré,protoŽejsem tak měl pŤíležitost
na vysokej škole
dozvědět se nrnoho norn./cha zajínrav,./ch
věcí,kterébych jinak zna|uŽpŤedenr
a
nevěnoval bych jim tedy takovri pozornost. A navíc nrĎa na tu r,ysokrinebrali
klulivá tomu, Že abych něco piedem věděl. Tenkrát totiŽ našastraIraa vláda
kottečnědospěla k poznání,kteréje na americkych univerzitách běŽné,totiž,Že
nejlepšímistudentynejsriti, co se našprtaj na tnaturitunebo piijímač}qy,
ale ti, co
umějri hrát poŤádně americky fotbal, bejsbol, basketbal, nebo alespoř dobie
plavat či běhat.A tak aj nrĎa vzali kvrilivá tonru' Žejsenr byl atlet,co běhal pies
pŤekáŽky,
a nevadiloani,jakjsem byl hlrip!, ba ani, Žejsem nebyl v esesema tak
jsem kazil stoprocentnístatistikuprvníchročníkŮ.
ToŽ hl p1ijsem tedy byl, nikoliv však nesečtěly,všakaj tu Babičkujsem
od dětstvípárkrát pŤečétl
a protojsem moh| na torn senrináŤudoktorceJanáčkové
tvrdit, co bych tvrdil aj včil, totiŽŽe sri knihy, kterébych nralym děckárnnecpal,
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naopak bych je pied nimi tajil. To dá pŤecerozum' Že takovékníŽky,jako je
Babička,nemožriučitelky strkat klukonr, co chtějťrčístVerna či nějakédobrodruŽnéindiánky, nebo lrolkám vysazenym na milostnéronránky.Takovtl Babičku
bych pŤedděckama schováva|alespoĎ do dvaadvaceti,Máclrriv Máj do prvních
tak do šestnácti,a Švejka,toho bych zakáza|čístvribec.Ten
let postpubertálních,
by se podle mřa musel čístpotajmua pod lavicli, pod hrozbri trestua lylričeníze
školy,coŽ by literatuie moh|o jen prospět.ToŽ toto a takovétodalšívěci jsem
vyk|ádal paní profesÓrce' co byla tehdy ještějen doktorkri, ale ona se nedala a
chtěla mĚa zachránit pro budricnost, a tak Íkal'a, že má dcérku a aj syna, co je
plně nraličk!, a pŤestooba Babičku stražněžeruabez níneusn , a žeaj já bych ju
měl rád, jen kdybysme měli moŽnost si promítnritrťrmézfilmování toho kusa a
pak to srovnat s tri knihri, coŽ se ale nedá. A já jsem Ťekl,pročby se nedalo, a
spolu s kolegri Jiruškemjsme to zaŤídili,Že jsme si ty ruznéadaptacepromítali,
takŽez toho vznikl cel1icyklus, kten./trval aj v dalšíchletech.
PŤiznám,jinf pedagog by moŽná nade mnri mávl rukri, odepsal by mĎa a
nenechalmřa jako idijota a provokatérapostupit do dalšíhoročníka.Leč paní
profesÓrka se ukázala jako pravá matka studentria rozhodla se nenechatmřa rrist
jako vlka v lese, takže místo aby se na mĚa zlobila, vtáhla mĎa do takového
tyma, co zkrinralsrldničkyv l9. století,najrnějistéhoŠimečka,
studentského
pokuď ty s dničky byly vubec jeho. TakŽe, kdyŽ pak z toho byla knížka'dělal
jsem do ní pŤedmluvu nebo doslov, to už si nevzpomínám, a tak díky paní
profesÓrceJanáčkovéjsempoprvépoznal,jakje to krásné'když člověkliteraturu
nečte,ale píšeo ní,a tak se naplno věnuje něčemu,co nikdo, ale vŮbec nikdo na
nic nepotiebuje. A tím se rozlrodlo o ménrŽivotníosudu, i o tonr, Že jsem záhy
zklamal náš socialistick;i stát, tedy naděje, co byly do mĎa nejvyššímiorgány
vkládány, a zanechal at|etiky' kvúlivá kteréjsem byl na q'sok školu pŤijat,a
Za coŽtedy možeprofesÓrka Janáčková,protoŽenebltjí, už
věnoval se líteratuĚe.
olympijsky
vítěz.(Nebo aspoĎ druhy.)
bych byl dávno
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PŘrvcunnn
Mustlsn
MazáČová
Stanislava

Myslím' Že ze všech,kteríprispěli do tohoto souboru' znám Jarku Janáčkovou nejdéle.Pomala jsem ji v roce l950 na pedagogickéfakultě, kde ona uŽ
by|atzv. pomocnou vědeckou silou na Vodičkově kateďe českéliteratury.UŽ
tehdy, ačkoli teprve ve druhém ročníkustudia, by|a znáná pod označením
Musilisa Piemoudrá (za svobodnase jmenovala Musilová). Spojovalo mne s ní
patrně i to, že jsme obě pocházely z venkova, do gynrnázia jsme osm let
kulturní základ jako praŽštíkolegové.
dojíŽděly,roáodně jsme neměly takov,.1i
jsme
a
tím víc pro nás studiunr a nroŽnosti
na
literatuŤe
Tím víc
byly závislé
Života v Praze znamenalyudálost, zjevení,kterénrujsme riplně propadly. Hned
k odborné
zpočátkujsem rozpomala charakteristickouvlastnostJarčinapŤístupu
práci. Svéautoryajejich dílanejens nadhledemanalyzovala,ale vjejím postupu
empatie,kterou nikterak neskr1ivala.Vzpomínala, že
byla vždy navíc pŤítomna
jedny prázdniny se věnovala osobnostia dílu TerézyNovákové, objíŽdělaarchivy v Po|ičcea Litomyšli, pátrala po pamětnících,kterí tenkrátještě Žili, a ještě
dlouho potom pŤisqich referátecho tétospisovatelce na katedŤenebo v semináŤíchnedokáza|azadrŽets|zy.AŽ si z ní někteŤícynikové dělali legraci.
pro její citlivostje i neliterárnípŤíhoda'kterou mi kdysi \rypráPŤíznačná
věla:jednou domajela s povozemjetele, taŽen1imkrávou - byla totižopravdová
_ navečerdomri a dost spěchala.Kráva se ale
venkovankaz maléhohospodáŤství
poŤádzastavovalaa popásalase na mezích kolem cesty. Když nepomolr|opobi
zenía všelijaképostrkovánía tahání,vza|a Jarka bič.Itáva se na ni podívalatak
pŤekvapeněa vyčítavě,že se Jarka Zasťydělado hloubi dušea pied zvíŤetemse
sťydělaaŽ do konce jeho života.
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