
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 prostomysln a nenáročn1f', zaměŤeny na okruh pros-
[ich čtenáiú, kterym se líbí všechno. Vyloudil tak od něho jednu báseĎ a tu potom
z mladického Žertu otiskl v originálnínr znění. Stačí, uvedenre-li zde pointu:

A mi pak, kŤesťanové, ot kocoura
se učme conám tato bájka káŽe:
ať mladé díÍL7 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 nemohl najíti nakladatele' kteryi by se
ho nebál.
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Jar rc BYLo DCoPRAVDY S BABtČt<u

Aiois Burda

ToŽ to Vánr mosím povykládat, jak to bylo doopravdy s ttt Babičkti, jak
profesorka Janáčková vždycky vykládá, že uŽ kdyŽjsem piišel na tu fakultu, Že
jsem by| ta osobnost, protoŽe jsem jí hned na jednom z prvních senrináŤŮ Ťékl,
Že Babičku jsem nikdy nečét| a nikdy číst nebudu. Tož to druhé je moŽná pravda,
ale to prvé bylo poněkudjináč.

Je holti skutečnosť , že kdyžjsem na fakultu pŤišé|, nebyl jsem zrovna
dvakrát nejvzdělanější, protoŽe jsenr něl to ščestí, že jserrr jako stiední školu
studoval unprum a tam profesÓŤi dost dbali na to, aby nám nechali čistri lrlalu
pro další vzdělávání a nezatěžovali nás piíliš zbytečn ma informacema, coŽ se
ukázalo jako dost mridré, protoŽe jsem tak měl pŤíležitost na vysokej škole
dozvědět se nrnoho norn./ch a zajínrav,./ch věcí, které bych jinak zna|uŽpŤedenr a
nevěnoval bych jim tedy takovri pozornost. A navíc nrĎa na tu r,ysokri nebrali
klulivá tomu, Že abych něco piedem věděl. Tenkrát totiŽ naša straIra a vláda
kottečně dospěla k poznání, které je na americkych univerzitách běŽné, totiž, Že
nejlepšími studenty nejsri ti, co se našprtaj na tnaturitu nebo 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 nevadilo ani,jakjsem 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 nralym děckárn necpal,
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naopak bych je pied nimi tajil. To dá pŤece rozum' Že takové kníŽky, jako je
Babička, nemožri učitelky strkat klukonr, co chtějťr číst Verna či nějaké dobro-
druŽné indiánky, nebo lrolkám vysazenym na milostné ronránky. Takovtl Babičku
bych pŤed děckama schováva|alespoĎ do dvaadvaceti, Máclrriv Máj do prvních
let postpubertálních, tak do šestnácti, a Švejka, toho bych zakáza| číst vribec. Ten
by se podle mřa musel číst potajmu a pod lavicli, pod hrozbri trestu a lylričení ze
školy, coŽ by literatuie moh|o jen prospět. ToŽ toto a takovéto další věci jsem
vyk|ádal paní profesÓrce' co byla tehdy ještě jen 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 pŤesto oba Babičku stražně žeruabez ní neusn , a že aj já bych ju

měl rád, jen kdybysme měli moŽnost si promítnrit rťrmé zfilmování toho kusa a
pak to srovnat s tri knihri, coŽ se ale nedá. A já jsem Ťekl, proč by se nedalo, a
spolu s kolegri Jiruškem jsme to zaŤídili, Že jsme si ty ruzné adaptace promítali,
takŽe z toho vznikl cel1i cyklus, kten./ trval aj v dalších letech.

PŤiznám, jinf pedagog by moŽná nade mnri mávl rukri, odepsal by mĎa a
nenechal mřa jako idijota a provokatéra postupit do dalšího ročníka. Leč paní
profesÓrka se ukázala jako pravá matka studentri a rozhodla se nenechat mřa rrist
jako vlka v lese, takže místo aby se na mĚa zlobila, vtáhla mĎa do takového
studentského tyma, co zkrinral srldničky v l9. století, najrně jistého Šimečka,
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
profesÓrce Janáčkovéjsem poprvé poznal,jakje to krásné' když člověk literaturu
nečte, ale píše o ní, a tak se naplno věnuje něčemu, co nikdo, ale vŮbec nikdo na
nic nepotiebuje. A tím se rozlrodlo o ménr Životní osudu, i o tonr, Že jsem záhy
zklamal náš socialistick;i stát, tedy naděje, co byly do mĎa nejvyššími orgány
vkládány, a zanechal at|etiky' kvúlivá které jsem byl na q'sok školu pŤijat, a
věnoval se líteratuĚe. Za coŽtedy može profesÓrka Janáčková, protoŽe nebltjí, už
bych byl dávno olympijsky vítěz. (Nebo aspoĎ druhy.)
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Mustlsn PŘrvcunnn

Stanislava MazáČová

Myslím' Že ze všech, kterí prispěli do tohoto souboru' znám Jarku Janáč-
kovou nejdéle. Pomala jsem ji v roce l950 na pedagogické fakultě, kde ona uŽ
by|atzv. pomocnou vědeckou silou na Vodičkově kateďe české literatury.UŽ
tehdy, ačkoli teprve ve druhém ročníku studia, by|a znáná pod označením
Musilisa Piemoudrá (za svobodna se jmenovala Musilová). Spojovalo mne s ní
patrně i to, že jsme obě pocházely z venkova, do gynrnázia jsme osm let
dojíŽděly, roáodně jsme neměly takov,.1i kulturní základ jako praŽští kolegové.
Tím víc jsme byly závislé na literatuŤe a tím víc pro nás studiunr a nroŽnosti
Života v Praze znamenaly událost, zjevení, kterénru jsme riplně propadly. Hned
zpočátku jsem rozpomala charakteristickou vlastnost Jarčina pŤístupu k odborné
práci. Své autory ajejich díla nejen s nadhledem analyzovala, ale vjejím postupu
byla vždy navíc pŤítomna empatie, kterou nikterak neskr1ivala. Vzpomínala, že
jedny prázdniny se věnovala osobnosti a dílu Terézy Novákové, objíŽděla archi-
vy v Po|ičce a Litomyšli, pátrala po pamětnících, kterí tenkrát ještě Žili, a ještě

dlouho potom pŤi sqich referátech o této spisovatelce na katedŤe nebo v semi-
náŤích nedokáza|azadrŽets|zy. AŽ si z ní někteŤí cynikové dělali legraci.

PŤíznačná pro její citlivost je i neliterární pŤíhoda' kterou mi kdysi \ryprá-
věla: jednou domajela s povozem jetele, taŽen1im krávou - byla totiž opravdová
venkovanka z malého hospodáŤství _ navečer domri a dost spěchala. Kráva se ale
poŤád zastavovala a popásala se na mezích kolem cesty. Když nepomolr|o pobi
zení a všelijaké postrkování a tahání, vza|a Jarka bič. Itáva se na ni podívala tak
pŤekvapeně a vyčítavě, že se Jarka Zasťyděla do hloubi duše a pied zvíŤetem se
sťyděla aŽ do konce jeho života.




