
naopak bych je pied rrimi tajil. To dá pĚece rozum' Že takové kníŽkf/, jako je
Babička, nemožri učitelky strkat klukonr, co chtějťr číst Verna či nějaké dobro-
družné indiánky, nebo lrolkám vysazenym na milostné ronránky. Takovt Babičktt
bych pÍed děckama schovávalalespoĎ do dvaadvaceti, Máclrriv Máj do prvních
let postpubertálních' tak do šestnácti,aŠvejka, toho bych zakáza|číst vŮbec. Ten
by se podle mřa musel číst potajmu a pod lavicri, pod hrozbri tresťu a vylričení ze
školy, coŽ by literatuie mohlo 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 Íkala, že má dcérku a aj syna, co je
riplněmaličk!, apŤesto obaBabičkustražněžer abezníneusn , aŽe aj jábychju
měl rád' jen kdybysme měli moŽnost si promítnrit rumé 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 zaÍídi|í, že jsme si ty rŮzné adaptace promítali,
takŽe z toho vznikl cel1i cyklus, ktenj'trvai aj v dalších letech.

PŤiznám, jin! pedagog by moŽná nade mn 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 mria rrist
jako vlka v lese, takže místo aby se na mĎa zlobila, vtáhla mĚa do takového
studentského tyma, co zkrimal sridničky v 19. sto|etí' najmě jistého Šimečka,
pokuď ty sridničky byly vubec jeho. TakŽe, kdyŽ pak z toho byla kníŽka, dělal
jsem do ní piedmluvu 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 něčenru, co nikdo, ale vúbec nikdo na
nic nepotŤebuje. A tínr se rozlrodlo o ménr Životní osudu, i o tonr' že jsem záhy
zklamal náš socialisticky stát, tedy naděje, co byly do mĎa nejryššími orgány
vkládány' a zanechal atletiky, kvtilivá které jsem byl na lysokri školu pŤijat, a
věnoval se literaťuŤe. Za coŽteďy može profesÓrka Janáčková, protože nebyt' jí,už
bych byl dávno olympijslo./ vítěz. (Nebo aspoř druhy.)

MustL-tsa PŘrvounnn

Stanis|ava MazáČová

Myslím, Že ze všech, kteŤí piispěli do tohoto souboru, znánr Jarku Janáč-
kovou nejdéle. Pomala jsem ji v roce 1950 na pedagogické fakultě, kde ona už
by|atzv. ponocnou vědeckou silou na Vodičkově katedŤe české literatury.Už
tehdy, ačkoli teprve ve druhém ročníku studia, by|a znánlá pod označením
Musilisa PŤemoudrá (za svobodna se jmenovala Musilová). Spojovalo mne s ní
patmě i to, že jsme obě pocházely z venkova, do gyn'rnázia jsme osm let
dojíŽděly, rozhodně jsme neměly takov./ kulturní zák\adjako praŽští kolegové'
Tím víc jsme byly závislé na literatuie a tím víc pro nás studiunr a možnosti
Života v Praze znamenaly událost, zjevení, kterému jsme riplně propadly. Hned
zpočátku jsem rozpomala charakteristickou vlastnost Jarčina pŤístupu k odborné
práci. Své autory ajejich díla nejen s nadhledem ana|yzova|a, ale vjejím posťupu
byla vždy navíc pŤítomna empatie, kterou nikterak neskr5ivala. Vzpomínala, že
jedny prázdniny se věnovala osobnosti a dílu Terézy Novákové, objíŽděla archi-
ly v Po|ičce a Litomyšli, pátrala po pamětnících, kterí tenkát ještě žili, a ještě

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

Piíznačná pro její citlivost je i neliterární piíhoda' kterou mi kdysi \yprá-
věla: jednou doma jela s povozem jetele, taŽen1im krávott _ byla totiž opravdová
venkovanka z malého hospodáŤství - navečer domťr a dost spěchala. Kráva se ale
poiád zastavovala a popásala se na mezíclr kolem cesfy. Když neponrolrlo pobí-
zení a vše|ijaké postrkování a tahání, vzala Jarka bič. Kráva se na ni podívala tak
pŤekvapeně a lyčítavě, že se Jarka Zastyděla do hloubi duše a pied zvíŤetem se
sťyděla aŽ do koncejeho života.
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Po absolvování pedagogické fakulty jsem musela opustit dosavadrrí kolej
Budeč a mrij piestup na fakultu filozofickou ani nové ubytování na koleji nebyly
dosud vyŤízené. Neměla jsenr tudíŽ pŤes prázdniny kde bydlet. Jarka uŽ v koleji
filozofické fakulry v Petrské ulici bydlela, vzala mne tam (patmě načerno) k sobě,
a tam jsem také zaŽi|a její svatbu. Bylo to koncem |éta; ze sfudia v zahraničí se
vrátil její snoubenec (ani nevím, jestli se dnes to slovo ještě uživá), se kterym
vyrustala v rodném kraji a pak chodila do gymnázia' nrinroŤádně krásn;/ budoucí
historik František Janáček. Svatba byla skromná, vskutku studentská. Z rodiny
pŤijel Františkriv tatínek (ten pŤivezl balík domácích dobrot' myslím, že to by|y
jitmice, které jsme po obŤadu na koleji snědli místo svatební hostiny), jájsem šla
za svědka, ani nevím, kdo byl druhlm svědkem' Tenkát (tuším v roce l953) byla
ještě dost nouze o textil a taky jsme neměli Žádné peníze. Chtěla jsem si na tu
slálu obléci hedvábnou halenku s dvojiqym kroužkováním, pŤešitou ze svateb-
ních šatri mé maminky. Ale kdyŽ jsem viděla, Že Jarka nemá ani tento ,,pŤepych..,
vyměnila jsem si halenku s ní. Takže se nakonec vdávala nejen ve lyprijčené věci,
ale dokonce ve věci privodně svatební. Myslím, že se zďe prokázala pravdivost
pověry, Že vyprijčená část oblečení nevěsty pŤi obŤadu pŤináší do manŽelství štěstí
_ na cely Život.

V Jarčině pŤípadě život velmi činorod! - Jarka stíhá všechno se stejnynr
zaujetím jako v mládí, učí na fakultě (když byla v 80' letech ,,vyšachována..
zkatedry, poŤádala semináŤe ve svém bytě, také jsem se asi dvou častni|a)' píše
odborné statě, stará se o vymamné edice a také s trpělivostí, tolerancí a
pochopenínr pro dětskou duši pečuje o čtyŤi vnoučata. od svych nadšenlch
studentskÝclr let se vlastně vribec nezměnila.
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mytizovat patizon?
ve zkracující se lh tě
jím lyvaŽovat danost i . . .

jiŽ tak nraly okruh závratně se riŽí
pŤestoupit zase vně okruŽí

zvo|na tu rytnrizuje pád
ovoce do zahrad

nryriády rudlch plodŮ
čistí v tobě spodní vodu

zvolna se vaŤí kaše mlhy
slunce ji váŽně nabírá
po|ibkenr opět oči zvlhly
sta se šíŤí do šíra

Vratislav Fárber
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