naopak bych je pied rrimi tajil. To dá pĚecerozum' Že takovékníŽkf/,jako je
Babička,nemožriučitelky strkat klukonr, co chtějťrčístVerna či nějakédobrodružné
indiánky, nebo lrolkám vysazenym na milostnéronránky.Takovt Babičktt
bych pÍedděckama schovávalalespoĎ do dvaadvaceti,Máclrriv Máj do prvních
toho bych zakáza|čístvŮbec. Ten
let postpubertálních'tak do šestnácti,aŠvejka,
by se podle mřa musel čístpotajmu a pod lavicri, pod hrozbri tresťua vylričeníze
školy,coŽ by literatuie mohlo 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 Íkala, že má dcérkua aj syna, co je
riplněmaličk!,apŤestoobaBabičkustražněžerabezníneusn , aŽe ajjábychju
měl rád' jen kdybysme měli moŽnost si promítnritrumé zfilmování toho kusa a
pak to srovnat s tri knihri, což se ale nedá. A já jsem Ťekl'proč by se nedalo, a
žejsme si ty rŮznéadaptacepromítali,
spolu s kolegri Jiruškemjsme to zaÍídi|í,
takŽez toho vznikl cel1icyklus, ktenj'trvai aj v dalšíchletech.
PŤiznám,jin! pedagog by moŽná nade mn mávl rukri, odepsal by mĎa a
nenechalmřa jako idijota a provokatérapostupit do dalšíhoročníka.Leč paní
profesÓrkase ukázala jako pravá matka studentria rozhodla se nenechatmria rrist
jako vlka v lese, takže místo aby se na mĎa zlobila, vtáhla mĚa do takového
tyma, co zkrimal sridničkyv 19. sto|etí'najmě jistéhoŠimečka,
studentského
pokuď ty sridničkybyly vubec jeho. TakŽe, kdyŽ pak z toho byla kníŽka,dělal
jsem do ní piedmluvu 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 něčenru,co nikdo, ale vúbecnikdo na
nic nepotŤebuje.A tínrse rozlrodlo o ménrŽivotníosudu, i o tonr' že jsem záhy
zklamal náš socialisticky stát, tedy naděje, co byly do mĎa nejryššímiorgány
vkládány' a zanechal atletiky, kvtilivá kteréjsem byl na lysokri školu pŤijat,a
Za coŽteďy možeprofesÓrka Janáčková,protoženebyt'jí,už
věnoval se literaťuŤe.
bych byl dávno olympijslo./vítěz.(Nebo aspoř druhy.)
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Myslím, Že ze všech,kteŤípiispěli do tohoto souboru,znánr Jarku Janáčkovou nejdéle.Pomala jsem ji v roce 1950 na pedagogickéfakultě, kde ona už
by|atzv. ponocnou vědeckou silou na Vodičkově katedŤečeskéliteratury.Už
tehdy, ačkoli teprve ve druhém ročníku studia, by|a znánlá pod označením
Musilisa PŤemoudrá(za svobodnase jmenovala Musilová). Spojovalo mne s ní
patmě i to, že jsme obě pocházely z venkova, do gyn'rnáziajsme osm let
dojíŽděly,rozhodnějsme neměly takov./ kulturní zák\adjako praŽštíkolegové'
Tím víc jsme byly závislé na literatuie a tím víc pro nás studiunr a možnosti
Života v Praze znamenalyudálost, zjevení,kterémujsme riplně propadly. Hned
k odborné
zpočátkujsem rozpomala charakteristickouvlastnostJarčinapŤístupu
práci. Svéautoryajejich dílanejens nadhledem ana|yzova|a,ale vjejím posťupu
empatie,kterou nikterak neskr5ivala.Vzpomínala, že
byla vždy navíc pŤítomna
jedny prázdniny se věnovala osobnostia dílu TerézyNovákové, objíŽdělaarchily v Po|ičcea Litomyšli, pátrala po pamětnících,kterí tenkát ještě žili, a ještě
dlouho potom pŤisqich referátecho tétospisovatelce na katedŤenebo v semi.
náŤíchnedokáza|azadrŽetslzy.AŽ si z ní někteŤícynikovédělali legraci.
Piíznačnápro její citlivostje i neliterárnípiíhoda' kterou mi kdysi \yprávěla:jednou domajela s povozemjetele, taŽen1imkrávott _ byla totižopravdová
- navečerdomťra dost spěchala.Kráva se ale
venkovankaz maléhohospodáŤství
poiád zastavovalaa popásalase na mezíclrkolem cesfy. Když neponrolrlopobípostrkovánía tahání,vzala Jarka bič.Kráva se na ni podívalatak
zenía vše|ijaké
pŤekvapeněa lyčítavě,že se Jarka Zastyděla do hloubi dušea pied zvíŤetemse
sťydělaaŽ do koncejeho života.
,n?

Po absolvovánípedagogickéfakulty jsem musela opustit dosavadrríkolej
Budeča mrij piestup na fakultu filozofickou ani novéubytovánína koleji nebyly
Neměla jsenr tudíŽpŤesprázdniny kde bydlet. Jarka uŽ v koleji
dosud vyŤízené.
filozofickéfakulry v Petrskéulici bydlela, vzala mne tam (patměnačerno)k sobě,
a tam jsem takézaŽi|a její svatbu. Bylo to koncem |éta;ze sfudia v zahraničíse
vrátil její snoubenec (ani nevím,jestli se dnes to slovo ještě uživá),se kterym
vyrustala v rodnémkraji a pak chodila do gymnázia' nrinroŤádněkrásn;/ budoucí
historik FrantišekJanáček.Svatba byla skromná, vskutku studentská.Z rodiny
pŤijelFrantiškrivtatínek(ten pŤivezlbalík domácích dobrot' myslím, žeto by|y
jitmice, kteréjsme po obŤaduna koleji snědli místosvatebníhostiny),jájsem šla
za svědka,ani nevím,kdo byl druhlm svědkem' Tenkát (tušímv roce l953) byla
ještědost nouze o textil a taky jsme neměli Žádnépeníze.Chtěla jsem si na tu
slálu obléci hedvábnou halenku s dvojiqym kroužkováním,pŤešitouze svatebníchšatrimémaminky. Ale kdyŽ jsem viděla, Že Jarka nemá ani tento,,pŤepych..,
vyměnila jsem si halenku s ní.Takžese nakonecvdávala nejenve lyprijčenévěci,
ale dokonce ve věci privodně svatební.Myslím, že se zďe prokázala pravdivost
pověry, Že vyprijčenáčástoblečení
nevěsty pŤiobŤadupŤináší
do manŽelstvíštěstí
_ na cely Život.
V JarčiněpŤípaděživot velmi činorod! - Jarka stíhávšechnose stejnynr
zaujetímjako v mládí, učína fakultě (když byla v 80' letech ,,vyšachována..
píše
zkatedry, poŤádalasemináŤeve svémbytě, takéjsem se asi dvou častni|a)'
odborné statě, stará se o vymamné edice a také s trpělivostí,tolerancí a
pochopenínrpro dětskou duši pečujeo čtyŤivnoučata.od svych nadšenlch
studentskÝclrlet se vlastně vribec nezměnila.

VratislavFárber

mytizovat patizon?
ve zkracujícíse lh tě
j í m l y v a Ž o v a td a n o s t i . . .
jiŽ tak nraly okruh závratně se riŽí
pŤestoupitzase vně okruŽí

zvo|na tu rytnrizujepád
ovoce do zahrad
nryriády rudlch plodŮ
čistív tobě spodnívodu
zvolna se vaŤíkašemlhy
slunceji váŽně nabírá
po|ibkenropět očizvlhly
sta se šíŤí
do šíra
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