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„Milé lesy, milé Hofiice. Ani Alpy nemohly zapudit pÛvab tûchto mil˘ch míst, ani smaragdová jezera velehor nemohla zastínit nepatrn˘ ryb-
ník v parku blanenského zámku. Ano, lásku k otãinû nám nikdo nevezme, byÈ bychom byli vzdáleni tisíce mil a nikdy více milovan˘ rodn˘
kraj nespatfiili.” (Karla Bufková – Wanklová a její vyznání lásky k rodnému kraji)

V roce 1910 vydala Karla
Wanklová – Absolonová – Bufková
(1855 - 1941) soubor moravsk˘ch po-
vídek a povûstí, kter˘ nazvala
Z Jeãmínkovy fií‰e. Kniha není ãistû
regionální, ale dobyla a stále dob˘vá
srdce ãtenáfiÛ. Pro historii Blanska je
v ní uchována vzácná Mánesova po-
hádka, vzniklá dle vyprávûní malífie
Josefa Mánesa. Mánes rád utíkal
z Prahy – kdyÏ se uÏ dusil ve svém
závistivém, intrikáfiském prostfiedí –
do klidného Blanska, kde jej celá ro-
dina Wanklova vítala s radostí a
nad‰ením. Mûl zde v zámku svÛj 
pokoj a ve Wanklovû paleontologic-
ko-archeologické pracovnû bylo ne-

tech ale Karla ovdovûla,
a tak se finanãnû nezaji‰tû-
ná uch˘lila i s dûtmi do
Olomouce k otci.
Pfiivydûlávala si v˘ukou
hry na klavír a v roce 1887
se provdala za úfiedníka
Eduarda Bufku, s nímÏ po-
zdûji vzhledem k jeho pfie-
loÏení do Zemské banky
pfiesídlila i s dûtmi do
Prahy. Z druhého manÏel-
ství se jí narodil syn
Vladimír, kter˘ jako jeden
z prvních u nás propagoval
barevnou fotografii. Karla
se Ïivû zajímala o národo-
pis, sbírala a zaznamenávala
lidové pohádky a povûsti.
Je autorkou nûkolika dût-
sk˘ch knih a divadelních
her. Dále publikovala 
studie, povídky v tisku na-
pfiíklad v Národních listech
a Îenském svûtû.    

Z obsahu a z tematického
zamûfiení její práce vypl˘-
vá, Ïe pod pojmem
Jeãmínkova fií‰e chápe
Karla Bufková moravskou
mytologii a povûsti v sou-
borném uzavfieném celku,
kter˘ symbolizuje pojmem
neexistujícího, vykonstruo-
vaného krále Jeãmínka.
Ale byla to Karla Bufková,
dcera Jindfiicha Wankla,
dûvãátko, které maloval
Josef Mánes v Blansku pfii
své náv‰tûvû u pfiítele
z praÏsk˘ch studií, a pozdû-
ji matka Karla Absolona,
jeÏ vytvofiila ‰Èastn˘ pojem
jeãmínkovské pohádkové
fií‰e, aniÏ by v‰ak do sou-
boru povûstí jeãmínkov-
skou látku vÛbec zafiadila.

V duchu romantismu pfie-
nesla postavu krále
Jeãmínka do oblasti Mo-
ravského krasu a bylo to
‰Èastné a symbolické 
pfienesení dûje do nové
oblasti a s nov˘mi motivy
váÏícími se k postavû od-
jinud. Moravského krasu
se t˘kají povûsti o Maco‰e
a o Punkvû, o âertovû mos-
tû, o Katefiinské jeskyni,
o hradu Hol‰tejnû, o âerto-
vû hrádku a rytífii z Hol-
‰tejna, o jeskyni Rasovnû
u Hol‰tejna, o Velenovi,
o ·emberovi z Boskovic aj.
Na popsan˘ch a dokonale 
ilustrovan˘ch stránkách kni-
hy oÏívají nûkdej‰í dûje 
uchované v lidov˘ch povûs-
tech, osudy star˘ch hradÛ
a mnoh˘ch památn˘ch míst
i jejich obyvatel z rÛzn˘ch
koutÛ Moravy: báje o hofie
Radho‰ti, hradû ·tramberku,
Pern‰t˘nû a mnohé dal‰í.
Znovu tu defilují pfied oãi-
ma ãtenáfie slavné Bílé 
paní, loupeÏní rytífii, víly,
stateãní junáci z lidu, trpas-
líci, ãernoknûÏníci, potmû-
‰ilí zrádci, hledaãi pokladÛ,
zbloudilé dûti i neohroÏen˘
vyslouÏilec, zlá macecha,
chud˘ a udatn˘ uhlífi, had
se zlatou korunkou na hla-
vû, hodná ãarodûjnice i
u‰lechtil˘ chlapec Matyá‰,
kter˘ zachrání celou svou
rodinu od bídy, atd.

Pfií‰tû:
Ve vichru staletí (Blanenské
ãtení zimního ãasu).

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰
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v‰edních vûcí, o nûÏ se mistr tolik za-
jímal. Byl zde jako doma a mohl zde
Ïít volnû jako pták, toulat se po le-
sích, zajít si k Maco‰e a v˘toku
Punkvy, u níÏ prosedûl celé hodiny.
Nûkdy odcházel na cel˘ den do pfiíro-
dy, nosíval úzké skotské kalhoty a za-
barvením vlasÛ i vousÛ byl Josef
Mánes nápadn˘ a nepfiehlédnuteln˘.

Autorka Karla Bufková –
Wanklová vychodila Mû‰Èanskou
‰kolu v Blansku a ve studiích pokra-
ãovala na Vy‰‰í dívãí ‰kole v Praze.
V roce 1872 se provdala do
Boskovic za lékafie Vilibalda
Absolona. Narodily se jim dvû dûti
dcera Olga a syn Karel. Po deseti le-
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