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Ji ř í  Pol áč ek

	 Jestliže	dění	roku	2020	bylo	negativně	ovlivněno	covidovou	pandemií,	
pohříchu	to	platí	i	o	letošním	roce.	Různá	nezbytná	opatření	poznamenala	
též	 činnost	 Společnosti	 Jiřího	Mahena.	Nemohli	 jsme	 se	 sejít	 na	 členské	
schůzi,	pouze	5.	 října	se	sešla	 rada:	členové	dostali	zápis	z	 jejího	 jednání,	
takže	 aspoň	 takto	 jsme	komunikovali.	 Poněkud	 vázlo	 placení	 členských	
příspěvků,	tak	si	tuto	povinnost	dovoluji	připomenout	(roční	příspěvek	ve	
výši	100	Kč	je	třeba	poslat	na	účet	254 733 159/0300).	
	 V	 jarních	měsících	 jsme	byli	nuceni	na	 základě	požadavku	Krajského	
soudu	v	Brně	hlasovat	o	změně	stanov	(šlo	o	škrtnutí	jednoho	slova	u	počtu	
členů	kontrolní	 komise),	 a	 to	 formou	per	 rollam.	Členové	nejprve	dostali	
informační	dopis,	poté	po	obdržení	druhého	dopisu	hlasovali	a	následně	jim	
byl	oznámen	výsledek	hlasování.	Vše	pak	muselo	být	spolu	se	změněnými	
stanovami	dodáno	na	soudní	podatelnu.	Komentovat	tuto	proceduru	a	její	
smysl	raději	nebudu.	
	 Navzdory	svízelným	podmínkám	jsme	se	věnovali		–	byť	v	omezené	míře		
–	 smysluplnějším	 aktivitám.	Dokončili	 jsme	kolektivní	monografii	 nazva- 
nou	Jiří Mahen v množném čísle,	jejíž	kapitoly	korespondují	s	referáty	před- 
nesenými	 na	 stejnojmenné	 brněnské	 konferenci	 konané	 v	 květnu	 2019.	 
Někteří	naši	členové	vystoupili	12.	března	na	konferenci	Vladislav Vančura 
v literárním kontextu 20. století,	 která	 se	 konala	 na	 Pedagogické	 fakultě	 
Masarykovy	univerzity.	 Jiří	Kudrnáč	měl	26.	února	na	Filozofické	 fakultě	
Univerzity	 Palackého	 v	Olomouci	 přednášku	 o	 recepci	Mahenova	 díla.	 
Další	přednášky	se	konaly	na	půdě	Mahenova	památníku:	Monika	Kratochví-
lová	tu	9.	září	referovala	o	Mahenově	knihovnické	činnosti,	Hana	Kraflová	
14.	 října	 posluchačům	přiblížila	 osobnost	 a	 tvorbu	Rudolfa	Těsnohlídka,	
zatímco	já	jsem	se	2.	prosince	podobně	zaměřil	na	Fráňu	Šrámka.	V	Mahe-
nově	památníku	12.	prosince	proběhlo	i	scénické	čtení	Knihovník	Mahen.	
 



	 Odkaz	Jiřího	Mahena	připomnělo	také	Národní	divadlo	Brno.	1.	září	tak	
učinilo	při	zahajovacím	koncertu	nové	sezony,	na	němž	před	Janáčkovým	
divadlem	 zazněla	 v	 podání	Tomáše	Davida	 a	 Jany	 Štvrtecké	Mahenova	 
zhudebněná	báseň	Modří	ptáci	hor	ze	sbírky	Duha	(1916).	4.	října	mělo	pre-
miéru	pásmo	čtrnácti	zhudebněných	Mahenových	básní	s	názvem	Mahenova  
Reduta,	 provedené	 členy	 řečeného	 divadla	 (v	 tomto	 čísle	 přinášíme	 jeho	 
recenzi).	K	Mahenovi	se	vracela	i	Knihovna	Jiřího	Mahena,	neboť	uplynulo	
sto	let	od	jeho	vstupu	na	knihovnickou	dráhu	a	zároveň	od	vzniku	brněnské	
městské	knihovny.	Za	zmínku	stojí	rovněž	kvíz	Jiří	Mahen	a	jeho	knihovna,	
otištěný	v	měsíčníku	KAM	4/2021.
	 Ohlédneme-li	se	za	loňským	Milířem,	Vít	Závodský	o	něm	informoval	
v	 novinářském	BRNOžurnálu	 (Nový	mahenovský	Milíř,	 15.	 února	 2021)	 
a	v	Týdeníku	Rozhlas	(Máte	rádi	Mahena?,	15.	března	2021).	Anotaci	otiskl	
čtvrtletník	Moravské	zemské	knihovny	Duha	1/2021	a	nadto	časopis	Česká	
literatura	1/2021	anotoval	studii	Františka	Všetičky	Balada	Jiřího	Mahena.	
	 A	nyní	 se	 již	 podívejme	na	následující	 texty,	 na	 jejichž	 redigování	 se	
podílel	 Jiří	 Kudrnáč,	 který	 v	 redakci	 Milíře	 vystřídal	 Ivana	 Němce.	 
Některé	 příspěvky	připomínají	 literární	 výročí.	 Platí	 to	 o	 studii	Ondřeje	
Sládka	osvětlující	vztah	Jiřího	Mahena	a	Jana	Mukařovského,	o	mé	studii	
podobně	přibližující	vztah	Jiřího	Mahena	a	Jaroslava	Seiferta,	jakož	i	o	ukáz-
ce	ze	vzpomínek	Karly	Mahenové,	která	v	ní	zachytila	Mahenovo	působení	
ve	sféře	divadla.	
	 Hasan	Zahirović	zve	čtenáře	do	Hercegoviny,	o	níž	Mahen	napsal	stej-
nojmennou	 knížku,	 zatímco	 František	 Všetička	 píše	 o	místě	 poslední	 
Mahenovy	 dovolené.	Marek	Krejčí	 se	 zaměřuje	 na	málo	 známého	Huga	
Sonnenscheina,	přičemž	cituje	jeho	dopisy	adresované	Mahenovi.	V	pravidelné	
rubrice	 Z	 dílny	 Jiřího	Mahena	 přinášíme	 úryvky	 z	Mahenových	 knih	
vydaných	 v	 letech	 1911,	 1921	 či	 1931.	Vít	 Závodský	 poté	 recenzuje	 dvě	
divadelní	 inscenace	(o	 jedné	již	byla	řeč),	v	nichž	vystupuje	 i	Jiří	Mahen.	
Předposlední	příspěvek	je	osobitým	připomenutím	zesnulého	Jiřího	Ram-
bouska,	významného	člena	našeho	spolku.	Číslo	uzavírá	mozaika	různých	
zpráv	a	glos.		



on dř eJ  Sl á dek

	 Jiří	Mahen	a	Jan	Mukařovský	byli	povahově	a	osobnostně	velmi	rozdílní.	
Zatímco	Mahen	byl	emocionálně	založený	člověk,	tělem	a	duší	lyrik,	velký	
iniciátor	 a	 věčný	hledač,	 literární	 vědec	 a	 estetik	Mukařovský	byl	 přísný	
racionalista,	logik	a	strukturalista,	který	dle	Vítězslava	Nezvala	„dělal	dojem	
plachého	profesora“.1	Přesto	měli	některé	společné	rysy,	zájmy	a	především	
přátele,	díky	nimž	se	také	s	největší	pravděpodobností	seznámili.	
	 Kdy	se	 tak	stalo	a	zda	 to	bylo	v	Brně	či	v Praze,	nelze	 s	 jistotou	 říci.	
Konkrétní	doklady	či	věrohodná	svědectví	bohužel	scházejí.	Je	možné,	že	se	
o	jejich	seznámení	zasloužili	někteří	členové	české	meziválečné	avantgardy,	
s	níž	oba	udržovali	přátelské	vztahy.	Mohl	to	být	Vítězslav	Nezval,	Vladislav	
Vančura,	 Jindřich	Honzl,	Karel	Teige,	 Jiří	Kroha	 nebo	někdo	úplně	 jiný.	
Výlučnou	pozici	mají	v	této	souvislosti	hlavně	Nezval	a	Vančura,	neboť	oba	
měli	k	Mahenovi	i	Mukařovskému	blízko.	

Vzá jem né Vzta h y a sou V islosti

	 Nejpravděpodobnější	spojkou	mezi	Brnem	a	Prahou,	totiž	mezi	Mahenem	
a	pražskými	umělci	a	vědci,	byl	Nezval.	Od	poloviny	dvacátých	let	20.	stole- 
tí	patřili	mezi	jeho	blízké	přátele	Roman	Jakobson,	Jan	Mukařovský	a	Bo- 
huslav	Havránek	–	pozdější	zakladatelé	Pražského	lingvistického	kroužku.	
Je	jen	málo	pravděpodobné,	že	by	se	o	nich	Nezval	v	průběhu	svých	diskusí	
a	setkání	s	Mahenem	nezmínil.	Příležitostí	k	tomu	určitě	bylo	více	než	dost.	

1	 NEZVAL,	Vítězslav.	Z mého života.	Praha:	Československý	spisovatel,	1959,	s.	159.



	 Jednou	z	nich	byla	i	mediálně	sledovaná	akce	–	cyklus	veřejných	před-
nášek	Spisovná čeština a kultura jazyka,	kterým	Pražský	lingvistický	kroužek	
vystoupil	na	počátku	roku	1932	proti	puristické	praxi	prosazované	časopisem	
Naše	řeč.2	Ztělesněním	těchto	nových	brusičských	tendencí	se	stal	šéfredak-
tor	zmíněného	časopisu	Jiří	Haller.
	 Zpočátku	 se	 zdálo,	 že	 spor	 o	 soudobý	 jazykový	purismus	 je	 výsostně	
odbornou	záležitostí,	což	by	potvrzovalo	i	vydání	publikace	Spisovná čeština 
a jazyková kultura.3	V	průběhu	roku	1932	se	však	rozepře	rozvinula	v	širokou	
diskusi,	 do	 níž	 se	 zapojila	 i	 řada	 předních	 českých	 kritiků	 a	 spisovatelů	
(například	Otokar	Fischer,	Bohumil	Mathesius,	Ivan	Olbracht	či	Vladislav	
Vančura).	 Z	 poznámek	 v	 knize,	 která	 se	 dochovala	 v	Mahenově	 osobní	
knihovně,	je	patrné,	že	nepřímo	se	do	této	debaty	zapojil	i	on.	
	 Z	 roku	 1932	 pochází	 ještě	 několik	 dalších	 dokladů,	 které	 potvrzují,	 
že	Mahen	 znal	 pražské	 strukturalisty	 (zvláště	Romana	 Jakobsona	 a	 Jana	
Mukařovského)	nejen	prostřednictvím	jejich	odborných	prací,	ale	také	osobně.	
Jeden	 z	 nejstarších	 důkazů	 lze	 najít	 v	 dopise	 Jiřího	Mahena	Vladislavu	
Vančurovi	z	19.	března	1932.	Mahen	mu	v	něm	sděluje,	že	v	Praze	navštívil	
Čapka,	měl	 ovšem	nějakou	 práci	 v	 knihovně,	 takže	 se	 nikam	nedostal.	 
Slibuje,	že	ho	příště	navštíví:	
	 „To	víš,“	konstatuje	v	dopise	Mahen,	„že	bych	si	s	Váma	zase	rád	někde	
popovídal,	ale	nevím,	kdy	to	bude.	Podruhé	si	na	Zbraslav	zajedu	docela	urči-
tě.	 S	Nezvalem	už	 jsem	 taky	nemluvil	 hodně	dlouho.	Pojedeš-li	 do	 toho	 
Hradiště,	stav	se	tady.	Minule	mně	taky	vyřizoval	od	Tebe	pozdrav	Jakobson.	
Doufám,	že	 si	nemyslíš,	 že	 jsem	na	někoho	zapomněl.	 Já	z	Prahy	vždycky	
odjíždím	nejraději	prvním	vlakem.	Jízda	vlakem	mne	opravdu	láká,	i	když	je	
hrozná.	Praha	mne	nijak	nezajímá.“4	Kromě	zajímavých	postřehů	o	Praze	je	
podstatné,	že	v	textu	je	explicitně	zmíněn	Jakobson.	Má	zde	sice	přisouzenu	
jen	roli	posla	pozdravu,	jejich	vztah	byl	však	nepochybně	vřelý	a	intenzivní.	

2	 ČERMÁK,	Petr	–	POETA,	Claudio	–	ČERMÁK,	Jan.	Pražský lingvistický kroužek v do-
kumentech.	Praha:	Academia,	2012,	s.	121–125.
3	 HAVRÁNEK,	Bohuslav	–	WEINGART,	Miloš	(eds.).	Spisovná čeština a jazyková kultu-
ra.	Praha:	Melantrich,	1932.
4	 HEK,	 Jiří	 –	VLAŠÍN,	Štěpán	 (eds.).	Adresát Jiří Mahen.	Praha:	Státní	nakladatelství	
krásné	literatury	a	umění,	1964,	s.	96.



	 Jistě	 se	 prohloubil	 v	 následujícím	 období,	 kdy	 Jakobson	 přesídlil	 
z	Prahy	do	Brna	(1933),	neboť	od	zimního	semestru	zde	začal	přednášet	na	
Filozofické	 fakultě	Masarykovy	 univerzity.	V	 letech	 1934–1937	 zde	měl	
pozici	 smluvního	profesora,	 v	 roce	 1937	byl	 jmenován	mimořádným	pro- 
fesorem	ruské	filologie.	Ze	členů	Pražského	lingvistického	kroužku	nebyl	
jediný,	kdo	působil	na	brněnské	univerzitě.	Od	roku	1928	tu	přednášel	a	vedl	
slovanskou	filologii	také	Bohuslav	Havránek.	Právě	on	byl	otcem	myšlenky,	
že	Masarykova	univerzita	bude	univerzitou	strukturalistickou.	Kromě	nich	
měl	v	Brně	vyučovat	také	Mukařovský,	jeho	přechod	do	Brna	se	však	nikdy	
nepodařilo	 realizovat.	Mukařovský	 totiž	 již	od	 roku	1930,	 respektive	1931	
přednášel	 estetiku	na	Komenského	univerzitě	 v	Bratislavě.	Na	Slovensko	
pravidelně	dojížděl	 až	 do	 roku	 1937.	V	Brně	 se	 pak	 často	 u	 svých	přátel	
zastavoval.	
	 Jedno	takové	setkání	se	uskutečnilo	v	říjnu	1932.	V	dopise,	který	Muka-
řovský	napsal	Havránkovi	den	po	svém	návratu	do	Prahy	v	pátek	21.	října,	
mimo	jiné	uvedl:	„Děkuji	Vám	všem	moc	za	to	krásné	odpoledne	a	večer	
v	Brně,	milostivé	paní	Jakobsonové	kromě	toho	také	za	ošetření.	[…]	Vyřiď	
jí	mé	rukypolíbení;	Romanovi	pozdrav	si	posílat	netroufám,	protože	myslím,	
že	než	mé	psaní	dojde,	bude	on	na	cestě	do	Prahy.	Pozdravuj	srdečně	kol.	
Machka,	a	kdyby	se	ti	přihodilo,	že	bys	mluvil	s	Nezvalem	nebo	Mahenem,	
prosím,	 abys	 jim	 vyřídil	 ode	mne	 pozdravy.“5	Můžeme	 jen	 hádat,	 zda	
Mukařovský	pozdravuje	Mahena	proto,	že	se	s	ním	den	předtím	v	Brně	setkal,	
anebo	naopak	nesetkal.	
	 Jiným	dokladem	Mahenova	 postavení	mezi	mladými	 umělci	 a	 vědci	 
může	 být	 dopis,	 který	Mahenovi	 adresoval	 hudební	 badatel	 Vladimír	 
Helfert.	V	 listu	datovaném	24.	 listopadu	 1935	Mahena	 informoval	 o	 tom,	 
že	na	Filozofické	fakultě	Masarykovy	univerzity	byla	ustanovena	komise,	
která	má	 připravovat	 pro	 sezónu	 1936–1937	 oslavu	 Puškinova	 jubilea.	 
„V	komisi	jsou,“	uvádí	Helfert,	„kolegové	Havránek,	Jakobson,	Wollman	a	já.	
Komise	má	právo	kooptovat	 členy,	kteří	by	zároveň	zastupovali	 význačné	

5	 HAVRÁNKOVÁ,	Marie	(ed.).	Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Koresponden-
ce z let 1923–1970.	Praha:	Academia,	2008,	s.	91.



kulturní	instituce,	jež	by	pro	oslavu	padaly	v	úvahu.“6	Věta,	z	níž	je	patrný	
respekt,	 kterého	 se	Mahenovi	 od	 jeho	přátel	 dostávalo,	 zní:	 „Vy	 v	 tomto	
výboru	nemůžete	chybět	a	prosím	Vás	proto,	abyste	přijal	členství	a	zároveň	
zastupoval	Dramatický	svaz.“7	První	schůzka	s	kooptovanými	členy	se	usku-
tečnila	3.	prosince	téhož	roku	na	děkanátu	fakulty.	
	 Citované	pasáže	z	dopisů	potvrzují,	že	strukturalisté	Havránek,	Jakobson,	
Mukařovský	a	někteří	další	jejich	přátelé	se	s	Mahenem	setkávali.	Přece	jen	
okruh	jejich	i	Mahenových	přátel	se	protínal	několikanásobně.

6	 HEK,	 Jiří	 –	VLAŠÍN,	Štěpán	 (eds.).	Adresát Jiří Mahen.	Praha:	Státní	nakladatelství	
krásné	literatury	a	umění,	1964,	s.	172.
7	 Tamtéž.

Karikatura Jana Mukařovského od Adolfa Hoffmeistera



Př ísPěVek d o m a henoVsk ého sbor ní ku

	 Během	roku	1932	Mukařovský	přispěl	do	dvou	sborníků	připravených	 
u	 příležitosti	 životních	 výročí	 F.	 X.	 Šaldy	 (k	 jeho	 pětašedesátinám)8  
a	Viléma	Mathesia	 (k	 jeho	padesátinám).9	Kromě	toho	ovšem	napsal	 ještě	
jeden	článek	věnovaný	dalšímu	padesátníkovi	–	Jiřímu	Mahenovi.	Šlo	o	stať	
nazvanou	Poznámka o próze,10	která	se	stala	součástí	publikace	připravené	
Františkem	Halasem	a	Jiřím	Žantovským	a	nazvané	Mahenovi. Sborník k pa-
desátinám	(1933).
	 Mukařovský	 ve	 svém	 článku	krátce	 komentoval	 problematický	 vztah	
poezie	a	reality,	přičemž	zdůraznil,	že	je	to	téma,	co	má	z	literárního	díla	
nejblíže	 ke	 skutečnosti.	 „Teprve	 od	 významu	 celého	 textu,“	 konstatuje	 
Mukařovský,	„od	tématu,	vede	přímá	cesta	k	 realitě;	 teprve	odtud	tryská	
hledající	paprsek“.11	Mukařovský	v	textu	zjevně	rozvíjí	 ideje	zaměřené	na	
tematiku	literárních	děl,	kterými	se	zabýval	 již	dříve	ve	své	práci	Máchův 
Máj. Estetická studie12	 a	 které	 v	 následujících	 dvou	 letech	 promýšlel	 ve	 
svých	univerzitních	přednáškách	o	básnické	sémantice	a	filozofii	básnické	
struktury.	
	 Zdálo	by	 se,	 že	Mukařovského	 text	 je	 záznamem	 jeho	momentálních	
úvah	o	vztahu	poezie	a	reality,	drobnou	poznámkou,	kterou	připsal	Mahenovi	
coby	 autoru	 neobyčejných	Diderotovců.13	V	 článku	 se	 nicméně	 vyskytuje	
důležitá	indicie	–	závorka,	v	níž	Mukařovský	odkazuje	na	přednášku	Romana	

8	 MUKAŘOVSKÝ,	Jan.	F.	X.	Šalda	a	teorie	literatury.	In:	HORA,	Josef	(ed.).	F. X. Šaldo-
vi k 22. prosinci 1932.	Praha:	Otto	Girgal,	1932,	s.	101–107.
9	 MUKAŘOVSKÝ,	Jan.	K	problémům	českého	symbolismu.	Poezie	Karla	Hlaváčka.	In:	
Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodali-
bus oblata.	Praha:	Pražský	lingvistický	kroužek,	1932,	s.	118–125.
10	 MUKAŘOVSKÝ,	Jan.	Poznámka	o	próze.	In:	HALAS,	František	–	ŽANTOVSKÝ,	Jiří	
(eds.).	Mahenovi. Sborník k padesátinám.	Praha:	Družstevní	práce,	1933,	s.	125–127.
11	 Tamtéž,	s.	126.
12	 MUKAŘOVSKÝ,	Jan.	Máchův Máj. Estetická studie.	Praha:	Filozofická	fakulta	Karlovy	
univerzity,	1928.
13	 MAHEN,	Jiří.	Diderotovci	čili	Ale	ano!	In:	MAHEN,	Jiří.	Husa na provázku. Šest filmo-
vých libret.	Praha:	Otakar	Štorch-Marien,	1925,	s.	75–104.



Jakobsona	Co je poezie?	Jakobson	ji	pronesl	v	Mánesu	dne	10.	listopadu	1932	
v	 rámci	 tematického	 večera,	 během	něhož	 vystoupil	 se	 stejně	 nazvanou	
přednáškou	 také	Vítězslav	Nezval.	Oba	 ve	 svých	 proslovech	 zdůraznili	 
autonomii	 básnického	 faktu	 a	 autonomnost	 estetické	 funkce.	Měli	 za	 to,	 
že	básnické	slovo	nereprezentuje	nějaký	předmět,	nereferuje	k	vnější	sku-
tečnosti,	nýbrž	je	samostatné,	má	svůj	vlastní	význam	a	hodnotu.	
	 Mukařovský	ve	své	Poznámce o próze	rovněž	hovoří	o	vztahu	básnické- 
ho	 slova	 a	 reality,	 ovšem	 jeho	 stanovisko	 není	 tak	 radikální	 jako	 pojetí	 
Nezvalovo	nebo	Jakobsonovo.	Je	si	vědom	toho,	že	„[s]lovo	se	nemůže	stát	
věcí,	ale	nesmí	být	ani	pouhý	flatus vocis:	žádáme	od	něho,	aby	ke	skuteč-
nosti	 poukazovalo“.14	To	 je	 podle	 něj	 aktuální	 a	 naléhavý	úkol,	 abychom	
„vybředl[i]	z	inflace	slov,	která	vztah	k	věci	ztratila“.15	A	jak	to	souvisí	s	po-
ezií?	Mukařovský	na	to	odpovídá	jednou	větou:	„Poezie	je	slovo,	které	hledá	
skutečnost.“16	Básnické	slovo	však	není	podle	něj	samo	od	sebe	a	pro	sebe.	
Je	inspirováno	skutečností	a	ke	skutečnosti	také	směřuje.	Hledá	ji	a	cosi	o	ní	
sděluje.	Avšak	teprve	od	toho,	co	označujeme	jako	téma	daného	literárního	
textu,	se	vytváří	most	ke	skutečnosti.	
	 Uvědomíme-li	 si	 význam	Mukařovského	 úvahy	 o	 vztahu	 literatury	 
(poezie)	a	skutečnosti,	jeho	text	pro	Mahenův	sborník	se	ukazuje	v	poněkud	
jiném	světle.	Není	to	marginálie,	jak	se	o	ní	vyjádřil	sám	autor,	nýbrž	po- 
jednání,	které	vystihlo	jeden	z	podstatných	aspektů	básnictví.	V	kondenzo-
vané	podobě	Mukařovský	vyjádřil	to,	o	čem	byl	Mahen	přesvědčen	a	co	léta	
uplatňoval	 ve	 své	 literární	 tvorbě:	 jedině	 rozvíjení	 epiky,	 nejtematičtěj- 
šího	ze	všech	odvětví	literatury,	může	přispět	k	oživení	vztahu	mezi	slovem	
a	skutečností.

14	 MUKAŘOVSKÝ,	Jan.	Poznámka	o	próze.	In:	HALAS,	František	–	ŽANTOVSKÝ,	Jiří	
(eds.).	Mahenovi. Sborník k padesátinám.	Praha:	Družstevní	práce,	1933,	s.	125.
15	 Tamtéž.
16	 Tamtéž,	s.	126.



ma henoV y Pozná m ky o ja z yce

	 Mahen	 sice	 teoretické	práce	 o	 literatuře	 a	 estetice	 (zvláště	 o	 estetice	
dramatického	umění)	četl	a	mnoho	z	nich	dokonce	vlastnil,	neměl	však	po-
třebu	veřejně	je	kriticky	reflektovat	nebo	přímo	citovat.	To	je	nejspíš	hlavní	
důvod,	proč	nikdy	nenapsal	nějakou	práci,	z	níž	by	bylo	patrné,	jak	se	stavěl	
k	 textům	 a	 názorům	 svých	přátel	 –	 strukturálně	 orientovaných	 lingvistů	 
a	literárních	vědců.	Své	připomínky	jim	snad	sdělil	při	jejich	osobních	setká-
ních,	je	ale	možné,	že	na	ně	působil	jen	silou	své	osobnosti	a	„vedl	i	mlčením“17 
–	jako	to	bylo	v	případě	Halase	nebo	Nezvala.
	 Opoznámkovaný	 výtisk	 publikace	Pražského	 lingvistického	 kroužku	
Spisovná čeština a jazyková kultura	je	důležitým	dokladem	toho,	že	Mahen	
se	s	novými	lingvistickými	koncepcemi	seznamoval	a	vyrovnával.	Přece	jen	
zde	byl	 podstatný	 společný	prvek:	 zájem	o	 jazyk	 coby	 základní	 stavební	
materiál	slovesného	umění.
	 Poznámky,	různé	značky,	podtržení	a	komentáře	si	Mahen	tužkou	vepsal	
téměř	ke	každé	z	pěti	studií.	V	Mukařovského	stati	Jazyk spisovný a jazyk 
básnický18	si	podtrhl	řadu	vět,	které	objasňovaly	povahu	básnického	jazyka.	
Například	 to,	 že	není	druhem	spisovného	 jazyka,	 že	má	zvláštní	 slovník,	
frazeologii	a	někdy	dokonce	i	gramatické	tvary.	Ale	také	to,	že	jednotu	bás-
nického	díla	udává	dominanta	a	že	jeho	jednotlivé	složky	společně	vytvá- 
řejí	dynamickou	strukturu.19	Z	poznámek	je	patrné,	že	s	tištěným	textem	
Mahen	„komunikoval“,	zaznamenával	si	svůj	vlastní	souhlas	i	nesouhlas.

17	 JUSTL,	Vladimír.	Mahen	inspirátor.	In:	KUBÍČEK,	Jaromír	(ed.).	Jiří Mahen. Spolutvůr-
ce pokrokové kulturní politiky. Brno:	Státní	vědecká	knihovna	–	Knihovna	Jiřího	Mahena	–	
Muzejní	a	vlastivědná	společnost	v Brně,	1983,	s.	68.
18	 MUKAŘOVSKÝ,	Jan.	Jazyk	spisovný	a	jazyk	básnický.	In:	HAVRÁNEK,	Bohuslav	–	
WEINGART,	Miloš	 (eds.).	Spisovná čeština a jazyková kultura,	 Praha:	Melantrich,	 1932,	 
s.	123–156.
19	 Tamtéž,	s.	129,	131.



Karikatura Jana Mukařovského od Antonína Pelce 



	 Ještě	 zřetelnější	 než	 v	 případě	Mukařovského	 studie	 je	 to	 u	 rozsáhlé	
studie	Miloše	Weingarta.20	V	různých	souvislostech	si	Mahen	poznamenal:	
„částečně“,21	„ano!“,22	„Konečně!“23	a	další.	Jakkoli	mají	Mahenovy	poznám-
ky	v	knize	Spisovná čeština a jazyková kultura osobní	charakter,	 je	možné	 
si	na	jejich	základě	vytvořit	představu		–	byť	velmi	zlomkovitou		–	o	tom,	 
jak	vnímal	vybrané	problémy	soudobé	české	lingvistiky	a	texty	některých	
jejích	protagonistů.
	 Jiří	Mahen	a	Jan	Mukařovský	měli	společnou	ještě	jednu	věc,	a	to	lásku	
k	 divadlu.	Mukařovského	 vůbec	 první	 publikované	 texty	 byly	 divadelní	
kritiky.	 S	 divadlem	měl	 zkušenost	 jako	 ochotník,	 později	 se	 jím	 zabýval	
především	jako	estetik	a	teoretik	divadla.24	Mahen	měl	s	divadlem	bezpro-
střední	zkušenost	 jako	dramatik	a	dramaturg,	kromě	toho	byl	divadelním	
kritikem.	Publikoval	 však	 také	 články,	které	 zamýšlel	 jako	nezbytné	pří- 
ručky	pro	básníky,	divadla	nebo	ochotníky.25	Popisoval	v	nich	základní	prin-
cipy	a	úkoly	hercovy	práce,	zajímal	se	o	deklamaci,	tj.	správnou	výslovnost	
a	užití	hlasu,	ale	také	o	výstavbu	dramatu.	
	 V	oblasti	výzkumu	dialogu	a	jevištní	řeči	ho	lze	do	určité	míry	vnímat	
jako	předchůdce	Jana	Mukařovského.	To	není	náhoda.	Potvrzuje	se,	že	i	tak	
rozdílné	 osobnosti,	 jakými	Mahen	 a	Mukařovský	byli,	mohou	mít	 hodně	
společného.

	 Poznámka	redakce:	
	 Text	je	zkrácenou	a	upravenou	verzí	studie	Jiří	Mahen	a	Jan	Mukařovský,	kte-
rá	je	součástí	kolektivní	monografie	Jiří Mahen v množném čísle	(Boskovice:	František	
Šalé	–	ALBERT,	2021,	s.	109–123).

20	 WEINGART,	Miloš.	Zvuková	kultura	a	jazyk	básnický.	In:	HAVRÁNEK,	Bohuslav	–	
WEINGART,	Miloš	 (eds.).	Spisovná čeština a jazyková kultura.	 Praha:	Melantrich,	 1932,	 
s.	157–244.
21	 Tamtéž,	s.	166.
22	 Tamtéž,	s.	189.
23	 Tamtéž,	s.	214.
24	 MUKAŘOVSKÝ,	Jan:	Studie I, II.	Eds.	Miroslav	Červenka,	Milan	Jankovič.	Brno:	Host,	
2000,	2001.
25	 Viz	MAHEN,	Jiří.	Pryč s divadelní idylou,	eds.	Jiří	Hek	a	Štěpán	Vlašín.	Brno:	Blok,	1967.



Ji ř í  Pol áč ek

	 Jiří	Mahen	se	přátelil	s	několika	básníky	narozenými	kolem	roku	1900,	
mezi	nimiž	byl	 i	Jaroslav	Seifert.	Narodil	se	23.	září	1901	na	Žižkově,	což	
bylo	 tehdy	 předměstí	 Prahy.	 Po	 nedokončeném	 studiu	 na	 gymnáziu	 se	 
věnoval	 literatuře	 a	 novinářství:	 přispíval	 do	Práva	 lidu,	 byl	 redaktorem	 
Rudého	práva	a	krátce	i	brněnské	Rovnosti.	V	Brně	se	roku	1921	seznámil	
s	Františkem	Halasem,	jehož	zásluhou	poznal	také	Jiřího	Mahena:	vzpomíná	
na	to	v	knize	Všecky krásy světa (1982)	–	tato	pasáž	byla	roku	2015	přetištěna	
v Milíři.1 
	 V	 korespondenčním	 souboru	Adresát Jiří Mahen	 (1964)	 sestaveném	 
Jiřím	Hekem	a	Štěpánem	Vlašínem	si	lze	přečíst	sedm	dopisů,	z	nichž	čtyři	
napsal	Seifert	a	tři	Mahen.2	23.	srpna	1922	Seifert	Mahenovi	psal	o	své	hře	
Síla davu,	 situované	do	 bouřlivého	pražského	dění	 v	 prosinci	 1920.	 Jeho	
další	tři	dopisy	pocházejí	až	z	roku	1934,	přičemž	u	prvních	dvou	není	uve-
deno	přesné	datum.	Seifert	v	nich	lituje,	že	se	s	Mahenem	minul	při	pražské	
premiéře	 jeho	hry	Rodina 1933,	 děkuje	mu	 za	 dedikovanou	báseň	Konec	
světa,	otištěnou	v	Listech	pro	umění	a	kritiku3	a	pak	ve	sbírce	Rozloučení 
s jihem,	 a	 žádá	 ho	 o	 příspěvek	 do	Almanachu	Kmene,	 který	 redigoval.	 
22.	listopadu	1934	mu	poslal	poděkování	za	řečenou	sbírku	Rozloučení s jihem.	
	 Mahen	 v	 dopise	 z	 2.	 června	 1934	 glosuje	 Seifertův	podíl	 na	 dramati- 
zaci	 románu	Karla	Nového	Chceme žít	 v	Burianově	D	 35	 a	 děkuje	mu	 za	
pochvalné	recenze	svých	sbírek	Požár Tater	a	Rozloučení s jihem zveřejněné	

1	 Vzpomínka	Jaroslava	Seiferta.	Milíř	17,	2015,	s.	40–41.
2 Adresát Jiří Mahen.	Praha:	Státní	nakladatelství	krásné	literatury	a	umění,	1964,	s.	77–80.
3	 Listy	pro	umění	a	kritiku	2,	1934,	č.	1,	s.	12.



v	Ranních	novinách	a	v	časopisu	Panorama	(viz	dále).	V	podstatně	delším	
listě	 z	 22.	 října	 1937	 vzpomíná	na	 svá	 pražská	 léta	 s	 návštěvami	kavárny	
Union,	 na	Marii	Majerovou,	Helenu	Malířovou	 a	 jejího	 bratra	 Jana.	 Jeho	
poslední	dopis	z	24.	prosince	1938	obsahuje	poděkování	za	Seifertovo	„vá-
noční	blahopřání“,	doplněné	přáním	všeho	dobrého.	
	 Mahenova	korespondence	se	Seifertem	byla	bohatší,	o	čemž	svědčí	člá-
nek	Jiřího	Rambouska	publikovaný	roku	2016	v	Milíři.4	Existovaly	dopisy,	
jež	Seifert	poslal	po	Františku	Halasovi	muži,	který	krátce	po	Mahenově	
smrti	mínil	vydat	 svazek	 jeho	korespondence.	Leč	 tyto	dopisy	 se	ztratily	 
a	pátrání	po	onom	editorovi	bylo	marné.	
	 O	Mahenovu	a	Seifertovu	vztahu	se	lze	ledacos	dočíst	i	v	koresponden-
ci	Jiřího	Mahena	s	jinými	adresáty,	například	s	Jindřichem	Honzlem,	Josefem	
Machem	či	Bedřichem	Václavkem.	20.	října	1927	Honzlovi	napsal	pro	svého	
přítele	tento	vzkaz:	„Až	se	sejdete	se	Seifertem,	řekněte	mu,	že	ho	líbám	na	
čelo	a	aby	se	neožíral.“	12.	prosince	1936	(tedy	v	den	svých	narozenin)	Macha	
ujišťoval,	že	„Halas	nebo	Seifert	jsou	z	téhož	těsta“	jako	on	a	Mach.	V	dopi-
su	Václavkovi	z	27.	ledna	1937	se	pochvalně	vyjádřil	o	Seifertovu	skloubení	
básnické	a	novinářské	činnosti:	„Mně	imponuje	například	Seifert	s	drobný-
mi	knížkami	promyšlené,	skutečné	poezie	a	se	zaměstnáním	redaktora.“5

sV ědec t V í z d oboV ých Per iodi k

	 Doklady	Mahenova	a	Seifertova	přátelství	je	možno	dále	najít	na	strán- 
kách	dobových	periodik,	přičemž	o	některých	z	nich	už	byla	řeč.	V	časopisu	
Odeon6	Seifert	 roku	1930	 otiskl	 komentář	 k	 třetímu	vydání	 své	básnické	
prvotiny	Město v slzách	(poprvé	vyšla	v	roce	1921).	Obrací	se	v	něm	k	Fran-
tišku	Halasovi	a	vzpomíná	i	na	Mahena:	
	 „Tenkrát	potkávali	jsme	v	brněnských	ulicích	Mahena,	který	doma	věz-
nil	své	Múzy,	jedny	něžné	a	krásné	na	hedvábných	pentlích	a	druhé,	které	

4 Tři	poznámky	na	okraj	Mahenova	životopisu.	Milíř	18,	2016,	s.	17–20.
5	 Viz	poznámka	2,	s.	48,	104,	165.
6	 Odeon	1,	1930,	č.	4,	s.	53.



se	podobaly	spíše	vzteklým	psům.	O	kolik	let	zestárnul	od	těch	dob	zaprá-
šený	krokodýl	v	průjezdu	brněnské	 radnice?	 Jen	Mahen	zdá	 se	 stále	 týž.	
Kdyby	ta	věta	nebyla	příliš	omšelá,	řekl	bych,	že	je	věčně	mlád.	Zná	patrně	
nějaké	tajemství	života.“	
	 Je	nasnadě,	že	Seifert	přispěl	 i	do	sborníku	vydaného	počátkem	roku	
1933	k	Mahenovým	padesátinám	(uspořádali	ho	František	Halas	a	Jiří	Žan-
tovský).	Otiskl	v	něm	jednak	báseň	Hořká	koření7	(napsal	v	ní,	že	„v	hořkos-
ti	je	lék	na	všecky	bolesti	a	v	bolesti	je	krása,	jež	nerada	se	loučí	se	svým	
kadlubem“)	 a	 jednak	 vzpomínkový	 článek	nazvaný	 Jiří Mahen v pozadí 8 
(vyšel	též	v	časopisu	Panorama	a	pod	názvem	Mahen na pozadí	ve	Večerníku	
Práva	lidu9).	
	 Vzpomíná	v	něm	na	svůj	brněnský	pobyt	na	začátku	dvacátých	let:	na	
přátelství	 s	Halasem	 a	 jeho	 vyprávění	 o	Mahenovi,	 na	 Josefa	Chaloupku	 
a	Lva	Blatného,	na	posezení	v	kavárně	na	Kolišti,	ale	i	na	brněnské	baletky.	
Mahen	vystupuje	v	jeho	vzpomínkách	jako	„záhadný	cizinec,	intelektuální	
faun,	jemuž	ani	faunovská	bradka	nechyběla“,	jako	muž	vzbuzující	obecný	
respekt	a	častý	návštěvník	výstav	a	divadel:	„Všude	byl	jeho	stín,	jeho	úsměv	
a	jeho	jméno.“	
	 Jak	 již	 bylo	 řečeno	 v	 pasáži	 o	Mahenově	 a	 Seifertově	korespondenci,	
Seifert	 recenzoval	 obě	 sbírky	 svého	přítele	 z	 roku	 1934.	O	knížce	Požár 
Tater	psal	v	Ranních	novinách10	a	také	v	časopisu	Panorama.11	Na	stránkách	
Ranních	novin	ji	charakterizoval	jako	„	rozsáhlou	lyrickou	skladbu	o	něko-
lika	 oddílech,	 v	 níž	 básník	 obrazem	hořících	 velehor	 symbolizuje	 dnešní	
dobu	 a	 lidstvo	 v	 jeho	bezmocnosti	 a	 zbabělosti“.	V	měsíčníku	Panorama	 
tuto	sbírku	viděl	jako	„knihu	vytrženou	z	hořící	přítomnosti“,	odpovídající	
„na	 sta	 bolestných	 otázek	 našich	 dnů,	 nedovolujících	 spočinouti	 v	 nudě	 
a	blazeovanosti“.	

7 Mahenovi. Sborník k padesátinám.	Praha:	Družstevní	práce,	1933,	s.	11–12;	viz	též	Právo	
lidu	40,	č.	304,	25.	12.	1932,	s.	3.
8	 Tamtéž,	s.	143–145.	
9	 Panorama	10,	1933,	č.	10,	s.	169;	Večerník	Práva	lidu	41,	č.	29,	3.	2.	1933,	s.	1.
10	 Nová	velká	báseň	Jiřího	Mahena.	Ranní noviny	1,	č.	33,	15.	11.	1933,	s.	4.
11	 Kus	horského	kořene	a	korálový	trs.	Panorama	12,	1934,	č.	5,	s.	77–78;	viz	též	Ranní 
noviny	2,	č.	126,	2.	6.	1934,	s.	s.	4.



	 Sbírku	Rozloučení s jihem	recenzoval	v	časopisu	Panorama.12	Označil	ji	za	
„ucelené	dílo	umělecky	i	lidsky	vyzrálého	básníka,	po	němž	s	radostí	sáhnou	
zejména	všichni	ti,	kdož	si	oblíbili	Jugoslávii,	její	krásné	země	a	ještě	krás-
nější	 její	 lid“.	Po	obecné	charakteristice	Mahenovy	tvorby	se	vrátil	k	jeho	
nové	sbírce:	„Tesklivý	tón,	který	se	jen	vzácně	ozve	v	jeho	verších,	napovídá	
básníkovu	tragédii.	Ta	ovšem	nemá	tolik	síly,	aby	mohla	zlomiti	jeho	tem-
perament,	avšak	dovede	přesto	dáti	knize	kouzlo	mužného	smutku,	půvab	
loučení,	i	když	slzy	jsou	spalovány	dříve,	než	se	vyderou	do	oka.“	

12	 Nová	Mahenova	kniha	básnická.	Panorama	12,	1934,	č.	7,	s.	101–10;	viz	též	Ranní novi-
ny	2,	č.	214,	13.	9.	1934,	s.	4.

Karikatura Jaroslava Seiferta od Františka Bidla, otištěná roku 1938  
v Kritickém měsíčníku 



VzPomíná ní Po ma henoV u skonu

	 Po	Mahenově	smrti	Seifert	otiskl	v	Národní	práci	vzpomínkovou	glosu	
připomínající	 její	 první	 výročí:13	 „Dnešního	 večera	 uplyne	 rok	 od	 chvíle,	 
kdy	básník	 Jiří	Mahen	ukončil	 prudkým	gestem	 svůj	 život.	 První	 výročí	 
jeho	 smrti	 není	 nám	však	 jen	 příležitostí	 k	 letmé	 a	 tesklivé	 vzpomínce.	 
Zní	nám	i	výčitkou.	V	době,	kdy	se	český	člověk	tak	vroucně	vrací	k	svým	
básníkům,	dílo	Mahenovo	zůstává	ve	své	větší	části	opomíjeno.	Tu	a	tam	
ozve	se	 jeho	hlas	 i	 z	 jeviště	divadel,	 ale	 jeho	 tvorba	básnická,	povídková,	
románová	 i	 esejistická,	 tak	 bohatá	 a	 překvapivá	 ve	 své	mnohotvárnosti	 
i	různorodosti,	čeká	dosud	na	svého	pořadatele	i	vydavatele,	který	by	dovedl	
stmeliti	 ji	 v	 dílo,	 aby	 nám	vyvolala	 celá	 nevšední	 osobnost	 znamenitého	
umělce	i	vzácného	člověka.“	
	 V	Národní	práci	Seifert	na	Mahena	zavzpomínal	rovněž	v	glose	nazvané	
Co	dělá	vítr:14	evokuje	v	ní	chvíle,	kdy	s	ním	sedával	v	kavárně	na	Kolišti,	
kolem	 chodily	 půvabné	baletky	 a	Mahen	pokuřoval	 viržinko.	Tento	 text	 
je	 spolu	 s	 předchozími	 publicistickými	 texty	 dnes	 přístupný	 v	 edici	Dílo 
Jaroslava Seiferta,	a	to	ve	svazcích	13	(2011)	a	14	(2014).
	 Součástí	Seifertovy	poválečné	tvorby	je	i	rozsáhlá	báseň	Pozdrav	Fran-
tišku Halasovi	z	roku	1949.15	Seifert	se	v	ní	ohlíží	nejenom	za	Halasem,	nýbrž	
i	 za	 dalšími	 zesnulými	přáteli.	 Je	mezi	 nimi	 také	 Jiří	Mahen,	 jemuž	 jsou	
věnovány	tyto	sloky:	

 Sedávali jsme u vína 
 v kavárně na Kolišti,
 kam chodil Mahen. Jediná 
 vzpomínka vzpomínky tříští. 

13	 Jiří	Mahen.	Národní politika	2,	č.	136,	22.	5.	1940,	s.	4.
14 Národní	politika	2,	č.	69,	10.	3.	1940,	s.	3. 
15	 Tato	báseň,	datovaná	28.	10.	1949,	byla	zčásti	otištěna	v	publikacích	Čtvero pozdravení 
(1956)	a	Brno, moje krásné Brno	(1960);	v	plném	znění	vyšla	v	reedici	sbírky	Ruka a plamen  
v	rámci	edice	Jaroslav	Seifert:	Dílo	(IV,	1956,	1959)	a	v	pozdější	stejnojmenné	edici	(VII,	2002).

Pamatuješ se, jak se smál? 
A pak ten konec, běda! 
Co nám ten člověk tenkrát dal, 
do smrti nikdo nám nedá. 



	 Na	zjevně	nezapomenutelná	posezení	v	kavárně	na	Kolišti	Seifert	vzpo-
míná	 také	 v	 dopisu	 napsaném	7.	 května	 1962,	 který	 adresoval	Bohumilu	
Marčákovi	a	posléze	otiskl	v	Rovnosti.16	Mimo	jiné	v	něm	píše:	„Sedali	jsme	
s	Mahenem	v	plátěné	kavárně	na	Kolišti	a	dívali	jsme	se	na	herce	i	herečky,	
kteří	tam	promenovali.	Bylo	to	hezké.	Mahena	jsme	milovali	a	Mahen	nám	
to	oplácel	přátelskou	nezištnou	radou.	Literární	i	životní!“	
	 Ledacos	z	uvedených	vzpomínek	Seifert	zopakoval	a	shrnul	ve	zmíněném	
souboru	Všecky krásy světa.	Především	jde	o	reflexi	jeho	brněnského	pobytu	
z	roku	1921,	evokovaného	ve	výše	citovaných	periodikách	Odeon	a	Národní	
práce,	ve	sborníku	vydaném	k	Mahenovým	padesátinám,	v	básni	Pozdrav	
Františku	Halasovi	a	v	dopisu	zaslaném	Bohumilu	Marčákovi	a	otištěném	
v	Rovnosti.17	Dále	běží	 o	Mahenovy	 ztracené	dopisy,	 o	nichž	už	psal	 Jiří	
Rambousek	a	mezi	nimiž	byla	i	obhajoba	poezie.18	Třetí	vzpomínka	se	týká	
Mahenovy	návštěvy	u	Vladislava	Vančury.	Oba	se	šli	projít	i	s	psem	Rekem	
podél	Vltavy,	přičemž	cestou	zpět	si	Mahen	odskočil	a	Vančura	šel	pomalu	
dále:	
	 „Byl	už	chladný	říjen	a	vltavským	údolím	to	pěkně	foukalo.	Neudělal	
však	ani	dvacet	kroků,	když	uslyšel	silné	plácnutí	do	vody	a	Rek	počal	štěkat.	
Vančura	 se	 ohlédl	 po	Mahenovi	 a	 spatřil	 ho	plavat	 uprostřed	 řeky.	Plaval	 
po	proudu	a	blaženě	funěl	 jako	spokojený	mořský	bůh	a	voda	mu	stékala	
z	černých	vousů.“19 
	 Vzpomínky,	články	a	dopisy	Jaroslava	Seiferta,	od	jehož	narození	letos	
uplynulo	sto	dvacet	let,	nás	spolu	s	Mahenovými	dopisy	vracejí	do	mezivá-
lečných	let,	přibližují	jeho	osobnost	i	osobnost	Jiřího	Mahena	a	také	tvorbu	
obou	básníků.	Lze	je	číst	i	jako	ódu	na	přátelství.	

16	 Rovnost	79,	č.	71,	22.	3.	1964,	s.	4.
17	 SEIFERT,	Jaroslav.	Všecky krásy světa.	Praha:	Československý	spisovatel,	1982,	s.	230–231;	
tento	soubor	„příběhů	a	vzpomínek“	poprvé	vyšel	roku	1979	v	samizdatové	Edici	Expedice,	
o	dva	roky	později	v	nakladatelství	Index	v	Kolíně	nad	Rýnem	a	v	nakladatelství	Sixty-Eight	
Publishers	v	Torontu,	v	definitivní	podobě	až	roku	1992	v	nakladatelství	Československý	
spisovatel.		
18	 Tamtéž,	s.	384–385.
19	 Tamtéž,	s.	518.



k a r l a Ma henová

	 Když	 se	Mahen	v	 roce	1910	přistěhoval	do	Brna,	byl	 ve	 stálém	 styku	
s	divadlem.	Spřátelil	se	s	Václavem	Jiřikovským,	který	hrál	později,	v	roce	
1918,	i	titulní	roli	v	Mahenově	Janošíku,	a	stal	se	ředitelem	divadla	v	Ostravě,	
Bratislavě	a	posléze	v	Brně.	Mahena	s	Jiřikovským	poutala	nejen	společná	
láska	k	divadlu,	ale	i	společná	láska	k	rybářskému	sportu,	oba	byli	vášniví	
rybáři.	Mahen	psával	divadelní	referáty	do	Lidových	novin.	Napsal	také	plno	
podnětných	článků	o	divadle,	které	v	roce	1967	Štěpán	Vlašín	s	Jiřím	Hekem	
vydali	v	nakladatelství	Blok	v	Brně	pod	názvem	Pryč s divadelní idylou.	
	 Jiřikovskému	se	podařilo	získat	Mahena	pro	práci	v	divadle,	a	tak	se	stal	
Mahen	v	lednu	1918	externě	dramaturgem	Národního	divadla.	Činohra	hrá-
la	tehdy	na	třech	scénách.	Napřed	pouze	ve	Starém	divadle	na	Veveří,	pak	
po	převratě	od	června	1919	přibyla	Reduta	se	dvěma	dny	v	týdnu,	zbývající	
dny	patřily	Němcům.	
	 Mahen	to	měl	v	divadle	těžké.	V	první	řadě	bylo	nutné	získávat	obecenstvo	
pro	české	divadlo,	Brno	bylo	tehdy	ještě	dosti	poněmčelé.	Za	druhé	bylo	nut- 
né	obecenstvo	vychovávat	pro	hodnotné	hry.	Pro	dva	večery	v	Redutě,	bylo	to	
pondělí	a	úterý,	vybíral	Mahen	dobré	komorní	hry	ze	světového	repertoáru.	
Před	jejich	premiérami	míval	proslovy	před	oponou.	Probíhalo	to	takto:	v	hle-
dišti	se	zhaslo,	opona	zůstala	dole,	stranou	od	středu	opony	stál	stoleček,	Mahen	
proklouzl	středem	opony,	rozsvítil	si	lampičku	na	stolku	a	promluvil	o	autorovi	
a	o	hře,	která	měla	být	toho	večera	hrána.	Když	skončil,	zhasl	světlo,	zmizel,	
opona	šla	nahoru.	Promluvy	nebyly	dlouhé,	ale	navodily	dobře	atmosféru	po-
třebnou	ke	vnímání	hry.	Knížka	promluv	s	názvem	Před oponou	vyšla	tiskem;	
měl	vyjít	ještě	druhý	svazek,	ale	rukopis	se	někde	v	nakladatelství	ztratil.	
	 Mahen	byl	dramaturgem	jen	čtyři	a	půl	roku,	ale	za	tu	dobu	se	mu	poda- 
řilo	položit	 základy	k	umělecké	 tradici	 brněnského	divadla	 a	 pozvednout	
brněnskou	činohru	na	vysokou	úroveň.	Když	po	Václavu	Jiřikovském	nastou-
pil	ve	funkci	ředitele	Václav	Štech,	došlo	pak	mezi	ním	a	Mahenem	k	roz-



porům,	protože	ředitel	Štech	se	staral	hlavně	o	naplnění	hlediště	a	měl	malé	
pochopení	pro	umělecké	nároky	Mahenovy.	(…)
	 Mahen	působil	 výchovně	nejen	na	diváky,	 ale	 i	 na	herce.	Připravoval	 
pro	 ně	 přednášky	 v	 divadle	Na	hradbách	 v	 neděli	 dopoledne.	 Přednášel	 
o	herecké	práci	nebo	o	kráse	mluveného	slova.	Herci	za	ním	chodívali	také	
do	knihovny	nebo	je	Mahen	bral	do	přírody.	Ze	své	divadelní	praxe	vytěžil	
mnoho	zajímavých	a	výstižných	postřehů,	které	začal	otiskovat	pod	názvem	
Režisérův	 zápisník	 ve	 fejetonové	 podobě	 v	 divadelním	 časopise	 Jeviště,	
který	vydával	v	Praze	Jindřich	Vodák,	známý	divadelní	kritik.	(…)	
	 Podílel	se	i	na	výchově	budoucích	herců	jako	profesor	na	dramaturgické	
konzervatoři.	Na	každou	hodinu	 se	 pečlivě	 připravoval,	měl	 spoustu	 cizí	
dramatické	a	dramaturgické	literatury,	ze	které	čerpal.	V	roce	1924	pomohl	
založit	České	 studio,	 spolek	mladých	 herců,	 které	 vedli	 Josef	Bezdíček	 
a	Vladimír	Gamza.	Studio	 jezdilo	po	 venkově	 s	hodnotným	 repertoárem.	
Mahen	za	nimi	i	zajel,	před	představením	improvizoval	přednášku,	aby	získal	
obecenstvo	pro	hru	a	pro	práci	souboru.	

	 Poznámka	redakce:	
	 Úryvkem	z	knihy	Život s Jiřím Mahenem,	vydané	v	roce	1978	nakladatelstvím	
Mladá	fronta,	si	připomínáme,	že	od	úmrtí	Karly	Mahenové	uplynulo	16.	července	
2021	třicet	let.	

Karikatura Jiřího Mahena 
od Jaroslava Krále 



ha Sa n Za h irov iæ

	 Několik	 let	 přemýšlím	 nad	 tím,	 jak	 je	možné,	 že	Mahenova	 kniha	 
Hercegovina	 (1924),	 tak	 bohatá	 poznámkami,	 vzpomínkami	 a pohádkami	 
(viz	podtitul	Poznámky,	vzpomínky	a	pohádky),	nebyla	objevena	bosensko-
-hercegovskými	 čtenáři	 a	 překladateli	 již	 dříve.	Mé	myšlenky	 ještě	 více	
ožily	během	mého	hercegovského	toulání	za	Mahenem	v	létě	2021.	Své	ži-
votní	zkušenosti,	znalosti,	koníčky	a	spisovatelský	talent	Mahen	v	uvedené	
knize	rozdává	nejen	občanům	Bosny	a	Hercegoviny,	ale	každé	kulturně	či	
umělecky	 založené	 bytosti	 nebo	 instituci	 (většina	 archivů	 však	 shořela).	
Hercegovina,	jež	je	věnována	Václavu	Jiřikovskému,	je	nedoceněnou	knihou	
ke	čtení,	hlavně	je	však	materiálem	k	dalšímu	bádání	pro	historiky,	literáty,	
umělce,	milovníky	přírody,	cestovatele	a	dobrodruhy.	
	 Přestože	se	jedná	o	poetickou	cestovatelskou	příručku	téměř	stoletou,	
vydat	 se	 po	 stopách	 Jiřího	Mahena	 by	 představovalo	 absolvovat	 dlouhou	
náročnou	trasu,	neboť	Hercegovina	se	od	Mahenových	dob	vlivem	politických	
událostí,	demografických	změn	a	budovatelských	počinů	změnila.	Nesmíme	
zapomenout,	že	po	jeho	putování	prošla	dvěma	válkami.	Během	posledního	
válečného	konfliktu	 v	 devadesátých	 letech	minulého	 století	 byla	 krvavě	
rozdělena	 do	 dvou	 autonomních	 oblastí.	 Většina	 historických	 památek,	
které	Mahen	zmiňoval,	byla	zdevastována.	Jiné	se	zase	změnily	či	jsou	jinak	
pojmenovány,	neboť	původní	pojmenování	nekorespondovala	s	novodobou	
politikou;	některé	zničené	pamětihodnosti	však	byly	obnoveny.	I	přes	veš-
keré	kruté	změny	Mahenova	Hercegovina	neztrácí	svůj	půvab,	protože	zachy-
cuje	 atmosféru	drsné	kamenité	přírody	a	podoby	milého	 lidu.	 Jako	 rodák	
každému	přeji	procestovat	mahenovskou	Hercegovinou,	v	níž	je	část	Bosny.	
I	když	jí	Mahen	nevěnoval	úplného	turistického	průvodce,	složil	jí	hlubokou	
poklonu:	„Ty	jsi	moje	vášeň	celá,	ty	jsi	vlastně	moje	zem!“



	 Hercegovina,	jak	jsem	již	zmínil,	změnila	od	doby	Mahenových	návštěv	
své	hranice.	 Politika	 ji	 nikterak	nešetřila	 a	 chovala	 se	 k	 ní	 uzurpátorsky.	
Demografické	změny	začaly	 již	během	druhé	světové	války	a	vyvrcholily	
v	devadesátých	letech	minulého	století.	Politicky	nebo	nábožensky	nepoho-
dlní	obyvatelé,	kteří	nebyli	vysídleni	či	vyhlazeni	dříve,	byli	odsunuti	nebo	
odstraněni	při	posledním	konfliktu.	Mnohé	muslimské	či	katolické	vesnice,	
o	kterých	píše	Mahen,	jsou	dnes	pravoslavné;	někdy	je	tomu	naopak.	Běžný	
cestovatel	by	se	s	rakousko-uherskou	železnicí	dnes	nedostal	nikam,	proto-
že	 v	Hercegovině	 jsou	 všude	 zarostlé	 tratě,	 které	 přestaly	 být	 používány	 
již	za	socialismu	kvůli	nákladné	údržbě.	Nejen	Mahen	by	se	už	nevyznal	
v	cestování	hercegovskou	železnicí;	i	jeho	čeští	předchůdci	by	byli	ztraceni.	
Kdoví,	kolik	národních	písní,	historek	a	vzpomínek	by	Ludvík	Kuba	nasbíral	
bez	hercegovského	vlaku	a	zda	by	Alfons	Mucha,	jenž	cestoval	vlakem	zdar-
ma,	vůbec	měl	materiál	pro	práci	na	Bosenském	pavilonu	pro	pařížské	Expo,	
který	ho	postupně	motivoval	k	vytvoření	Slovanské epopeje.	
	 Mahen	 v	Hercegovině	 uvádí	 relativně	precizní	 údaje	 a	 přesně	 zapsané 
názvy.	Používal	kvalitní	mapy,	dokonce	v	prvním	vydání	této	knížky	publi-
koval	i	ručně	nakreslenou	mapu.	Názvy	a	místa	včetně	nadmořských	výšek	
pohoří	uvádí	v původní	podobě.	Kniha	je	plná	lokalismů	a	turcismů.	Mahen	
je	zaznamenává	tak,	jak	je	slyšel;	nevytvořil	slovník	cizích	výrazů	nebo	po-
známkový	aparát,	protože	se	domníval,	že	by	to	čtenáře	obtěžovalo.	Hraje	si	
s	mytickými,	náboženskými	či	pohádkovými	postavami,	dobrodružně	s	nimi 
cestuje,	polemizuje,	usnadňuje	si	cestování,	odpovídá	na	nejasnosti	nebo	si	
vytváří	jakési	druhé	já.	
	 Všímá	si	města	proudící	vody	Stolace	a	jeho	řeky	Bregavy,	kde	místní	
muslimové	řeku	využívají	ke	každodenním	domácím	potřebám	i	k	ochlaze-
ní	v	horkých	letních	dnech.	I	dnes	je	Bregava	plná	veselých,	hrajících	si	dětí	
i	 dospělých,	kteří	u	ní	nalézají	 vhodné	místo	k	odpočinku.	Mahen	by	 již	
nenašel	bohatou	rodinu	Rizvanbegovićů,	avšak	její	stopy	jsou	znatelné	dodnes	
díky	 pozůstalosti,	 kterou	 darovala	místní	 společnosti.	 Jeho	 stolacká	 víla	
Činilica	nejspíš	den	mé	návštěvy	prospala	nebo	měla	něco	jiného	na	práci	
než	potkat	staronového	zájemce.	
	 Byl	 jsem	okouzlen,	že	zbourané	orientální	památky,	o	kterých	Mahen	
píše,	jsou	opět	na	svém	původním	místě,	nicméně	je	z	nich	cítit	opuštěnost.	
Obdivoval	 jsem	dokonalost	 znovu	postavených	 staveb,	budovaných	podle	



významných	tureckých	architektů;	o	některých	se	Mahen	zmiňuje.	Místní	
imám	mi	sdělil,	že	se	v	Bosně	a	Hercegovině	vyškolila	řada	architektů	pro	
podobné	stavby.	Slíbil	jsem	mu,	že	během	své	příští	návštěvy	mu	předám	
velký	klíč,	který	 jsem	tam	v	poválečných	 letech	nalezl	na	zbořeništi	 jeho	
původní	mešity.	
	 Za	městem	se	zastavuji	na	„bogumilském	hřbitově“;	stále	je	–	jak	Mahen	
líčí	 –	 rozpůlen	 silnicí.	 Po	 zapsání	 na	 seznam	památek	UNESCO	 (2016)	 
tato	nekropole	neleží	již	volně	na	poli,	ale	je	vzorně	chráněna	plotem.	Mahen	
neuvádí	jméno	nejznámější	nekropole	(Radimlja),	avšak	všímá	si	bohatých	
ornamentů	a	reliéfů,	na	kterých	jsou	k	vidění	„kůň	a	hříbě,	lovecká	scéna,	
stylizovaný	hrozen	a	 list,	ovce,	 jelen	ve	skoku“.	Cestou	do	Mostaru	sedm	
hánů	již	nespatříme.	Mahen	sice	vzpomíná	na	„dobrou	kávu	a	cigaretu“,	ale	
hány	patřily	 do	 turecké	 oblasti,	 kde	 se	 cestující	 v	 případě	potřeby	mohli	
zdarma	ubytovat	a	najíst.	Většina	hánů	zmizela;	ve	Starém	Městě	v	Sarajevu	
je	 jich	k	vidění	 ještě	několik,	v	Morića	hánu	si	 stále	můžete	dát	chutnou	
bosenskou	kávu	z	džezvy	a	dobrou	cigaretu.	

Starý most v Mostaru. Foto: archiv autora



	 Pravděpodobně	během	posezení	v	hánech	se	jacísi	turisté	snažili	Mahe-
na	odradit	od	návštěvy	Mostaru:	říkali,	že	je	to	„pouhé	šedivé	hnízdo	pod	
šedivými	 skálami“	 a	 že	 je	 nejlíp	 se	mu vyhnout.	Naštěstí	 je	 neposlechl.	
Hercegovskou	metropoli	–	stejně	jako	většinu	významnějších	měst	a	míst	–	 
se	mu	podařilo	 navštívit.	 Ať	 už	 náhodou	 nebo	 pod	 vlivem	Čtení o Bosně  
a Hercegovině	Ludvíka	Kuby,	který	rozděloval	hercegovský	živel	podle	fezů	
a	 klobouků,	 si	 také	 všímá	 různorodosti	 v	 kulturním	dědictví.	Dnes	 jsou	
rozdíly	výraznější:	na	jedné	straně	řeky	Neretvy	žijí	fezlové	a	na	druhé	klo-
boučníci	(nicméně	reálný	fez	ani	klobouk	tu	již	člověk	neuvidí).	
	 Bohužel	při	posledním	válečném	konfliktu	je	řeka	výrazně	rozdělila	–	
primárně	zbouráním	pět	 set	 let	 starého	mostu,	po	kterém	se	Mahen	pro- 
cházel	a	obdivoval	 jeho	výstavbu	„vysoko	nad	řekou“.	Z	 jeho	pozůstatků,	
nalezených	pod	hlubokou	„zelenomodrou	hladinou“,	byl	znovu	vybudován	

Mostarská veduta. Foto: archiv autora



staronový	most,	na	který	mahenovsky	pomaloučku	vlezete:	„A	když	se	do-
stanete	na	vrchol	špičatého	oblouku,	pěkně	se	podíváte	dolů	na	Neretvu…
Jak	ona	si	to	tam	dole	pracně	vyhlodala!“	Pátý	největší	most	Bosny	a	Her- 
cegoviny	 již	 od	 roku	 1664	 fungoval	 jako	 adrenalinová	 výzva	 pro	mladé.	 
Zatímco	dříve	šlo	hlavně	o	to	ukázat	místním	krasavicím	odvahu	a	mužnost,	
dnes	 se	 každoročně	 na	 konci	 června	 konají	 takzvané	 skoky	 dospělosti.	 
Pohled	z	výšky	by	v	dnešní	době	Mahenovi	nescházel,	 ale	hezký	výhled	
(„začíná	to	velkou	srbskou	cerkvou	nahoře	a	končí	to	nizoučkými	minarety	
nedaleko	starého	hřbitova“)	jistě	ano.	Pravoslavný	chrám	Svaté	Trojice	stál	
na	kopci	do	roku	1992.	Byl	druhý	největší	v	bývalé	Jugoslávii,	jeho	stavbu	
financovali	v	letech	1863–1873	mostarští	pravoslavní,	ruský	car	a	také	sultán	
Abdul	Azis.	Naštěstí	v	roce	2010	začalo	jeho	obnovování	a	dnes	je	již	spolu	
s	minarety	z	roku	1924	opět	viditelný	tak,	jak	ho	viděl	Mahen.
	 V	Mostaru	nebyl	jediný	turecký	most,	který	se	Mahenovi	hluboce	vryl	
do	paměti.	Zelenomodrá	řeka	Trebišnjice	s	Arslaganićovým	mostem	v	Tre-
binji	se	staly	možná	nejoblíbenějším	obrazem,	který	v	Hercegovině	spatřil.	
Most	 „s	 jedním	 velkým	obloukem	uprostřed	 a	 čtyřmi	malými	 oblouky“	
pocházel	z	roku	1574.	Byl	vystaven	Mehmed-Pašou	Sokolovićem	(samotný	

Arslaganićův most v Trebinji. Foto: archiv autora 



název	nese	jméno	jednoho	z	kupců	Arslan-aga)	tak	jako	most	ve	Višegradě,	
o	kterém	psal	autor	Nobelovy	ceny	Ivo	Andrić.	Mahen	trebinjský	most	spat-
řil	nedotčený	a	neposkvrněný.	Během	druhé	světové	války	byl	podminován,	
naštěstí	jeho	poškození	bylo	jen	částečné.	Nicméně	dnes	by	ho	Mahen	na	
původním	místě	již	nenalezl,	jelikož	v	roce	1965	byl	kvůli	stavbě	hydroelek-
trárny	 rozebrán,	a	 to	kámen	po	kameni;	kameny	byly	očíslovány	a	 teprve	 
o	sedm	let	později	sestaveny	o	několik	kilometrů	dále.
	 Kamkoliv	se	přesuneme	v	mahenovské	Hercegovině,	cítíme	šťastného	
spisovatele:	 žádná	 touha	 a	 žal,	 jen	 pouhá	 radost	 z	 poznávání	 nových	
nepřístupných	hercegovských	koutů	a	 jejich	 živlů.	Pro	 svoji	neretvanskou	
cestu	si	Mahen	nechal	ušít	speciální	turistické	boty	–	túra	to	měla	být	alespoň	
týdenní.	Netušil,	že	právě	tyto	boty,	byť	na	míru	ušité,	mu	způsobí	takové	
trápení:	nehodily	se	do	krasové	krajiny,	ve	které	se	nechodí,	ale	–	jak	Mahen	
psal	přátelům	–	„skáče	se	z	kamene	na	kámen,	nohy	každou	chvíli	odletí.	
Mapa	zde	nechá	člověka	na	holičkách.	Je	tu	jenom	kopec	za	kopcem,	křo-
visko	za	křoviskem.	Když	konečně	uvidíš	v	dálce	kostelík,	za	dvě	hodiny	
skákání	se	octneš	na	zcela	opačné	straně.	A	to	horko,	které	ti	vysouší	mozek!	
To	není	turistika,	to	je	smlouvání	s	krajinou,	aby	tě	pustila	dále…“	



Fr a n t i š ek vš et ič k a

	 Poslední	dovolená	Jiřího	Mahena	(spíše	jeho	léčení)	spadá	do	okupační	
éry.	Dne	15.	března	1939	k	nám	vtrhla	německá	vojska,	několik	dní	nato	se	
básník	spolu	se	svým	švagrem	vraceli	z	brněnské	kavárny	Bellevue	a	asi	sto	
metrů	od	ní	 je	přepadli	 fašističtí	vlajkaři.	Mahen	vyvázl	z	tohoto	přepadu	
sice	 jen	 lehce	 zraněn,	 avšak	 tento	 incident	 vážně	prohloubil	 jeho	dřívější	
deprese.	Lékař	navrhoval	okamžité	léčení,	volba	nakonec	padla	na	Teplice	
nad	Bečvou.

Sanatorium v Teplicích nad Bečvou, kde pobýval Jiří Mahen. 
Foto: František Všetička



	 Spolu	 s	manželkou	 odjeli	 v	 druhé	 polovině	 dubna.	Karla	Mahenová	 
v	knize	Život s Jiřím Mahenem	na	to	vzpomíná	těmito	slovy:	„Jeli	jsme	tedy	
narychlo	do	Teplic	24.	dubna.	Do	lázní	jsme	přijeli	po	silném	dešti,	všechno	
bylo	mokré,	studené,	nepřívětivé.	Jaro	zde	bylo	opožděno.	V	Brně	už	kvetly	
jabloně	a	v	Teplicích	rozkvetly	až	poslední	týden	našeho	pobytu.“
	 Manželé	se	ubytovali	v	sanatoriu,	které	nemělo	tehdy	bližší	označení;	
dnes	nese	název	Moravan.	Dramatikova	choť	o	dosti	plebejském	ubytování	
praví:	„Ubytovali	nás	v	sanatoriu	na	svahu,	v	podkrovním	pokoji	ve	třetím	
patře.	Okno	bylo	malé,	v	úzkém	podkrovním	výklenku,	a	muselo	se	vystou-
pit	na	stupínek,	chtěl-li	se	člověk	podívat	ven.	Vyhlídku	nabízelo	dolů	smě-
rem	k	 nádraží,	 a	 když	 jsme	 se	 nahnuli,	 bylo	 vidět	 v	 dálce	modré	 kopce	
Beskyd,	které	lákaly	a	na	které	se	Mahen	rád	dívával,	neboť	Radhošť	měl	
stejně	rád	jako	Javořinu.“
	 Mahenův	zdravotní	stav	se	postupně	zlepšoval,	zejména	od	okamžiku,	
kdy	se	v	sanatoriu	setkal	se	svým	známým	Leopoldem	Špíškem,	advokátem	
z	Valašských	Klobouk.	Společné	vycházky	utvrzovaly	jejich	vzájemný	vztah	
až	do	chvíle,	kdy	 léčící	se	právník	zemřel:	skonal	ve	spánku.	Na	Mahena	 
tato	 tragická	událost	 tísnivě	dolehla;	 jeho	zdravotní	 stav	 se	zhoršil,	 znovu	
upadl	do	zádumčivosti,	která	jej	neopustila	až	do	konce	pobytu.	Za	takových-
to	složitých	okolností	se	manželé	v	polovině	května	vrátili	do	Brna.	
	 Večer	22.	května	1939	byl	Mahen	doma	sám.	Odešel	do	podkroví	své	vily	
a	tam	se	oběsil.	Měl	pouhých	šestapadesát	let.	K	tomuto	činu	jej	přivedly	
obavy	ze	ztráty	fyzických	a	duševních	sil	(trpěl	arteriosklerózou	a	chvilko-
vými	výpadky	řeči),	dále	obavy	z	okupační	atmosféry	a	utkvělá	představa,	
že	ho	nacisté	pošlou	do	koncentračního	tábora.
	 Takový	byl	 konec,	 ale	 každý	konec	má	 svůj	 začátek.	A	 ten	 u	 autora	 
Janošíka	sahá	velmi	daleko	–	až	do	let	první	světové	války,	kdy	v	roce	1917	
vydal	sbírku	Tiché srdce.	Už	tam	začíná	proces	fatality.	Báseň	Fatalistův	zpěv	
uzavírá	Mahen	těmito	verši:
  

Pak nechť jak zrnko písku ztracené
mé srdce vůbec kde chce odpočívá,
nečeká na nic, nejmíň na divy –
mé oči ať se jako vlčí zavrou
a tělo moje kde chce práchniví!



	 To	říká	fatalista,	zároveň	však	básník.	Je	tedy	rok	1917	a	teprve	v	říjnu	
1919	dochází	k	sňatku	s	Karlou	Haselmannovou.
	 Roku	1929	vydala	brněnská	Skupina	výtvarných	umělců	v	bibliofilské	
podobě	Mahenovy	 villonské	Balady	 s	 litografiemi	Eduarda	Miléna.	 Jde	 
o	projev	vděku	 za	neúnavnou	 a	nabádavou	kulturní	 činnost	 jejich	 autora.	
Mahen	toto	vydání	doplnil	básní	Doslov	1929,	v	jejíž	třetí	strofě	stojí:
  

I přijde Smrt, plášť rudý visí na ní.
Ze všeho zbude jenom vzpomínání.
Nadarmo před ní blednem a se rdíme,
vše jako sníh kdes na srdci nám dříme.

	 Explicit	Doslovu	1929	hlásá:	„Své	srdce	dej	mi,	 já	tě	k	nebi	zvednu!“	
Jeho	tvrzení	však	přesvědčuje	jen	částečně,	je	v	něm	jistá	dávka	ironie.
	 Z	roku	1934	pochází	sbírka	Rozloučení s jihem,	v	níž	se	Mahen	loučí	nejen	
s	Jugoslávií,	ale	rovněž	s	něčím	podstatnějším.	V	básni	Těžký	sen	se	sice	ve	
snu,	ale	zároveň	jako	ve	skutečnosti	loučí	se	světem:
  

Jestli jsem už v šatech černých,
co v den sváteční se nosí,
slyšte mne a vyplňte mi,
oč vás moje ústa prosí:
do studně je hoďte někam,
v níž se nikdy nerozední,
jaký byl jsem, tak chci umřít –
oblecte mi šaty všední!

Jestli jste mně ruce také
na prsa snad poskládali,
jestli jste mi symbol do nich
na tu cestu dlouhou dali,
uvolněte ruce, prosím –
tu levou mně k srdci dejte
a tu pravou viset nechte
a už ničím nehýbejte!
(…)

A teď pějte miserere –
Bože, dáváš novou duši?
A teď tedy vyneste mne
z jizby, jak to mrtvým sluší!

 
	 Těžký	sen,	doléhající	na	básníkovo	srdce,	provázel	Jiřího	Mahena	velkou	
část	života,	přepadal	ho	už	v	mládeneckém	věku.	Byl	to	nepřestávající	boj	
s	okolím	a	také	se	sebou	samým.	 

  
  



Ma r ek kr eJ č í

	 Korespondence	 Jiřího	Mahena,	 výběrově	 zpřístupněná	 v	 roce	 1964	 
v	 publikaci	Adresát Jiří Mahen	 literárních	 historiků	 Jiřího	Hájka	 (Heka)	 
a	Štěpána	Vlašína, byla	v	jednotlivých	ročnících	Milíře	nejednou	rozšířena	
o	další	dokumenty.	V	této	stati	chceme	obrátit	pozornost	na	tři	dopisy	na- 
psané	Mahenovi	 spisovatelem	Hugem	Sonnenscheinem-Sonkou,	 který	 se	
narodil	v	roce	1889	v	Kyjově	a	zemřel	roku	1953	v	mírovské	věznici.	
	 V	 českém	 jazykovém	prostředí	 nebyl	 neznámý.	 Ještě	 za	 habsburské	 
monarchie	ve	Vídni	udržoval	styky	s	českými	literáty,	především	s	Ivanem	
Olbrachtem.	V	 Praze	 roku	 1919	 zakládal	 spolu	 se	 Stanislavem	Kostkou	 
Neumannem	Socialistickou	radu	osvětových	dělníků.	V	Neumannem	vede-
né	revui	Červen	publikoval	německy	psané	verše,	které	vyjadřovaly	inter-
nacionální	charakter	hnutí	komunistických	skupin.	V	edici	Června	mu	na-
kladatelství	František	Borový	 roku	1920	vydalo	sbírku	básní	 inspirovanou	
rodným	slováckým	krajem	Slowakische Heimat.	Po	porážce	generální	stávky	
v	Československu	 a	 krátkém	pobytu	 v	 kutnohorském	vězení	 se	 vrátil	 do	
Vídně,	kde	ve	dvacátých	letech	působil	jako	tajemník	české	sekce	Komuni-
stické	strany	Rakouska	a	později	jako	tajemník	Ochranného	svazu	německých	
spisovatelů	v	Rakousku.
	 V	československém	tisku	vzbudily	v	únoru	1934	pozornost	zprávy	o	jeho	
zatčení	 při	 střetu	 levice	 s	 autoritativním	 režimem	kancléře	Engelberta	 
Dolfusse.	V	Rakousku	po	vyřazení	parlamentu	byla	zakázána	opoziční	soci-
álně	demokratická	strana	a	po	nezdařené	generální	stávce	a	potlačení	poku-
su	o	ozbrojený	odpor	došlo	k	vyhlášení	stanného	práva	a	zatýkání	aktivních	
představitelů	levice.	Sonneschein,	který	jako	rodák	z	Kyjova	měl	českoslo-
venské	 občanství,	 byl	 na	 základě	 intervence	 československé	 diplomacie	
propuštěn	z	vazby	a	vyhoštěn	do	domovského	státu.	
	 Jeho	 první	 dopis,	 který	 je	 jako	 jediný	 psaný	 celý	 česky,	 se	 vztahuje	 
k	Mahenově	pomoci	po	jeho	návratu	do	Československa:



           23. IV. 34
 Milý příteli Mahene, 
na vagabunda se mi daří dobře, měl bych spát vlastně pod mostem. Jinak zběhal 
jsem celou Prahu a dosud sklidil jenom sliby. Lidé zde jsou velmi laskaví,  
ale strašně falešní. Tvůj dopis odevzdal jsem, ale mohl jsem mluviti jen s p. radou 
Ch. Navrhl jsem mu různé věci, ale nevím výsledek. Nakladatelé jsou filistři.  
I p. Fürth si do mé “Slowakische Fibel” netroufá. Zima a zle je dnes na světě. 
Tobě děkuji za Tvoje přátelství bratrsky 
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Portrét Huga Sonnenscheina od Zdeňka Rykra



	 S	Mahenovým	doporučením	může	 souviset	 otištění	Sonkova	 fejetonu	 
v	německy	psaném	vládním	listu	Prager	Presse,1	vydávaném	nakladatelstvím	
Orbis.	Od	května	1934	pak	byly	postupně	otiskovány	jeho	verše	ze	sbírky	
Meine slowakische Fibel	v	nedělní	obrazové	příloze	listu.	Sbírku	si	však	musel	
nechat	vydat	v	malém	pražském	nakladatelství	Adolfa	Drégra	v	omezeném	
nákladu	300	výtisků.	
	 Sonka	tuto	útlou	knížku	v	březnu	1936	zaslal	Jiřímu	Mahenovi.	V	dopise	
ze	 7.	 května	 1936	ho	prosil,	 zda	 by	nemohl	 požádat	 generálního	 ředitele	
nakladatelství	Orbis	 Jana	Hájka,	 aby	 ji	 znovu	 vydali	 ve	 větším	nákladu.	
Upozornil	 na	 první	 příznivé	 hlasy	 literární	 kritiky	 a	 na	 propagandistický	
význam	knihy,	kterou	věnoval	Slovácku.	Zároveň	se	zmínil	o	svém	záměru	
vstoupit	do	Kola	moravských	spisovatelů	a	žádal	Mahena	o	radu,	zda	a	jak	 
to	má	udělat.	V	závěru	dopisu	si	postěžoval,	že	i	po	jedenapůlročním	pobytu	
se	v	Praze	 stále	cítí	 špatně.	Dával	 za	pravdu	Mahenovi,	který	ho	předem	
varoval,	že	tam	bude	potřebovat	tvrdé	lokty	a	ohebnost.	
	 Sonka	ještě	ve	Vídni	navázal	spojení	s	profesorem	Přírodovědecké	fakul-
ty	Masarykovy	univerzity	Vladimírem	Úlehlou,	iniciátorem	studijního	sdru-
žení	Velká,	zabývajícího	se	v	interdisciplinární	perspektivě	slováckým	regi-
onem.	Úlehla	 Sonkovi	 nabídl	 režii	 rozhlasového	 dokumentu	 o	 Slovácku	 
a	později	svou	přednáškou	26.	června	1933	uvedl	ve	vysílání	Radiojournalu	
autorskou	recitaci	jeho	básní.	Úlehla	také	poskytl	pro	knižní	vydání	básnic-
ké	sbírky	ilustrační	fotografie	lidových	typů	ze	Slovácka.
	 Sonka	kalkuloval	i	s	možností,	že	knížka	bude	vzata	do	úvahy	při	udě-
lování	státní	ceny	v	oblasti	německy	psané	literatury.	V	červnu	1936	znovu	
četl	vybrané	básně	v	německém	vysílání	pražského	Radiojournalu.	Bezpro-
středně	před	 jednáním	poroty	 státní	 ceny	 za	 literaturu	uveřejnil	 příznivý	
posudek	o	Sonkově	tvorbě	z	pera	Paula	Eisnera	list	Prager	Presse.2	Porota	
však	 nakonec	 udělila	 státní	 cenu	básníkovi	Emilu	Merkelovi.	Nepřímou	
polemikou	 s	 tímto	 rozhodnutím	bylo	zveřejnění	 zprávy,	 že	 se	„významná	

1	 Flucht	und	Heimweg.	Ein	Österreichisches	Schicksal.	Prager  Presse	14,	č.	99,	12.	4.	1934,	
s.	4–5.
2	 Prager	Presse	16,	č.	276,	9.	10.	1936,	s.	8.



osobnost	veřejného	života“	rozhodla	udělit	po	poradě	s	literáty	Sonkovi	od-
měnu	ve	výši	státní	ceny	za	jeho	básnickou	sbírku.3 
	 Pro	 příští	 ročník	 se	 Sonka	 rozhodl	 aktivněji	 lobbovat,	 když	Mahena	 
v	dopise	z	11.	října	1937	upozornil	na	svou	novinku	Der Bruder Sonka wandert 
nach Kalkutta,	 která	 by	 podle	mínění	mnohých	byla	 vhodná	 pro	 udělení	
státní	ceny.	Sonka	se	prezentoval	jako	tvůrce	nového	typu	německy	psané	
poezie,	 která	 vychází	 z	 kořenů	 v	moravské	 půdě,	 přičemž	 se	 dovolával	 
i	podpory	a	zájmu	krajana,	nedávno	zemřelého	prezidenta	T.	G.	Masaryka.	
Vyjádřil	 přání,	 aby	Mahen	podpořil	 jeho	 kandidaturu	 s	 přihlédnutím	ke	
kvalitě	 jeho	 tvorby,	 protože	 se	 obával,	 že	by	 v	porotě	mohly	převládnout	
politické	ohledy	nad	zájmy	německých	vládních	stran.	Sonka,	který	zdůraz-
ňoval	 svůj	blízký	vztah	k	 české	kultuře	 a	 jejím	představitelům,	poukázal	 
i	na	možnost	propagandistického	využití	jeho	tvorby	v	zahraničí.	Státní	cena	
nakonec	byla	udělena	Robertu	Michelovi	za	román	Die Burg der Frauen: ein 
Lied vom Wyschehradt,	 tematicky	čerpající	 ze	 starších	českých	dějin,	který	
vyšel	v	roce	1934	ve	vídeňském	nakladatelství	Paul	Zsolnay.	
	 V	Mahenově	 korespondenci	 uložené	 v	Památníku	 národního	 písem- 
nictví	chybí	jeho	dopisy	s	Janem	Hájkem.	Protože	šlo	zároveň	o	přednostu	
zpravodajského	odboru	ministerstva	zahraničí	a	stoupence	prezidenta	Edvar-
da	Beneše,	není	vyloučeno,	že	takovéto	kompromitující	dopisy	sám	Mahen	
zničil	buď	bezprostředně	po	okupaci,	nebo	v	souvislosti	s	výslechem	na	ně-
mecké	 státní	 policii.	 Sonkova	korespondence,	 kde	by	 se	mohly	nacházet	
Mahenovy	dopisy	umožňující	rekonstruovat	epistolární	dialog,	byla	zabavena	
stejně	jako	jeho	knihovna	gestapem	za	druhé	světové	války.	
	 Sonka	stihl	ještě	v	červnu	1939	poslat	své	dva	syny	do	anglického	exilu,	
ale	 sám	 spolu	 s	 druhou	manželkou	byl	 na	 základě	nacistických	 rasových	
zákonů	v	roce	1943	odeslán	do	koncentračního	tábora	v	Osvětimi.	Dočkal	se	
zde	osvobození	a	přes	Moskvu	a	Košice	se	s	první	československou	vládou	
vrátil	do	Prahy.	30.	června	1945	byl	však	zatčen	a	po	téměř	dvou	letech	soud-
ní	vazby	v	dubnu	1947	odsouzen	mimořádným	lidovým	soudem	za	údajnou	
kolaboraci	 k	 trestu	 dvaceti	 let	 odnětí	 svobody.	 20.	 července	 1953	 zemřel	 
ve	věznici	na	hradu	Mírov.	Po	roce	1989	se	jeho	dlouho	zamlčované	jméno	

3	 Preis	für	den	Dichter	Sonka.	Prager Presse	16,	č.	297,	31.	10.	1936,	s.	7;	Právo lidu	45,	 
č.	253,	31.	10.	1936,	s.	6.



objevilo	nejprve	v	souvislosti	se	spekulacemi,	že	byl	odstraněn	coby	nepo-
hodlný	svědek	zrady	Julia	Fučíka.	Později	byla	literárními	historiky	oceněna	
jeho	básnická	tvorba,	ovlivněná	německým	expresionismem.	
	 Pozornost	 si	 zaslouží	 i	 jeho	 angažované	 občanské	postoje,	 vycházející	 
z	vlastních	životních	zkušeností	s	boji	stranických	frakcí	a	s	potlačováním	
nezávislého	myšlení.	Sonku	jeho	víra	v	sociální	převrat	osvobozující	jednot-
livce	zavedla	nejprve	na	krajní	levici,	aby	později	docenil	význam	demokra-
cie,	jak	svědčí	jeho	brožura	Cesta k svobodě – Der Weg zur Freiheit z	roku	1937.	
V	roce	1933	na	mezinárodním	kongresu	PEN	klubu	v	Dubrovníku	se	poku-
sil	 prosadit	 projev	 solidarity	 s	 pronásledovanými	 německými	 spisovateli	 
a	navrhl	den	10.	května,	kdy	se	po	celém	Německu	pálily	knihy	proskri- 
bovaných	autorů,	jako	Mezinárodní	den	pronásledovaných.	Po	únoru	1934	 
v	 časopise	Arbeiterzeitung,	 který	 vydávala	 rakouská	 sociální	 demokracie	 
v	brněnském	exilu,	otiskl	báseň	Zeitgeister	namířenou	proti	 intelektuálům	 
v	Rakousku,	kteří	se	dokázali	překvapivě	snadno	smířit	s	potlačením	občan-
ských	práv	 opozice	 v	 únoru	 1934.	 Později	 podepsal	 nejprve	protest	 proti	
uvěznění	vdovy	po	anarchistickém	básníkovi	Erichu	Mühsamovi	v	Sovětském	
svazu,	aby	posléze	v	edici	Für Recht und Freiheit	odhaloval	pozadí	zmanipu-
lovaných	stalinských	procesů.
	 Mahena	 se	 Sonkou	 sbližovaly	 jejich	 silné	 nezávislé	 povahy,	 důraz	 na	
svobodu,	 odpor	 proti	 pokrytectví	 společnosti	 i	 víra	 v	 poslání	 skutečného	
umění.	Projevem	odporu	proti	 vnuceným	autoritám	mohlo	být	 i	 Sonkovo	
odmítnutí	nosit	za	okupace	diskriminační	Davidovu	hvězdu	s	nápisem	Jude.	
Současníci	to	vnímali	–	jak	se	později	ukázalo	v	retribučním	procesu	–	jako	
nepochopitelnou	výjimku	z	pravidla,	kterou	si	vesměs	vykládali	jako	nepří-
mý	důkaz	jeho	vztahů	s	představiteli	okupační	moci.	
	 V	československé	kulturní	obci	byl	Mahen	v	třicátých	letech	vnímán	jako	
skutečná	autorita,	ochotná	ve	spravedlivé	věci	účinně	pomoci	mladším	ko-
legům.	Případů,	kdy	intervenoval	ve	prospěch	herců,	knihovníků,	spisova-
telů,	výtvarníků	i	kulturních	zájmů	obecně,	najdeme	v	jeho	korespondenci	
celou	řadu.	Nikdy	však	nepovažoval	za	nutné	s	těmito	zásluhami	vystupovat	
před	zraky	veřejnosti.	Tři	dochované	dopisy	Huga	Sonnenscheina	dokazují,	
že	Mahen	věnoval	pozornost	i	německy	psané	literatuře	v	Československu,	
neboť	si	byl	dobře	vědom	významu	spolupráce	mezi	kulturními	představite-
li	obou	národů	jako	pevné	hráze	proti	demagogii	nacionalismu	a	totality.

 



	 V	následujícím	bloku	si	připomeneme	hlavně	knihy,	které	Mahen	vydal	
před	sto	deseti,	sto	a	devadesáti	lety.	V	roce	1911	rozšířil	své	dílo	o	soubor	
drobných	textů	nazvaný	Díže;	je	v	něm	obsažena	i	pětidílná	Slovácká	sym-
fonie,	z	níž	přetiskujeme	Andante,	představující	ódu	na	Horňácko.	O	deset	
let	 později	Mahenovi	 vyšlo	 osm	knižních	děl:	 byla	mezi	 nimi	 též	 známá 
Rybářská knížka	a	svazek	epigramů	Kozí bobky z Parnasu,	vydaný	pod	pseu-
donymem	Ladislav	Andělíček.	Rybářskou knížku,	soubor	„vzpomínek,	pozná-
mek,	nápadů	a	povídek“,	připomínáme	úryvkem	z	kapitoly	Rudá	a	zelená.	
Z	druhé	knihy	vybíráme	čtveřici	osobitých	spisovatelských	portrétů,	k	nimž	
připojujeme	ukázku	 z	 výboru	Toulky a vzpomínky	 (1931),	 a	 to	 z	 kapitoly	 
Rodný	kraj.	Poslední	 text	pochází	 z	Kapitoly o předválečné generaci	 (1934),	
v	níž	se	Mahen	zastavil	i	u	Františka	Gellnera,	od	jehož	narození	letos	uply-
nulo	–	konkrétně	v	neděli	19.	června	–	sto	čtyřicet	let.	

(jp) 
 

anda n te

Spí	tichá	krajinka,	spí	–	tiše	spí…	

Klarinet,	housle	to	nevymalují,	lesní	roh	nikdy	to	ne	–	nenakreslí,	celý	sbor	
viol	i	se	sordinami	ne	–	ne	–	ne	–	nevypraví	to!	

Jaký	je	měsíc	zas	milenec	země,	jak	se	to	jmelí	v	něm	na	dubě	chytlo,	jak	
voda	do	toho	žvatlá	a	žvatlá	–	hop!	hejsa!	Chichot	a	sykot	a	smích.	

A	jak	teď	nad	horou	vrána	se	nese,	ohromné	zděšení	pod	svými	křídly,	kráká	
a	perutí	divoce	mává	–	kamarádky	se	schovaly	v	lese.	

A	jak	teď	tenounce,	neslyšně	lehce	něco	se	nad	tebou	chvěje	a	chvěje,	něja-
ký	pták,	který	jména	snad	nemá,	myšlenka	tvoje	i	pravěčný	duch.	

A	 jak	 ty	chvíle	 se	na	zemi	 tisknou	a	ve	 světlech	zrají,	 jež	ve	vrbách	září,	
ohníčky,	poklady	od	hor	až	k	řece,	království,	panství,	že	rovného	nemá.	

Usnula	Velká,	teď	usíná	Vrbka,	pod	Javořinou	už	zhasili	světla,	do	hor	jen	
stromy	se	na	sněmy	berou,	hustá,	tož	obří,	sražená	vojska.	



V	skalických	baštách	jen	sýček	si	houká	přes	Kátov	k	Moravě	výstražné	heslo,	
u	Hodonína	však	plemeno	žabí	vesele	kuňká	a	skřehotá,	rachtá…

Klarinet,	housle	to	nevymalují,	lesní	roh	nikdy	to	ne	–	nenakreslí,	celý	sbor	
viol	i	se	sordinami	ne	–	ne	–	ne	–	nevypraví	to!	

Dobrú	noc,	dobrú	noc,	ale	ne	každému,	len	temu	děvčátku,	co	já	chodím	
k	nemu…!	

rudá a zelená

	 Konečně!	Pravá	rybařina	začíná!	Trvalo	to	hezky	dlouho,	ale	konečně	
jsem	cele	svůj	a	mohu	jít	za	rybami,	kam	chci!	Moje	dosavadní	toulání	podél	
potoků	a	 řek,	moje	májové	noci	 i	delfíni	s	Afroditou	připadají	mi	pouhou	
epizodou	a	já	jsem	uprostřed	života!	Pane	Bože,	děkuji	ti	za	ten	dar!	
	 Kolem	dokola	obtáčí	mne	věnec	dalekých	lesů	a	hájů.	Kamkoliv	pohléd-
nu	napravo	i	nalevo,	všude	je	zeleno,	zeleno,	zeleno.	Na	východ	(jedině	na	
tu	stranu)	vynořil	se	pruh	modravých	hor,	jež	večer	pod	sluncem	z	dálky	jsou	
jasnou	modrou	plochou	nad	obzorem.	Napravo	a	nalevo,	přede	mnou	 i	za	
mnou	louky,	louky	a	louky.	Po	těch	zelených	pouštích	stojí	zadumaní	starci,	
věkovité	vrby	a	topoly,	sem	tam	hruška	nebo	
dub.	Někteří	z	nich	vztáhli	ruce	k	nebi,	jako	
by	chtěli	žalovat,	ale	vzpomněli	si,	vzpomně-
li	 na	 velikou	milost	Boží,	 jež	 nechává	 žít	
každého	a	odměňuje	nám	bez	zásluh,	jak	se	
jedině	po	spravedlnosti	sluší	a	patří,	nechali	
ty	ruce	proti	nebi,	sklonili	hlavu,	zemřeli,	
uschli	–	a	hle,	dravý	pták	usedá	na	uschlé	
pravici	a	otírá	si	zobák	o	ni…	
	 A	mně	se	zdá,	že	kdybych	tu	zůstal	
přes	noc,	 že	by	 sám	Bůh	chodil	kolem	
mne.	Tak	je	tu	všechno	schystáno	na	jeho	
příchod	a	 tak	 tu	všechno	 jihne,	 tvrdne,	
kamení	a	samo	se	drtí	pod	tíhou	věčnosti.	

Karikatura Jiřího Mahena od Františka Bidla 



An t on ín SovA

Já ve svém srdci vždy tě nesu 
jak slávu svojich mladých let 
a nikdy bych ti jedno slovo, 
ni jedno gesto nevyčet – 

však teď mne někdy něco mate 
a nevím, jak to vyříci: 
má básník patřit jenom sobě, 
či také rumlu na ulici? 

Jsou vichry, které tiše letí 
a duši strhnou, omámí…
Však jak pak je to s fangličkami, 
jak je to s jejich barvami?

ot ok A r Bř ez inA 

Co jsem se tě navykládal 
z pódia i na scéně! 
Dívky něžně usínaly, 
lidé spali nadšeně – 

Škoda že ty krásné chvíle
bídně vždycky zahynou! 
Teď se těším leda už jen 
na vzácnou věc jedinou: 

za pár let že vyložíš mně, 
až se sejdem – toť můj cíl – 
to, čemu jsem nerozuměl, 
i to, co jsem pochopil! 

Jiř í  MA hen

V čem tvůj problém, brachu vězí, 
snad ti mohu povědět: 
exotičnost bývávala 
kdysi něčím pro ten svět – 

nač však dnes by někdo trnul 
ve zmámení velikém, 
u Zoly když starý Maheu 
byl jen prostým horníkem? 

A jak může v tobě býti 
skryta dvojí nátura? 
Buď jsi Mahen anarchista, 
nebo básník Vančura! 

Jiř í  Wo l k er

Host do domu… Nevím, nevím: 
co to píšou kritici? 
Že jsi jinoch ostýchavý 
s něžným nachem na líci? 

Jak se zrovna dusí všichni 
podezřelým blaženstvím – 
jak se všichni olizují, 
s pokorou žes přišel k nim! 

Jen se nedej degradovat 
z básníka snad na dívku! 
Radš si s panským gestem zajdi 
na drštkovou polívku – ! 
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rodn ý k r a j

	 Kdykoliv	jedu	z	Moravy	do	Prahy,	zmocňuje	se	mne	ve	vlaku	za	Přelou-
čí	prazvláštní	napětí.	Přijde	samo	najednou	někde	nad	louží,	kde	stojí	stará	
chalupa,	u	vesnice,	které	neznám.	Hlava	se	mi	začne	točiti	doleva	a	doleva,	
povstávám	a	dívám	se	oknem	do	krajiny.	Vím,	že	dříve,	než	se	objeví	pano-
rama	Kaňku,	mohu,	dám-li	si	dobrý	pozor,	uviděti	kus	něčeho,	čemu	se	říká	
rodný	kraj	a	co	se	táhne	do	dálky	pod	Železnými	horami…	Namáhám	se,	
abych	pronikl	záclonou	hájků	a	lesíků,	a	často	se	mi	už	podařilo,	že	napětí	
polevilo	v	pravý	okamžik	a	já	uviděl,	co	jsem	chtěl…	
	 Hle,	vynoří	se	poslední	výběžek	dlouhého	hřbetu,	který	se	táhne	kol-
mo	na	trať…	Zamodrá	se	to	ve	výškách	na	nebesích	a	zamodrá	se	to	straš-
ně	nízko	při	zemi.	Spanilá	stuha	hor	jako	by	se	stočila	v	klubko,	které	čeká	
na	člověka,	aby	je	rozvinul.	Rozvinou	je	náhle	moje	oči	a	napnou	stuhu	až	
někam	 daleko	 za	 zříceniny	Lichnického	 hradu,	 které	mne	 fascinují	 na	
dálku.	Je	z	toho	dojem,	při	kterém	se	moje	duše	zachvívá	jako	po	úderu,	
někdy	 tak	 bolestném,	 že	 fyzicky	 odpovídají	 na	 to	 všechny	 žlázy	 v	 těle	
skoro	jako	na	strach.	Trvá	to	jenom	okamžik,	ale	dojem	je	opravdu	nápad-
ně	silný.	

Př í Pa d Fr a n tišk a Gellner a

	 Velká	 řada	 z	 nás	 by	 to	 nepřiznala,	 ale	Gellner	 je	 zajímavý	 případ.	 
V	Brně	měl	daleko	k	onomu	Gellnerovi,	kterého	kdysi	milovala	bouřlivácká	
Praha	pro	schválnosti,	které	podtrhoval.	Gellner	těsně	před	válkou	byl	moudrý,	
vyrovnaný	člověk	s	osudem.	Pracoval,	konal	svou	povinnost.	Jenom	někdy	
při	náhodných	setkáních	vyrazilo	to	z	nás	přece	jenom	veselým	smíchem.	
Přátelé	dělali	kariéru,	my	ji	dělali	po	svém	a	bláznivé	lidstvo	se	řítilo,	nevě-
douc	kam.	Žili	jsme	tedy	ve	vážné	chvíli	a	cítili	ji	až	do	konce	prstů.	A	to	
stačilo?	Snad…	
	 František	Gellner	má	 kratochvilnou	 básničku	 o	 dvou	mládencích	 na	
gymnáziu.	Jeden	se	stane	váženým	úředníkem,	druhý	padne	někde	v	Paraguay	
v	náhodné	hloupé	revoluci.	Kam	až	donesl	František	Gellner	pušku,	která	
nebyla	 zbraní	 vzbouřenců?	Až	 někam	na	 San.	Tam	dochladlo	 jeho	 srdce	 



a	bylo	po	všem.	Jsou	lidé,	kteří	nevěří	a	říkají,	že	se	jistě	dostal	na	druhou	
stranu	a	že	tam	pracuje,	ale	mlčí.	To	bylo	charakteristické.	Ale	Gellner	je	
ještě	zajímavější.	
	 Našel	se	člověk,	který	se	s	ním	znal	intimně	dlouhá	léta	a	přinesl	jednou	
Gellnerovu	podobiznu	z	německého	nakladatelského	časopisu,	že	Gellner	
žije,	ale	pod	jiným	jménem,	že	píše	německy	a	francouzsky.	Byl	to	Gellner	
podobou,	ale	ve	skutečnosti	šlo	o	známého	básníka	René	Schickele	–	Gellner	
se	stával	svým	přátelům	legendou!	Je	to	dojemné,	ale	snad	se	určitou	legen-
dou	stáváme	po	smrti	všichni,	ať	jsme	žili	kdekoliv.	

Autoportrét Františka Gellnera 



ví t Závod Sk ý

	 Čas	 od	 času	 se	 objeví	 opodstatněné	 konstatování,	 že	 ačkoli	 je	 po	
mnohostranném	kulturním	inspirátoru	Jiřím	Mahenovi	v	moravské	metro-
poli	 kromě	několika	 institucí	 právem	pojmenováno	 i	 divadlo,	 s	 některou	
z	jeho	třiatřiceti	her	se	na	zdejších	jevištích	setkáváme	jen	velmi	zřídka.	
	 Dne	14.	prosince	2018	měla	v	činohře	Národního	divadla	Brno	premiéru	
inscenace	jeho	Janošíka	(1910),	a	to	pod	výmluvným	názvem	Jánošík Revisited.	
Šlo	 o	 radikální	 úpravu	 končícího	 úspěšného	 souborového	 šéfa	Martina	 
Františáka	 za	dramaturgické	 součinnosti	Lucie	Němečkové.	V	 titulní	 roli	
s	dnešním	členem	Divadla	Husa	na	provázku	Dominikem	Telekym	vydrže-
la	na	 repertoáru	necelý	 rok.	Dvojrecenzí	Brněnské	 zápolení	 o	 Jánošíka	 jí	
věnoval	pozornost	také	Milíř	(21/2019).
	 Zhruba	po	třech	letech	–	4.	října	2021	–	uvedl	tentýž	proměněný	soubor,	
vedený	již	Milanem	Šotkem,	světovou	premiéru	pořadu	s	titulem	Mahenova 
Reduta.	 Jeho	 lokalizace	do	 této	historické	budovy	na	Zelném	trhu	nebyla	
pochopitelně	náhodná:	právě	v	ní	Mahen,	který	v	letech	1918–1922	působil	
(zčásti	souběžně	s	pedagogickou	činností	na	dramatickém	oddělení	brněnské	
konzervatoře)	jako	dramaturg	Národního	divadla	v	Brně,	pronášel	své	eduka-
tivní	promluvy	před	oponou.	Podobné	poučující	 ladění	 si	 stanovil	ostatně	 
i	pořad	nynější,	který	do	skromného	programového	tisku	zařadil	mimo	jiné	
sedmibodový	mahenovský	kvíz.	
 Mahenova Reduta	tedy	není	klasickým	jevištním	repertoárovým	„číslem“,	
nýbrž	komorním	hudebním	večerem	na	pomezí	talk	show	a	koncertu,	poja-
tým	coby	pocta	onomu	–	řečeno	s	Vítězslavem	Nezvalem	–	„krásnému	kor-
zárovi“.	Scénář	sestavila	a	režie	se	ujala	za	dramaturgické	spolupráce	Hany	
Hložkové	a	hudební	dramaturgie	 skladatele	Zdeňka	Krále	hostující	Hana	
Mikolášková,	donedávna	významná	členka	hlavního	tvůrčího	týmu	Měst-
ského	divadla	Zlín.	Na	pravou	 stranu	 scény	umístila	 pětičlenný	 orchestr,	
v	levé	části	vystupovalo	osm	herců	a	hereček,	jednotně	oděných	do	tmavých	



společenských	kostýmů:	Hana	Tomáš	Briešťanská,	Tereza	Richtrová,	Isabe-
la	Smečková	Bencová,	Jana	Štvrtecká,	Vojtěch	Blahuta,	Tomáš	David,	Jakub	
Svojanovský	a	Pavel	Čeněk	Vaculík.	
	 Zadní	stolek	před	plátnem	na	horizontu,	kam	se	péčí	Jana	Baterky	postup- 
ně	promítaly	různé	motivy	od	starého	Brna	přes	lyrické	krajiny	a	abstraktní	
prvky	po	mahenovské	reálie,	Mikolášková	přiřkla	Janě	Štvrtecké,	ve	funkci	
moderátorky	 trochu	zápasící	 s	premiérovou	nervozitou.	Ta	postupně	zpří-
stupňovala	rozličná	fakta	z	autorovy	biografie,	literárního	díla,	knihovnických	
aktivit,	dobových	i	dnešních	ohlasů	jeho	tvorby	apod.	Kladla	řečnické	otáz-
ky	hledišti	i	sama	je	zodpovídala	a	záhy	pak	„vyvolala“	samotného	Mahena,	
ztělesněného	Jakubem	Svojanovským.	Režisérka	jej	zapojovala	do	některých	
kolektivních	 akcí	 včetně	 jedné	 parodické,	 načež	 byl	 závěrem	propuštěn	 
„na	ryby“.	
	 Osu	osmdesátiminutového	nonstop	večera	tvořilo	čtrnáct	básní,	vhodně	
vybraných	 převážně	 ze	 tří	Mahenových	 sbírek	 vydaných	 ještě	 v	 období	
Rakousko-Uherska	(Plamínky,	Balady,	Duha)	a	z	pozdního	Rozloučení s jihem.	
O	jejich	zhudebnění	se	víceméně	rovnoměrně	postarali	brněnští	i	„přespolní“	
komponisté	Mario	Buzzi,	Zdeněk	Král,	David	Rotter,	David	Smečka,	Miloš	
Štědroň	a	Miloš	ORSON	Štědroň.	V	nastudování	účinkujícího	Petra	Svozíl-
ka	tak	zaznělo	více	forem,	například	šanson,	soul,	tango,	swing	nebo	rocko-
vá	balada.	Interpreti	 si	 s	nimi	poradili	v	obměňovaných	sestavách,	sólově,	 
ve	dvojici	či	trojici	nebo	sborově.	Pěvecky	se	přidala	rovněž	moderátorka	se	
svým	hostem,	Tomáš	David	hrál	i	v	kapele	na	elektrickou	kytaru.	Jednotlivá	
dobře	 propojená	 čísla	měla	 vcelku	 vyrovnanou	úroveň,	 v	 paměti	 utkvěly	
kupříkladu	 verše	Červencové	 odpoledne,	Modří	 ptáci	 hor	 nebo	 finálová	
Balada	X	se	známým	umělcovým	poselstvím	„za	nocí	nejtmavších	na	slunce	
pamatuj“.
	 V	kontextu	tam	nasazovaných	převážně	experimentálních	novinek	při-
pomněla	Mahenova Reduta	 košatou	 osobnost	 Jiřího	Mahena	 zejména	 ve	
vztahu	k	Brnu	v	podobě	titulu	divácky	vstřícného	a	vkusného,	který	Mahe-
na	na	reprízách	může	mladší	generaci	nenásilně	přiblížit	a	těm	poučenějším	
starším	jeho	znalost	osvěžit.	





VáclaV štech Versus ji ř í ma hen

	 Mahena	v	nevděčné	pozici	 „osamělého	 záškodníka	 avantgardy“	připo- 
mněla	 i	 jedna	z	následných	 inscenací	činohry	Národního	divadla	Brno	opět	 
na	 jevišti	Reduty:	hned	22.	 října	2021	provedená	 světová	premiéra	novinky	
Tomáše	Vůjtka	a	Václava	Štecha Ohnivá země Václava Štecha.	Do	Brna	s	ní	při- 
jel	kompletní	tým	renomované	ostravské	Komorní	scény	Aréna	(byla	čtyřikrát	
vyhlášena	Divadlem	roku):	režisér	Ivan	Krejčí,	výtvarníci	Milan	David	a	Marta	
Roszkopfová,	hudebník	Ondřej	Švandrlík.	Tento	tým	již	v	únoru	2020	v	Ma- 
henově	divadle	uvedl	 i	 s	několika	herci	 z	Mahenovy Reduty zčásti	podobně	 
kriticky	zaměřenou	sarkastickou	tragikomedii	Karla	Steigerwalda	Dobové tance.	
	 Dramaturg	a	rovněž	známý,	celostátní	kritikou	několikrát	oceněný	dra-
matik	Vůjtek	 na	 objednávku	Národního	 divadla	Brno	 výrazně	 adaptoval	 
a	tematicky	rozšířil	stejnojmennou	předlohu	z	roku	1898	z	pera	svého	času	
populárního	veseloherního	autora	z	přelomu	19.	a	20.	století	Václava	Štecha,	
který	u	nás	jako	jeden	z	prvních	učinil	z	politiky	téma	několika	svých	vese-
loher.	Po	odchodu	z	řízení	prestižních	pražských	scén	a	vítězství	v	početně	
obsazeném	konkurzu	úspěšně	vedl	v	letech	1919–1925	(tedy	v	období,	kdy	
zde	působil	i	Mahen)	Národní	divadlo	v	Brně.	
	 Vzhledem	ke	 složitým	 objektivním	 okolnostem,	 provozním	 obtížím	 
a	vnějším	tlakům	byl	často	nucen	upřednostňovat	ekonomické	hledisko	před	
uměleckým.	 Proto	 docházelo	 k	 neporozumění	 a	 názorovým	kolizím	 jak	
s	dramaturgem	Mahenem,	reflektujícím	poválečné	sociální	proměny	společ-
nosti	 a	 zastávajícím	koncepci	 divadla	 jako	 výchovné	 instituce	 (postupně	
ztrácel	vliv	na	skladbu	repertoáru	a	na	svou	funkci	v	září	1922	rezignoval),	
tak	s	brněnskou	divadelní	kritikou	v	čele	s	mladou	expresionistickou	Lite-
rární	 skupinou.	Při	 koexistenci	 českého	 a	 německého	 ansámblu	 ve	 třech	
budovách	se	však	Štech	projevil	jako	zdatný	pragmatický	manažer,	schopný	
své	instituci	brzy	zajistit	organizační	a	hospodářskou	stabilitu.
	 Vůjtek	uplatnil	nápaditou	fikci,	že	totiž	ředitel	Štech	roku	1922	v	Divadle	
Na	hradbách	znenadání	navštíví	zkoušku	vlastní	hry,	kterou	má	na	starosti	
jiný	nejmenovaný,	k	Mahenovi	naléhavě	pozvaný,	a	tudíž	vlastní	práci	zane-
dbávající	režisér	(ve	skutečnosti	se	Ohnivá země dávala	v	Divadle	na	Veveří	
v	letech	1898	a	1934).	Přes	onu	autorskou	licenci	Vůjtek	respektoval	dobové	
reálie	a	faktografii,	přičemž	čerpal	též	ze	Štechových	pozdějších	knižních	





pamětí	Džungle literární a divadelní	(1937)	i	z	dalších	memoárových	prame- 
nů.	Tímto	„nahlédnutím	za	oponu“	tak	de	facto	vznikly	dvě	hry	v	jedné.	
	 Nelze	tu	blíže	komentovat	dvouapůlhodinovou	inscenaci	Ivana	Krejčího	
(dramaturgicky	spolupracovali	Ivana	Hložková	a	opět	Tomáš	Vůjtek),	která	
do	 Štechovy	 nepříliš	 známé	 satiry	 na	 sobecky	 chamtivé	 oportunistické	 
politikaření	 v	 okresním	městě	Zátvoru	 implantovala	 připsané	 afektovaně	
burleskní	výjevy	z	dopolední,	kocovinou,	intrikami	a	nepotismem	pozname-
nané	zkoušky	osmi	interpretů,	ztělesňujících	vždy	po	jedné	figuře	z	každé	
složky.	V	podání	zkušeného	Martina	Siničáka	je	ředitel	a	zároveň	šéf	čino- 
hry	Národního	divadla	Václav	Štech	vytáhlý,	nápadně	oděný	ješitný	a	narci-
sticky	sebestředný	elegán,	chlubící	se	svými	společenskými	kontakty	včetně	
prezidenta	T.	G.	Masaryka	a	sexisticky	zneužívající	svého	postavení.	Z	před-
scénového	 křesla	 jízlivě	 ironickými	 nebo	 cholerickými	 útoky	 soustavně	
napadá	a	opovržlivě	dehonestuje	přítomné	herce	nebo	ublíženě	pomlouvá	
nejen	pražské	konkurenty	a	rivaly.	
	 K	 invektivám	proti	 vůbec	nevystupujícímu,	 ale	v	pomyslném	zákulisí	
jakoby	přítomnému	Mahenovi	dochází	především	v	expozici,	kdy	se	Štech	
cítí	dotčen	Mahenovým	údajným	zpochybňováním	aktuálního	nasazení	jeho	
Ohnivé země.	Coby	důvěrný	znalec	divadelního	řemesla	kontruje	rádoby	pro-
fesně	konciliantním	přístupem	k	dramatu	Janošík,	z	něhož	mu	devótní	herci	
pohotově	přednášejí	„rozvleklé	a	užvaněné“	monology.	Poté	už	se	mahenov-
ské	 aluze	 objevují	 spíše	 sporadicky,	 protože	 Štech	 je	 ponořen	hlavně	do	
obhajobného	výkladu	a	secvičování	vlastní	komedie	s	permanentně	uráženým,	
nesměle	rebelujícím	souborem	i	„pedagogicky“	maskovaným	dotíráním	na	
hereckou	naivku	Vlastu.	Mahenovi,	jenž	se	prý	chce	„zavděčit	svým	kum-
pánům	z	vinárny“,	vkládá	do	úst	podivný	výrok:	„Tady	musí	obecenstvo	sníst,	
co	mu	navaříme“.	A	posléze	 vyslovuje	 „tušení“,	 že	 po	Mahenovi	 jednou	
pojmenují	Divadlo	Na	hradbách.
	 Do	solidně	koncipované	programové	brožury	k	inscenaci	je	vhodně	zařaze-
na	stať	Aleše	Kolaříka	Štechova	brněnská	štace,	která	ředitelovo	zdejší	angažmá	
i	složitý	vztah	s	Mahenem-dramaturgem	podrobně	a	objektivně	rekapituluje.	
	 Dvojicí	nedávných	premiér	činohry	Národního	divadla	Brno	–	v	jednom	
případě	speciálním	večerem	a	ve	druhém	vlastně	jen	zprostředkovaně	–	si	
Brno	připomnělo	právě	v	místě	jeho	přímého	působení	zejména	divadelní	
stránku	osobnosti	Jiřího	Mahena.	Takže	kdo	ví:	třeba	se	i	jeho	dramatický	
autorský	odkaz	dočká	v	našem	městě	nějaké	další	„revitalizace“.



Ji ř í  Pol áč ek

	 Mezi	dlouholetými	členy	Společnosti	Jiřího	Mahena	měl	zvláštní	posta-
vení	docent	Jiří	Rambousek	(1927–2018),	který	napsal	řadu	mahenovských	
prací	 (viz	 jejich	 soupis	 v	Milíři	 19/2017),	 ale	 navíc	Mahena	 znal	 osobně.	 
Jeho	otec	Stanislav	Rambousek	(1897–1937)	byl	 jihlavským	knihovníkem;	
s	Mahenem	se	přátelil,	často	se s	ním	stýkal	a	korespondoval.	Byl	také	jed-
natelem	Spolku	veřejných	obecních	knihovníků,	 jehož	předsedou	byl	 Jiří	
Mahen,	který	též	mluvil	v	listopadu	1937	na	Rambouskově	pohřbu.	Z	této	
doby	pochází	rovněž	korespondence,	probíhající	mezi	Mahenem,	ovdovělou	
Zdenkou	Rambouskovou	a	jejím	synem	Jiřím.	
	 Docent	Rambousek	o	této	korespondenci	sám	psal:	jednak	v	Milíři	7/1998	
(Mahenovy	vánoční	dárky)	a	jednak	mnohem	obsáhleji	v	revui	Universitas	
4/2012	(Knihy	mého	dětství).	Šlo	o	čtyři	Mahenovy	dopisy	adresované	jeho	
matce	a	o	pět	lístků	určených	jemu,	jež	se	do	značné	míry	týkaly	knih,	kte-
ré	mu	Mahen	daroval	k	Vánocům	v	letech	1937	a	1938.	Byly	celkem	čtyři:	
příběh	z	kanadské	divočiny	nazvaný	Bobři od	Archibalda	Stansfelda	Bela-
neyho	(vyšel	–	stejně	jako	v	roce	1946	–	pod	jeho	indiánským	jménem	Šedá	
sova	neboli	Wa-Ša-Quon-Asin,	u	reedice	z	roku	1967	byl	tento	autor	uveden	
jako	Grey	Owl),	knížka	Josefa	Jirsíka	o	zvířatech,	lovcích	a	chovatelích	Na 
svobodě a za mřížemi,	 vzpomínky	 lovce	žraloků	Williama	E.	Younga	Tygři 
hlubin	 a	 dobrodružný	 román	Rudyarda	Kiplinga	Stateční kapitáni,	 vydaný	
s	ilustracemi	Zdeňka	Buriana.	
	 Jiří	Rambousek	ve	zmíněných	článcích	citoval	Mahenovy	lístky,	nikoli	
však	své	a	matčiny	dopisy.	Ty	jsou	uloženy	v	pražském	Památníku	národní-
ho	písemnictví,	kde	na	ně	narazila	pracovnice	Moravské	zemské	knihovny	
a	členka	rady	Společnosti	Jiřího	Mahena	Monika	Kratochvílová.	Její	zásluhou	
–	a	s	laskavým	svolením	pisatelova	syna	Jiřího	–	s	nimi	můžeme	seznámit	 
i	čtenáře	Milíře.	



	 Zdenka	Rambousková	Mahenovi	17.	listopadu	1937	píše,	že	si	velice	váží	
jeho	přátelství.	Děkuje	mu	i	za	projev	při	manželově	pohřbu,	který	pro	ni	
byl	„aspoň	částečnou	útěchou“,	neboť	Mahen	„promluvil	jihlavským	povola- 
ným	činitelům	otevřeně	a	přímo	do	duše“,	a	tak	snad	pohnul	„jejich	svědo-
mím“.	 Pisatelka	 rovněž	Mahenovi	 sděluje,	 že	 s	manželovou	 pozůstalostí	
naloží	podle	jeho	rady.	V	pozdějším	nedatovaném	dopisu,	zřejmě	přiloženém	
k	synovu	dopisu	z	21.	dubna	1938,	mu	děkuje	„z	celého	srdce“	za	knížku	
Památce Stanislava Rambouska	(1938):	má	z	ní	„velkou	radost“	(i	kvůli	syno-
vi,	jehož	hodlá	vychovávat	v	otcově	duchu)	a	oceňuje	také	její	krásnou	gra-
fickou	úpravu,	podobnou	úpravě	Lidových	novin.	
	 Třetím	 listem	 je	 uvedený	dopis	 Jiřího	Rambouska	napsaný	 v	 Jihlavě	 
21.	dubna	1938	(mimo	jiné	se	opět	týká	knížky	Památce Stanislava Rambous-
ka,	jejíž	součástí	je	Rambouskův	portrét	od	Eduarda	Miléna).	Otiskujeme	ho	
–	stejně	jako	následující	dopis	–	v	plném	znění	bez	redakčních	úprav:	

 Milý strýčku! 

 Dostal jsem od Vás knížku o tatíčkovi, která se mi moc líbí a za kterou Vám 
srdečně děkuji. Už jsem ji skoro celou přečetl. Tatíčkův obrázek v knížce je moc 
pěkný. Chtěl jsem Vám psát už před velkonocemi, ale byl jsem nemocen. Ve škole se 
mám docela dobře. Ve škole máme takovou soutěž čtenářů, totiž kdo přečte článek 
bezvadně, dostane bod. Zatím jsem první. Chodím si půjčovat knihy, tatíček mě je 
dřív vždycky sám nosíval. Teď jsem četl Dva roky prázdnin. Líbilo se mi to a zase 
si něco od Wernea půjčím. Také si sbírám známky, tatíček mi je již dlouho schovával, 
až se budu o to zajímat. O prázdninách možná půjdu do nějakého tábora.

 Upřímně Vás pozdravuje Váš Jiří Rambousek. 

	 Druhý	Rambouskův	jihlavský	dopis	Mahenovi	pochází	z	3.	února	1939;	
obsahuje	hlavně	poděkování	za	knižní	dárky	a	také	zprávy	o	školní	i	mimo- 
školní	činnosti:	



 Milý strýčku! 

 Nejdříve Vás prosím, abyste mi prominul, že teprve teď Vám děkuji za obě 
knihy, které jsem od Vás k Ježíšku dostal. Mám v páté třídě již hodně vyučovacích 
hodin, kromě toho chodím bruslit a lyžovat, když je sníh a tak mi zbývá málo 
volného času. Za obě knížky Vám upřímně děkuji, mám z nich velkou radost. Obě 
jsem již přečetl a moc se mi líbily, zvláště život dvou bobříčků v indiánském táboře. 
Dostal jsem k Ježíšku ještě 3 jiné knížky a od maminky lyže. Tento týden jsme 
dostávali ve škole vysvědčení, mám z hlavních předmětů jedničky, ale z psaní, 
kreslení, tělocviku a z úpravy dvojky. Ale tatíček z psaní také nemíval vždycky 
jedničku. Těším se, že po prázdninách už půjdu do gymnasia. 

 Ještě jednou Vám za knihy srdečně děkuje Váš Jiří Rambousek.



ju bileu m K nihoV n y ji ř ího ma hena 

	 Dne	1.	února	1921	byla	založena	Veřejná	knihovna	města	Brna	a	jejím	
prvním	knihovníkem	–	a	posléze	ředitelem	–	se	stal	Jiří	Mahen.	Její	pokra-
čovatelkou	je	dnešní	Knihovna	Jiřího	Mahena,	která	tak	oslavuje	sto	let	své	
existence.	Toto	výročí	připomněla	mimo	jiné	1.	června	pořadem	Odpoledne 
s Jiřím Mahenem	 a	 venkovní	 výstavou	 nazvanou	100 let Knihovny Jiřího  
Mahena v Brně:	v	brněnské	ulici	Pohořelec	instalovala	řadu	panelů	s	fotogra-
fiemi	a	texty,	jež	připomínaly	místa,	kde	knihovna	v	průběhu	oněch	sta	let	
byla.	Ředitelka	KJM	Libuše	Nivnická	napsala	k	uvedenému	výročí	článek	
Stoletá kráska – Knihovna Jiřího Mahena v Brně,	otištěný	v	měsíčníku	Čtenář	
5/2021.	Nastínila	v	něm	historii	knihovny	s	důrazem	na	roli	Jiřího	Mahena,	
na	 jeho	aktivity,	knihovnické	 texty	 i	nadčasové	vize.	Zároveň	představila	
současnou	knihovnu,	 která	Mahenovo	 jméno	nese	 od	 roku	 1959,	 přičemž	
vyslovila	přesvědčení,	že	zůstane	nepostradatelnou	a	vyhledávanou	institu-
cí	i	v	budoucnosti.	Více	její	dnešní	podobu	přiblížila	v	článku	Knihovna pro 
město – ostrov lidskosti	v	časopisu	Duha	1/2021,	ale	ani	v	něm	nepominula	její	
historii,	do	níž	už	tři	desetiletí	náleží	také	Mahenův	památník.	

(jp)



VýstaVa o ji ř ím ma henoV i  
a jeho Gener aci

	 V	 roce	 stého	 výročí	 založení	Knihovny	 Jiřího	Mahena	 připravila	 její	
žabovřeská	pobočka	ve	spolupráci	s	Oddělením	dějin	literatury	Moravského	
zemského	muzea	výstavu	nazvanou	Jiří Mahen a jeho generace, která neexisto-
vala (jejími	 autorkami	 byly	 Iveta	Kubová	 a	Hana	Kraflová).	V	náležitém	
kulturním	kontextu	na	ní	byli	představeni	příslušníci	Mahenovy	generace	
prostřednictvím	jejich	portrétů,	fotografií,	rukopisů	či	ukázek	z	děl	a	kore-
spondence.	Uzavření	pobočky	kvůli	covidu	spolu	s	následným	omezením	
provozu	 způsobilo	 odklad	 zahájení	 výstavy	 z	 února	 až	 na	 začátek	 září.	 
Společné	 setkání	 čtenářů	 a	 návštěvníků	 na	 slavnostní	 vernisáži	 vyústilo	 
v	krátké	zamyšlení	nad	obdobím	nazývaným	fin	de	siècle.	Éra	skepse	i	víry	
v	nový	počátek	přinesla	do	českého	kulturního	světa	nové	vlivy,	radikální	
postoje	 i	 neotřelé	 literární	 počiny.	Známí	 i	 dnes	 již	 zapomenutí	 autoři	 se	
sdružovali	kolem	Neumannova	Nového	kultu,	spolku	mladých	literátů	Syrinx	
i	různých	anarchistických	nebo	socialistických	listů.	Mladí	radikálové	svádě-
li	zápas	o	vlastní	umělecký	výraz.	Příběhy	básníků,	dramatiků	či	výtvarníků	
svědčí	nejen	o	jejich	mladickém	entusiasmu,	ale	také	o	nebývalém	zaujetí,	
invenci	a	činorodosti,	která	zanechala	trvalé	stopy	v	našem	kulturním	pro-
středí.	Výstava	bude	během	příštího	roku	zpřístupněna	i	v	některých	dalších	
pobočkách	Knihovny	Jiřího	Mahena.

(ik)

Projekt hu m a nit ní V ědy d okoř á n

	 Projekt	Humanitní vědy dokořán	se	zabývá	zpracováváním	digitalizované-
ho	 kulturního	 dědictví	 do	 tematických	 vzdělávacích	 celků	 pro	 podporu	
středoškolské	výuky.	Materiály	vytváří	Katedra	informačních	studií	a	knihov-
nictví	Filozofické	fakulty	Masarykovy	univerzity	s	pomocí	týmu	rešeršérů	 
z	Moravské	zemské	knihovny.	Vzdělávací	obsah	se	skládá	zejména	z	textů,	
dokumentů,	obrázků,	fotografií	a	videí	uložených	v	digitálních	knihovnách	
MU	a	MZK	a	v	archivech	paměťových	institucí	(Internetová	encyklopedie	



dějin	Brna,	 Paměť	 národa).	 Výstupem	projektu	 jsou	 digitální	 vzdělávací	
zdroje	(označované	zkratkou	DVZ),	které	ověřují	pedagogové	v	praxi.	Poté	
budou	všechny	aplikovány	ve	vyučovacích	hodinách	na	 středních	 školách	 
a	gymnáziích.	Nabízeno	je	šestnáct	témat;	jedním	z	nich	je	DVZ	s	názvem	
Zapomenutí velikáni,	který	se	skládá	z	cesty	tří	významných	osobností,	jejichž	
pohled	na	Brno	studenti	zkoumají	pomocí	dobových	dokumentů	zasazených	
do	interaktivní	mapy	města.	Jedním	ze	tří	zmíněných	velikánů	je	Jiří	Mahen.	
Jeho	 linka	 v	DVZ	 zahrnuje	 také	 dvě	 poetické	 audionahrávky:	 jedná	 se	 
o	komentované	básně	Jiřího	Mahena	a	jeho	blízkého	přítele	Františka	Hala-
se	(Novému	Brnu,	Brnu),	které	recituje	Jiří	Poláček.	Studentům	mají	přiblí-
žit	vztah	obou	básníků	k	významným	brněnským	lokalitám	a	ukázat	krásy	
města	jejich	očima.	

(mm)	

ji ř í ma hen Ve V íru d oboV ých Polemi k

	 Literární	historik,	lexikograf	a	editor	Luboš	Merhaut	(*1961)	vydal	ob-
jemnou	monografii	nazvanou	Cesty polemiky	(Filozofická	fakulta	UK,	Praha	
2021),	v	níž	se	zaměřil	–	řečeno	slovy	jejího	podtitulu	–	na	„význam	a	pro-
měny	žánru	polemiky	v	české	literatuře	na	přelomu	19.	a	20.	století“.	Mezi	
polemizujícími	autory	je	zastoupen	i	Jiří	Mahen,	zejména	v	kapitole	přibli-
žující	 reflexe	 osobnosti	 a	 tvorby	Karla	Hynka	Máchy.	Merhaut	 analyzuje	
hlavně	máchovské	polemiky	 z	 let	 1905	 až	 1910	 (soudy	 Jindřicha	Vodáka,	 
F.	V.	Krejčího,	F.	X.	Šaldy,	 Jiřího	Karáska	 ze	Lvovic,	Arnošta	Procházky,	
Miloše	Martena	či	Arna	Nováka),	přičemž	cituje	dva	Mahenovy	máchovské	
fejetony	pojmenované	Urputný duch	(Lidové	noviny	17.	11.	1910)	a	Máchova 
krajina	 (Lidové	 noviny	 20.	 11.	 1910);	 připomíná	 též	 jeho	 studii	Máchova  
poezie a její význam,	vydanou	roku	1910	pod	pseudonymem	H.	Lang.	Mahe-
novo	zapojení	do	soudobých	polemik	dále	dokládá	jeho	reakcemi	na	hodno-
cení	mladé	generace	Arnoštem	Procházkou	(Moderní	život	4/1903),	na	vydá-
ní	dopisů	Karolíny	Světlé	(Lidové	noviny	17.	11.	1911)	a	na	spory	vyvolané	
tehdejší	literární	kritikou	(Lidové	noviny	24.	5.	1912).	

(po) 



zem ř el ProFesor miroslaV Ple šá k

	 Ve	středu	13.	října	náhle	zemřel	profesor	Janáčkovy	akademie	múzických	
umění	a	 také	člen	Společnosti	Jiřího	Mahena	Miroslav	Plešák.	Narodil	se	 
9.	září	1943	v	Bzenci.	Po	absolvování	Střední	pedagogické	školy	v	Kromě- 
říži	 vystudoval	 češtinu	 a	 divadelní	 vědu	na	 brněnské	 filozofické	 fakultě.	 
Byl	redaktorem	měsíčníku	Index,	ale	na	počátku	sedmdesátých	let	zakotvil	
ve	světě	divadla.	Působil	jako	dramaturg	v	gottwaldovském	Divadle	pracu-
jících	(1972–1989),	v	němž	ještě	–	to	už	mělo	název	Městské	divadlo	Zlín	–	
v	 letech	 2003–2006	 zastával	 funkci	 uměleckého	 šéfa.	Od	 roku	 1991	 byl	
dvanáct	 let	dramaturgem	činohry	Národního	divadla	v	Brně.	Současně	od	
roku	1990	vyučoval	herectví	a	dramaturgii	na	Divadelní	fakultě	JAMU;	byl	
rovněž	prorektorem	JAMU	a	editorem	jejích	publikací.	Byl	bratrem	básníř- 
ky	a	dlouholeté	redaktorky	nakladatelství	Blok	Zdeny	Zábranské	a	švagrem	
jejího	manžela,	malíře	Vlastimila	Zábranského.	V	roce	2011	získal	Cenu	města	
Brna.	Čest	jeho	památce!	

(jp)

VzPomíná ní na ludV í k a ku nderu

	 Dne	 22.	 března	 2020	uplynulo	 sto	 let	 od	 narození	Ludvíka	Kundery	
(1920–2010),	 prvního	 předsedy	Společnosti	 Jiřího	Mahena,	 který	 stál	 též	 
u	zrodu	Milíře.	S	velkým	zpožděním	kvůli	pandemii	koronaviru	bylo	toto	
výročí	připomenuto	 akcí	nazvanou	Sláva azuru	 a	konanou	20.	 října	2021.	 
Její	součástí	byla	překladatelská	soutěž	studentů	germanistiky	Filozofické	
fakulty	Masarykovy	univerzity,	vzpomínky	Eduarda	Schreibera	s	představe-
ním	několika	Kunderových	knih	v	němčině	a	přiblížení	Ludvíka	Kunde- 
ry	 jako	 přednášejícího	 na	Masarykově	 univerzitě	 a	Univerzitě	Palackého	
v	Olomouci.	V	brněnském	Domě	Jiřího	Gruši	byla	instalována	kunderovská	
výstava	s	názvem	Hora dění.	V	Moravském	zemském	muzeu	pak	na	Ludvíka	
Kunderu	vzpomínali	Miloš	Štědroň,	Milan	Uhde,	zmíněný	Eduard	Schreiber	
či	Rudolf	Šrámek.	Účastníci	tohoto	vzpomínání	zhlédli	rovněž	video	o	uve-
dené	výstavě.	

(po) 





scénick é č tení o ji ř ím ma henoV i

	 Na	neděli	 12.	 prosince	 2021	připadlo	 139.	 výročí	Mahenova	narození.	
V	Mahenově	památníku	bylo	v	tento	den	připomenuto	scénickým	čtením	
nazvaným	Knihovník Mahen.	Vystoupila	v	něm	herecká	dvojice	Naďa	Ková-
řová	(Divadlo	Husa	na	provázku)	a	Václav	Veselý	(Národní	divadlo	Brno),	jež	
četla	 z	 různých	Mahenových	 textů	 o	 knihovnické	problematice,	 osvětlila	
svízelný	zrod	známého	plakátu	Braňte	knihu!	(četla	přitom	osobité	dopisy,	
které	si	na	počátku	třicátých	let	Mahen	vyměňoval	s	Josefem	Ladou)	či	lec-
kdy	strastiplnou	podobu	Mahenova	knihovnictví.	Stranou	neponechala	ani	
Mahenovy	básně	a	prostřednictvím	vzpomínek	Karly	Mahenové	přiblížila	
poslední	období	Mahenova	života	včetně	jeho	tragického	konce.	Celý	pořad	
byl	důstojnou	připomínkou	řečeného	jubilea.	

(jp) 

br no, čáslaV, Frý dek-místek...

	 Je	pochopitelné,	že	v	Mahenově	rodné	Čáslavi	a	v	Brně,	kde	strávil	znač-
nou	část	svého	života,	existují	ulice	nesoucí	 jeho	jméno.	Lze	je	však	najít	 
i	v	jiných	městech:	ve	Frýdku-Místku,	v	Praze,	Kladně	a	Mladé	Boleslavi	(na	
zdejším	gymnáziu	Mahen	v	letech	1900–1902	absolvoval	septimu	a	oktávu),	
jakož	i	v	Ústí	nad	Labem,	Jihlavě	a	v	Havlíčkově	Brodě.	Bylo	by	potěšující,	
kdyby	k	těmto	městům	přibyly	aspoň	Přerov	a	Hodonín,	v	nichž	Mahen	učil	
na	středních	školách.	

(po) 
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