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Akce v mnonm sle 
Ji ř í  Pol áč ek

	 V	roce	2019	–	konkrétně	22.	května	–	uplynulo	osmdesát	 let	od	smrti	
Jiřího	Mahena.	Toto	výročí	připomněla	některá	média,	konference	v	Knihov-
ně	Jiřího	Mahena	a	výstava	v	Moravské	zemské	knihovně,	jakož	i	pozdější	
akce	v	Moravském	zemském	muzeu	a	v	Mahenově	památníku;	podrobně	 
o	tom	informuji	v	následujícím	příspěvku.	Za	zmínku	stojí	ještě	jedno	výro-
čí:	6.	října	1919	se	Jiří	Mahen	oženil	s	Karlou	Haselmannovou	(byli	oddáni	
v	obřadní	síni	brněnské	Nové	radnice).
	 Dne	14.	března	byl	po	několikaměsíční	rekonstrukci	slavnostně	otevřen	
zmíněný	Mahenův	památník,	který	je	též	sídlem	našeho	spolku.	Jeho	ve- 
doucí	se	po	Ivetě	Cehelské	stala	Michaela	Navrátilová,	jež	zde	pracuje	spolu	
s	Martinou	Kolaříkovou.	O	měsíc	později	–	16.	dubna	–	se	tu	konala	schůze	
rady	SJM:	vzali	jsme	na	vědomí	rezignaci	účetní	Zdeňky	Matuškové,	jejíž	
funkci	 externě	 vykonává	 Jana	Hamplová.	V	 této	 souvislosti	 připomínám	
placení	 členských	 příspěvků,	 které	 lze	 posílat	 na	 účet	 254733159/0300	 
(stále	běží	jen	o	100	Kč).	
	 Předchozí	číslo	Milíře	bylo	tradičně	posláno	nejenom	členům	SJM,	ale	 
i	různým	knihovnám,	památníkům,	redakcím,	školám	a	dalším	institucím	 
i	jednotlivcům	ve	snaze	popularizovat	Mahenův	odkaz	a	referovat	o	mahe-
novském	bádání.	O	 uvedeném	 čísle	 informovala	 periodika	Duha	 1/2019	 
a	Jihlavské	listy	(8.	února	2019	o	něm	psal	jejich	šéfredaktor	Petr	Klukan).	
Svou	váhu	mají	pochvalné	reakce	literárního	historika	Jiřího	Opelíka,	bás-
níka	Víta	Slívy	či	Kateřiny	Dostálové,	vnučky	Josefa	Čapka.	
	 Členové	SJM	také	sledují,	kde	se	o	Mahenovi	a	jeho	tvorbě	píše.	Předně	
je	 potěšily	 četné	mahenovské	 pasáže	 v	Literární kronice první republiky  
(2018).	 Jde	o	Mahenovy	básně	z	Lidových	novin	Pozdrav	 svobodné	vlasti	 
a	Hřbitovní	improvizace,	o	rukopis	jeho	knihovnické	přednášky	ilustrovaný	
karikaturou	 Jaroslava	Krále	 a	 o	 citát	 z	 vystoupení	na	konferenci	 o	braku.	
Uvedená	publikace	zahrnuje	též	informaci	o	Mahenově	redigování	Indexu	
(s	 další	Královou	karikaturou)	 a	 zmínku	 o	 jeho	Knížce o čtení praktickém,	 





úryvek	z	korespondence	s	Františkem	Halasem	týkající	se	jeho	sbírky	Kohout 
plaší smrt	(s	ilustrací	Jindřicha	Štyrského	a	Toyen)	a	informaci	o	bratislavské	
premiéře	filmu	Jánošík,	 jež	se	konala	v	 lednu	1936.	Mahenovský	blok	do- 
plňují	 reprodukce	obálek	hry	Náměsíčný,	Knihy o českém charakteru	 a	Husy  
na provázku.	
	 Dále	je	nutno	uvést	studie	Renáty	Bojničanové	(Dráma	Jiřího	Mahena	
Janošík	 v	 slovensko-českých	 a	 európskych	 súvislostiach,	 Slavica	 litteraria	
2/2018)	a	Dobravy	Moldanové	(Český	román	v	čase	„kamarádů	svobody“,	
Bohemistyka	2/2018).	Pominout	nelze	ani	článek	autora	podepsaného	šifrou	
(lík)	o	Mahenových	pseudonymech	(Jiří	Mahen	mnoha	jmen,	Literka	9/2019)	
a	medailon	zesnulé	Bohuslavy	Bradbrookové	od	Marie	Štemberkové	(Zprávy	
Společnosti	bratří	Čapků	133/2019),	neboť	matka	Bohuslavy	Bradbrookové	
Malvína	Smetánková	byla	Mahenovou	láskou	(viz	Milíř	16–18/2014–2016):	
působila	na	gymnáziu	ve	Valašském	Meziříčí	a	v	roce	1966	se	přestěhovala	
k	dceři	do	Velké	Británie,	kde	roku	1977	zemřela	ve	věku	94	let.	Dovolím	si	
zmínit	i	svůj	článek	Otokar	Březina	očima	Jiřího	Mahena	(Bulletin	Společnosti	
Otokara	Březiny	74/2019).	
	 Nové	číslo	Milíře	přináší	nejprve	mou	připomínku	řečeného	Mahenova	
výročí	se	souhrnem	mahenovských	akcí.	Následuje	studie	o	Mahenově	hře	
Dezertér	od	Marka	Lolloka,	který	poté	spolu	s	Vítem	Závodským	hodnotí	
brněnskou	inscenaci	Janošíka,	hranou	loni	a	letos.	Protože	na	rok	2019	při-
padlo	rovněž	výročí	smrti	Františka	Halase,	napsal	jsem	studii	o	jeho	přátel-
ském	 vztahu	 s	Mahenem.	 Po	 stálých	 rubrikách	Krajiny	 Jiřího	Mahena	 
a	Z	dílny	Jiřího	Mahena	přibližuji	kritické	soudy	Karla	Sezimy	o	Mahenových	
prózách.	František	Všetička	 pak	 představuje	Artuše	Drtila,	 autora	 první	
mahenovské	monografie.	
	 Součástí	obsahového	spektra	jednadvacátého	Milíře	jsou	i	recenze	dvou	
objemných	 knih:	David	Kroča	 posuzuje	 kolektivní	 publikaci	 o	 činnosti	 
Divadla	Husa	na	provázku,	zatímco	Ivo	Martinec	referuje	o	záslužné	knize	
Jaromíra	Kubíčka,	 věnované	 dějinám	 našich	 lidových	 knihoven.	Letos	 
uplynulo	třicet	let	od	skonu	Jana	Skácela,	což	připomínáme	otištěním	jeho	
„drzého	 interview“	 s	Mahenem	a	 sonetem	o	brněnských	básnících.	Číslo	
uzavírá	úsměvná	kresba	Jaroslava	Vodrážky.	





Bu sbohem, krsn korzre 
Ji ř í  Pol áč ek

	 Na	 středu	 22.	 května	 2019	 připadlo	 osmdesáté	 výročí	 smrti	 Jiřího	 
Mahena.	Okolnosti	jeho	sebevraždy	a	její	odezvu	jsem	v	Milíři	nastínil	před	
pěti	lety	(Zavřeli	za	mou,	odpusťte	všichni…,	Milíř	16/2014),	a	tak	zde	obé	
připomenu	jen	stručně	a	zaměřím	se	na	letošní	reflexe	zmíněného	výročí.	
	 Na	konci	třicátých	let	byl	Mahen	vyčerpán	z	četných	aktivit,	tížila	ho	
tragická	dobová	situace	a	stupňovaly	se	i	jeho	zdravotní	problémy.	Těžce	nesl	
negativní	 odezvu	 svých	 her,	 neúspěchy	 svého	 knihovnického	 snažení	 
a	sebevraždy	lidí	v	blízkém	okolí;	navíc	se	obával,	že	skončí	v	koncentračním	
táboře.	Po	záboru	zbytku	naší	republiky	nacistickými	vojsky	upadl	do	těžké	
deprese.	Už	neměl	dost	sil,	aby	se	novému	zlu	postavil	nebo	odešel	do	exilu.	
Na	sklonku	deštivého	22.	května	1939	byl	doma	sám.	Na	přebal	jedné	knihy	
napsal	tato	záhadná	slova:	„Zavřeli	za	mnou,	odpusťte	všichni…“	Poté	odešel	
do	podkroví	vily,	kde	žil	od	roku	1934,	a	oběsil	se.	
	 Posledního	 rozloučení	 v	Divadle	Na	 hradbách,	 dnešním	Mahenově	 
divadle,	a	následného	pohřbu	na	brněnském	Ústředním	hřbitově	se	zúčast-
nily	stovky	lidí.	Řečníky	byli	mimo	jiné	divadelní	ředitel	Václav	Jiřikovský,	
básník	František	Halas	a	rektor	Masarykovy	univerzity	Arne	Novák,	který	
Mahena	v	Lidových	novinách	nazval	–	den	po	jeho	smrti	–	„básníkem	život-
ní	celistvosti“.	V	soudobých	denících	a	časopisech	pak	vyšlo	mnoho	různých	
nekrologů,	zpráv,	vzpomínek	či	básní:	během	roku	1939	jich	bylo	téměř	sto	
čtyřicet!	
	 Básnická	ohlédnutí	napsali	František	Halas,	Karel	Toman,	Jan	Marius	
Tomeš,	Konstantin	Biebl	nebo	Vítězslav	Nezval,	jehož	báseň	Tryzna,	tvoří-
cí	součást	sbírky	Pět minut za městem	(1940),	končí	těmito	verši:	

 Náš věk je přetížený strom jenž trčí z kráteru 
 Rok za rokem nám odchází jak průvod fráterů 
 Jdou s rozžatými svícemi z nichž bílé slzy kanou 
 Buď sbohem krásný korzáre buď sbohem na shledanou!





Ji ř í Ma hen v M no ž néM čísle

 
	 Osmdesáté	výročí	Mahenova	odchodu	připomněla	některá	média,	dvou-
denní	mahenovská	 konference	 a	 výstava	 v	Moravské	 zemské	 knihovně	
spojená	s	několika	dalšími	akcemi.	Již	17.	května	vyšla	v	Brněnském	deníku,	
který	navazuje	na	Rovnost,	speciální	příloha	nazvaná	Na	návštěvě	u	Mahenů:	
byla	v	ní	představena	Knihovna	Jiřího	Mahena	spolu	s	Mahenovým	památ-
níkem	a	Společností	Jiřího	Mahena;	nechyběly	tu	ani	nástiny	Mahenových	
aktivit.	Mladá	fronta	DNES	(a	též	iDNES.cz)	přinesla	21.	května	rozhovor	
s	 názvem	Literát,	 ale	 také	 rybář	 i	 příjemný	Mefistofeles,	 který	 se	mnou	
udělala	Milada	Prokopová.	O	den	později	jsem	hovořil	o	Mahenovi	společ- 
ně	s	Michaelou	Navrátilovou	a	Milošem	Šenkýřem	v	 rozhlasovém	pořadu	
Den	na	Moravě.	
	 Připomínky	řečeného	výročí	se	dále	objevily	v	měsíčnících	Starobrněnské	
noviny,	Kam	v	Brně	a	Šalina,	jakož	i	v	Literce,	„informačním	zpravodaji“	raj-
hradského	Památníku	písemnictví	na	Moravě.	 Je	 smutné,	 že	ho	 ignorovaly	
Lidové	noviny,	v	nichž	Mahen	působil	téměř	devět	let.	Magazín	brněnského	
Národního	divadla	Diva	otiskl	pouze	–	pohříchu	bez	 zmínky	o	Mahenově	
jubileu	–	málo	invenční	fiktivní	rozhovor	Jiřího	Mahena	s	Leošem	Janáčkem.	
Za	zmínku	stojí	 též	výstava	Literární	 toulky	Čáslaví,	konaná	v	čáslavském	
muzeu	od	25.	června	do	31.	října:	byl	na	ní	představen	i	zdejší	rodák	Mahen.
	 Uvedená	konference	se	konala	ve	dnech	21.	a	22.	května	v	Knihovně	
Jiřího	Mahena,	která	ji	zorganizovala	spolu	se	Společností	Jiřího	Mahena	pod	
názvem	Jiří Mahen v množném	čísle (tento	název	je	narážkou	na	surrealistickou	
sbírku	Mahenova	přítele	Vítězslava	Nezvala	Žena v množném čísle,	vydanou	
v	roce	1936).	Záštitu	nad	ní	převzala	primátorka	města	Brna	Markéta	Vaňková.	
	 V	úvodním	referátu	jsem	nejprve	připomněl	poslední	mahenovskou	kon-
ferenci,	jež	se	konala	v	Brně	7.	prosince	1982.	Poté	jsem	podal	nástin	Mahe-
nova	života	a	hlavních	sfér	 jeho	tvorby,	osvětlil	okolnosti	 jeho	sebevraždy	 
a	přiblížil	její	ohlas	v	dobových	periodikách.	V	druhém	referátu	Jiří	Kudrnáč	
z	Filozofické	fakulty	Masarykovy	univerzity	zhodnotil	první	mahenovskou	





monografii,	kterou	napsal	Artuš	Drtil,	a	soudy	několika	literárních	kritiků	 
o	Mahenově	tvorbě	(například	kritické	projevy	F.	X.	Šaldy	nebo	Arna	Nová-
ka).	Soudobé	kritiky	se	týkalo	i	vystoupení	Martina	Tichého	z	Filozoficko-
přírodovědecké	fakulty	Slezské	univerzity	v	Opavě,	věnované	soudobému	
přijetí	 románu	Kamarádi svobody	 (1909),	 Šrámkova	Stříbrného větru	 (1910)	 
a	románu	Zdenky	Háskové	Mládí	(1909).	
	 Martin	Tomášek	z	Filozofické	fakulty	Ostravské	univerzity	pak	osobitě	
interpretoval	několik	textů	z	Mahenovy	knížky	Toulky a vzpomínky	(1931).	
Ondřej	Sládek,	který	působí	na	Pedagogické	fakultě	Masarykovy	univerzity	 
a	na	Ústavu	pro	českou	literaturu	AV	ČR,	poukázal	na	shody	Jiřího	Mahena	 
a	 Jana	Mukařovského	 v	 uvažování	 o	 prozaické	 tvorbě,	 divadlu	 či	 jazyku.	 
Bývalý	 ředitel	Knihovny	Karla	Dvořáčka	Vladislav	Raška	přiblížil	činnost	
proslulého	vyškovského	tiskaře	Františka	Obziny,	který	tiskl	též	knihy	Jiří-
ho	Mahena.	
	 Na	konferenci	 nechyběly	 ani	 referáty	 s	 tematikou	dramatu	 a	 divadla.	
Rektor	Janáčkovy	akademie	múzických	umění	Petr	Oslzlý	objasnil	spojitost	
Divadla	Husa	na	provázku	s	Mahenovým	stejnojmenným	souborem	takzva-
ných	filmových	libret	z	roku	1925.	Veronika	Valentová	z	Moravského	zemské-
ho	muzea	charakterizovala	rané	hry	Jiřího	Mahena,	k	nimž	patří	třeba	Juanův 
konec	(1905),	Úspěch	(1906),	Klíč	(1907),	Josef se vrátil	(1919)	či	Náměsíčný	(1919).	
Marek	Lollok	z	Pedagogické	fakulty	Masarykovy	univerzity	posoudil	insce-
naci	Mahenova	Janošíka	 (1910),	 kterého	Martin	Františák	 roku	2018	uvedl	
v	Mahenově	divadle	v	upravené	podobě	pod	názvem	Janošík Revisited.	
	 S	nahlédnutím	do	Mahenovy	novinářské	a	zároveň	básnické	tvorby	vy-
stoupil	 Pavel	Večeřa	 z	Fakulty	 sociálních	 studií	Masarykovy	 univerzity.	
Zaměřil	 se	 na	 jeho	báseň	Pozdrav	 svobodné	 vlasti,	 jež	 vyšla	 v	Lidových	
novinách	30.	října	1918,	přičemž	provedl	její	diskurzivní	analýzu	s	důrazem	
na	motivy	vlasti,	jedince,	osudu	nebo	identity.	
	 Druhý	den	konference	začala	prohlídkou	zrekonstruovaného	Mahenova	
památníku.	V	Knihovně	Jiřího	Mahena	potom	zazněly	poslední	čtyři	referáty.	
Ředitelka	této	knihovny	Libuše	Nivnická	připomněla,	že	uvedená	instituce	
nese	Mahenovo	jméno	od	roku	1959.	V	nástinu	historie	Mahenova	památní-
ku	 zdůraznila	 významnou	 roli	Mahenova	 synovce	Oldřicha	Haselmanna.	
Charakterizovala	 i	 současnou	knihovnickou	práci,	 stále	 těžící	 z	mnohých	
Mahenových	názorů	a	aktivit.





	 Referát	jiného	rázu	přednesl	Jan	Lacina	z	Ústavu	geoniky	AV	ČR,	který	
již	několik	let	publikuje	v	Milíři	reportážní	příspěvky	o	Mahenových	kraji-
nách.	Jako	krajinný	ekolog	pohlédl	na	Mahenovo	rodné	Čáslavsko,	na	Slo-
vácko	a	Brno,	ale	neopomenul	ani	krajiny,	do	nichž	Mahen	vyjížděl	ze	svého	
brněnského	působiště,	 tedy	Českomoravskou	 vrchovinu,	Beskydy	 a	 jižní	
Moravu.	
	 Bývalý	ředitel	Moravské	zemské	knihovny	Jaromír	Kubíček	připomněl	
Mahenovu	Knížku o čtení praktickém	(1924)	a	jeho	činnost	ve	Spolku	veřejných	
obecních	knihovníků,	 avšak	 zmínil	 se	 i	 o	dalších	knihovnických	 spolcích	 
a	o	čelných	osobnostech	meziválečného	knihovnictví.	V	posledním	referátu	
se	Marek	Krejčí	z	pražského	Centra	pro	slovanská	umělecká	studia	zaměřil	
na	tematiku,	kterou	se	Mahen	zabýval	v	Kapitole o předválečné generaci	(1934):	
jde	o	známé	i	méně	známé	osobnosti	ovlivněné	v	mládí	anarchismem,	jež	
kromě	Mahena	představují	například	S.	K.	Neumann,	Fráňa	Šrámek,	Fran-
tišek	Gellner,	Karel	Toman	či	Josef	Mach.	
	 Volba	názvu	konference	Jiří Mahen v množném čísle	byla	motivována	vel-
kou	šíří	Mahenových	aktivit	a	oblastí,	do	nichž	zasáhl.	Přednesené	referáty,	
které	by	měly	vyjít	ve	sborníku,	samozřejmě	mohly	reflektovat	jen	část	této	
šíře.	Některé	 připomněly	 věci	 známé,	 jiné	 však	 rozšířily	 naše	 poznání	 
Mahenova	života	a	 tvorby.	Společně	potvrdily	 inspirativnost	 jeho	odkazu,	
který	je	třeba	popularizovat	a	rozvíjet.	
	 Aby	o	této	konferenci	byla	informována	širší	veřejnost,	napsal	jsem	o	ní	
krátkou	 zprávu	do	 červencového	Biblia,	 což	 je	 příloha	Literárních	novin,	 
a	 delší	 zprávu	 jsem	publikoval	 ve	 druhém	 letošním	 čísle	Duhy,	 časopisu	
Moravské	zemské	knihovny	(názvy	obou	zpráv	byly	totožné	s	názvem	kon-
ference).	V	Duze	navíc	vyšel	článek	Michaely	Navrátilové	a	Martiny	Kolaří-
kové	Na	návštěvě	u	Mahenů,	informující	o	rekonstrukci	Mahenova	památ-
níku,	a	Monika	Kratochvílová	tu	otiskla	mahenovský	příspěvek	Štika,	která	
znepokojuje	mnohého	 líného	 kapra.	 Ve	 třetím	 čísle	Duhy	 ještě	 Jaromír	 
Kubíček	v	článku	Sto	let	od	přijetí	knihovnického	zákona	a	Morava	přiblížil	
Mahenovy	knihovnické	aktivity.	
	 Je	potěšující,	že	se	 informace	o	konferenci	Jiří Mahen v množném čísle 
dostala	 také	 k	 rozhlasovým	 posluchačům.	 Stalo	 se	 tak	 zásluhou	Aleny	 
Blažejovské,	která	z	ní	připravila	zhruba	dvacetiminutové	pásmo,	vysílané	
v	 rámci	 pravidelného	 pořadu	Zelný	 rynk	 na	 stanici	Český	 rozhlas	Brno	 





28.	června.	Kromě	autorčina	slova	v	něm	zazněly	ukázky	ze	čtyř	referátů.	
Pro	rozhlasový	pořad	stanice	Vltava	Schůzky	s	literaturou	Jaromír	Kubíček	
připravil	pásmo	o	prvním	knihovnickém	zákonu	z	roku	1919	a	také	o	Jiřím	
Mahenovi;	vysílalo	se	21.	července.

Da l ší Ma henovsk é a kce 

	 Po	skončení	mahenovské	konference	se	v	Moravské	zemské	knihovně	
uskutečnila	vernisáž	výstavy	nazvané	Jiří Mahen knihovník národní	(její	auto-
ři	Monika	Kratochvílová	a	Jaromír	Kubíček	se	při	volbě	tohoto	pojmenování	
zjevně	inspirovali	Mahenovou	knížkou	Knihovna jako instituce národní,	vyda-
nou	 v	 roce	 1928).	 Součástí	 vernisáže	 byla	 prezentace	 publikace	 Jaromíra	
Kubíčka	Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích	(o	této	knize,	kon-
ferenci	i	výstavě	posléze	referovala	Jiřina	Kádnerová	v	časopisu	Čtenář	9/2019).	
	 Návštěvník	výstavy,	jež	byla	ote-
vřena	od	22.	května	do	26.	června,	
se	mohl	 prostřednictvím	 osmnácti	
panelů	seznámit	s	Mahenovými	ži-
votními	daty	a	jeho	různými	výroky	
nebo	úryvky	z	jeho	děl,	prohlédnout	
si	 jeho	 karikatury	 od	 Josefa	Lady,	
Františka	 Bidla,	 Jaroslava	 Krále,	 
Ondřeje	Sekory,	Adolfa	Hoffmeistera,	Eduarda	Miléna	či	Bohdana	Laciny.	
Dále	mohl	vidět	Mahenovy	knihy	a	časopisy,	do	nichž	přispíval,	a	také	si	pře- 
číst,	co	o	něm	napsali	jiní	lidé:	například	Ludvík	Kundera	roku	1958	prohlésil,	
že	o	Mahenovi	„lze	bezbolestně	vymyslet	aspoň	dva	tucty	rozličných	před-
nášek“.	Ve	své	době	byl	prý	pokládán	za	člověka,	který	není	nikdy	doma…	
	 Moravská	zemská	knihovna	připomněla	Mahenovo	výročí	prezentací	jeho	
díla	rovněž	v	rámci	projektu	Oči Brna	a	28.	května	promítnutím	televizního	
filmu	Archimédův bod	(1982),	v	němž	Mahena	ztvárnil	Ilja	Racek	a	jeho	ženu	
Zdena	Herfortová.	 Poslední	mahenovskou	 akcí	 zde	 byla	moje	 přednáška	
Mahen a ti druzí,	přednesená	11.	června	a	věnovaná	Mahenovým	vztahům	
k	Vladislavu	Vančurovi,	Vítězslavu	Nezvalovi,	Františku	Halasovi,	 Josefu	
Ladovi	či	Leoši	Janáčkovi.	





	 Na	podzim	počet	uvedených	akcí	rozšířilo	Moravské	zemské	muzeum,	
jež	připravilo	prezentaci	nazvanou	Mahen. Mahen? Mahen!	V	jejím	rámci	byli	
o	Mahenovu	životu	a	názorech	informováni	cestující	jedné	brněnské	tram-
vajové	linky,	a	to	celé	září.	Navíc	několik	plakátů	v	centru	Brna	připomína-
lo	Mahenův	vztah	k	zdejším	lokalitám.	V	sobotu	28.	září	pracovníci	muzea	
provedli	 zájemce	 po	mahenovských	místech	 a	 poté	 je	 pozvali	 na	 pořad	
s	 názvem	Myšlenky pro třetí tisíciletí.	Konal	 se	 v	Dietrichsteinském	paláci	 
a	podle	sdělení	Hany	Kraflové	v	něm	vystoupili	Jaromír	Kubíček,	Veronika	
Valentová,	Milan	Šotek	a	František	Schildberger.	
	 Jaromír	Kubíček	hovořil	o	Mahenově	meziválečné	knihovnické	činnosti	
ve	spojitosti	s	dneškem,	zatímco	Veronika	Valentová	se	zaměřila	na	Dide- 
rotovce,	tvořící	součást	Mahenovy	knížky	Husa na provázku.	Milan	Šotek,	
nový	umělecký	 šéf	 činohry	brněnského	Národního	divadla,	kromě	připo- 
mínky	Mahenova	Režisérova zápisníku	 informoval	 o	 chystané	 inscenaci	 
jeho	hry Mrtvé moře	a	o	pořadu	jeho	zhudebněných	balad.	Básník	František	 
Schildberger	pak	přiblížil	Mahenovou	básnickou	prvotinu	Plamínky.	Účast-
níci	muzejního	 podvečera	 nakonec	 zhlédli	 videozáznam	pořadu	Co žije 
z Mahena,	 v	 němž	 v	 roce	 1992	 diskutoval	 Jiří	Hájek	 s	Aloisem	Hajdou,	 
Milošem	Hynštem	 a	 Štěpánem	Vlašínem;	 doplňkem	 jejich	 diskuse	 byly	 
recitační	vstupy	Ladislava	Lakomého.	
	 Za	završení	akcí	připomínajících	osmdesáté	výročí	Mahenovy	smrti	lze	
považovat	sérii	pořadů,	které	připravila	Společnost	Jiřího	Mahena	ve	svém	
sídle,	tedy	v	Mahenově	památníku.	19.	září	jsem	zde	měl	přednášku	o	vzta-
hu	Jiřího	Mahena	a	Františka	Halase,	založenou	i	na	jejich	korespondenci.	
10.	 října	 Veronika	 Valentová	 poutavě	 charakterizovala	 jednotlivé	 texty	 
z	Mahenovy	 knihy	Husa na provázku,	 přičemž	 ukázky	 přečetl	 Pavel	 
Zatloukal	z	Divadla	Husa	na	provázku.	24.	října	Marek	Lollok	podal	výklad	
Mahenovy	hry	Dezertér	z	roku	1923,	jež	je	dramatem	zběha	z	první	světové	
války.	7.	listopadu	následovalo	vystoupení	Vladislava	Rašky,	věnované	pro-
slulému	vyškovskému	tiskaři	Františku	Obzinovi	a	jeho	kontaktům	s	Jiřím	
Mahenem.	Poté	jsem	20.	listopadu	v	patřičném	kontextu	představil	Vanču-
rovy	Obrazy z dějin národa českého,	jejichž	první	díl	vyšel	na	konci	roku	1939,	
tedy	 před	 osmdesáti	 lety.	 V	 posledním	 pořadu	 12.	 prosince	 pracovnice	
Knihovny	Jiřího	Mahena	a	členové	Společnosti	Jiřího	Mahena	publiku	pře-
četli	ukázky	z	několika	Mahenových	knih.	
 
 





Drama vlenho zbha 
Ma r ek loll ok

	 Jedním	z	meziválečných	dramat	Jiřího	Mahena	je	i	hra	Dezertér.	V	roce	
2006	o	ní	prohlásil	režisér	Miloš	Hynšt:	„V	Dezertérovi	je	zakleto	moderní	
divadlo	s	velkým	společenským	étosem	a	už	82	let	čeká	na	svého	objevitele!“1 
Hra,	kterou	Mahen	napsal	již	jako	zralý	autor	krátce	před	svým	nejdůsažněj-
ším	divadelním	výbojem	v	podobě	souboru	filmových	libret	Husa na prováz-
ku	(1925),	budila	v	době	svého	vzniku	a	uvedení	(byla	vydána	v	roce 1923	 
a	premiéru	měla	roku	1924)	rozpaky	a	dosud	byla	inscenována	pouze	spora-
dicky.	Uvedený	výrok	však	naznačuje,	že	určitý	potenciál	v	ní	přece	jen	dřímá.

Př íběh št va nce Fr a n tišk a

	 Děj	čtyřaktové	hry	s	dvanácti	obrazy	a	předehrou	odehrávající	se	v	prů-
běhu	několika	podzimních	týdnů	během	první	světové	války	je	situován	do	
nejmenované	horské	vesnice	a	jejího	bezprostředního	okolí.	Jednotlivé	ob-
razy	se	odehrávají	jak	v	interiérech	(železniční	stanice,	venkovská	hospoda,	
světnice,	 půda),	 tak	 ve	 vesnických	 exteriérech	 (hřbitov,	 ulička),	 zejména	
v	přírodních	lokacích	(mezi	skalami,	na	pokraji	 lesa).	Ústřední	zápletka	je	
založena	na	stíhání	zdejšího	rodáka	Františka	(Dezertéra),	přičemž	realistic-
ký	 děj	 se	 v	 textu	 prolíná	 s	 výstupy	 alegorických	 postav	 v	 podobě	Zlaté	 
a	Stříbrné	masky,	představující	génie	života,	a	dvou	tanečnic,	„z	nichž	první	
má	v	sobě	mnoho	z	neurčité	krásy	těkavé	Volnosti,	druhá	teskný	výraz	do-
mácí	krajiny“.	Masky	Dezertérův	příběh	průběžně	glosují	a	konkrétní	udá-
losti	ze	svého	nadhledu	často	zobecňují,	když	uvažují	například	o	věčnosti,	
smyslu	života,	štvancích	napříč	dějinami,	Bohu	apod.	

1	 HYNŠT,	Miloš.	Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru: teoretické úvahy divadelního 
 praktika,	2.	díl.	Brno:	Janáčkova	akademie	múzických	umění,	2006,	s.	37.





	 V	průběhu	děje	četníci	na	hledaného	líčí	různé	nástrahy,	když	například	
v	prvním	obraze	druhého	jednání	přinutí	jeho	Matku,	aby	ze	své	chaloupky	
lampou	vyslala	do	tmy	v	lese	světelný	signál	a	syna	tím	přilákala.	Léčka	se	
ale	nezdaří	a	František	se	s	Matkou	přichází	rozloučit	až	ve	chvíli,	kdy	jsou	
četníci	 pryč.	Bezprostředně	po	 jeho	 odchodu	Matka	kolabuje	 a	 na	 konci	
obrazu	umírá	na	srdeční	mrtvici.	Stále	nervóznějším	četníkům	dál	v	pátrání	
kromě	Zrzouna	pomáhá	i	Hajný	–	muži	prozkoumávají	les	se	srázem,	kde	se	
podle	všeho	František	zdržuje,	ale	stále	ho	nemohou	najít.	Místo	toho	jej	na	
půdě	svého	domu	objeví	starostův	Synek	a	snaží	se	mu	opět	pomoci.	Oba	
jsou	 ovšem	přistiženi	 Synkovým	otcem,	 jenž	 však	překvapivě	Dezertéra	
blížící	se	hlídce	neudá,	ale	naopak	mu	pomůže	utéct.	
	 S	postupujícím	časem	napětí	eskaluje.	Velitel	běsní	a	právem	podezírá	
celou	 vesnici,	 že	 stojí	 na	Františkově	 straně.	Zrzoun	 pak	 udá	 četníkům	 
Muzikanta,	že	nesl	do	lesa	jídlo,	za	což	si	na	něj	František	počíhá	a	s	pomo-
cí	 několika	 chlapů	 ze	 vsi	 ho	 zbije.	Také	při	 tomto	 incidentu	 lidé	krajana	
podpoří,	 když	 i	 za	 cenu	vlastního	 zatčení	už	málem	 střílejícím	 četníkům	
zastoupí	cestu,	aby	pronásledovaný	mohl	opět	uniknout.	Během	třetího	dějství	
se	však	smyčka	kolem	Františka	přece	jen	stahuje.	Zrzoun	přivede	četníky	
k	jeho	skrýši,	kde	je	mladík	střelen	do	nohy,	avšak	v	poslední	chvíli	se	ještě	

	 Na	začátku	prvního	dějství	do	vesnice	
přijíždí	pětičlenná	četnická	hlídka,	jejíž	Ve-
litel	má	rozkaz	dopadnout	vojenského	zběha	
skrývajícího	se	v	členitém	přírodním	terénu,	
neboť	hrozí,	že	by	jeho	příklad	mohli	násle-
dovat	i	další	vojáci.	Velitel	svolává	vesničany	
do	místní	hospody,	vyhrožuje	jim	a	Františ-
kově	matce	ukládá,	aby	se	pravidelně	hlási-
la	na	četnické	stanici.	Lidé	však	s	Františkem	
vesměs	 sympatizují,	 v	 hospodě	 dokonce	
zpívají	 furiantskou	píseň	 o	 jiném	dezerté- 
rovi,	 který	měl	 uprchnout	 až	 do	Ameriky.	
Stranou	 stojí	 vojenský	 vysloužilec	Zrzoun,	
jenž	 neloajálního	 vojáka	 odsuzuje,	 naopak	
starostův	Synek	mu	nosí	do	lesního	úkrytu	
potravu	a	všemožně	Františkovi	pomáhá.	





zachrání	odvážným	skokem	do	propasti.	Další	útočiště	mu	ovšem	překazí	
Hajný,	když	uzamkne	hřbitovní	márnici,	jeho	provizorní	nocleh.
	 V	posledním	dějství	starostův	Synek	donese	Františkovi	pušku	a	bezvý-
sledně	se	pokouší	uplatit	Hajného,	aby	už	dál	četníkům	nepomáhal.	Sám	
Hajný	vzápětí	Františkovi	nakrátko	padne	do	rukou	a	přizná	se	mu,	že	jej	chce	
dopadnout	hlavně	kvůli	odměně.	František	ho	přiváže	ke	stromu	a	zároveň	
ke	kohoutku	pušky,	načež	opět	prchá.	Hajný,	 rozčilený	tímto	ponižujícím	
kouskem	(posléze	se	totiž	zjistí,	že	puška	nebyla	nabitá),	Dezertéra	dostihne	
na	 hřbitově,	 kde	 ho	 vyčerpaného	 a	 spícího	 na	Matčině	 hrobě	 zastřelí.	 
Hra	končí	 truchlivým	dialogem	Zlaté	a	Stříbrné	masky	o	nespravedlnosti	
lidského	utrpení	a	zoufalou	obžalobou	nekonajícího	Boha.

Uni ver zá lnost a na D č asovost Př íběhU

	 Příběh	uprchlého	vojáka	je	v	Mahenově	pojetí	především	výrazem	ne-
překonatelné	 a	 do	poslední	 chvíle	 neutuchající	 lidské	 touhy	po	 svobodě.	
Hlavní	hrdina	se	vzbouří	–	ve	hře	blíže	nespecifikované	–	vojenské	mašine-
rii	a	namísto	rozkazů,	s	nimiž	se	ani	v	nejmenším	nemůže	ztotožnit,	poslou-
chá	volání	vlastního	srdce.	To	v	tomto	případě	možná	poněkud	překvapivě	
neznamená	podlehnutí	lásce	milenecké,	ale	vyslyšení	nepotlačitelné	touhy	
po	opětovném	shledání	s	blízkými	(zejména	s	Matkou)	a	zároveň	s	milova-
ným	rodným	krajem:	síla	této	touhy	je	zvýrazněna	faktem,	že	o	útěk	se	voják	
pokouší	již	potřetí.	
	 Přítomnost	zběha,	který	je	pro	většinu	postav	současně	blízkým	známým	
–	někdejším	sousedem,	nevyhnutelně	tříbí	charaktery	a	nutí	vesničany	při-
klonit	se	na	jednu	či	druhou	stranu	antagonistických	sil,	a	to	buď	k	pronásle-
dovanému,	anebo	k	pronásledujícím.	Pod	stále	se	stupňujícím	tlakem	jsou	
pak	v	konkrétních	situacích	nuceni	rozhodovat	se	a	jednat:	pomoci,	či	nepo-
moci	Františkovi,	ukrýt	ho,	či	neukrýt,	udat	jej,	či	neudat?	Většina	vesniča-
nů	v	této	zkoušce	charakteru	obstojí	a	krajana,	jehož	motivacím	lze	vzhledem	
ke	všeobecné	nesmyslnosti	 války	dobře	 rozumět,	podpoří.	Mezi	 lidmi	ve	
vesnici	jsou	však	i	zrádci	–	ať	už	z	přesvědčení	(Zrzoun),	anebo	ze	ziskuchtivosti	
(Hajný).	Je	signifikantní,	že	dezertéra	neodpraví	vykonavatelé	státní	moci,	
ale	právě	domácí	kolaborant.	





	 Tragický	konec	však	v	Mahenově	pojetí	nevyznívá	jako	beznadějná,	defi-
nitivní	prohra	jedince,	který	se	vzepřel	logice	války.	Přes	veškerou	zuboženost	
hlavního	hrdiny	je	hra	oslavou	síly	a	pevnosti	lidské	vůle,	kterou	nelze	zlomit	
ani	strachem	ze	smrti.	Stěží	tak	můžeme	dezertéra	považovat	za	zbabělce,	jenž	
by	útěkem	z	fronty	přišel	o	svou	čest:	„Řeklo	se	mi,	že	jsem	zbabělec,	a	já	jsem	
voják	–!	Má	čest	není	v	torbě	schována	–	ale	přesto	–	trysk	a	skok	ohnivých	
koní	války	není	mně	cizí.	Taky	se	biju	–	Moje	fronta	je	krátká,	a	přece	narůstá	
do	nekonečna.	Sto	tisíc	mrzáků	stojí	na	ní,	dívají	se	na	mne	[…]	Miliony	mrt-
vých	leží	podle	ní,	a	až	se	zvednou	(v	soudný	den),	vynesou	mne	pod	hvězdy…“2 
	 Mahenovou	ambicí	je	přitom	přesáhnout	individuální	rozměry	Františko-
va	příběhu,	když	v	jeho	osudu	hodlá	postihnout	nadčasový,	jakýsi	univerzální	
typ	štvance.	Výrazně	k	tomu	přispívá	zejména	ona	nadreálná	rovina,	v	níž	se	
s	pomocí	symbolických	postav	na	příběh	odehrávající	se	v	konkrétním	histo-
rickém	údobí	nahlíží	v	řádu	trvalejších	hodnot	a	mnohem	rozsáhlejších	dějin-
ných	etap.	Františkova	setkání	s	těmito	bytostmi	přitom	mají	charakter	jakých-
si	snových	výjevů.	Ze	všech	postav	je	registruje	pouze	on,	jedině	on	s	nimi	
občas	hovoří:	„Tanečnice:	Když	tě	pronásledovali	naposled,	co	měli	v	ruce?	/	
Dezertér:	Kdy	to	bylo?	/	Tanečnice:	Předevčírem.	Před	deseti	tisíci	lety	[…]“.3

Di va Delní a liter á r ní kon tex t

	 V	postavě	hlavního	hrdiny	Mahen	znovu	předložil	podobný	charakter,	
jaký	předtím	dramaticky	zpracoval	již	v	hrách	Janošík	(1910)	či	Mrtvé moře 
(1918).	František	 s	 protagonisty	 uvedených	 dramat	 sdílí	 nejen	 odhodlání	
k	nakonec	sebezničujícímu	činu,	ale	též	fakt,	že	ztělesňuje	určitý	ideál,	pro	
nějž	je	ochoten	také	zemřít.	Typově	postava	Františka	přísluší	k	takzvaným	
„kamarádům	svobody“,	tj.	k	jedincům,	které	Mahen	poněkud	ironicky	vy-
portrétoval	ve	stejnojmenné	románové	prvotině	ze	studentského	prostředí	
Kamarádi svobody	 (1909),	 kde	 z	 ústřední	 chlapecké	 pětice	má	 postava	 
Dezertéra	patrně	nejblíže	k	impulzivnímu	„zakletému	živlu“	Tomáši	Čer-
nému.	Náznakově	 –	 zejména	 svou	 výjimečností	 a	 neuhasitelnou	 touhou	 

2	 MAHEN,	Jiří.	Dezertér: hra o 4 jednáních.	Praha:	B.	Kočí,	1923,	s.	88–89.
3	 Tamtéž,	s.	86.





po	svobodě	–	Dezertéra	připomíná	i	titulní	hrdina	z	Mahenovy	povídky	Vrah 
zahrnuté	do	prozaického	cyklu	Díže	 (1911),	neboť	 i	 tato	postava	 je	 jednou	
z	konkretizací	svérázného	anarchisty	a	buřiče.	
	 Hra	jako	celek	je	specifickou	reakcí	na	nesmyslnost	války,	čímž	navazu-
je	na	Mahenovo	drama	Nebe, peklo, ráj (1917),	které	zachycuje	tragédii	váleč-
ného	slepce.	V	motivu	Františkova	uvědomění	si	viny	za	matčinu	smrt	pak	
Mahen	 variuje	 centrální	 téma	 svého	 dřívějšího	 dramatu	Theseus	 (1909).	 
Průniky	lze	pozorovat	i	s	jeho	čechovovsky	laděnou	hrou	Píseň života (1919),	
v	 níž	 se	 stejně	 jako	 v	Dezertérovi	 setkáváme	 s	 tragickým	koncem	hrdiny	
(sebevražda	Petra	Reyla),	nadpřirozenými	osobami	(fantaskní	postava	Stínu),	
dějotvornou	úlohou	lesa	(zejména	ve	druhém	dějství),	jakož	i	s	dalšími	lyri-
zujícími	postupy.	Naopak	zapracováním	epických	postupů	projevujících	se	
hlavně	 v	 rovině	Masek	 a	Tanečnic	Mahen	do	 jisté	míry	 předznamenává	 
svou	následující,	v	zásadě	neiluzivní	divadelní	tvorbu	vrcholící	experimen-
tálním	cyklem	Husa na provázku (1925).	
	 V	širším	rámci	se	hra	řadí	k	plejádě	děl	reflektujících	válečnou	zkušenost,	
zejména	otřesný	zážitek	první	světové	války.	Svým	pojetím	přitom	Mahen	
částečně	polemizuje	s	legionářskou	literaturou,	neboť	oproti	bojujícím	hrdi-
nům–osvoboditelům	prezentuje	jedince,	jehož	hrdinství	je	nejednoznačné,	
v	podstatě	nenacionální,	mimočasové	a	takřka	metafyzické.	Hra	je	nemálo	
inspirována	 poetikou	 romantismu,	 zejména	 –	 podobně	 jako	 některé	 jiné	 
Mahenovy	práce	(například	prózy	Měsíce,	1920)	–	romantismem	Máchovým,	
jenž	je	autorovi	blízký	nejen	zájmem	o	tragicky	umírajícího	mimořádného	
jedince,	ale	i	uplatněním	motivů	nebezpečné	přírody	(lesa),	hřbitova	či	noci	
a	jejích	přízraků.
	 Mahen	drama	dokončil	v	březnu	1922	a	věnoval	je	Jaroslavu	Marchovi,	 
z	jehož	stejnojmenné	povídky	zařazené	do	knižního	souboru	Ptačí chléb	(1921)	
převzal	základní	syžetovou	linii.	Navíc	k	tomuto	souboru	napsal	předmluvu	
ve	formě	dopisu,	v	níž	mimo	jiné	uvedl:	,,Mluvím	tu	za	inteligenci	a	povídám	
Vám	docela	otevřeně:	pro	celou	 řadu	 lidiček	mezi	námi	bude	Vaše	knížka	
osvěžením	a	duševním	svátkem	–	poněvadž	je	nás	plno,	kteří	si	šťastné	mlá-
dí	ani	představit	nedovedeme.”4

4	 MARCHA,	Jaroslav.	Ptačí chléb.	Brno:	St.	Kočí,	1921,	s.	5.





	 Marchova	 próza	 pojednává	 
o	 chlapci	Luňákovi,	 který	 z	 touhy	
po	svobodě	a	rodném	kraji	nevydrží	
na	vojně,	ukrývá	se	a	skoná	na	hřbi-
tově	ranou	hajného,	přičemž	Marcha	
sám	se	při	psaní	opíral	o	skutečnou	
událost,	 která	 se	 stala	 v	 Babicích	 
u	Brna	 v	 roce	 1903,	 kdy	 byl	muž	
jménem	Dominik	Kapusta,	předtím	
se	 skrývající	 i	 u	 starosty,	 zastřelen	
místním	hajným.	 Přestože	Mahen	
sám	o	Marchově	povídce	soudil	(jak	
mu	napsal	v	dedikaci	hry),	že	je	to	 
v	jádru	„jenom	jednoduchá	lokálka,	
která	se	dá	těžko	dramaticky	trans-
ponovat“,5	 kolem	 jejího	 epického	
jádra	nakonec	vystavěl	hru	usilující	
o	 širší	 společenskou	 a	 historickou	
platnost.	
	 Výsledek	 ve	 svém	dopise	Mahenovi	 již	 na	 sklonku	 roku	 1922	 ocenil	
Karel	Čapek,	tehdejší	dramaturg	Vinohradského	divadla,	když	děj	hry	ozna-
čil	 za	 „jeden	 z	nejpěknějších“,	 co	Mahen	dosud	napsal.6	Vedle	 toho	však	
upozornil	i	na	problematickou	koncepci	alegorických	figur,	nicméně	respek-
toval	 suverenitu	autora	a	na	přepsání	 textu	nenaléhal.	Mahen	v	odpovědi	
Čapkovi	vysvětlil,	 že	alegorické	postavy	ve	hře	plní	 funkci	dramatického	
monologu	(„mluvení	do	obecenstva“),	přičemž	na	jejich	přítomnosti	ve	hře	
trval.7	Nevyhověl	 ani	 požadavkům	K.	H.	Hilara,	 jenž	 vyslovil	 názor,	 že	 
Mahenova	práce	by	měla	„býti	zásadně	přepracována	ve	stylu	lidové	hry,	kde	
by	pohnuté	a	vážné	scény	střídaly	se	se	scénami	humornými,	a	tím	tón	celé	
hry	zpestřen,	působivost	zvětšena“.8 

5	 MAHEN,	Jiří.	Dezertér: hra o 4 jednáních.	Praha:	B.	Kočí,	1923.
6	 HEK,	Jiří	–	VLAŠÍN,	Štěpán.	Adresát Jiří Mahen.	Praha:	SNKLU,	1964,	s.	139.
7	 Tamtéž,	s.	140.
8	 Tamtéž,	s.	134.





Prv ní inscenace a Je Jí  oh las

	 O	první	uvedení	Dezertéra	se	v	roli	dramaturga	Vinohradského	divadla	
zasadil	Karel	Čapek.	Inscenace	režiséra	Bohuše	Stejskala,	jež	měla	premiéru	
30.	září	1924,	se	však	nesetkala	s	pozitivním	ohlasem	a	po	několika	reprízách	
byla	z	repertoáru	stažena.	Hlavní	výhrady	recenzentů	směřovaly	vůči	dra-
matickému	textu,	avšak	ušetřeny	nebyly	ani	složky	jevištní:	výprava	Vlasti-
slava	Hofmana,	scénická	hudba	A.	M.	Nademlejnského	a	herecké	provedení,	
které	„nebylo	dost	zladěno	na	jednoduchou	barvu,	kolísalo	mezi	realistickým	
figurkářstvím,	širokou	drobnomalbou	po	ruském	vzoru	a	velkou	deklamací“.9 
Někteří	kritici	 (například	Hanuš	Jelínek10)	ocenili	alespoň	herecký	výkon	
Zdeňka	Štěpánka	 (Dezertér),	Bohuše	Zakopala	 (Švec),	Ludvíka	Veverky	
(Muzikant)	a	Marie	Ptákové	(Matka).	
	 V	době	prvního	uvedení	hry	nepomohla	ani	skutečnost,	že	byla	chápána	
také	 jako	 obraz	 části	 protirakouského	 odboje.	Zásadní	 námitky	 se	 týkaly	
zejména	ne/propracovanosti	 charakteru	hlavní	postavy	 a	 funkce	 a	účinku	
alegorických	postav.	K.	Z.	Klíma	například	usoudil,	že	„z	vnitřního	života	
desertérova	nedovídáme	se	ničeho,	nepoznáme	jeho	povahy,	nejsme	pouče-
ni,	v	čem	vězí	klíč	k	jeho	zoufalému	pudu	odboje“.11	Podle	J.	K.	Fragnera	„[d]
ezertér,	 jak	 je	autorem	podán,	 je	nevyvinutý,	zkomolený	člověk	[…]	 tedy	
‚válečný‘	 člověk.	 Ideje	nemá,	děvčete	nemá	 […],	k	matce	ho	žene	 teprve	
v	poslední	chvíli	pozdní	lítost,	která	ji	zabije“.12 
	 Arnošt	 Procházka,	 který	 rovněž	 vnímal	 jistý	 deficit	 v	 psychologické	 
výstavbě	 hlavního	 hrdiny,	 navíc	 poznamenal,	 že	 „[r]ealistické	 výjevy	 se	
střídají	s	výstupy	bytostí	nezemských,	živel	 lidský	se	splétá	s	živlem	nad- 
smyslným.	Docela	nesouvisle	neorganicky,	–	a	co	je	horší,	naprosto	nesrozu-
mitelně,	 nejímavě,	 nenutně“.13	 Ani	Hanuš	 Jelínek	 nerozuměl	 tomu,	 jak	

9	 Kazetka	(=K.	Z.	Klíma).	Nezkrotná	touha	po	svobodě…	Lidové noviny	32,	č.	495,	2.	10.	
	 1924,	s.	7.
10	 JELÍNEK,	Hanuš.	Divadlo,	Lumír	51,	1924,	č.	8,	s.	440.
11	 Kazetka	(=K.	Z.	Klíma).	Nezkrotná	touha	po	svobodě…	Lidové noviny 32,	č.	495,	2.	10.	
	 1924,	s.	7.
12	 Klo	(=Jan	Karel	Fragner).	Nový	Mahen.	Národní osvobození	1,	č.	241,	2.	10.	1924,	s.	5.
13	 ALAP	(=Arnošt	Procházka):	Divadlo.	Moderní revue 31,	1924–1925,	č.	1,	s.	21–24.





zkušený	dramatik	„mohl	se	proviniti	sám	na	sobě	touto	rozvleklou,	naprosto	
nedramatickou	historií	a	zatížiti	ji	ke	všemu	cizorodým	živlem	alegorických	
postav	Masek	a	Tanečnic“.14 
	 Příkře	o	Mahenovi	v	 souvislosti	 s	Dezertérem	psal	 i	 Julius	Fučík,	 jenž	
autorovi	vytkl	malou	dramatičnost	a	přílišnou	filozofičnost.	Dvojí	dějovou	
rovinu	pak	obdobně	jako	jeho	kolegové	lakonicky	komentoval	následujícími	
slovy:	„Čistý	realism	dole,	čistá	metafysika	nahoře,	obě	cizorodé,	mechanic-
ky	kontrární“.	Jádro	dramatu	tak	paradoxně	spatřoval	ve	vedlejších	postavách:	
„Švec,	muzikant,	hrobař,	starosta,	četníci,	celá	vesnice,	tj.	vlastní	podstata	
dramatu,	pokud	je	vůbec	dramatem,	třebaže	špatným.	V	nich	resonuje	příběh	
dezertéra	Františka,	který	by	proto	byl,	i	kdyby	jeho	nebylo“.15 

br něnsk á inscenace z rokU 1959
 
	 Kvůli	neúspěšné	pražské	inscenaci	si	hra	získala	pověst	takřka	nehratel-
ného	kusu	a	dlouhá	léta	nebyla	uváděna,	až	s	odstupem	pětatřiceti	let	se	ji	
pod	názvem	Kamarád svobody ve	Státním	divadle	Brno	pokusil	rehabilitovat	
v	úvodu	zmíněný	režisér	Miloš	Hynšt.	Nastupující	umělecký	šéf	tamější	či-
nohry	 chtěl	 postavu	Dezertéra	představit	 jako	 specifický	 lidský	 typ,	 jako	
„fenomén	historický,	filozofický	a	psychologický“,16	přičemž	sledoval	hlavně	
národní	 linii.	Třebaže	 text	 byl	 podroben	 značným	úpravám,	když	 režisér	
v	dramaturgické	spolupráci	s	Bořivojem	Srbou	původně	čtyři	akty	spojil	do	
dvou	dílů	a	seškrtal	zejména	„pesimistickou	linii“	hry,	přičemž	režijně	posí-
lil	„linii	kladnou“,17	nakonec	se	i	tato	inscenace	setkala	s	nemalými	rozpaky.	
	 Štěpán	Vlašín	 ocenil	 „cílevědomou	 režijní	práci	 a	úsilí	 herců	o	 tvůrčí	
kázeň“	a	rovněž	ideovou	stránku	odrážející	se	podle	něj	například	v	pojetí	
ústřední	role:	začínající	Josef	Karlík	(v	alternaci	s	Josefem	Šteflem)	údajně	

14	 JELÍNEK,	Hanuš.	Divadlo.	Lumír 51,	1924,	č.	8,	s.	440.
15	 -jef	(=Julius	Fučík).	Dezertér	realismu.	Pramen 5,	1924–1925,	č.	3,	s.	140–142.
16		 HYNŠT,	Miloš.	Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru: teoretické úvahy divadelního 
 praktika, 2.	díl.	Brno:	Janáčkova	akademie	múzických	umění,	2006.
17	 PAZOUREK,	Vladimír.	Pokus	o	rehabilitaci	Mahenova	Dezertéra.	Svobodné slovo 15,	
	 č.	298,	15.	12.	1959,	s.	5.





„dobře	vyjádřil	růst	hrdiny	od	individuálního	odboje	k	náznakům	společen-
ské	šíře“.18	Chváleny	byly	také	některé	výkony	ve	vedlejších	rolích,	například	
představitelka	Matky	Jarmila	Kurandová,	Rudolf	Chromek	v	roli	Ševce	či	
Zdeněk	Kampf	jako	zrádce	Zrzoun.	Třebaže	Vlašín	vyzdvihl	i	scénu	Miloše	
Tomka,	kterou	byla	„točna	s	černým	horizontem	a	čeřenem	jako	symbolem	
lidské	honby,	 scéna	náznaková,	 sugestivní“,	 jeho	 finální	verdikt	byl	 spíše	
skeptický,	když	v	závěru	své	recenze	napsal,	že	„ani	tato	inscenace	není	bez	
problémů	a	nedořešených	míst“.19 
	 S	Vlašínovým	rozporuplným	hodnocením	korespondovaly	i	názory	ně-
kterých	dalších	kritiků.	Například	Zdeněk	Srna	psal	 o	maximálním	úsilí	
inscenátorů,	které	se	ovšem	poněkud	minulo	s	jejich	záměry:	„Na	jevišti	se	
vám	představí	výborně	vypracované	představení,	promyšlené,	které	však	až	
na	několik	krátkých	okamžiků	nechává	diváka	v	jakémsi	nejasném	zmatku	
[…]“.20	Naopak	Milena	Balbinderová	považovala	uvedení	textu	v	kontextu	
brněnské	činohry	za	„průbojný	čin“	a	jako	jedna	z	mála	mimo	jiné	uznala	
funkčnost	–	ve	stávající	verzi	poněkud	upravených	–	nadpřirozených	postav:	
„V	 rozhovorech	 s	Františkem	 je	 cítit	 jejich	 zlidštění	 a	 blízké	 sepětí	 ven- 
kovského	člověka	s	přírodou.	Spojením	realistického	a	romantického	prvku	
se	zvyšuje	působivost	obou.	Nadpřirozené	postavy	umocňují	děj	do	básnic-
kých	poloh,	dávají	mu	obecnější,	všelidský	smysl:	v	jejich	sousedství	nabývá	
zvláštního	kouzla	obrázek	odbojné	české	vesnice“.21 
	 Z	ideologického	hlediska	hru	zavrhl	Karel	Bundálek.	Podle	něj	v	propo-
jení	dvou	rovin	dramatického	děje	„síly	dramatika	selhaly,	neboť	Mahenův	
boj	proti	násilí	je	ve	hře	veden	z	chybných	ideových	pozic.	Proto	také	tato	
hra,	ačkoli	má	řadu	realisticky	zachycených	postav	a	výjevů,	podstatu	boje	
proti	 válce	 a	militarismu	plně	nevystihuje“.22	Dřívější	 (i	 vlastní)	 poukazy	 
na	 značně	 oslabenou	 dramatičnost	 děje	 naopak	 s	 odstupem	 času	 ve	 své	

18	 VLAŠÍN,	Štěpán.	Dezertérův	návrat.	Host do domu	7,	1960,	č.	2,	s.	85–86.
19	 Tamtéž.
20	 SRNA,	Zdeněk.	Umělecký	zápas	Dezertéra.	Práce	16,	č.	28,	2.	2.	1960,	s.	5.
21	 BALBINDEROVÁ,	Milena.	Dezertér	podruhé	na	scéně.	Mladá fronta 15,	č.	303,	20.	12.	
	 1959,	s.	7.
22	 BUNDÁLEK,	Karel.	K	uvedení	Mahenova	Kamaráda	svobody.	Rovnost 74,	č.	309,	29.	12.	
	 1959,	s.	4.





23	 VLAŠÍN,	Štěpán.	Jiří Mahen: studie s ukázkami díla.	Praha:	Melantrich,	1972,	s.	159.
24	 MAHEN,	Jiří.	Divadelní hry III.	Praha:	Československý	spisovatel,	1959,	s.	220.

mahenovské	monografii	 přehodnotil	 Štěpán	Vlašín,	 když	 vyzdvihl	 prvky,	
které	jsou	schopny	vytvořit	„pestrou	jevištní	podívanou“.	K	nim	zařadil	na-
příklad	přivázání	hajného	ke	kohoutku	pušky	anebo	výjev,	v	němž	matka	
z	příkazu	četníků	dává	synovi	znamení	lampou.23	Na	atraktivní	rychlé	stří-
dání	 scén	 a	 řadu	divadelně	působivých	 situací	 („scéna	na	půdě,	 v	uličce,	
překvapení	hajného	dezertérem	apod.“)	upozornili	také	Karel	Palas	s	Vlasti-
milem	Válkem	v	doslovu	k	soubornému	vydání	Mahenových	her	již	v	roce	
1959.24 
	 Naposled	 byl	Mahenův	Dezertér uveden	 v	 Západočeském	 divadle	 
v	Chebu	v	úpravě	a	režii	Petra	Vosáhla	v	říjnu	roku	1968;	v	titulní	roli	se	zde	
představil	František	Švihlík,	jeho	Matku	hrála	Radka	Volková	a	Starostu	Jiří	
Kalina.

Kresba: Jaroslav Král
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Brnnsk zpolen o Jnoka

	 Dne	14.	prosince	2018	měla	v	Národním	divadle	Brno	premiéru	inscena-
ce	Mahenova	 Janošíka	 pod	 názvem	 Janošík Revisited	 (divadlo	 používalo	 
i	název	Jánošík Revisited).	V	roce	2019	se	hrála	až	do	16.	listopadu,	kdy	měla	
derniéru.	Otiskujeme	 soudy	Víta	Závodského,	 jehož	 recenze	pod	původ- 
ním	názvem	Brněnské	zápolení	o	Mahena	vyšla	11.	února	2019	v	Týdeníku	
Rozhlas,	a	Marka	Lolloka,	který	o	uvedené	inscenaci	referoval	též	na	brněn-
ské	konferenci	Jiří Mahen v množném čísle	21.	května	2019.	

 (po)

	 Ačkoli	 je	 po	mnohostranném	kulturním	 inspirátoru	 Jiřím	Mahenovi	
v	moravské	metropoli	kromě	několika	institucí	právem	pojmenováno	i	diva-
dlo,	s	některou	z	jeho	třiatřiceti	her	se	na	zdejších	jevištích	setkáváme	jen	
vzácně.	Nejznámější	 drama	 Janošík	 (knižní	 vydání	 i	 pražská	 a	 brněnská	
premiéra	1910)	tu	roku	2005	zkusila	mládežnická	scéna	Polárka.	Nyní	je	pod	
výmluvným	názvem	 Jánošík Revisited	 uvádí	 činohra	Národního	 divadla	 
Brno,	a	to	za	dramaturgické	součinnosti	Lucie	Němečkové	v	radikální	úpra-
vě	režiséra	Martina	Františáka,	uzavírajícího	tak	před	odchodem	do	Švan- 
dova	divadla	čtyřletou	etapu	svého	úspěšného	šéfování.	
	 Bylo	jasné,	že	rozměrná,	eruptivně	vzniklá	pětiaktová	hra	o	legendárním	
zbojníku	z	počátku	18.	století	(stal	se	mj.	námětem	nejúspěšnějšího	filmu	
první	 republiky),	 kterou	 podrobili	 ostré	 kritice	 již	F.	X.	 Šalda	 i	 autorovi	 
generační	souputníci,	je	v	původní	verzi	nehratelná.	Text	se	postupnou	kry-
stalizací	uváženě	„osekal“	takřka	na	třetinu,	zmizely	desítky	postradatelných	
postav,	 při	 kompozičních	 a	 replikových	posunech	 se	 včlenily	 nové	 verše,	
písně	a	živě	interpretovaná	polyžánrová	hudba	Nikose	Engonidise.	
	 S	dobovým	jazykem	však	zůstala	snaha	o	současné	nazření	nadčasových	
témat	–	lásky	a	smrti,	svobody,	hrdinství,	mstící	vzpoury	proti	útlaku,	dilemat	
přikázání	„Nezabiješ!“.	Františák,	sám	tvůrce	venkovských	dramat	se	smy-
slem	pro	realističnost	i	scénickou	básnivost,	zachovává	tuto	ambivalentnost	
také	tentokrát.	





	 Od	expozičního	úmrtí	seminaristových	rodičů	asociuje	výprava	Marka	
Cpina	kromě	hor	chlad	krematoria	nebo	sloupem	antický	rozměr	příběhu.	
Vícegenerační,	 v	 loupení	 a	 žhářství	 neidealizovaná	 zbojnická	 družina	má	
zprvu	gangové	černé	oděvy	i	výzbroj;	v	druhé	části	večera	ji	však	kostýmy	
Markéty	Oslzlé-Sládečkové	proměňují	do	ikonické	bílé	podoby	s	valaškami.	
Bodyguardovskými	pohůnky	provázený	násilnický	zeman	Šandor	Bedřicha	
Výtiska	vyhlíží	 jako	cynický	mafián	v	módním	obleku,	v	pozadí	prochází	
osudová	smrtka.	
	 Nesporným	 ziskem	 sympaticky	 ambiciózní,	 byť	místy	 rozporuplné	 
mahenovské	„revize“	je	(mezi	dalšími	hosty)	v	titulní	roli	„provázkovský“	 
robustní	Dominik	Teleky,	meditativní,	 deklarativní	 i	 výbušný,	 pohybově	 
a	pěvecky	zdatný,	jehož	spektakulární	popravu	nahrazuje	symbolické	včle-
nění	mezi	mrtvé	druhy.

Vít Závodský 

	 Brněnského	uvedení	Mahenovy	více	než	sto	let	staré	hry	se	režisér	Martin	
Františák	zhostil	odvážně,	s	vervou	takřka	mahenovskou.	Již	titulem	Jánošík 
Revisited	 předjímal,	 že	 se	 vše	 bude	 velmi	 inovovat;	 podobná	 očekávání	
koneckonců	vzbudily	i	plakáty,	na	nichž	je	vedle	dramatikova	i	jméno	reži-
sérovo	a	také	fotografie	protagonisty	Dominika	Telekyho	v	černých	brýlích	
a	módním	outfitu	včetně	péřové	bundy,	to	vše	pod	stromy	před	panelákovou	
zástavbou.	
	 Očekávání	 v	 tomto	 smyslu	 nebyla	 zklamána:	Františákova	 inscenace	 
z	původního	zakotvení	příběhu	v	romantické	legendě,	kořenící	v	reálných	
událostech	z	první	poloviny	18.	 století,	nejednou	značně	vybíhá,	přičemž	
zapracovává	mnohé	elementy	z	20.	a	21.	století.
	 Ve	své	úpravě,	v	níž	byly	vynechány	mnohé	scény	i	postavy	(například	
bohoslovci	působivě	kázající	zbojníkům	a	upomínající	přitom	na	širší	bib- 
lický	kontext	jejich	činnosti),	chtěl	Františák	zřejmě	zkoncentrovat	to	nej- 
dynamičtější,	 nejakčnější	 z	 předlohy	 a	 zároveň	možná	 eliminovat	 jistou	
archaičnost,	pokud	jde	o	slovník	a	reálie.	Tak	se	do	brněnského	scénáře	kromě	
jiného	 dostaly	 figury	 nové,	 předně	 dvojice	 Šándorových	 pohunků,	 které	
dramatis	personae	označuje	jako	Šándor´s	Panters.	





	 Právě	tito	„agenti“	(v	podání	Martina	Veselého	a	Jakuba	Šafránka)	často	
dokládají	režisérovu	–	ne	zcela	důslednou	–	snahu	oprostit	se	od	dobového	
zakotvení	 a	 rozestřít	 příběh	 do	 jakéhosi	 obecnějšího	 bezčasí:	 například	 
hned	ve	vstupním	obraze	ve	svých	moderně	střižených	oblecích	a	kabátech	
obcházejí	 truchlící	 a	vzdorovitě	zpívající	vesničany,	 loučící	 se	 se	zesnulou	
Jánošíkovou	matkou,	a	s	jemnou	aluzí	na	normalizační	pohřby	nežádoucích	
osob	 celé	 osazenstvo	 fotografují,	 popřípadě	 (markýrovaně)	 bijí	 obušky	 
a	vyžadují	podpis	jakýchsi	lejster.	
	 Dějištěm	 je	 oprýskaná	místnost,	 v	 níž	u	 stropu	visí	 jedovaté	 zářivky;	 
do	prostoru	se	vstupuje	dvoukřídlými	lítacími	dveřmi,	posléze	se	ještě	přidá	 
s	 rampou	rovnoběžný	drátěný	plot	 se	zabudovanou	brankou.	Zpoza	scény	
občas	 zaburácí	dupot	 těžkých	vojenských	bot	provázený	obávaným	pove- 
lem	„Na	panské!“,	zatímco	zmíněná	přisluhovačská	dvojka	přiváží	zbitého	
Jánošíkova	 otce	 na	manipulačním	vozíku	 zvaném	 ještěrka.	 Jinak	 řečeno:	
množství	nesourodých	prv-
ků	se	od	počátku	až	překva-
pivě	vrství,	aniž	by	–	byť	ex	
post	–	vyvstala	nějaká	zře-
telnější	hierarchie.	
	 Zbraněmi	zbojníků	jsou	
nejen	obligátní	valašky,	ale	
i	automatické	pistole,	vedle	
kotlíku	 zavěšeného	 nad	
ohněm	se	objevuje	krabico-
vý	magnetofon.	Melancho-
lické	 písně	 folklorního	 či	
muzikálového	střihu,	hudeb- 
ně	skvěle	podporované	dvo-
jicí	 Jitka	Šuranská	 (housle,	
zpěv)	 a	 Nikos	 Engonidis	
(violoncello),	se	střídají	s	bal-
kánským	diskem,	na	které	
zběsile	trsají	někteří	zbojní-
ci,	zatímco	jindy	Jánošíkův	
kolega	Ilčík	(Tomáš	David)	





vytváří	hudební	podkres	s	pomocí	elektrické	kytary.	Zbojníci-gangsteři	nosí	
kožené	motorkářské	bundy	a	kalhoty,	 stejně	 jako	Jánošík,	dokud	od	prů- 
běžně	 se	 vynořující	 symbolické	 ženské	postavy	 na	 kolečkových	bruslích	
(snad	duch	Jánošíkovy	matky,	snad	smrt	sama)	nepřevezme	„klasický“	úbor	
s	širokým	opaskem,	pláštěm	a	důstojnickou	čapkou.
	 Ve	změti	rozličných,	někdy	sice	efektních,	leč	často	excentrických	nápa-
dů	(viz	také	třeba	nemahenovské	podříznutí	Anky	na	forbíně	v	momentě,	
kdy	 je	 odpravován	 nenáviděný	 Šándor)	 se	 do	 popředí	 dostává	 postava	 
Jánošíka:	ten	zde	má	být	přece	jen	někým	jiným	než	charismatickým	sociál- 
ním	 rebelem.	Ve	 velké	 zkratce	 se	 naznačuje	 jeho	 proměna	 ze	 zbožného	
alumna	v	sebestředného,	šklebícího	se	radikála,	který	nade	vše	miluje	moc,	
včetně	 patřičných	 insignií.	 S	 takovým	vskutku	 démonickým	 Jánošíkem,	
kterému	do	úst	 dobře	 sedí	 i	Mahenova	báseň	Zpěv	po	půlnoci	 ze	 sbírky	
Požár Tater (1934),	lze	jen	těžko	sympatizovat,	podobně	jako	s	jeho	zpustlý-
mi	druhy,	rochnícími	se	v	záplavě	nakradených	bankovek	při	poslední	pitce	
na	Polhoře.	
	 Avšak	ani	tato	psychologizace	příliš	nefunguje,	protože	(opět)	není	sto-
procentně	dotažená,	když	se	celkem	nepochopitelně	skáče	z	jedné	polohy	
do	druhé:	k	závěrečnému	loučení	se	souputníky	přichází	již	zase	jiný,	jaksi	
melancholický	a	ztišený	Jánošík,	ne	krvelačný	mstitel,	jak	jsme	ho	zažili	při	
jeho	posledním	výstupu.	Svůj	podíl	 na	 tom	má	 i	 zmíněná	velká	 redukce	
textu	včetně	finální	scény	pod	šibenicí,	z	níž	zůstalo	jen	Jánošíkovo	emble-
matické	zvolání	(„Keď	ste	si	ma	upiekli,	tak	si	mě	i	sniedzte!“)	a	krátký	tanec	
končící	v	pokleku	a	strnulém	gestu.	Herec	v	 titulní	 roli	 tak	přes	výborné	
předpoklady	 (jde	 slovenského	 rodáka	 s	 patřičným	 folklorním	 školením)	
zkrátka	nemá	dostatečný	prostor	pro	uplatnění	svých	evidentně	bohatých	
výrazových	schopností.	Pro	řadu	nejasností,	nedůsledností	a	nedořešeností	
tak	současná	brněnská	inscenace	vzbuzuje	spíše	rozpaky.

Marek Lollok





Ji Mahen a Frantiek Halas 
Ji ř í  Pol áč ek

	 Na	 rok	 2019	připadá	nejenom	osmdesáté	 výročí	 smrti	 Jiřího	Mahena,	 
ale	zároveň	uplynulo	sedmdesát	let	od	skonu	Františka	Halase,	který	zemřel	
27.	 října	 1949.	 Jak	 známo,	 byli	 přátelé	 a	 o	 jejich	 vztahu	 bylo	 už	 ledacos	 
napsáno	 v	monografiích	 Štěpána	 Vlašína	 (Jiří Mahen,	 1972)	 a	Ludvíka	 
Kundery	(František Halas,	1999)	či	ve	sborníkových	studiích	Milana	Sucho-
mela	a	Vladimíra	Justla	(Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky,	
1983),	jakož	i	Jana	Halase	(František Halas – spolutvůrce pokrokové kulturní 
politiky,	1986).	
	 Seznámili	se	na	počátku	dvacátých	let,	kdy	Mahen	pracoval	už	jako	kni-
hovník	a	Halas	byl	příručím	v	knihkupectví	Stanislava	Kočího	a	pak	úřední-
kem	Úrazové	pojišťovny;	v	této	době	začal	psát	do	Rovnosti	a	podílel	se	na	
vzniku	Brněnského	Devětsilu	a	 jeho	revue	Pásmo,	přátelil	se	s	Bedřichem	
Václavkem.	Tehdy	se	také	v	Brně	seznámil	s	Jaroslavem	Seifertem,	který	záhy	
poznal	 i	Mahena:	vzpomíná	na	 to	v	knize	Všecky krásy světa	 (1982,	viz	 též	
Milíř	17/2015).

Karikatury Františka Halase a Jiřího Mahena  
od Františka Bidla a Adolfa Hoffmeistera 





	 Po	vojně	a	půlročním	pobytu	ve	Francii	se	Halas	v	roce	1926	–	na	přímlu-
vu	Jiřího	Mahena	a	Jaromíra	Johna1	–	stal	redaktorem	pražského	nakladatelství	
Orbis.	V	dalších	letech	se	do	Brna	často	vracel;	Mahena	navštěvoval	většinou	
v	knihovně	(zde	v	roce	1925	poprvé	spatřil	svou	budoucí	ženu	Libuši	Rejlovou)	
a	 ten	se	za	ním	při	svých	cestách	do	Prahy	zastavoval	v	Orbisu.	Mimoto	si	
dedikovali	svá	díla,	navzájem	o	sobě	psali	a	hojně	spolu	korespondovali.	
	 František	Halas	Mahenovi	 věnoval	 báseň	 s	 názvem	Seina,	 otištěnou	
v	prvním	ročníku	Pásma	(1924),	a	svoji	druhou	sbírku	Kohout plaší smrt	(1930).	
Mahen	se	revanšoval	dedikací	dramatu	Mezi dvěma bouřkami,	která	pochází	
z	roku	1938,	ale	premiéru	měla	až	v	roce	1946	(viz	Karla	Mahenová:	Ke	vzniku	
Mahenovy	hry	Mezi	dvěma	bouřkami,	Milíř	20/2018).	
	 Když	bylo	Mahenovi	padesát	let,	Halas	spolu	s	Jiřím	Žantovským	sesta-
vil	sborník	(Mahenovi. Sborník k padesátinám,	1933),	vydaný	nakladatelstvím	
Družstevní	 práce.	 Přispěla	 do	 něj	 řada	 známých	 osobností,	 například	 
F.	X.	Šalda,	Fráňa	Šrámek	a	Vladislav	Vančura,	básníci	Josef	Hora,	Vítězslav	
Nezval,	 Jaroslav	Seifert,	Konstantin	Biebl	a	Vilém	Závada	nebo	František	
Trávníček,	Jan	Mukařovský	a	Bedřich	Václavek.	Halas	k	němu	napsal	před-
mluvu,	mající	formu	dopisu:2 
 
	 „Milý	Mahene,	
	 už	došlo	i	na	Vás,	ale	věřte,	že	ta	Vaše	padesátka	je	opravdu	jen	příležitost	
a	 neříkám,	 že	 nejvhodnější	 k	 podání	 této	 kytky	 vzpomínek	 a	 vyznání.	 
Mohla	Vám	býti	podána	kdykoliv	a	vím,	že	by	nebyla	o	nic	méně	krásnější	
a	upřímnější	než	tentokrát.	Má	jen	jednu	chybu,	že	je	tak	útlá.	Ale	sehnat	
do	houfu	všechny	ty,	kteří	Vás	mají	rádi	a	otisknout	jejich	přiznání	k	Vám,	
vydalo	 by	 foliant,	 který	 byste	 ani	 neunesl.	 Vy	 však,	 kterému	 vždy	 bylo	 
milejší	 naslouchati	 tichým	hlasům	 země	 a	 který	 jste	 byl	 příkladně	hluch	 
pro	jarmarky	slávy,	Vy	i	toto	přijmete	s	ostychem,	jímž	Vaše	hrdá	duše	se	
vždycky	bránila	proti	podobným	parádám	třeba	i	dobře	míněným.	Já	vím,	že	
Vy	čekáte	na	slavnější	chvíle,	jichž	zahlédnutí	ve	Vašem	díle	dalo	mi	tolik,	
že	mne	to	rozechvívá	stále.“	

1	 HALAS,	František.	Krásné neštěstí.	 Praha:	Československý	 spisovatel,	 1968,	 přílohy	 
VIII	a	X.

2 Mahenovi. Sborník k padesátinám.	Praha:	Družstevní	práce,	1933,	s.	9.





	 V	uvedeném	sborníku	byla	otištěna	i	známá	Mahenova	karikatura	s	vel-
kou	 štikou	 od	Františka	Bidla,3	 který	 rovněž	 nakreslil	mnoho	 karikatur	
Františka	Halase.4	S	autorem	Ladění ho	pojilo	velké	přátelství,	o	němž	svěd-
čí	 několik	Halasových	 článků,	 proslovy	 k	 výstavám	Bidlových	 karikatur	
pronesené	 v	 letech	 1932	 a	 1933,	 řeči	 nad	 jeho	hrobem	 z	 22.	 května	 1945	 
a	9.	května	1947	nebo	vzpomínka	Libuše	Halasové.5 

Ma hen o ha lasov ě Poezii

	 Když	v	roce	1931	Halas	vydal	svou	třetí	sbírku	Tvář,	Mahen	publikoval	
o	jeho	poezii	esej	v	časopisu	Panorama.6	V	jeho	úvodu	napsal:	
	 „Vykládati	 o	 díle	mladého	 básníka	Františka	Halasa	 je	 podle	mého	 
mínění	věc	dosti	těžká.	Básník	Sépie	je	někdo,	kdo	mnoho	slibuje,	ale	jeho	
dílo	má	několik	možností,	z	nichž	jednou	by	mohla	býti	docela	i	ta,	že	by	se	
básník	předčasně	zakuklil	a	odmlčel	úplně.	Kdyby	se	tak	stalo,	museli	bychom	
nazpět	k	jednotlivostem	několika	knížek	nějak	úplně	jinak,	než	o	nich	mož-
no	psáti	dnes.	A	tato	jediná	možnost	není	vyloučena,	neboť	Halas	trpí	často	
přílišnou	svědomitostí,	nejsa	jenom	literátem.	Je	to	viděti	i	na	jeho	poezii,	
jak	se	často	odvrací	od	práce	naprosto	nespokojen	a	rozčilen	tajnými	sveře-
postmi	slov,	která	neposlouchají.	
	 Ale	jsou	tu	ještě	jiné	možnosti	Halasovy	osobnosti.	Halas	mohl	by	býti	
snad	od	zítřka,	jako	je	dobrým	básníkem,	velmi	dobrým	kazatelem	revoluce	
nebo	nějaké	nebeské	pravdy	vůbec.	Má	vyschlé	prameny	ve	 svém	životě	 
a	není	to	jeho	vinou.	Je	zamilován	do	všech	pramenů,	z	nichž	nemá	scháze-
ti	jediný,	život	mu	není	hádankou	jako	spíše	teskným	obrazem,	který	nedo-
malujeme	nikdy	 –	 a	 zase	 je	 v	 tomto	básníku	pohan,	 který	 věří	 v	modrý	
blankyt	a	jemná	gesta	rukou.	Tak	se	stává	Halas	krajně	zajímavým	zjevem,	

3	 Tamtéž,	s.	149.
4	 POLÁČEK,	Jiří.	Halas	v	dobových	karikaturách.	In	František Halas – spolutvůrce pokro-

kové kulturní politiky.	Brno:	MVS,	1987,	s.	249–253.
5	 Viz	Bidlova čítanka.	Praha:	SNKLHU,	1959,	s.	200–202,	236–242,	264–268,	485–486,	497;	

viz	též	HALAS,	František.	Obrazy.	Praha:	Československý	spisovatel,	1968,	s.	149–169.
6	 František	Halas.	Poznámka	k	jeho	dílu.	Panorama	9,	1931–1932,	č.	8,	s.	138–141.





ale	mnohdy	skoro	nepostižitelným	čtenáři,	který	si	básníka	teprve	objevuje,	
i	starým	známým,	kteří	viděli	dozrávání	básníkovy	duše.“7 
	 Podle	Mahenova	mínění	Halas	„nemá	daleko	k	velkému	snu	o	houfech,	
který	 je	 drahý	každému,	kdo	 ví	 o	 tragice	 tohoto	 světa,“	 a	 „vidí	 dobře	na	
druhou	stranu	života,	proto	je	někým	mezi	všemi.“	Poezie	tohoto	básníka	
„se	dobře	čte	v	nejpustější	krajině	pustých	zdí	a	škaredých	lebed“,	přičemž	
„srdce	člověka	se	naplňuje	podivnou	souvislostí	všech	věcí“.	V	Halasových	
dosavadních	 třech	 sbírkách	 lze	 vidět	 „básníkovu	 tvář,	 která	 se	 neustále	 
hledá,	poněvadž	je	to	věčný	zápas	s	maskou“;	básník	„má	nad	hrou	života	
podezíravé	 oči,	 trápí	 se	 nepostihlými	 slovy“,	 nikam	nemůže	utéci,	 nikde	
„není	bezpečí	pro	jeho	srdce,	je	jenom	svět	a	jeho	tajemství.“8 
	 Svoji	charakteristiku	Františka	Halase	Mahen	rozvíjí	takto:	„Halas	nemá	
rád	posvátných	postojů	před	majestátností	života,	klid	je	něco,	co	mu	impo-
nuje,	poněvadž	za	tímto	napětím	leží	nová	hvězda.	(…)	Viděl	prvním	zrakem	
mnoho,	čeho	jiní	neviděli.	A	proto	najednou	postihuje	správně	dramatické	
napětí	 samomluvy,	 ideálního	monologu	 i	 dialogu	 před	 branami	 věčnosti	 
a	 roztíná	 je	 gestem,	 kterému	 se	 neučí.	To	 se	 dědí	 po	 prostých	 duších.“9  
Mahen	se	dále	zastavuje	u	několika	básní	z	Halasovy	prvotiny	a	k	 jejímu	
tvůrci	poznamenává:	„Každý	pozná,	že	jde	o	sestavovatele	písmenek	a	vět,	
který	má	co	 říci	 těm	ostatním,	kteří	 jsou	pořád	za	námi	a	běží	po	našich	
stopách.	Někdy	 je	z	 toho	ovšem	hra	na	schovávanou,	na	kterou	však	mají	
básníci	právo.	Proč	by	byli	vždy	jasní	a	srozumitelní	pro	celé	divadlo?“10 
	 V	Halasově	druhé	sbírce	Kohout plaší smrt	 je	podle	Mahenova	názoru	
„někde	 jasnozření	 básníkovy	 duše	 okamžikem,	 který	 spojuje,“	 je	 to	 „na	
některých	místech	 zasvěcený	 výraz,	 který	 zatavuje	 věčnost.“	Zdá	 se,	 že	 
„v	koutě	paměti	tohoto	básníka	se	opravdu	někde	choulí	zbytek	ráje	a	všech-
ny	 vzpomínky	 dřímou	 nad	 ní.“	 Jeho	 verše	 „vystihují	 krásu	 existence	 
čehokoliv,“	 je	 v	 nich	 „nějaké	 apokalyptické	 vidění	 šťastného	posledního	
soudu“;	básník	je	„velká	duše,	vidí-li	tyto	obzory	v	tmách“.	Celá	sbírka	
manifestuje	„nesmlouvavé	dozrávání	k	dychtivosti	mlčení.“11 

7	 Tamtéž,	s.	138.
8	 Tamtéž,	s.	140.
9	 Tamtéž,	s.	140.
10	 Tamtéž,	s.	141.
11	 Tamtéž,	s.	141.





	 „Drobná	věc	Tvář“	Mahenovi	připadala	„jako	velká	hra	v	 jeskyni,	kde	
člověk	lovec	hledá	svoji	kresbu“,	což	má	„půvab,	ale	to	nejsou	věci,	kde	jdeme	
za	básníkem	více	než	zvědavi,	zda	objeví	zase	něco	pro	hladového	ducha“.	
K	 této	 glose	 o	Tváři	Mahen	připojuje	 závěrečnou	poznámku	o	důležitosti	
vzpomínek	na	básníky,	 jež	 „dělají	mnoho“.	Vzpomíná	na	Antonína	Sovu,	 
Petra	Bezruče,	Karla	Tomana,	Vítězslava	Nezvala	 a	 vposled	na	Františka	 
Halase,	který	ho	v	brněnském	knihkupectví	vítával	„vždycky	jenom	úsmě- 
vem“:	„Oči	se	zachvívaly	plachými	stíny	strašného	tajemství	bídy,	ale	tento	
jinoch	 záříval	 vnitřním	ohněm.	Potřeboval	ho.	Tápal	po	velkých	obrysech.	 
A	hledá	je	dosud.“12 

ha lasov y tex t y D o rokU 1939

	 František	Halas	napsal	o	Mahenovi	více	textů	než	on	o	něm,	přičemž	
část	z	nich	vytvořil	nebo	otiskl	až	po	Mahenově	smrti.	Počátkem	roku	1922	
recenzoval	Rybářskou knížku	(1921)	v	zasutém	časopisu	Svítání.13	Zaměřil	se	
v	ní	hlavně	na	vztah	člověka	k	přírodě	a	na	Mahena	jako	rybáře:	„Jiří	Mahen	
je	vášnivý	rybář	a	není	snad	na	Moravě	rybníka	a	i	řeky,	které	by	nenavštívil,	
není	 ryby,	které	by	neznal.	Sedí	u	svých	tůní,	zapomíná	na	svět,	vidí	 jen	
řasnaté	 lesy	pod	vodou	a	v	nich	rejdící	život.“	Halas	akcentoval	Mahenův	
mužný	poměr	k	přírodě	 a	 rybaření.	Rybářskou knížku	 doporučil	 čtenářům	 
jako	„krásnou	knihu,	plnou	anekdotických	příběhů,	na	něž	je	rybářský	život	
tak	bohatý,	kypící	vroucí	láskou	a	zbožnou	oddaností“.14 
	 V	letech	1923–1924	napsal	soubor	epigramů,	v	nichž	si	vzal	na	mušku	
například	Františka	Götze,	Čestmíra	Jeřábka,	Lva	Blatného,	E.	A.	Longena,	
Karla	Teiga,	S.	K.	Neumanna,	Viktora	Dyka,	Jaroslava	Haška	či	F.	X.	Šaldu,	
ale	i	Jiřího	Mahena:	nazval	ho	„pozdním	Bazarovem“,	přičemž	za	jeho	další	
blížence	–	„v	jednu	hrůzu	zakleté“	–	označil	Fausta	a	Karla	Hynka	Máchu.15 

12	 Tamtéž,	s.	141.
13	 Jiří	Mahen:	Rybářská	knížka.	Svítání 2,	1922,	č.	7,	s.	56;	přetištěno	in	HALAS,	František.	

A co básník.	Praha:	Československý	spisovatel,	1983,	s.	373–374.
14	 Tamtéž,	s.	374.
15	 HALAS,	František.	Krásné neštěstí.	Praha:	Československý	spisovatel,	1969,	s.	314.





	 Na	jaře	1928	otiskl	v	Literárních	novinách	fejeton	Devětsil	v	Brně,	na	
jehož	začátku	napsal:	„Brno?	To	je	smutek	Mahenův,	otrava	těch	ostatních	
a	 láska	nás	všech,	kteří	 již	 tam	nejsme.“16	O	Mahenovi	 se	 tu	zmínil	 ještě	
dvakrát.	Nejprve	glosoval	jeho	přednášky	pro	divadelní	ochotníky	(„před- 
nášel	tak,	že	jsme	nevycházeli	ze	smíchu“17)	a	pak	jeho	reakce	na	různé	akce	
členů	Devětsilu	 a	Literární	 skupiny:	 „Mahen	nám	všude	 vtipně	 a	 vesele	
sekunduje	–	tam,	kde	do	něčeho	pálíme;	optimismus	prýštící	z	takové	akti-
vity	nás	ponouká	ke	všelikým	uličnictvím,	jež	se	projevovalo	v	mystifikaci	
novin	i	osob.“18 
	 V	 roce	 1930	Halas	 referoval	 v	 časopisu	Panorama	 o	Mahenově	knize	 
Člověk ve všech situacích (1930),	 jež	 je	 výborem	 z	Díže (1911),	 zmíněné	 
Rybářské knížky	a	Měsíce (1920).	Usoudil,	že	„Mahen	je	tu	obsažen	v	celé	své	
proteovské	 podstatě“.19 Díži	 označil	 za	 „nejdokonalejší	 impresionistickou	
knihu	naší	literatury“	a	jejího	autora	za	hledače,	který	se	neustále	pokouší	
„přijíti	aspoň	trochu	na	kloub	něčemu,	čemu	se	říká	život“,	který	„nestárne,	
jen	se	stává	stále	více	vidoucím,	roste	a	nepřestává	se	rvát	za	svobodu	své	
duše.“	U	Rybářské knížky	Halas	ocenil	Mahenův	gentlemanský	vztah	k	pří-
rodě,	kdežto	u	Měsíce	vyzvedl	to,	že	jeho	prózy	„odhalují	pravý	svět	Mahe- 
nův,	a	tím	je	fantazie.“20 
	 Roku	 1938	Skupina	 prostějovských	knihomilů	 vydala	 útlou	publikaci	
František Halas a Jiří Mahen malíři Antonínu Procházkovi	 (Halas	 i	Mahen	
patřili	mezi	Procházkovy	přátele,	Halas	nadto	v	roce	1945	mluvil	v	Brně	nad	
jeho	hrobem	a	o	dva	roky	později	zahajoval	v	Praze	jeho	soubornou	výstavu;	
též	o	něm	psal:	viz	Obrazy,	1968).	Tvoří	 ji	Halasova	báseň	(Pro	A.	P.),	dva	
Mahenovy	příspěvky	kunsthistorického	rázu	(Antonín	Procházka,	O	nezná-
mém	Procházkovi),	 jakož	 i	 jeho	Částečný	 doslov,	 doplněný	 poznámkou	
editora	 Josefa	Glivického.	Halas	 v	 téže	 době	Mahenovi	 dedikoval	 báseň	
nazvanou	Brnu,	kterou	otiskl	7.	května	1938	v	Lidových	novinách.

16 Literární noviny	2,	1928,	č.	23	(6),	s.	1–2;	přetištěno	in	HALAS,	František.	A co básník.	
Praha:	Československý	spisovatel,	1983,	s.	374.

17	 Tamtéž,	s.	375.
18	 Tamtéž,	s.	377.
19	 Mahen	ve	všech	situacích.	Panorama	8,	1930,	č.	5–6,	s.	90–93;	přetištěno	in	HALAS,	

František.	Imagena.	Praha:	Československý	spisovatel,	1971,	s.	290–292.
20	 Tamtéž,	s.	290–292.
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	 Po	Mahenově	smrti	Halas	mluvil	25.	května	1939	nad	jeho	hrobem	na	
brněnském	Ústředním	hřbitově.	Oslovil	ho	jako	„kamaráda	všech	mladých	
lidí“,	 pro	 něž	 byl	 „nejmilovanější	 člověk“.	Zároveň	 vyslovil	 přesvědčení,	 
že	jeho	„buřičská	hlava	nezmizí	z	obzorů	naší	naděje,	nás	všech“.21	Mimoto	
napsal	 báseň	 Smrt	 Jiřího	Mahena,	 kterou	 otiskl	 o	 den	dříve	 v	Lidových	 
novinách	a	pak	ji	začlenil	do	sbírky	Ladění	(1942);	byla	otištěna	i	v	Milíři,	 
a	to	v	mé	stati	Zavřeli	za	mnou,	odpusťte	všichni…	(Milíř	16/2014).	
	 Rozsáhlý	nekrolog	Halas	publikoval	pod	názvem	Proč	byl	milován	v	ča-
sopisu	Divadlo.22	Mimo	jiné	tu	napsal,	že	Mahenova	„neklidná	a	výbušná	
živelnost	odplavovala	všechen	umělý	nános	literatury,	odhrnovala	dobrovol-
né	i	nedobrovolné	masky,	dovedla	bezpečně	vyhmátnout	útky	našich	úzkos-
tí,	 nespokojeností	 a	 snů“.	 Podle	Halase	 byla	 na	Mahenovi	 nejvzácnější	
„vášnivá	 upřímnost,	 vůle	 k	 charakteru,	 naprostý	 nedostatek	 literátství,	
vroucnost	a	gentlemanství“.	Jeho	veškerá	činnost	byla	„uvědomělým	dělnic-
tvím,	které	utíkalo	před	parádou	a	opovrhovalo	jí“.23 
	 Halas	svůj	text	proložil	četnými	Mahenovými	výroky	o	pohodlnosti	jako	
formě	 zbabělosti,	 o	 nihilismu	 či	 nicotě,	 vyzvedl	 jeho	mužnost,	 představu	 
o	 poslání	 nových	 generací,	 vztah	 k	 postavám	Dona	Quijota,	Hamleta	 či	 
zmíněného	Bazarova	 z	 románu	 I.	 S.	Turgeněva	Otcové a děti (1862).	Viděl	
v	něm	„velkou	osobnost“,	ocenil	mladistvost	 jeho	díla	 i	 to,	že	„mohl	živit	
nápady	desítky	lidí	a	každý	z	nich	by	měl	pracovní	program	na	celý	život“.	
Své	ohlédnutí	uzavřel	Mahenovým	vyznáním	ze	závěru	jeho	Knihy o českém 
charakteru (1924).24 

21	 HALAS,	František.	Imagena.	Praha:	Československý	spisovatel,	1971,	s.	308–309,	654.
22 Divadlo	 25,	 1939,	 č.	 9,	 s.	 199–201;	přetištěno	 in	HALAS,	František. Imagena.	Praha:	

Československý	spisovatel,	1971,	s.	298–302,	649–653;	již	předtím	byl	tento	text	použit	
–	pod	názvem	Za	Mahenem!	–	jako	předmluva	Halasovy	reedice	Režisérova zápisníku 
(Praha:	Československý	kompas,	1945,	s.	5–8).	

23	 Tamtéž,	s.	298.
24	 Tamtéž,	s.	299–302.





	 Po	jeho	skonu	uvažoval	o	mahenovské	monografii,25	ba	dokonce	o	zalo-
žení	Společnosti	přátel	Jiřího	Mahena.	Za	nacistické	okupace	z	Mahenovy	
poezie	sestavil	soubor	Sedm vybraných básní	(1940)	a	vydal	reedici	jeho	eseje	
Máchova poezie a její význam	(1941),	k	níž	napsal	úvod.	Roku	1941	v	časopisu	
Panorama	zveřejnil	 studii	nazvanou	Mahenova	 lyrika,	ve	které	analyzoval	
pět	Mahenových	sbírek	z	let	1907–1934;26	zamýšlel	ji	uplatnit	též	jako	úvod	
k	nerealizovanému	souboru	jeho	veršů.	
	 Nejprve	se	zjevným	odkazem	k	době	jejího	vzniku	akcentuje	„stráž	ly-
riky,	která	se	objevuje,	když	je	zle,	kdy	úzkost	z	osudu	vlastního	či	národní-
ho	posedá	 a	 nelze	 jinak	 než	 vysloviti	 ji	 výbuchem	verše,	 zaklíti	 gestem	
strofy“.	Poté	glosuje	Mahenův	debut	Plamínky	 (1907),	 jež	neuhasínají,	 ale	
„zapalují	 stále“,	 celý	Mahen	 „vyrůstá	 z	 této	 rozdivočelé	 knížky,	 z	 níž	 se	 
valí	 citová	 i	 smyslová	 zkušenost	mládí“.	 Její	 autor	 je	 v	ní	 „věčně	přitaho- 
vaný	nicotou,	ironický,	střežící	ostražitě	každé	dojetí,	aby	nevústilo	do	sen-
timentality,	 buřičský,	 sám	kvas	 doby	 i	 nitra,	 samá	donkichotská	 výprava	 
do	výšek	i	hloubek,	věčná	žízeň	spravedlnosti,	vzácně	neliterární	a	nelite- 
rátský“.27 
	 Následující	 sbírku Balady	 (1908)	Halas	 pokládal	 za	 „protest	 proti	 oné	
známé	nálepce	 impresionismu“,	 která	Mahenovi	 „byla	 přilepena	na	 čelo“	 
a	s	níž	polemizoval	i	F.	X.	Šalda.	Verše	v	této	sbírce,	jedné	„z	největších	knih	
české	milostné	lyriky“,	jsou	„kázeň	sama	a	formální	um	dovedený	do	kraj-
nosti“.	Představují	„vyznání,	které	přes	všecku	subjektivnost	ani	na	okamžik	
nesleví	nic	z	čistoty	vyslovení,	z	ticha	a	mlčení	tam,	kde	milostné	štěstí	za-
vléklo	tolik	jiných	k	nechutné	exhibici“.28

	 Třetí	 sbírka	Duha	 (1916),	 „cyklus	 veršů	komponovaných	v	 sedm	částí	
duhového	vidma“,	je	podle	Halasova	mínění	„knihou	krize,	v	níž	se	hledá	
východisko	 z	 katastrofy,	 ve	které	 se	 potácí	 svět,	 kdy	 se	 ježí	 verše	 starou	
skepsí,	kde	rozvrat,	dezorientace,	nervové	zhroucení	polínko	za	polínkem	
přikládá	na	mučivou	hranici“.	Zde	se	„sestra	nicota	z	utěšitelky	proměňuje	

25	 KUNDERA,	Ludvík.	František Halas.	Brno:	Atlantis,	1999,	s.	209–210.
26	 Panorama	19,	 1941,	 č.	 3,	 s.	 34–35;	 přetištěno	 in	HALAS,	František.	 Imagena.	 Praha:	

Československý	spisovatel,	1971,	s.	293–297,	653.	
27	 Tamtéž,	s.	293.
28	 Tamtéž,	s.	294.





v	kostrouna,	účastného	světového	tance	smrti“,	dochází	k	„rozvratu	osobnos-
ti,	která	ztratila	vši	víru“.	Leč	Mahen	se	tu	staví	„i	proti	samému	uragánu“.29 
	 Následující	sbírka	Tiché srdce	(1917)	„je	jen	spadávajícím	obloukem Duhy“.	
O	slovo	se	v	ní	hlásí	„nová	 jistota“	a	„osobní	hoře	stává	se	malicherným“,	
nade	vším	je	„osud	národa“.	Halas	tuto	sbírku	charakterizoval	jen	stručně,	
krátce	 se	 věnoval	 i	Rozloučení s jihem	 (1934),	 v	 němž	 spatřoval	 potvrzení	
skutečnosti,	 že	 „Mahen	 se	 vrací	 k	 lyrice	 opravdu	 v	 osudových	 chvílích“.	 
Je	 to	 oslava	 „milovaného	 jihu“,	mužné	 loučení	 „veršem	ne	 rezignujícím,	 
ale	 plným	vladařské	moci“,	 jež	 „sama	určuje	 si	 osud“.	 Svoji	 studii	Halas	
uzavřel	různými	citáty	a	obecnou	charakteristikou	Mahenovy	osobnosti.30 
	 Dne	15.	prosince	1947	vystoupil	v	brněnském	Divadle	na	Veveří	s	před-
náškou	nazvanou	Za	 Jiřím	Mahenem,	 jejíž	 rukopis	 věnoval	Karle	Mahe- 
nové	 (později	byla	několikrát	 otištěna31).	Zahájil	 ji	 těmito	 slovy:	 „Ta	 tvář,	
vyplavovaná	čas	od	času	tesknou,	trýznivou	i	milosrdnou	tmou,	ta	tvář	slo- 
vům	nepatří.	Její	podoba	je	nesdělitelná	jako	vše,	co	patří	bolesti,	jako	vše,	
co	je	zasvěceností	žalu,	jehož	nepomíjivost	je	mimo	dobré	i	zlé	úsilí	paměti	 
a	vzpomínky.“32 
	 Podle	Halase	„Mahen	byl	drama“,	byl	mužem,	jemuž	by	se	chtěl	podobat.	
Měl	 donkichotské	 rysy,	 bojoval	 proti	 „nenáviděné	 idyle	 a	 prostřednosti“,	
toužil	po	„čistotě,	výšce,	spravedlnosti	a	svobodě“.	Byl	„bubeníkem	vzpou-
ry“	 i	 jejím	 tragikem,	 hledal	 „dělný	 postoj	 k	 životu“,	 byl	 posedlý	 prací.	 
Mnohé	lidi	mátl	svou	rozporností.	Jeho	řeč	byla	„jadrná	jako	on	sám,	vzdá-
lená	fráze	a	jakékoliv	dekorace“,	uměl	dramatizovat	„i	tu	nejobyčejnější	větu	 
a	jeho	anekdoty	byly	malým	divem	vypravěčského	umění“.33 
	 „Cholerická,	nepatetická,	melancholická,	vroucí,	gentlemanská,	podma-
nivá	osobnost	Mahenova,	stále	udivená	nad	věcmi	světa,	to	byla,	pro	kterou	
jsme	se	za	ním	tak	táhli.	Nepoučoval	nikdy.	Mnozí	se	domnívají,	že	Mahen	

29	 Tamtéž,	s.	294–295.
30	 Tamtéž,	s.	295–297.
31 Host do domu	4,	1957,	č.	12,	s.	554–557;	HALAS,	František.	Magická moc poesie.	Praha:	

Československý	spisovatel,	1958,	s.	115–121;	HALAS,	František.	Imagena.	Praha:	Česko- 
slovenský	spisovatel,	1971,	s.	302–308.	

32	 Tamtéž,	s.	302.
33	 Tamtéž,	s.	302–306.





uváděl,	jak	se	říká,	mladé	lidi	do	umění.	Ne,	nedělal	to,“	píše	Halas	dále.	
„Mohl	být	 náčelníkem,	kdyby	býval	 chtěl,	 byl	 k	 tomu	 zrozen.	Nechtěl!“	
Mladé	básníky	zneklidňoval	náznaky,	nedopovězenými	větami,	orientoval	
je	v	literatuře.	„Jeho	láska	k	mládí	a	mladým	byla	láska	ke	všemu	nehoto- 
vému,	ke	všemu	hledajícímu.“	Inspiroval	svými	experimenty,	byl	„předjima-
telem	mnoha	příštích	objevů“	mladé	generace,	přičemž	„charakteristikou	
jeho	 celého“	 je	 už	 jeho	 raná	 knížka	Díže.	Byl	 „básník	 šermíř“	 a	 „básník	 
nemluva“.	Měl	by	se	stát	korouhví	rostoucích	houfů	spravedlivých	a	hrdých	
„kamarádů	svobody“.34 

sv ěDec t v í kor esPonDence

	 Přátelský	vztah	 Jiřího	Mahena	a	Františka	Halase	dokládá	 také	 jejich	
korespondence.	Halas	korespondoval	velice	často,	což	potvrzuje	i	svědectví	
jeho	syna	Jana	Halase:	„Těžko	bychom	v	našem	století	hledali	básníka,	kte-
rý	napsal	takové	množství	dopisů.	Jsou	jich	tisíce.“35	Mnohé	z	těchto	dopisů	
byly	zveřejněny	v	různých	periodikách	(například	roku	1946	v	Tvorbě,	v	roce	
1957	v	Novém	životě	či	roku	1961	v	Hostu	do	domu)	a	knižních	souborech.	
	 Halasova	korespondence	s	Mahenem	vyšla	ve	svazku	Adresát Jiří Mahen 
(1964),	 sestaveném	Jiřím	Hekem	a	Štěpánem	Vlašínem,	kteří	v	 roce	1966	
otiskli	 rovněž	příspěvek	Vzájemná	korespondence	básníků	Jiřího	Mahena	 
a	Františka	Halase	ve	Sborníku	Národního	muzea	v	Praze.	Tuto	korespon-
denci	dále	přiblížil	roku	1987	zmíněný	Jan	Halas	v	brněnském	halasovském	
sborníku:	mimo	jiné	tu	přetiskl	Halasův	dopis	Jaroslavu	Seifertovi	z	18.	října	
1922	(je	v	něm	zmínka	o	Mahenově	pohledu	na	Devětsil	a	Literární	skupinu	
sdruženou	kolem	časopisu	Host)	a	dopis	Mahenovi	ze	4.	listopadu	1938.36 
	 Jan	Halas	chystal	spolu	s	Ludvíkem	Kunderou	soubor	Halasovy	kore-
spondence	pro	nakladatelství	Československý	spisovatel,	tento	projekt	byl	
však	uskutečněn	až	edicí	s	krátkým	názvem	Dopisy,	vydanou	v	roce	2001	

34	 Tamtéž,	s.	306–308.
35	 Korespondence	Františka	Halase.	In	František Halas – spolutvůrce pokrokové kulturní 

politiky.	Brno:	MVS,	1987,	s.	102.
36	 Tamtéž,	s.	102–109.





nakladatelstvím	Torst	jako	šestý	svazek	Díla Františka Halase.	Její	nevýhodou	
je	to,	že	zahrnuje	pouze	listy	Halasovy,	nikoli	reakce	jejich	adresátů	(podob-
ně	jednostrannou	edicí	je	svazek	Přijatá korespondence,	jež	vyšla	roku	2000	
v	Nakladatelství	Lidové	noviny	a	obsahuje	dopisy,	které	dostal	Karel	Čapek).	
Mahenovi	 je	 v	 ní	 adresováno	dvaatřicet	 dopisů	 z	 let	 1929–1938.	Polovina	
z	nich	byla	otištěna	již	v	publikaci	Adresát Jiří Mahen,	v	níž	je	navíc	zveřej-
něno	šest	Mahenových	listů.	
	 Halas	v	řadě	dopisů	vyjadřuje	svůj	blízký	vztah	k	Mahenovi.	Například	
v	červenci	1930	mu	napsal,	že	jeho	osobnosti	„hned	napoprvé	propadl“	a	že	
„věří	na	nějakou	společnou	krev“37	(Mahen	o	dva	měsíce	dříve	obdobně	psal	
řediteli	Družstevní	 práce	Václavu	 Poláčkovi,	 že	 jsou	 s	Halasem	 „jedné	
krve“38).	Často	se	mu	svěřoval	se	svými	problémy.	V	říjnu	1936	ho	označil	za	
„nejdražšího	člověka	na	světě“	a	o	měsíc	později	prohlásil,	že	kdyby	zemřel,	
„zůstala	by	ve	světě	po	něm	taková	díra,	že	nikdo	a	ničím	by	ji	nevyplnil“.39 
Svůj	niterný	vztah	k	Mahenovi	manifestoval	též	v	dopisech	adresovaných	
jiným	lidem	(třeba	Bedřichu	Václavkovi,	Josefu	Pojarovi,	Vilému	Závadovi,	
Josefu	Horovi	nebo	Jiřímu	Žantovskému),	a	to	i	po	jeho	smrti.
	 V	Halasových	 listech	 určených	Mahenovi	 se	 lze	 dále	 dočíst	 ledacos	 
o	dalších	osobnostech	české	literatury.	Jde	například	o	básníky	S.	K.	Neu-
manna,	který	reagoval	Starými dělníky	(1936)	na	Halasovy	Staré ženy (1935),	
o	Karla	Tomana,	 Josefa	Horu,	 Vítězslava	Nezvala	 či	 Vladimíra	Holana,	 
o	kritiky	F.	X.	Šaldu	(Halas	se	podílel	na	jeho	smíření	s	Mahenem),	Arna	
Nováka,	Alberta	Vyskočila	 nebo	Pavla	Fraenkla,	 ale	 i	 o	malíře	Antonína	
Procházku	 a	Eduarda	Miléna.	Zajímavá	 je	 zpráva	 o	Mahenově	přednášce	 
o Janošíkovi,	 jež	 se	 konala	 v	Čáslavi	 23.	 dubna	 1937	 za	 účasti	Vladislava	 
Vančury	 a	Františka	Halase.	Zajímavost	 nepostrádají	 ani	Halasovy	 glosy	 
o	literárních	cenách	a	časopisech,	Obci	československých	spisovatelů,	Kolu	
moravských	spisovatelů	a	o	nakladatelstvích	Družstevní	práce	a	Sfinx.	
	 S	těmito	glosami	tematicky	korespondují	zmínky	o	zasílaných	knihách:	
Halas	 od	Mahena	dostal	 román	Nejlepší dobrodružství	 (1929)	 či	 uvedenou	

37	 HALAS,	František.	Dopisy.	Praha:	Torst,	2001,	s.	73.
38	 VLAŠÍN,	Štěpán.	Jiří Mahen.	Praha:	Melantrich,	1972,	s.	137.	
39	 HALAS,	František.	Dopisy.	Praha:	Torst,	2001,	s.	125–126.





sbírku	Rozloučení s jihem,	 jejímuž	 autorovi	 poslal	mimo	 jiné	dedikovanou	
sbírku	Kohout plaší smrt.	Mahen	mu	o	ní	16.	května	1930	napsal:	„Je	to	velmi	
smutná	 sbírka,	 ale	 považuji	 si	 opravdu	 za	 čest,	 že	 jste	mně	 ji	 věnoval.	 
Opravdu	jde,	milý	kamaráde,	o	to,	abychom	se	probili	ke	svému	nebi,	a	pak	
buďto	 zajásali,	 anebo	 zmlkli	 úplně,	 když	 jsme	 dozráli	 k	 té	 dychtivosti	 
mlčení“.40	V	Halasových	dopisech	nescházejí	ani	reflexe	sborníku	vydaného	 
k	Mahenovým	padesátinám.	
	 Mnohé	 z	 těchto	 listů	přinášejí	 informace	 o	pisatelově	 osobním	 životě	
(třeba	o	jeho	časté	finanční	tísni	a	tíživé	sociální	situaci	jeho	otce,	jemuž	se	
Mahen	snažil	pomáhat,	o	zdravotních	problémech	či	o	vojančení	na	podzim	
1938),	o	jeho	potřebě	přátelství,	ale	i	o	dobovém	dění.	Z	jeho	dopisů	psaných	
jiným	 adresátům	 je	možno	 se	 dozvědět	 leccos	 o	Mahenových	 aktivitách	
(přednášky	 pro	Dělnickou	 akademii	 na	 počátku	dvacátých	 let),	 výrocích	

40 Adresát Jiří Mahen.	Praha:	SNKLU,	1964,	s.	85.

František Halas a stará žena: narážka na Halasovy Staré ženy. 
Kresba: František Bidlo





(zapomenutí	básníci:	ti,	„na	něž	se	život	příliš	neusmíval“)	a	názorech	(pití	
alkoholu:	„smutné	opium“),	 jakož	i	o	 jeho	oblíbených	tvůrcích,	k	nimž	se	
řadil	například	Josef	Šíma.41 
	 Nakonec	se	zastavme	u	čtyř	Mahenových	dopisů	adresovaných	Františ-
ku	Halasovi.	28.	 listopadu	1935	Mahen	 reagoval	na	nezvolení	F.	X.	Šaldy	 
do	České	akademie,	která	měla	podle	něj	„význam	vlastně	jenom	ve	vědec-
kých	odborech“:	„Navrhuji,	abyste	v	Praze	začali	akci	s	něčím,	co	by	mělo	
pro	tvůrčí	kulturu	v	národě	a	zejména	pro	literaturu	závazný	význam	i	do	
budoucna.	Navrhuju,	aby	se	založila	druhá	Akademie,	která	by	měla	pevné	
stanovy	a	pevné	řády	a	slula	by	prostě	Akademií	Šaldovou.“42	8.	února	1936	
Mahen	Halase	 informoval	 o	 „jakési	 likvidaci	 známého	 kšeftu	 Stanislav	 
Kočí	a	synové“,	kde	Halas	druhdy	pracoval	a	kdy	na	sebe	s	Mahenem	při	
jeho	 návštěvách	 „vrčeli	 jako	 kočky“.43	 26.	 května	 1936	Mahen	Halasovi	 
napsal,	že	měl	„velikou	radost“	z	Šaldova	eseje	Mácha snivec a buřič	(1936).44 
	 Jeho	poslední	dopis	 je	 odpovědí	na	Halasův	 list	 z	pozdního	podzimu	
1938.	Představuje	výpověď	o	době,	v	níž	se	„výhledy	a	obzory“	těžko	hleda-
ly.	Mahen	píše	 i	 o	problematice	 sebevraždy,	 o	 soudobém	„hospodářském	
běsnění“,	přičemž	věří,	že	„národ	má	hodnotu	věčnou,	a	nikoliv	na	pár	let“.	
Člověk	by	se	měl	v	té	těžké	době	„klidně	a	nezbaběle	na	to	všechno	dívat,	
odmyslet	si	všechny	čítankové	pravdy	a	dělat	to,	co	za	nutné	člověk	opravdu	
uzná“.45 

41	 HALAS,	František.	Dopisy.	Praha:	Torst,	2001,	s.	8,	42,	171,	193.	
42 Adresát Jiří Mahen.	Praha:	SNKLU,	1964,	s.	88.
43	 Tamtéž,	s.	88.
44	 Tamtéž,	s.	89.	
45	 HALAS,	František.	Dopisy.	Praha:	Torst,	2001,	s.	147–148,	357–358.





Krajiny Jiho Mahena
Ja n laci na

vii. besky Dy

	 Nepodařilo	 se	mi	 zjistit,	 kdy	 Jiří	Mahen	 navštívil	 Beskydy	 poprvé.	 
Určitě	to	však	muselo	být	dříve	než	ve	třicátých	letech,	kdy	zde	opakovaně	
trávil	 dovolenou	 (od	 roku	 1921	Mahenovi	 jezdili	 na	Valašsko	pravidelně).	
Vždyť	již	roku	1918	ve	svých	Dvanácti pohádkách –	a	to	hned	v	té	úvodní,	
téměř	starozákonní	pohádce	nazvané	První	chlebíček	na	světě	–	lokalizuje	
setkání	 kůrů	 andělských	na	Radhošť	 (1129	m),	 „poněvadž	 je	 to	 nejhezčí	
kopec	na	 světě“.	A	k	 takovému	ocenění	bájné	beskydské	hory	musel	mít	
určitě	důvod,	daný	vlastním	hlubokým	prožitkem.	Je	docela	možné,	že	si	
sem	odskočil	už	za	svého	učitelského	působení	v	letech	1908–1910	v	Přerově.	
Vždyť	 z	 tohoto	 středomoravského	města,	 protékaného	Bečvou	pramenící	 
v	Beskydech,	je	na	Radhošť	o	dost	blíž	než	na	bělokarpatskou	Javořinu,	které	
v	té	době	dával	přednost.	Jisté	však	je,	že	reflexe	podobné	těm	ze	Slovácka	
se	 z	 neméně	malebného	 a	 jitřivého	Valašska	 v	Mahenově	díle	 nenajdou.	 
Ve	vzpomínkách	Karly	Mahenové,	rodačky	z	Valašského	Meziříčí,	ovšem	ano.
	 Beskydy	jsou	v	běžném	povědomí	rozsáhlá	oblast,	zahrnující	tři	geomor-
fologické	 celky	–	nejvyšší	Moravskoslezské	Beskydy	na	 severu,	 východní	
část	Hostýnsko-vsetínské	 hornatiny	 uprostřed	 a	 Javorníky	 na	 jihu.	Karla	
Mahenová	vzpomíná	(viz	Milíř	19/2017),	že	v	červenci	1932	trávili	dovolenou	
v	Rokytnici	u	Vsetína.	Z	této	spíše	údolní	polohy	si	udělali	výlet	na	Kohútku	
(913	m)	 ve	 vrcholovém	hřbetu	 Javorníků.	Z	Nového	Hrozenkova	 v	 údolí	
Vsetínské	Bečvy,	kam	dojeli	vlakem	(lokálkou	ze	Vsetína	na	Velké	Karlovice),	
museli	pěšky	zdolat	převýšení	téměř	pět	set	metrů.	Putovali	tam	za	malířem	
Františkem	Hlavicou	(1885–1952),	vsetínským	rodákem,	profesorem	kresle-
ní	na	brněnské	technice.	
	 S	Mahenem	se	dobře	znali,	vždyť	již	roku	1922	Hlavica	ilustroval	Mahe-
novu	knihu	pohádek	Co mi liška vyprávěla.	V	chatě,	kterou	si	zde	v	horské	
samotě	dal	postavit,	maloval	pohledy	na	modravé	kopce	na	moravské	i	slo-





venské	straně.	V	Krajské	galerii	výtvarného	umění	ve	Zlíně	 je	deponován	
soubor	Hlavicových	akvarelů	z	roku	1937,	vypovídajících	nejen	o	přitažlivé	
kráse	zdejší	mozaiky	luk	a	lesů	(obrazy	Vstavače	a	Senoseč),	ale	i	o	namáhavém	
životě	pasekářů	na	strmých	stráních	(Kopání	brambor	a	zimní	Cesta	k	lékaři).	
	 „Louky	byly	právě	v	květu	a	teprve	je	začínali	kosit,“	vzpomíná	na	letní	
návštěvu	Kohútky	paní	Karla.	„Byly	voňavé	květy	kýchavic	a	všemi	druhy	
horské	květeny.	Přesvědčili	jsme	se,	že	taková	horská	louka,	to	je	pohádka.	
Jde	 se	 po	 ní	měkce,	 jako	 po	 nejdražším	koberci,	 k	 tomu	 ten	 rozhled	na	
všechny	 strany	 a	 ten	 nejkrásnější	 pocit	 volnosti	 a	 svobody,“	 vyznává	 se.	 
Určitě	by	 ji	 potěšilo,	 že	květnaté	 louky	 se	na	hřbetech	 Javorníků	 včetně	
Kohútky	rozprostírají	dodnes.	A	to	navzdory	tomu,	že	zde	přibyly	desítky	
rekreačních	objektů	na	moravské	i	slovenské	straně	a	že	se	sem	dá	po	nové	
silnici	pohodlně	zajet	autem.	

Typická krajinná mozaika Vsetínských vrchů; na obzoru hřbet Javorníků. 
Foto: Yvona Lacinová





	 Začátkem	května	jsme	vyhledali	nad	sedlem	mezi	Kohútkou	a	Portášem	
místo,	odkud	–	směrem	na	severozápad	přes	údolí	Vsetínské	Bečvy	k	pásmu	
Vsetínských	 vrchů	 –	František	Hlavica	 dlouho	před	 senosečí	maloval	 své	
Vstavače.	V	obraze	hojně	roztroušená	červená	i	žlutavá	květenství	s	pozadím	
modravých	kopců	patří	prstnatci	(vstavači)	bezovému.	Ten	jsme	zde	hledali	
marně;	 zato	mezi	 rašícími	 stvoly	mohutné	byliny	 horských	 luk	 a	 pastvin	
kýchavice	bílé	Lobelovy	 ojediněle	kvetla	 orchidej	 ještě	 vzácnější:	 růžová	
hlavinka	horská.	Ale	i	 ten	prstnatec	bezový	lze	na	přelomu	dubna	a	máje	 
v	Javorníkách	dosud	obdivovat	–	třeba	v	přírodní	rezervaci	Galovské	lúky	
jižně	od	Huslenek.
	 O	šest	let	později	–	v	létě	1938,	kdy	už	se	schylovalo	k	neblahým	událos-
tem	–	vyjeli	manželé	Mahenovi	 trávit	dovolenou	na	Podťaté,	podhorskou	
osadu	u	Velkých	Karlovic.	 Spíše	 než	 v	 krásné	přírodě	 zde	Mahen	hledal	

Mohutná horská bylina kýchavice bílá Lobelova v louce na Kohútce. 
Foto: Jan Lacina





vrchů	poněkud	nižší	 než	Kohútka	 v	 Javorníkách,	 cesta	 z	Podťatého	přes	
údolí	Vsetínské	Bečvy	je	tam	delší	a	namáhavější,	než	byla	ta	na	Kohútku.	
A	svědčí	o	tom,	že	Jiří	Mahen,	stár	56	let	a	již	nemocný,	byl	stále	ještě	zdat-
ným	chodcem.	
	 V	roce	1938	si	zde	začal	budovat	chalupu	i	další	malíř	Valašska	František	
Podešva	(1893–1979),	s	kterým	se	Mahen	znal	stejně	jako	s	Františkem	Hla-
vicou	již	z	Brna.	A	pro	úplnost	dodejme,	že	o	rok	později	se	na	Soláni	zaby-
dlel	 i	 Alois	 Schneiderka	 (1896–1959),	 do	 jehož	 osiřelé	 chalupy	 koncem	 
padesátých	let	přesídlil	Karel	Hofman	(1906–1998).	Právě	Soláň,	který	Jiří	
Mahen	při	své	návštěvě	Jana	Kobzáně	a	Františka	Podešvy	v	létě	1938	ozna-
čil	 v	 pamětní	 knize	 za	 „odraziště	 bohů“,	 se	 tedy	 stal	 významnou	kolonií	
proslulých	valašských	malířů.	Tito	umělci	věděli	proč:	na	horském	hřbetu	
poměrně	snadno	přístupném	(již	ve	třicátých	letech	přes	něj	vedla	silnice	 
z	Rožnova	pod	Radhoštěm	do	Velkých	Karlovic)	se	najdou	úchvatné	výhle- 
dy	všemi	směry;	navíc	sem	vystupuje	přitažlivě	útulné	osídlení	pasekářů,	
jejichž	ztvárnění	nelze	odolat.

Portrét malíře Aloise Schneiderky  
od Jana Kobzáně

rozptýlení	a	úlevu	z	tíživé	politické	
atmosféry	 v	 rozhovorech	 s	 dalším	
malířem	a	spisovatelem:	generačně	
mladším	 Janem	Kobzáněm	 (1901–
1959).	Po	zesnulém	Miloši	Jiránko- 
vi	 v	 něm	našel	 souznícího	 druha,	
posedlého	 zbojnickými	 legendami	 
(jejich	 přátelství	 přibližuje	Lubo- 
mír	Filip	 Piperek	 v	 publikaci	 Jan 
Kobzáň, valašský malíř, grafik a spiso- 
vatel,	vydané	v	roce	2001).	Vždyť	již	
roku	1927	vydal	tento	rodák	z	Lip- 
tálu	 u	Vsetína	 knihu	O zbojníkoch  
a pokladoch z moravského Valašska,	
bohatě	 ilustrovanou	 vlastními	 dře-
voryty.	Mahenovi	Kobzáně	navštívi-
li	na	jeho	chalupě	na	Soláni	(861	m).	
A	i	když	je	tento	kopec	Vsetínských	





	 Ze	 Soláně	 lze	 přehlédnout	 téměř	 celou	Chráněnou	 krajinnou	 oblast	 
Beskydy,	vyhlášenou	roku	1973	na	úctyhodné	ploše	1160	čtverečních	kilo-
metrů.	V	modravém	horském	defilé,	z	bezpočtu	hřbetů	a	údolí,	se	na	severo-
východě	 tyčí	 v	Beskydech	nejvyšší	Lysá	hora	 (1323	m),	 od	níž	 západním	
směrem	spějí	Beskydy	přes	Smrk	(1276	m)	a	Kněhyni	(1257	m)	k	Radhošti.	
A	neméně	přitažlivý	je	pohled	k	jihu,	kde	z	mírněji	zvlněného	hraničního	
hřbetu	 nenápadně	 vystupuje	Velký	 Javorník	 (1071	m).	Až	 oči	 přecházejí	 
z	 té	maloplošné	mozaiky	modravých	 lesů,	 zelených	 luk	 a	 pastvin,	 přede	
žněmi	nazlátlých	obilnišť,	hnědých	štítů	roubenek.	I	zvonce	ovcí	a	krav	zde	
ještě	zvučívají	do	chladných	večerů	a	jiter,	i	když	zajisté	ne	tak	často	jako	 
v	Mahenových	dobách.	
	 Je	 cosi	 zádumčivého	 i	 bujarého,	 teskného	 i	 veselého	 současně	 v	 této	
karpatské	krajině.	Připadá	mi,	že	častěji	než	v	jiných	pohořích	se	tu	při	pu-
tování	vchází	z	 jasu	pastvin	do	zeleného	šera	lesů	a	naopak.	A	jedině	zde	 
v	 rámci	 našich	pohoří	můžeme	být	 vzrušeni	 z	možnosti	 setkání	 s	 rysem,	
medvědem	i	vlkem,	byť	jen	málo	pravděpodobnou.	Dodnes	přitahují	zdejší	
tajemně	temné	jedlobukové	pralesy,	chráněné	například	v	národních	přírod-
ních	rezervacích	Mionší,	Salajka	a	k	Podťatému	blízké	Razule.	Navštívili	ji	
roku	1938	Mahenovi?	Pozorovali	pstruhy	v	tůňkách	pod	kamennými	stupni	
ze	šedivých	flyšových	pískovců,	potkávali	po	dešti	v	loňském	bukovém	listí	
pomalu	se	plazící	mloky	ohnižily?
	 Koncem	 dubna	 1939	 se	 Jiří	Mahen	 přiblížil	 k	 Beskydům	naposled.	 
Na	 léčení	 v	Teplicích	nad	Bečvou	byl	 vzdálen	 od	 jejich	 nejzápadnějšího	
výběžku	nad	Valašským	Meziříčím	 sotva	dvacet	kilometrů.	Manželé	byli	
ubytováni	v	sanatoriu	ve	třetím	patře.	Paní	Karla	vzpomíná,	že	„bylo	vidět	 
v	dálce	modré	kopce	Beskyd,	které	lákaly	a	na	které	se	Mahen	rád	dívával,	
neboť	Radhošť	měl	 stejně	 rád	 jako	 Javořinu“.	Leč	 ani	 tento	 pohled	mu	 
z	těžkých	depresí	nepomohl.	Připadá	mi	kruté	a	jaksi	nespravedlivé,	že	prá-
vě	modravým	Beskydům	na	dosah	si	tento	neklidný	kamarád	svobody	přiznal:	
„Vždyť	 já	 jsem	na	 tom	 světě	vlastně	nic	neužil!“	A	necelý	měsíc	nato	 již	
nebyl.





Z dlny Jiho Mahena 

	 V	pravidelné	rubrice	tentokrát	nahlédneme	do	Mahenovy	publicistické	
tvorby,	přičemž	půjde	o	příspěvky	zveřejněné	převážně	v	časopisu	Panora- 
ma.	První	tři	se	týkají	poezie	Otokara	Březiny	a	také	knihy	Jakuba	Demla	
Mé svědectví o Otokaru Březinovi.	Následuje	 osobitá	 předmluva	 k	 reedici	
Kamarádů svobody	a	stať	o	mnohostranném	výtvarníku	Eduardu	Milénovi.	
Posledním	 textem	 je	 pojednání	 o	 tom,	 proč	 se	 nečtou	divadelní	 hry:	má	
obecnější	 charakter	 a	 je	dosti	kritické	vůči	meziválečné	 společnosti	 a	 její	
kultuře.	

(jp) 

tř i k r át ot ok a r bř ezina

	 V	pondělí	25.	března	2019	uplynulo	devadesát	let	od	smrti	Otokara	Bře-
ziny	(1868–1929).	Mezi	autory,	kteří	o	něm	psali,	patří	i	Jiří	Mahen.	Připo-
meňme	si	tu	tři	jeho	články	o	tvůrci	Tajemných dálek,	otištěné	v	periodikách	
Panorama	a	Index.	
	 V	šestém	ročníku	časopisu	Panorama	(1928–1929)	Mahen	otiskl	v	číslech	
5	a	6	stať	nazvanou	Ze	začátků	Otokara	Březiny	(v	celém	textu	včetně	jeho	
názvu	chybně	užil	jméno	Otakar).	Zaměřil	se	v	ní	na	deset	Březinových	ra-
ných	básní,	publikovaných	ve	Vesně	a	Nivě	v	letech	1886,	1887	a	1893	pod	
pseudonymem	Václav	Danšovský.	Osvětlil	zde	 i	 jeho	přerod:	 je	patrný	už	
v	 básni	 nazvané	V	úzkostech	 a	 pak	hlavně	 ve	 známé	básni	Moje	matka.	
Tehdy	„profil	básníkův	se	ustaluje“:	„Mizí	básník	Danšovský	a	je	tu	hotov	
Otokar	Březina.“	Autor	Kamarádů svobody	 však	 soudil,	 že	 „pro	Březinu	 
nemusí	se	zrovna	zapomínati	na	Danšovského“,	neboť	„počátky	básníků	jsou	
věc,	která	se	má	studovat“.	
	 Do	šestého	čísla	prvního	ročníku	Indexu	(1929)	Mahen	přispěl	březinov-
ským	článkem,	který	nazval	Když	zemřel	velký	básník.	Přetiskl	v	něm	citá-
ty	 žurnalisty,	 literárního	kritika	 a	 básníka,	 aniž	 je	 jmenoval.	Každý	 citát	
krátce	glosoval	a	své	glosy	shrnul	těmito	slovy:	





Učinil	tak	statí	pojmenovanou	Deml	a	Březina,	kterou	zveřejnil	v	sedmém	
čísle	devátého	ročníku	časopisu	Panorama	(1931–1932).	V	jejím	úvodu	napsal:	
	 „Po	smrti	Březinově	začal	se	podivný	tanec	kolem	jeho	památky,	začaly	
se	vydávati	různé	knížky	a	brožury,	v	nichž	se	zachycovala	většinou	osoba	
Václava	 Jebavého	 a	 nikoliv	 osobnost	Březinova.	Byli	 čtenáři,	 kteří	 tušili,	 
že	nakonec	to	dopadne	s	Březinou	velmi	neslavně.	A	ten	konec	je	tu	a	má	
svůj	ohromný	úspěch	v	národě.	Jmenuje	se	to	Mé svědectví o Otokaru Březi-
novi	 a	 je	 to	 tlustá	 kniha,	 kterou	napsal	 Jakub	Deml.	Vyšla	 ve	 Škeříkově	
sbírce	Plejáda,	kde	byly	vydány	věci	Nezvalovy,	Vančurovy,	Čepovy,	Klímo-
vy,	Máchovy,	Seifertovy,	proč	tam	vyšel	také	tenhle	Deml,	nevím.	
	 Povím	krátce,	co	si	o	té	knize	myslím:	jest	a	bude	jistě	mnoho	inteligent-
ních	 čtenářů,	 kteří	 odloží	Svědectví	 naprosto	 neuspokojeni,	 ba	 dokonce	
roztrpčeni.	Z	velkého	básníka	se	stal	jeho	zásluhou	a	jeho	přičiněním	jakýsi	
nahněvaný	 a	 nelítostný	 člověk,	 který	 trpí	méněcenností	 skoro	 na	 každé	
stránce.	Tak	Březina	jistě	vnitřně	nevypadal,	k	jeho	vnitřní	masce	se	autor	
spisu	nedostal	než	na	některých	stránkách.“	
	 Mahen	potom	odmítavě	komentuje	mnohá	místa	Demlovy	knihy,	 jež	 
se	 týkají	Březinovy	 četby,	 jeho	 vztahu	k	Slovensku	 a	 severské	 literatuře,	
jakož	i	k	některým	známým	osobnostem.	Slabinou	Demlova	spisu	jsou	podle	
jeho	mínění	 i	 četné	 fráze,	 opakování	 řady	 věcí	 a	 demlovská	 stylizace	
Březinových	 výroků,	 takže	podobizna	 tohoto	 „vévody	 českého	ducha“	 je	

Portrét Otokara Březiny  
od Karla Čapka 

	 „Březinovi	 dlouho	 se	 u	 nás	 nebude	
rozuměti	proto,	poněvadž	naše	školy	ovlá-
dá	 racionalizační	 tempo	 zase	 zvýšenou	
měrou.	Kdyby	tu	byla	aspoň	ta	Nobelova	
cena!	Četli	 bychom,	 vzdychli	 bychom,	
abychom	 vzbudili	 ohlas,	 a	 tím	 by	 bylo	
všecko	 rozřešeno.	Březina	 zůstává	 tedy	 
i	pro	příští	generace	velkým	problémem.“	
	 Když	 roku	 1931	 Jakub	Deml	 vydal	
svoji	problematickou	knihu	Mé svědectví  
o Otokaru Březinovi,	 vedle	F.	X.	 Šaldy,	
Karla	Čapka,	Vladimíra	Helferta,	Františ-
ka	Chudoby,	Jana	Rambouska	či	Jana	Vrby	
na	 ni	 kriticky	 reagoval	 též	 Jiří	Mahen.	





„rozmazána	úplně“.	Mahen	kritizuje	také	Demlovu	prezentaci	Březinových	
rad,	 jeho	poslední	 vůle,	 názorů	na	katolicismus,	 kulturu	 a	 politiku.	 Svoji	
kritickou	stať	uzavírá	takto:	
	 „Osobnost	velkého	básníka	ztratila	se	někam	pod	podlahu.	A	teď	si	po- 
mysleme:	Březinovi	prý	se	nerozumí,	jeho	verše	prý	jsou	národu	nesrozumitelné.	
Místo	veršů	bude	číst	národ	toto	Svědectví	o	básníkovi,	co	z	toho	bude?	Zdá	se,	 
že	Březina	bude	srozumitelný	průměrnému	čtenáři	až	běda,	ale	že	nevstane	
třetího	dne	z	mrtvých…	Uvažoval	o	tom	Jakub	Deml?	Uvažoval	o	tom	nakla-
datel?	Neudělali	jsme	zase	jednu	zbytečnou	českou	věc,	která	měla	vypadat	
zcela	jinak?	Březina	stojí	vždycky	za	to,	abychom	ho	znova	studovali,	ale	bu-
deme	nuceni	vyhrabávati	ho	ze	smetí,	kterého	nemusela	býti	taková	hromada.“	

náv r at k a M a r á Dů svoboDy

	 V	roce	1928	Družstevní	práce	vydala	Mahenův	románový	debut	Kama-
rádi svobody,	 a	 to	 jako	 první	 svazek	Sebraných spisů Jiřího Mahena.	 Šlo	 
o	druhé	vydání	(poprvé	tento	román	vyšel	roku	1909),	ilustrované	jedenácti	
dvoubarevnými	litografiemi	Eduarda	Miléna.	Vytiskla	ho	vyškovská	tiskárna	
Františka	Obziny	a	jeho	redaktorem	byl	Miloslav	Novotný.	Mahen	k	němu	
napsal	předmluvu,	která	byla	otištěna	též	v	šestém	ročníku	časopisu	Pano-
rama	(číslo	1–2,	1928–1929):	
	 „Družstevní	práce	se	rozhodla	vyslati	moje	Kamarády svobody	znova	do	
světa.	Autor	poznamenává,	že	je	za	to	vydavatelům	vděčen,	neboť Kamarádi 
neměli	kdysi	býti	jenom	literárním	faktem.	Každý	rok	po	vydání	knihy	našlo	
se	několik	mladých	lidí,	kteří	posílali	autorovi	pár	řádek	o	tom,	jak	je	bolest	
zasvětila	do	nových	hodnot	všedního	života.	Bývali	to	milenci,	kteří	se	roze-
šli	a	zase	našli,	mladí	manželé	a	ovšem	nejvíce	studenti…	
	 V	textu	není	oprav,	neboť	po	letech	nedalo	se	na	struktuře	nic	měniti.	
Celá	věc	rázem	byla	by	se	zřítila	někam	pod	zemi.	
	 Vzpomínám	na	 strom,	 který	 vyrostl	 nad	 pustým	 srázem	Moravského	
krasu.	Vyrostl	 z	 prsti,	 která	 napadala	 do	 jeskyně	úzkou	 štěrbinou.	 Padlo	 
i	símě	do	šera	a	zrodila	se	útlá	bylina.	Ale	tato	bylina	probojovala	se	úplně	
k	 světlu	 a	 vévodila	 po	 letech	 jako	 velký	 zelený	 stan	 vyprahlým	 skalám.	
Všichni	 rosteme	podobným	 způsobem,	 čas	 přidává	 rámec.	V	kůře	 onoho	





stromu	byla	vyryta	písmena,	která	zničil	kdysi	ďas,	když	pelášil	vesele	okolo	
a	zastavil	se	na	okamžik,	aby	si	o	strom	obrousil	rohy.	Přišel	člověk	k	svému	
stromu	a	sláva	života	neměla	nějak	smyslu	vůbec,	ačkoliv	odtud	na	druhý	
břeh	dívali	se	kdysi	dva	lidé	a	viděli	tam	celý	ráj.
	 Hlína,	která	padala	jemně	rozdrcena	a	rozmělněna	do	ticha	jeskyně,	padá	
zase	někde	jinde.	Slyším	ji	a	kořím	se	každému	úrodnému	tichu,	které	orga-
nizuje	vývoj	věcí	pro	člověka,	nedbajíc	 logiky	událostí	a	neohlížejíc	se	na	
naše	jakékoliv	roztoužení.“	

Ma lí ř eDUa r D Milén

	 Malíř,	grafik,	ilustrátor	a	scénograf	Eduard	Milén	(1891–1976)	žil	od	roku	
1916	v	Brně	(na	domě	v	Nerudově	ulici	7,	kde	bydlel,	je	umístěna	jeho	pa-
mětní	deska).	V	meziválečných	letech	byl	výtvarným	redaktorem	Lidových	
novin.	Přátelil	se	mimo	jiné	s	Jiřím	Mahenem,	přičemž	nakreslil	několik	jeho	
portrétů	 a	 karikatur.	Kromě	nového	 vydání Kamarádů svobody	mu	 svými	
litografiemi	ilustroval	bibliofilii	Balady	(1929),	zahrnující	úvod	Karla	Titze	 
a	reedici	sbírky	z	roku	1908	(šlo	o	členskou	prémii	Skupiny	výtvarných	uměl-
ců	v	Brně).	Mahen	o	něm	napsal	osmistránkovou	stať	nazvanou	O	Eduardu	
Milénovi,	 otištěnou	 v	 časopisu	 Panorama	 hned	 za	 předchozím	 textem	 
o Kamarádech svobody	a	doplněnou	Milénovou	fotografií,	jeho	dvěma	litogra-
fiemi	a	dvěma	kresbami.	
	 V	úvodu	Mahen	parafrázuje	Milénovu	 charakteristiku	 vzešlou	 z	 pera	
Josefa	Zamazala	a	publikovanou	v	časopisu	Grafický	obzor.	Plně	s	ní	souhla-
sí,	neboť	Milénův	„instinkt	a	jeho	senzibilita	jsou	opravdu	moderně	hutné“,	
ale	sám	chce	tohoto	malíře	ukázat,	jaký	je,	a	přitom	najít	„pro	jeho	umění	 
i	zjev	správný	rámec“.	
	 Nejprve	se	zaměřuje	na	jeho	kresby	a	malby	Brna	(mnohé	z	nich	zahr-
nuje	publikace	Obraz dnešního Brna,	vydaná	s	Mahenovou	předmluvou	roku	
1928).	 Je	 to	„těžká	práce“,	 což	ukazuje	na	nesnadném	zachycení	Petrova:	
„Dóm	na	Petrově	je	krásná	věc	v	pohledu	Brna,	je	to	pěkná	věc	od	nádraží,	
ale	 zachyťte	 to!	 Z	 dálky	 se	 vám	do	 toho	 připlete	 plno	 drobností,	 které	 
výsledný	dojem	oslabují,	zblízka	je	to	nějak	nemožné.	Z	uličky	ve	starém	
Brně	nelze	to	kreslit.	Je	to	nepodařená	koruna	věžiček	a	fiál	nad	nějakou	
pravšední	romantikou.	Pěkná	výsledná	linie	se	z	toho	nenarodí.“	





	 Mahen	dále	píše,	že	má	Miléna	rád	„pro	některé	jeho	lyrické	věci“,	v	nichž	
se	 „dovede	někdy	 ideálně	 soustředit“.	Ačkoli	 barvy	 ovládá	 „s	 vášnivostí,	
kterou	by	mu	mohl	ledakterýs	udělaný	malíř	závidět“,	láká	ho	hlavně	kresba,	
ale	i	v	ní	je	„často	lyrika“.	Mahen	pak	glosuje	Milénovy	kresby:	„Je	více	než	
zajímavé,	 co	 lze	 z	 nich	 vyčíst.	Všade	 velký	 smysl	 pro	 upotřebení	 plochy.	
Velké	černé	skvrny	zachycují	rámec.	Všade	vzruch,	porozumění	pro	monu-
mentálnost	i	pro	grotesku.	Groteskní	věci	mají	krátké	pohybové	samoznaky.	
Zkratky	se	vyskytují	velmi	často,	ale	s	nimi	i	částečný	ornament.	I	drobnos-
ti	jsou	nějak	prodebatovány	a	připraveny	pro	správný	kout.“	
	 Autor	pozdější	sbírky	Rozloučení s jihem	poté	zmiňuje	Milénovy	„oleje	 
a	kresby	z	Dalmácie“,	na	nichž	„krajiny	byly	tehdy	pratvary	krajin,	do	nichž	
se	vkrádalo	moře	 jako	modrý	živel“.	Má-li	 tento	umělec	„žhavou	potřebu	
velikých	věcí,	ohromných	kulis“,	je	nasnadě,	že	ho	zlákala	i	scénografická	
tvorba,	z	níž	Mahen	připomíná	jeho	návrhy	k	inscenacím	Janáčkovy	opery	
Příhody Lišky Bystroušky	nebo	baletu	Bohuslava	Martinů	Vzpoura.	
	 Portrét	Eduarda	Miléna	Mahen	dotváří	zmínkami	o	jeho	knižních	obál-
kách	a	vazbách,	o	úpravě	Grafického	obzoru	a	o	řadě	„plakátů,	podobizen,	
návrhů	na	gobelíny,	kreseb	do	novin“	(někdy	je	to	„jen	otročení,	kterému	se	
směje	malířská	barva“).	Při	evokaci	posezení	v	Milénově	bytě	charakteri- 
zuje	 jeho	četná	ex	 libris,	uvádí	 jeho	oblíbené	malíře	 (řadí	 se	k	nim	třeba	
Auguste	Renoir,	 Pablo	Picasso	 či	Henri	Matisse),	 komentuje	 album	 jeho	
leptů	a	kreseb.	Svou	stať	uzavírá	souhrnem	Milénových	životopisných	dat.	

Pro č se neč t oU Dr a M ata

	 V	časopisu	Panorama	–	ve	dvanáctém	čísle	jeho	devátého	ročníku	(1931–
1932)	–	Mahen	otiskl	 také	stať	nazvanou	Proč	se	nečtou	dramata.	V	 jejím	
úvodu	napsal:	
	 „O	tom,	že	se	dramata	málo	čtou,	ví	snad	každý.	O	tom,	že	se	skoro	vůbec	
nečtou,	 vědí	 dobře	 zasvěcenci	 jako	 knihovníci,	 nakladatelé,	 autoři	 sami	 
a	lidé,	kteří	kontrolují	kulturu	vůbec.	Na	regálech	veřejných	knihoven	stojí	
dramatická	literatura	a	nikdo	po	ní	ani	nevzdechne.	Časem	přijde	student,	
který	 si	 vypůjčí	 Shakespeara	nebo	 Jiráska,	 přijde	 čtenář,	 který	 si	 vypůjčí	
moderní	drama,	jinak	se	po	dramatické	knížce	nikdo	nezeptá.	Charakteristické	





je,	že	se	nečtou	ani	dramata	v	sebraných	spisech.	Jsou	čtenáři,	kteří	už	přečtli	
Čechova	třeba	několikráte,	ale	na	knihu,	která	shrnuje	do	jednoho	svazku	
všechny	jeho	hry,	nesáhnou	nějak	zásadně,	ačkoli	tam	je	Čechov	nejkrásnější	
a	 nejvýraznější.	V	knihkupeckých	krámech	 je	 všude	dramatická	 literatu- 
ra	 odstrčena	 vždy	 někam	 stranou	 a	 dramata	 se	 prodávají	 hezky	 blízko	
divadelních	výstupů	a	kabaretních	popěvků.“	
	 Mahen	charakterizuje	zájemce	o	koupi	nějaké	hry	jako	„lidi,	kteří	nema-
jí	zrovna	slavných	představ	o	divadle“,	takže	jejich	výběr	„dopadá	podle	toho“.	
Dramatikové	tudíž	u	nás	mají	„dosti	těžkou	pozici	na	nakladatelském	trhu“.	
Nezavděčí	se	hrou	s	velkým	počtem	osob,	s	výpravným	dramatem	ani	s	tra-
gédií	a	nejhůře	dopadají	„ti,	kdož	trvají	na	tom,	že	i	poezie	patří	na	scénu“.	
Mahen	tuto	situaci	srovnává	se	situací	v	Německu	a	ve	Francii,	kde	to	s	pro-
dejem	a	četbou	dramat	vypadá	lépe,	a	na	otázku,	„proč	se	nečtou	dramata	 
u	nás	tolik	jako	jinde“,	odpovídá:	
	 „Dramatická	literatura	nevybojovala	si	dosud	svého	místa	mezi	čtenář-
stvem	proto,	poněvadž	ani	divadlo	si	u	nás	nevybojovalo	své	pozice	v	kultur-
ním	 životě	 národa.	Našeho	 divadelního	 obecenstva	 je	 dosud	málo	 a	 to,	
které	máme,	 nebylo	dosti	 energicky	 zasaženo	divadelní	 kulturou	natolik,	 
aby	nemohlo	také	bez	dramatické	literatury	žíti.“	Mahen	pak	provádí	analý-
zu	sociálního	složení	návštěvníků	divadel,	kritizuje	podbízivý,	leč	finančně	
úspěšný	repertoár	mnohých	divadel	a	též	státní	kulturní	politiku.	Za	neutě-
šené	poměry	v	dané	oblasti	mohou	podle	jeho	názoru	i	školy,	které	nedělají	
„pro	dramatickou	poezii	skoro	pranic“.	
	 Mahen	dále	 pranýřuje	 brakový	 repertoár	 venkovských	divadel	 a	 jeho	
negativní	 dopad	 na	 obecenstvo,	 stejně	 kritický	 je	 i	 k	 filmové	 nabídce.	 
Důvěru	 „lidí	 kulturně	 informovaných“	 podrývají	 „divadelní	 edice,	 které	
vydají	každý	šmejd“,	přinášející	„určitý	zisk“.	Scházejí	rovněž	revue,	jež	by	
otiskovaly	 i	divadelní	hry,	 jako	 tomu	bylo	dříve.	Podle	Mahenova	mínění	
„zájem	o	čtení	dramat“	 sráží	„nedůvěra	k	umění	vůbec“,	přesvědčení,	 že	
drama	„už	není	vyvrcholením	kultury,	nýbrž	dobře	nebo	špatně	udělanou	
věcí	pro	výdělek	divadla,	pro	kariéru	toho	nebo	onoho	režiséra	nebo	herce“.	
	 Závěr	stati	zní	takto:	„Dramata	měla	vždy	za	základ	boj	o	obsah	života,	
proč	jich	lidé	nečtou?	Proč	jich	nečtou	naši	lidé?	Není	to	také	proto,	že	je	
plno	zbabělých	duší	na	všech	stranách?	Kulturní	polospánek	lahodí	ovšem	
smyslům,	ale	duch	Páně	se	zlostně	odvrací	od	této	země	a	vane,	kudy	chce.“	





Przy Jiho Mahena  
v recenzch Karla Sezimy 

Ji ř í  Pol áč ek

	 Na	konec	roku	2019	–	na	14.	prosinec	–	připadá	sedmdesáté	výročí	smrti	
prozaika	a	literárního	kritika	Karla	Sezimy	(1876–1949).	Ač	vystudoval	práva,	
pracoval	 jako	 finanční	 úředník.	 Patřil	 do	 okruhu	kolem	 časopisu	Lumír,	 
v	němž	také	otiskoval	svoje	kritické	soudy,	ale	přispíval	též	do	jiných	periodik.	
Psal	romány	i	kratší	prózy	impresionistické	ražby,	je	rovněž	autorem	cenných	
čtyřsvazkových	memoárů	nazvaných	Z mého	života	(1945–1948).	Své	recenze	
a	kritické	stati	shrnul	do	čtyř	souborů,	jež	nazval	Podobizny a reliéfy	(1919),	
Krystaly a průsvity	(1928),	Masky a modely	(1930)	a	Mlází	(1936).	Reflektoval	
v	nich	i	část	prozaické	tvorby	Jiřího	Mahena,	a	to	román	Kamarádi svobody 
(1909),	svazek	drobných	próz	Díže	(1911)	a	Rybářskou knížku	(1921).	

hist or ie Pě ti ži vo t ů

	 Mahenovu	románovou	prvotinu	Kamarádi svobody	posoudil	v	Podobiznách 
a reliéfech.	Charakterizoval	 ji	 jako	 „historii	 hned	 pěti	 životů,	 rozběhlých	 
do	písku“,	přičemž	 se	mu	zdálo,	 že	všechny	postavy	„jako	by	 se	o	 závod	
snažily	vyvrátit	optický	klam	a	starý	psychologický	blud,	že	mládí	je	doba	
radostí	a	bezstarostného	štěstí“.	Tato	pětice	„bojuje	proti	přesile	knih	a	vy-
hrocuje	paradoxy	nejen	proti	všemu	pohodlnému	duchovnímu	zápecí,	 ale	 
i	proti	každé	myšlence,	tvářící	se	příliš	vážně“.	Její	členové	mají	„nedůvěru	
ke	 všem	kladným	 tvrzením,	 posměchem	kamenují	 proroky“,	 takže	 stěží	
mohou	být	„nadšenými	vojáky	zásad“.	
	 Tito	mladí	lidé	„neslouží	žádné	straně;	avšak	též	uvnitř	podléhají	neblahé	
nekázni“.	Nejsou	s	to	„v	rozhodnou	chvíli	se	uplatnit“,	cosi	jim	v	tom	brání.	
Podle	Sezimy	jsou	zde	„zasaženy	hlubší	vrstvy	vůle“.	Mahenovi	hrdinové	
mají	„přebytek	idejí,	avšak	hojnost	hledisek	sporných	je	zdržuje	na	samém	





svahu	činů“.	Neumějí	„ani	vcházet	v	kompromisy,	a	jsou	proto	životem	stále	
káceni	a	převrhováni“,	navíc	„pohrdají	sebou,	podceňují	se“.	Jejich	tesknota	
„se	uvolňuje	v	 lehkomyslných	 láskách,	 skoncovaných	vždy	 raději	 tragicky	
než	nudně“.	Zcela	„sobecky	chápou	svobodu	volby,	ale	mstí	se	tak	jenom	
sami	na	sobě“;	svědomí	se	při	tom	stává	„něčím	nesmírně	ohebným“.	
	 Poslední	dva	odstavce	Sezimovy	dosti	negativní	recenze,	v	níž	jsou	zmí-
něny	i	některé	postavy	(Tomáš,	Marta	či	Magdaléna),	znějí	takto:	
	 „Kronice	pěti	ztroskotaných	životů	přirozeně	jen	s	obtíží	bylo	lze	zachovat	
ucelený	obrys	příběhový.	Dějová	páteř	Kamarádů svobody	však	je	roztříštěna	
napadrť;	vada	znásobena	ještě	autorovým	vrtochem	sestrojit	román	jako	zá- 
pisky	třetí	osoby.	A	neméně	též	jedním	z	obou	způsobů	povahokresby,	jichž	
spisovatel	 užívá.	 Je	 to	 dialog,	 přehojně	 vyšperkovaný	 lyrickými	 okrasami	 
a	 zároveň	přeplněný	 ideologií	 velmi	mlhavou	 a	 roztěkanou.	Nelze	 ovšem	
všeho	klásti	na	vrub	autorův:	rekové	jeho	na	rozdíl	od	některých	blízkých	
lidí	Dykových	nedovedou	právě	už	debatovat	věcně,	souvisle	a	logicky.	
	 Plodnější	pole	charakterizace	nachází	Mahen	v	určitě	vymezených	po-
chodech	dějových.	Tady	v	 lehkém	sepětí	dekorace	s	nitrem,	v	dráždivém	
přítmí	zámlkového	slohu,	dovede	slovem	hned	křepkým	a	třpytným,	hned	
zamlženého	lesku	a	pohaslého	koloritu	nejednou	jemně	vyluštit	dušeslovné	
i	symbolické	jádro	situace	a	zapůsobit	spolu	podmanivostí	tak	bezprostřední,	
jako	by	se	přímo	dotkl	teplé	jakés	vnitřní	plochy.“		

zPov ěď z tísně a žízně

	 Soubor	Díže	Sezima	zhodnotil	rovněž	v	Podobiznách a reliéfech (toto	hod-
nocení	pak	ještě	zařadil	do	Masek a modelů).	Usoudil,	že	Mahen	se	v	něm	
chtěl	„prostě	vyzpovídat	z	tísně	a	žízně	svých	osmadvaceti	let:	hle,	to	jsou	
bolesti,	kterými	trpíme!“	Je	to	knížka,	v	níž	to	„žvatlá,	dme	se,	bublá	a	šumí	
neukončeným	chemickým	procesem	 tvůrčím	právě	 jako	v	 těstu	 za	kvasu	 
a	kypění“.	Autoru	„na	mysli	nezatanula	otázka,	může-li	mít	každá	bublina	
vnitřního	kvasu,	každé	zašumění	v	mozku	nebo	srdci	nárok	na	pozornost	
obecnější“.	Neuvažoval,	zda	by	se	nedobral	„jistějšího	účinu,	nepověděl-li	
by	o	svých	bolech,	pochybách	a	vnitřních	bojích	nekonečně	více,	kdyby	je	
byl	vyslovil	sevřeněji“.	Z	jeho	„neurovnaných	poznámek	a	fantazií,	z	upřím- 





vá“:	„uvažuje	zlomkovitě,	s	nedbalou	jakousi	důvěrností	i	o	věcech	nejtěžších“,	
přičemž	„vrtošivě	přeskakuje	z	předmětu	na	předmět“.	Sezima	pokládal	za	
šťastnější	jeho	„čísla	impresionistická“,	ač	i	jim	„většinou	chybí	kontury“.	
	 Svůj	soud	o	Díži	uzavřel	takto:	„Celkem	v	knize	Mahenově	vyplýtváno	
hojně	látky	schopné	uměleckého	utváření.	Mnoho	drobných	postřehů	zev- 
ních	i	niterných,	mnoho	myšlenkové	zvídavosti	i	citového	chvění,	celé	slapy	
světla,	mračna	barev,	stínů,	mlh	–	ale	bez	diferenciace.	Nedostává	se	tu	ne	
krotké	konvenční	hotovosti	 a	 střízlivé	vnější	uhlazenosti,	 jíž	 se	 spisovatel	
vzpouzí	vším	svým	myšlenkovým	směrem,	ale	samého	vlastního	pochodu	
krystalizačního	ke	konečnému	a	zvládnutému	básnickému	projevu.	I	když	
nezapomenete	 titulního	 obrazu	 sbírky,	 sotva	 se	 zhostíte	 nejzávažnější	
námitky:	také	zadělané	těsto	v	díži	kvasí	pod	víkem,	v	tichosti	a	potmě.“	

Portrét Karla Sezimy 
od Huga Boettingera 
z třetího svazku 
Sezimových memoárů 

ných	jeho	zpovědí	i	násilných	jinotajů	nejčastě- 
ji	ozývá	se	nesjednatelný	rozpor	mezi	vlastní	
přirozeností	a	civilizačním	průměrem“.	
	 V	dalším	odstavci	Sezima	píše:	„Po	Mahe- 
nově	soudu	jest	především	potřebí	rázem	od- 
vrhnout	veškeru	nenáviděnou	přítěž	vštípe- 
ných	poznatků,	vzdát	se	pochybných	výhod	
pokroku,	všech	obecných	konvencí	a	vymože- 
ností.	Ve	všem	všudy	vymknouti	se	z	poruč-
nictví	oněch	činitelů,	jež	člověku	od	zrození	
hnětou	a	ochočují	mozek	bez	zřetele	k	jedi- 
nečným	jeho	potřebám	a	svérázu.	Nutno	proto	
rozrušiti	 v	 sobě	 a	 odhodit	 vnuceně	 přijaté	
pojmy	a	nenasytně,	všemi	póry	vnímat	svět	 
a	přírodu,	pít	život	v	celé	neohraničené	svo-
bodě	a	plnosti.	Všeho	se	zmocňovat	prudkým	
rozběhem,	všude	vášnivě	se	probíjet	k	přímé-
mu	názoru.“	
	 Mahen	podle	Sezimova	mínění	„věru	není	
bez	 schopnosti	 vázat	meditaci	 s	 obrazem,	
abstrakci	se	skutečnostní	představou“.	Pohrdá	
však	„vší	logickou	odpovědností	a	důsažností;	
proto	nejslabší	jsou	právě	jeho	čísla	přemíta-





zá le žit ost sr D ce a sM yslů

	 Proslulou	Rybářskou knížku	Sezima	chápal	 jako	manifestaci	„Mahenovy	
lásky	k	neomezené	přírodnosti“,	byť	jeho	zaměření	na	rybařinu	pokládal	za	
trochu	kontradikční.	Byl	si	ovšem	vědom	specifičnosti	tohoto	zacílení:	„Arciže	
to	není	chytání	ryb	z	profese	a	řemeslné	jich	vyvražďování,	jehož	Mahen	z	duše	
nenávidí;	není	to	však	ani	pouhý	kratochvilný	sport	pro	uklidnění	čiv.	Je	to	
záležitost	srdce	a	smyslů,	vášeň	až	udýchaně	se	ženoucí	jen	za	novými	a	no- 
vými	dobrodružstvími	v	mokrém	živlu.	To	činí	knihu	sympatickou	a	milou	
jako	každá	upřímná,	bezvýhradná	náruživost	a	bezelstná	hazardnost	srdce.“	
	 Sezima	zdůraznil,	že	„tato	vášeň	pro	přírodní	volnost	a	volnou	přírodu	má	
sklon	pedagogický“,	neboť	autor	usiluje	o	„popularizaci	přírodních	znalostí“:	
„Jeho	publikace	vskutku	nahromadila	celé	bohatství	původních	a	cenných	
poznatků	ze	svého	oboru	a	zná	tyto	výtěžky	pronikavého,	na	předmět	s	ná-
ruživostí	 a	 láskou	 upjatého	 pozorování	 podat	 nejednou	 velmi	 názorně.“	 
Sezima	to	dokládá	několika	příklady.	Poté	se	souhlasně	vyjadřuje	k	Maheno-
vu	vědomému	navázání	 na	R.	E.	 Jamota	 (tedy	na	 Josefa	Thomayera),	 ale	
nesouhlasí	s	jeho	odmítnutím	obrazů	přírody	v	tvorbě	Růženy	Svobodové.	
	 Dále	mu	vytýká,	že	se	„nezřídka	stává	příliš	hovorným,	ba	hlučným“,	že	
se	ve	svém	„temperamentním	přírodním	bohémství	neuvaroval	ani	hojných	
vybočení	v	triviálnost“,	což	však	vyvážil	„strhujícím	proudem	svého	lyrismu“.	
Sezimovi	rovněž	vadilo	množství	odborných	údajů,	takže	čtenář	podle	jeho	
názoru	uvítá,	když	pak	autor	„utrousí	třeba	i	pár	rybářských	anekdot	nebo	
když	některý	svůj	kudrnatý	nápad	rozvede	do	fantastické	grotesky“.	O	počtu	
kapitol	Rybářské knížky	kritik	usoudil,	že	„méně	by	bylo	více“.	
	 Pokud	začleníme	Sezimovy	soudy	do	kontextu	ostatních	hlasů	dobové	
kritiky,	 pak	 lze	 říci,	 že	Kamarádi svobody	 byli	 často	 hodnoceni	 spolu	 se	
Šrámkovým	 románem	Stříbrný vítr	 (1910).	Psali	 o	nich	například	 Jindřich	
Vodák,	F.	V.	Krejčí,	Arne	Novák,	Antonín	Macek,	Bohumil	Polan	či	Otokar	
Šimek,	přičemž	odezvu	měli	dost	rozporuplnou.
	 Soubor	Díže	recenzovali	Jan	Bartoš,	Karel	Hikl,	Vojtěch	Martínek,	Fran-
tišek	Sekanina,	Jan	Thon,	Emil	Vachek	nebo	Antonín	Veselý,	a	to	vesměs	
příznivě.	V	 recenzích	Rybářské knížky,	 jež	 napsali	 Arne	Novák,	Antonín	
Hartl,	A.	M.	Píša,	J.	V.	Sedlák	či	František	Halas,	se	objevily	převážně	klad-
né	soudy,	pouze	Arne	Novák	tuto	knihu	odmítl.	





lovk vnitn pravdy
Fr a n t i š ek Vš et ič k a

	 Literární	kritik	a	publicista	Artuš	Drtil	vstoupil	do	literatury	v	prvních	
letech	 20.	 století.	 Svým	nástupem	 se	 tak	 časově	 ztotožnil	 s	 přicházející	 
generací,	jejíž	slovesnou	produkci	nejen	bedlivě	sledoval	a	hodnotil,	ale	jíž	
také	nejvíce	rozuměl.	Jeho	život	byl	nesmírně	krátký	(1885–1910)	a	nepo-
chybně	se	v	něm	projevovala	touha	být	mluvčím	své	generace.	Do	značné	
míry	to	potvrzuje	jeho	jediný	pokus	o	monografii,	jímž	je	práce	o	příslušníku	
této	 generace	 Jiřím	Mahenovi	 (Jiří Mahen: nárys ideový a esthetický,	 1910),	
kterou	vydal	posmrtně	autorův	přítel	Přemysl	Plaček.

	 Není	jistě	náhoda,	že	Drtil	
začíná	 svou	monografii	 o	Ma- 
henovi	 charakteristikou	 jeho	 
(a	své)	generace.	Je	to	charakte-
ristika	důsledná,	nemálo	kritic-
ká	a	v	mnohém	dodnes	platná:	
„Generace	krásné	literatury,	jež	
přišla	 bezprostředně	 po	 revo- 
luční	periodě	let	devadesátých,	
neměla	 pravidelného	 a	 zákon-
ného	 údělu	 dožít	myšlenkové	 
a	 básnické	dědictví	 včerejška,	
uvést	v	konečnou	zralou	formu-
li	jeho	prudký	kvas,	dovésti	vý-
vojovou	linii	k	vrcholu	oblouku;	
ani	 zase	 nemohla	 být	 nutnou	
signalizací	nových	směrů,	násil-
ným	zlomením	tradice,	logickou	
reakcí	panujícího	ducha	–	pros-
tě	proto,	že	onen	rozmach	čes-





kého	úsilí	o	nové,	moderní	typy	kultury	a	života	nebyl	dožit	a	dokonán	sám	
v	sobě,	že	neuzavřel	se	v	markantní	celek	plný	a	stabilně	ukotvený.“
	 K	charakteristice	generace	ze	začátku	20.	století	(Mahen	sám	ji	označoval	
za	generaci	předválečnou)	se	Artuš	Drtil	nejedenkrát	vrátil,	a	to	nejen	v	mo-
nografii,	 ale	především	v	 různých	příspěvcích.	V	monografii	 je	 závažnější	
charakteristika	Jiřího	Mahena,	která	má	kritický	ráz	a	do	jisté	míry	odhaluje	
autorův	budoucí	vývoj:	
	 „Jiří	Mahen,	stojící	uprostřed	tohoto	všeho	nervózního	experimentování,	
jest	sám	dosud	skoro	jediným	různoběžným	experimentem	už	proto,	že	má	
nejsilněji	vyvinutou	asimilační	schopnost	a	vědomě	jí	podléhá.	Jeho	rozlo- 
hově	značná	tvorba	nemá	společný	umělecký	záměr	a	společnou	niternou	
organizaci,	každá	její	součást	podléhá	jinému	ritu,	každou	psal	jakoby	jiný	
člověk,	každá	ustřeďuje	se	kolem	jiného	centra.	Tím	vzniká	těkavost	a	ne-
domyšlenost,	zdůrazněná	ještě	rychlým,	zběžným	způsobem	psaní,	nepřes-
nost	a	nejasnost	podlamující	silný	účin:	jsou	to	nedostatky,	jimž	porozumíme	
nejlépe	ve	spojení	s	celkovou	dobovou	situací	a	jež	historikovi	mohou	býti	
klíčem	k	rozřešení	prostředí,	chce-li	postupovati	zpětně.“
	 V	dalším	výkladu	Drtil	oceňuje	Mahena	jako	romanciéra	a	dramatika,	
jeho	poezie	se	mu	jeví	jako	víceméně	podružná.
	 Drtilova	monografie	o	Mahenovi	je	torzo,	které	její	vydavatel	Přemysl	
Plaček	 doplnil	 kritikovým	 referátem	 o	 dramatu	 Janošík	 (původně	 vyšel	 
v	Našem	Slovensku).	Mezi	oběma	texty	není	soulad,	neboť	v	monografii	je	
Drtil	k	Mahenově	tvorbě	dosti	kritický,	kdežto	referát	je	holdem	této	hře.	
Drtil	v	závěru	posudku	jednoznačně	píše:	„To	vše	činí	z	Janošíka	práci	neo-
byčejně	šťastnou,	jednu	z	nejlepších	českých	tragédií	vůbec.“
	 Ve	 svých	 počátcích	 psal	 Artuš	Drtil	 také	 poezii.	 Jednu	 jeho	 báseň	 
s	názvem	My	v	neúplnosti	ve	dvou	příspěvcích	otiskl	Jan	Skutil	v	Severní	
Moravě	(1958,	1971).	V	první	z	těchto	statí	uvádí,	že	báseň	byla	ovlivněna	
Mahenovými	Baladami.	 Potíž	 spočívá	 pouze	 v	 tom,	 že	Balady	 pocházejí	
z	roku	1908,	zatímco	Drtilovy	verše	–	jak	uvádí	Skutil	už	v	názvu	druhého	
příspěvku	–	z	roku	1907.
	 Z	dalších	 významných	 tvůrců	Drtil	 věnoval	 pozornost	 Josefu	Uhrovi	 
a	Petru	Bezručovi.	O	 slezském	bardovi	publikoval	 studii	Osobnost	pěvce	
Slezských	 písní	 (Rozhled,	 1910)	 a	 o	Uhrovi	 dva	 příspěvky.	 Prvním	byla	 
recenze	prozaické	sbírky	Má cesta (Přehled	5,	1906–1907),	jež	je	neobyčejně	





kritická;	Drtil	ji	podepsal	svou	běžnou	šifrou	V.	O.	Ucelenější	portrét	podal	
v	 druhém	příspěvku	 –	 v	 „kritickém	medailonu“,	 jak	 zní	 jeho	 podtitul.	 
Své	vysoké	ocenění	Josefa	Uhra	vložil	už	do	vstupní	věty:	„Z	celé	plejády	
prozatérů,	 jež	 dala	mladší	 spisovatelská	 generace	 uměleckému	vývoji	 na	
Moravě,	 byl	 p.	 Josef	Uher	 největší	 zárukou	 budoucího	 literárního	 kladu	 
a	hodnoty“	(Národní	obzor,	1909).	Za	vrchol	Uhrovy	tvorby	Drtil	oprávněně	
považuje	Kapitoly o lidech kočovných,	které	jsou	podle	něho	„klíčem	celého	
díla“.	Osud	těchto	literátů	byl	značně	podobný	–	Artuš	Drtil	skonal	v	pěta-
dvaceti	letech,	Josef	Uher	v	necelých	osmadvaceti.
	 Těmito	příspěvky	se	Drtilův	odborný	zájem	o	generační	druhy	zdaleka	
nevyčerpává,	neboť	psal	i	o	méně	známých	a	podružnějších	příslušnících	své	
generace,	kupříkladu	o	Josefu	Dýmovi	(Novina	1,	1908),	Josefu	Rosenzwei-
gu-Moirovi	(tamtéž)	a	Karlu	Elgartu	Sokolovi	(Ženská	revue	5,	1910).
	 Recenze	románu	Slunce	od	Elgarta	Sokola	(mimochodem	velmi	nepříz-
nivá)	je	příznačná	pro	Drtilovu	kritickou	metodologii	–	už	v	první	větě	totiž	
sdělí	vše	podstatné.	Má	utkvělou	stěžejní	myšlenku	a	okamžitě	 ji	 sděluje	 
a	upřednostňuje.	Tento	postup	je	u	něho	běžný;	už	výše	bylo	citováno	počá-
teční	souvětí	z	monografie	o	Mahenovi	a	první	věta	z	medailonu	Josefa	Uhra.	
Nejinak	je	tomu	například	v	recenzi	Uhrovy	Mé cesty	a	v	rozsáhlém	posudku	
Herbenovy	románové	kroniky	Do třetího a čtvrtého pokolení	(Národní	obzor	
2,	1908).	
	 Artuš	Drtil	 zemřel	 10.	 dubna	 1910	 v	Praze.	Nejupřímnější	 nekrology	
uveřejnili	jeho	generační	druhové	–	František	Taufer	(Ženská	revue	5,	1910)	
a	Karel	Horký	 (Stopa	 1,	 1910–1911).	Další	 generační	 příslušník	 Jaroslav	 
Marcha,	jehož	Drtil	rovněž	recenzoval,	si	na	něj	vzpomněl	roku	1940	ve	své	
knize	Z okna pokojného domu.
	 Artuš	Drtil	se	narodil	u	Zábřehu	v	Klopině	číslo	25.	Jeho	rodný	dům	byl	
roku	2000	přestavěn.	Klopinský	rodák	byl	autodidakt,	ze	sociálních	důvodů	
absolvoval	 pouze	 šest	 tříd	 českého	 gymnázia	 v	Zábřehu.	Pochován	 je	 na	
Olšanských	hřbitovech	v	Praze.	Na	náhrobku	stojí,	že	se	narodil	5.	ledna	1885,	
podle	Lexikonu české literatury	se	tak	stalo	6.	ledna	téhož	roku.	F.	X.	Šalda	 
o	něm	v	nekrologu	otištěném	v	Novině	napsal,	 že	odešel	„člověk	vnitřní	
pravdy“.





Husa na provzku v . letech 
DaV i D kro č a

	 Čtenáři	Milíře	 dobře	 vědí,	 že	Husa na provázku	 není	 jen	 titul	 knihy	 
Jiřího	Mahena	z	roku	1925,	v	níž	autor	soustředil	šestici	experimentálních	
divadelních	a	filmových	libret,	ale	i	název	brněnského	divadla	s	pozoruhod-
nou	historií.	Již	v	září	1967	začalo	pod	tímto	pojmenováním	působit	amatér-
ské	sdružení	divadelníků,	studentů	uměleckých	škol,	výtvarníků	a	hudeb-
níků,	které	se	postupně	formovalo	kolem	dramaturga	Bořivoje	Srby	a	ještě	
v	 roce	 svého	 vzniku	 našlo	 působiště	 v	 sále	 brněnského	Domu	 umění.	 
V	souladu	s	předmluvou	Mahenovy	knihy,	jež	se	stala	uměleckým	východis-
kem	souboru,	Srba	formuloval	jako	základní	tvůrčí	princip	experimentování	
a	také	program	nepravidelné	dramaturgie,	jehož	ambicí	bylo	hledání	nových	
témat	i	v	nedramatických	předlohách.	
	 Na	prahu	sedmdesátých	let	se	soubor	dostal	do	nelehké	situace,	neboť	
se	musel	na	základě	cenzurního	zásahu	vzdát	slova	„husa“	ve	svém	mahe-
novském	názvu.	Šlo	o	odvetu	za	počínání	veřejnosti,	která	v	reakci	na	jme-
nování	Gustáva	Husáka	do	čela	KSČ	upravovala	označení	divadla	na	plaká- 
tech	na	provokativní	Husák	na	provázku.	Bezmála	pětileté	úsilí	kolektivu	
mladých	umělců	o	prosazení	v	amatérských	podmínkách	vyvrcholilo	v	roce	
1972,	kdy	se	 jejich	soubor	stal	profesionálním	a	přijal	kompromisní	název	
Divadlo	na	provázku.		
	 Zatímco	první	čtyři	roky	existence	amatérského	divadla	jsou	podrobně	
zmapovány	v	knize	Bořivoje	Srby	Vykročila husa a vzala člověka na procházku: 
Pojď!	 (2010),	 období	 profesionální	 činnosti	 divadla	 bylo	 zdokumentováno	
teprve	nedávno	zásluhou	autorského	kolektivu	pod	vedením	Petra	Oslzlého	
v	publikaci	s	názvem	Let Husy z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. Divadlo 
na provázku v letech 1972–1979/1980,	vydané	v	roce	2017	Divadelní	fakultou	
Janáčkovy	akademie	múzických	umění.	
	 Její	stránky	obsahují	dokumenty,	studie	a	vzpomínky	zachycující	devět	
let	profesionální	činnosti	divadla	v	devíti	relativně	samostatných	kapitolách.	
Každou	z	nich	otevírá	souhrn	nejdůležitějších	událostí	roku,	jenž	zahrnuje	





	 Jednotlivé	kapitoly	ukazují,	že	soubor	využíval	promyšlený	systém	ko-
lektivní	 organizační	 a	umělecké	práce,	 což	 se	projevilo	 i	 ve	 formě	 řízení.	
V	roce	1974	bylo	v	Divadle	na	provázku	přijato	pravidlo	demokratické	výmě-
ny	na	postu	uměleckého	vedoucího,	kdy	každé	dva	roky	měl	jako	nový	šéf	
nastoupit	 někdo	 z	 režisérsko-dramaturgické	 čtveřice	 Zdeněk	 Pospíšil,	 
Peter	Scherhaufer,	Eva	Tálská	a	Petr	Oslzlý.	Poté,	co	divadlo	jednomyslně	
odmítlo	 podepsat	 takzvanou	Antichartu,	 bylo	 zřejmé,	 že	 další	 svébytné	 
fungování	souboru	je	ohroženo.	
	 Od	ledna	1978	bylo	Divadlo	na	provázku	připojeno	ke	Státnímu	divadlu	
v	Brně	jako	jeho	experimentální	soubor	a	v	roce	1980	byl	administrativním	
příkazem	na	pozici	uměleckého	vedoucího	dosazen	politicky	spolehlivý	člen	
činohry	Státního	divadla	v	Brně	Jaroslav	Tuček.	Přestože	jeden	ze	zaklada-
telů	 souboru	Zdeněk	Pospíšil	 	 roku	 1980	 emigroval,	 divadlu	 se	 podařilo	
„obhájit	si	svou	dosavadní	vnitřní	integritu“	(s.	23)	a	umělecké	vedení	zůsta-
lo	interně	i	nadále	v	rukou	dramaturga	Oslzlého	a	režiséra	Scherhaufera.	
	 Čtenářsky	nejzajímavější	budou	pravděpodobně	podkapitoly	o	zahranič-
ních	 zájezdech,	 které	 publikace	 reflektuje	 počínaje	 rokem	 1975:	 v	 něm	
soubor	poprvé	vyjel	do	západní	Evropy	a	zúčastnil	se	X.	světového	festivalu	

nejen	přehled	uvedených	inscenací,	
ale	i	popis	společenského	a	kultur-
ního	kontextu	 včetně	 akcí	 a	 festi- 
valů,	 jichž	 se	 divadlo	 zúčastnilo.	 
Následují	dobové	dokumenty	k	jed-
notlivým	premiérám,	mezi	něž	pat-
ří	přepis	několika	typických	stran	ze	
scénáře,	reprodukce	plakátu	a	diva-
delního	programu,	fotografie	z	ins-
cenace	a	ukázky	recenzí	z	denního	
tisku	 i	 z	 odborných	 časopisů.	 Při- 
bližně	uprostřed	každé	kapitoly	 je	
uvedena	stručná	charakteristika	ná-
plně	pravidelných	pracovních	 sou-
středění,	jimiž	pro	Divadlo	na	pro-
vázku	začínala	každá	nová	sezona	již	
v	měsíci	srpnu.





divadla	ve	francouzském	Nancy.	Do	programu	bylo	brněnské	divadlo	–	jako	
jediné	z	padesáti	účastníků	–	zařazeno	hned	se	 třemi	svými	 inscenacemi	 
a	vzbudilo	velký	zájem	publika.	Příslušná	kapitola	ukazuje,	jak	divadlo	na-
vázalo	první	kontakty	s	řadou	zahraničních	tvůrců	a	vstoupilo	do	neformál-
ního	svazku	mezinárodního	hnutí	alternativních	divadlech.	
	 Hned	následující	kapitola	věnovaná	roku	1976	pak	dokládá,	jak	složitá	
byla	situace	divadla	v	oblasti	zahraničních	vztahů.	V	návaznosti	na	úspěch	
v	Nancy	 divadlo	 dostalo	 sedmadvacet	 pozvání	 na	 zahraniční	 hostování,	 
avšak	 ideologické	 oddělení	městského	 výboru	KSČ	 rozhodlo,	 že	 „soubor	
může	vyjet	na	zájezd	do	Evropy	pouze	jednou	za	rok“	(s.	382).	Vedení	diva-
dla	tak	muselo	řešit,	které	z	řady	pozvání	skutečně	přijmout,	což	se	potom	
opakovalo	i	v	letech	následujících.	Zásadní	obrat	v	tomto	směru	nastal	v	osud-
ném	 roce	 1980,	 kdy	 nedobrovolná	 změna	 ve	 vedení	 divadla	 paradoxně	 
otevřela	souboru	možnost	zúčastnit	se	hned	několika	významných	světových	
festivalů	včetně	prestižního	setkání	divadelníků	v	Avignonu.	
	 Závěrečný	oddíl	knihy	tvoří	výběr	studií,	jejichž	autoři	již	vývoj	divadla	
ve	 sledovaném	období	mapovali.	Z	dosud	 jen	 časopisecky	publikovaných	
přehledových	prací	je	zařazena	studie	Jana	Koláře	z	časopisu	Scéna	(1976),	
článek	Olgy	Janáčkové	ze	samizdatového	periodika	Dialog	(1977)	a	příspěvek	
Josefa	(Pepči)	Stejskala	z	časopisu	Rozrazil (2006).	Spíše	osobní	charakter	
má	vzpomínkový	text	Miloše	Štědroně	z	časopisu	Dokořán	(2002),	v	němž	
tento	 hudební	 skladatel	 a	 stálý	 spolupracovník	 divadla	 přinesl	 portrét	 
Zdeňka	Pospíšila.	Knižně	uveřejněné	příspěvky	zastupuje	stať	Jana	Dvořáka	 
napsaná	pro	publikační	řadu	Divadelního	ústavu	České divadlo	(1980)	a	text	
Vladimíra	Justa	z	jeho	publikace	Proměny malých scén	(1983).	
	 Knihu	uzavírá	bibliografický	soupis	vybraných	recenzí	a	ohlasů	k	 jed- 
notlivým	 inscenacím,	 zájezdům	a	 akcím,	 jenž	 svědčí	 o	 nebývalém	 zájmu	
dobového	tisku	o	veškeré	aktivity	brněnského	experimentálního	souboru.	
Celá	publikace	o	úctyhodném	rozsahu	768	stran	pak	dokládá,	že	v	průběhu	
let	1972–1980	se	Divadlo	na	provázku	postupně	rozvinulo	do	podoby	jedné	
z	našich	umělecky	nejosobitějších	scén.	





Djiny lidovch knihoven 
iVo Ma rt i n ec

	 Prezentace	 knihy	 docenta	 Jaromíra	Kubíčka	Dějiny veřejných lidových 
knihoven v českých zemích	(Moravská	zemská	knihovna,	Brno	2019)	se	uskuteč- 
nila	–	jak	bylo	uvedeno	již	ve	zprávě	Jiřího	Poláčka	o	mahenovských	akcích	
–	 v	 prostorách	Moravské	 zemské	 knihovny	 v	 návaznosti	 na	 konferenci	 
o	Jiřím	Mahenovi	a	v	 souvislosti	 s	dalšími	akcemi	připomínajícími	 tohoto	
prozaika,	básníka,	dramatika	a	publicisty	osmdesát	let	po	jeho	úmrtí.	Kubíč-
kova	kniha	sama	o	sobě	mahenovskou	publikací	není,	Mahenova	osobnost	
je	v	ní	však	mnohokrát	zmiňována.	Jiří	Mahen	se	totiž	na	formování	českého	
knihovnictví	 významně	 podílel.	 Jedním	 z	 řady	 příkladů	 je	 jeho	Knížka  
o čtení praktickém	z	roku	1924,	v	níž	se	staví	kriticky	k	dosavadnímu	knihov- 
nictví,	poukazuje	na	nedostatky	zákona	o	veřejných	knihovnách,	odvolává	
se	na	americké	knihovnictví	a	vyjadřuje	se	k	tomu,	kam	by	veřejné	knihov-
nictví	mělo	směřovat.
	 Kubíčkova	publikace	o	dějinách	českého	knihovnictví	tedy	v	návaznos-
ti	na	Mahenovo	výročí	sice	vychází,	její	záběr	je	však	historicky	a	tematicky	
neobyčejně	rozsáhlý.	Autor	rozčlenil	vývoj	knihovnictví	v	našich	zemích	do	
sedmi	oddílů:	Počátky	veřejných	knihoven,	Od	revoluce	1848	do	roku	1880,	
Od	osmdesátých	 let	19.	století	do	vzniku	ČSR,	Knihovnictví	mezi	dvěma	
válkami,	Knihovny	 v	 Protektorátu	Čechy	 a	Morava,	Knihovny	 v	 letech	
1945–1989,	Na	přelomu	tisíciletí.	Zvolené	členění	vystihuje	historické	etapy	
vývoje	knihovnictví	ve	vazbě	na	vývoj	státu	a	společnosti,	ale	autor	věnuje	
pozornost	především	těm	obdobím,	která	znamenají	pro	české	knihovnictví	
významnou	epochu.	Na	oba	počáteční	oddíly	tedy	navazuje	rozsahem	nej-
významnější	oddíl	věnovaný	počátkům	skutečného	veřejného	knihovnictví	
v	 posledních	 desetiletích	 existence	 rakouské	monarchie.	Na	 devadesáti	
stranách	 textu	 členěného	dále	 do	 osmi	 kapitol	 autor	 podrobně	 analyzuje	
vývoj	veřejných	knihoven,	poukazuje	na	roli	Sokola,	věnuje	pozornost	kato-
lickým	a	dělnickým	knihovnám,	ale	neopomíná	ani	knihovny	německé.	





	 Téměř	šedesát	stran	textu	je	následně	zaměřeno	na	meziválečné	období,	
které	 zahrnuje	 i	Mahenovo	 působení.	 Vedle	 celkového	 přehledu	 vývoje	
knihovnictví	v	nově	vzniklém	státě,	kde	autor	mimo	jiné	poukazuje	na	vý-
znam	 zákona	 o	 knihovnictví,	 se	 čtenář	 dovídá	 o	 vzdělávání	 knihovníků	 
a	 o	 knihovnických	 časopisech	 a	 spolcích.	A	právě	 ve	 spojení	 se	 Spolkem	
veřejných	 obecních	 knihovníků (SVOK)	 se	 opět	 autor	 publikace	 dostává	
k	osobnosti	Jiřího	Mahena,	který	se	v	něm	významně	angažoval.





	 Na	krátký	oddíl	popisující	situaci	v	protektorátním	období	navazuje	opět	
rozsáhlá,	 více	 než	 padesátistránková	 část	 popisující	 vývoj	 knihovnictví	 
v	poválečném	 a	 socialistickém	období.	 Je	 rozčleněna	podobně	 jako	 oddíl	
zaměřený	na	meziválečné	knihovnictví	a	zejména	kapitola	o	celkovém	pře-
hledu	poskytuje	k	vývoji	poválečného	knihovnictví	řadu	cenných	historic- 
kých	informací	(sjezdy	knihovníků,	odborářské	a	školní	knihovny,	vědecké	
knihovny,	knihovní	řády).	S	kritickým	pohledem	autor	poukazuje	na	vyřa-
zování	knih	po	roce	1949	ve	vazbě	na	důvěrné	výnosy	ministerstva	školství,	
které	 vedly	 k	 tomu,	 že	 z	 knihoven	mizela	 legionářská	 literatura,	 spisy	 
T.	G.	Masaryka,	Edvarda	Beneše	a	dalších	politiků	nebo	spisovatelů	nepo-
hodlných	 panující	 ideologii.	 V	 krátkém	 závěrečném	 oddílu	 postihujícím	
vývoj	knihovnictví	po	roce	1989	autor	podává	zejména	přehled	kroků,	jež	
průběžně	 směřovaly	k	demokratizaci	 knihovnictví	 a	 k	 jeho	kompatibilitě	
s	vývojem	současné	informační	společnosti.
	 Kubíčkova	 kniha	 však	 neposkytuje	 jen	 precizní	 vědecko-historický	 
pohled	na	vývoj	českého	knihovnictví,	neboť	autor	proložil	text	řadou	me-
dailonů	věnovaných	osobnostem,	které	se	na	rozvíjení	veřejných	knihoven	
podílely.	Z	obecně	známých	osobností	připomíná	například	A.	J.	Puchma- 
jera,	Karla	Havlíčka	Borovského,	P.	 J.	Šafaříka,	Vítězslava	Hálka	 či	 Jiřího	
Mahena,	čtenář	se	však	dozví	i	o	osobnostech	méně	známých,	ale	pro	vývoj	
knihovnictví	významných.	
	 Knihu	doplňuje	 rozsáhlý	 aparát	příloh.	Zájemce	o	dějiny	knihoven	 se	
dočte	zajímavé	informace	o	obsahu	ankety	časopisu	Světozor	z	roku	1870,	
v	 níž	 redakce	podrobně	 zjišťovala	 stav	 a	 vybavenost	 knihoven	na	 našem	
území.	Další	přílohou	je	detailní	přehled	českých	obecních	knihoven	k	roku	
1910,	samozřejmostí	je	rozsáhlý	přehled	existující	literatury	k	vývoji	knihov-
nictví	 a	 podrobný	 rejstřík.	Moravská	 zemská	 knihovna	 nezanedbala	 ani	
grafickou	 stránku	 publikace,	 jejíž	 obálku	 vyzdobila	 vtipnou	 karikaturou	
Svazu	českých	knihovníků	od	Františka	Matouše.
	 Precizní	vědecký	charakter	práce	docenta	Kubíčka	o	českém	knihovnic-
tví	je	obdivuhodně	spojen	se	čtivou	formou,	jíž	je	historie	knihoven	napsána.	
Kdo	se	bude	chtít	dozvědět	něco	víc	o	tom,	jak	se	vytvářely	a	vyvíjely	veřej-
né	knihovny	v	našich	zemích,	toho	kniha	nepochybně	nejen	poučí,	ale	urči-
tě	i	zaujme	a	potěší.





Drz interview s Jim Mahenem 
Ja n Sk ácel

 Host do domu:	Jak	se	díváte	na	to,	drahý	Mistře,	že	zatímco	vycházejí	vý- 
bory	z	děl	spisovatelů	málem	už	pětadvacetiletých	(přehnáno	mírně)	a	se-
brané	spisy	literátů,	kteří	dokonce	už	překročili	třicítku	(nepatrná	nadsázka),	
nakladatelství	Československý	spisovatel	 se	odmlčelo	ve	vydávání	vašeho	
díla?	
 Jiří Mahen:	To	je	docela	logické.	Buď	současná	česká	literatura	dosáhla	
takové	úrovně,	že	se	moje	romány,	dramata,	básně	a	úvahy	ocitly	hluboko	
pod	průměrem,	a	pak	mají	v	nakladatelství	pravdu,	nebo…	
 Host do domu:	Hlasitěji,	Mistře!	
 Jiří Mahen:	…	nebo	mně	škodí	to,	že	jsem	se	neoběsil	v	Praze,	ale	toliko	
v	Brně.	

(Host	do	domu	11,	1964,	č.	2,	s.	26;	přetištěno	v	souboru	Třináctý černý kůň,	1993)	

Karikatura Jana Skácela od Viléma Reichmanna





Sonet o brnnskch bsncch 
Ja n Sk ácel

 Vzpomínáme si na Mahena 
 a na Chaloupku. Někdy vzbudí
 nás ze sna smutný Těsnohlídek 
 teskný a s kolmou ránou v hrudi. 

 A zakázaní po hospodách 
 sedáme vždycky dva a dva, 
 Bochořák Klement bez Blatného 
 a v Bellevue mladý Zogata. 

 V jedenáct zavírají. Sníh
 padá a Mikulášek kráčí 
 ze široka a o holích 

 přes park a rovná času lem. 
 A odpichuje dálku k hvězdám 
 berlami jako kružítkem. 

 
	 Ve	 sbírce	 Jana	Skácela	Odlévání do ztraceného vosku	 (1984)	 se	 v	 cyklu	
Město	 které	musím	 (autor	 zde	 rezignoval	 na	 interpunkci)	 nachází	 Sonet	 
o	starých	brněnských	básnících.	Jeho	původní	podoba	s	kratším	názvem	Sonet	
o	brněnských	básnících	byla	součástí	rukopisného	souboru	Sonety Neorfeovi 
(jde	o	zjevnou	narážku	na	Rilkovy	Sonety Orfeovi,	nově	přeložené	Milanem	
Suchomelem),	 jejž	 Božena	 Skácelová	 darovala	 Zdeňku	Kožmínovi.	 Jan	 
Tlustý	tento	soubor	šesti	básní	otiskl	–	s	patřičným	komentářem	–	ve	sborní- 
ku	Filozofické	fakulty	Masarykovy	univerzity	Bohemica	litteraria	(č.	1/2018).	
Jan	Skácel,	 od	 jehož	 smrti	 7.	 listopadu	2019	uplynulo	 třicet	 let,	 z	prvotní	
verze	sonetu	o	básnících	škrtl	Ivana	Blatného	s	Jindřichem	Zogatou	a	místo	
nich	dal	do	nové	verze	Josefa	Kainara	a	sebe.	





 V pátém ročníku časopisu Panorama (1928) byla otištěna kresba Jaroslava 
Vodrážky, na níž Jiří Mahen na svých rybářských toulkách nachází vodníka  
čtoucího knihu z Družstevní práce.  
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