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Pohledy z rozhledny
Ji ř í  Pol áč ek

	 Společnost	 Jiřího	Mahena,	 jež	 vznikla	na	konci	 roku	1993,	přichází	 se	 
sedmnáctým	číslem	svého	zpravodaje.	Loňský	Milíř	 vyvolal	menší	odezvu	 
než	předchozí	 čísla,	 a	 to	u	 institucí	 a	 jejich	představitelů	 (včetně	 ředitelů	 
brněnských	divadel	 a	 vedoucích	 činitelů	 státní	 správy	 z	Brna	 či	Čáslavi)	 
i	na	stránkách	novin	a	literárních	časopisů.	De	facto	šlo	o	ignoraci.	Na	druhé	
straně	 je	nutno	vyzvednout	 obsáhlý	 článek	Víta	Závodského	v	knihovnic- 
kém	periodiku	Duha	1/2015,	nazvaný	Mahenovský	odkaz	rozvíjí	také	Milíř.	
Autoru	 tohoto	článku	děkuji	 a	 zároveň	mu	gratuluji	k	udělení	Ceny	města	 
Brna.	
	 Jestliže	 jsem	v	předcházejícím	Milíři	 psal	 o	neutěšené	 finanční	 situaci	
Společnosti	Jiřího	Mahena,	musím	v	těchto	stescích	pokračovat	a	opět	vyzvat	
členy	uvedeného	 spolku,	 aby	 řádně	platili	 členské	příspěvky:	náš	účet	má	
číslo	 254733159/0300,	 výše	příspěvku	 činí	 100	Kč,	může	být	 ovšem	vyšší.	 
V	této	souvislosti	chci	ocenit,	že	na	výrobu	Milíře	pravidelně	přispívá	Pedago-
gická	 fakulta	Masarykovy	univerzity	 (poděkování	náleží	především	 jejímu	
proděkanovi	Vladimíru	Richterovi),	jejímž	studentům	je	také	určena	část	jeho	
nákladu.	Je	nasnadě,	že	stále	máme	zájem	o	nové	členy,	kteří	se	mohou	při-
hlásit	v	Mahenově	památníku	(Mahenova	8,	602	00	Brno,	cerna@kjm.cz).	
	 Pokud	jde	o	letošní	činnost	Společnosti	Jiřího	Mahena,	jež	si	podle	chys-
tané	 novely	Občanského	 zákoníku	může	 ponechat	 svůj	 zavedený	název,	 
dominovaly	v	ní	aktivity	zmíněného	Mahenova	památníku,	byť	tato	instituce	
je	součástí	Knihovny	Jiřího	Mahena.	Ta	rovněž	na	svých	webových	stránkách	
informuje	o	našem	sdružení	a	archivuje	elektronickou	podobu	Milíře,	vbrzku	
však	chceme	mít	vlastní	stránky.	
	 Při	péči	 o	Mahenův	odkaz	 samozřejmě	 sledujeme,	kde	 se	o	něm	píše.	 
A	tak	nás	zaujala	svébytná	kniha	Milana	Špůrka	Přečtený život	(2014),	sesta- 
vená	 z	 citátů	mnoha	 různých	 autorů,	mezi	nimiž	neschází	 ani	 Jiří	Mahen:	 
Špůrek	cituje	z	jeho	próz	Díže	(1911),	Měsíc	(1920)	a	Nejlepší dobrodružství	(1929).	





Podle	řečené	Díže nazval	svůj	sloupek	v	Lidových	novinách	Břetislav	Rychlík,	
který	ho	tu	poprvé	otiskl	2.	září	a	celý	ho	věnoval	Mahenovi.	Potěšující	je	též	
článek	Hany	Kraflové	Don	Quijote	neumírá	v	brněnském	měsíčníku	Host	
8/2015,	 v	němž	 je	 citováno	 čtvero	 reakcí	na	Mahenovu	 smrt	 a	připomenut	
mahenovský	večer	konaný	v	Zemském	divadle	v	Brně	 roku	1940.	Zmínku	
zasluhují	i	Jihlavské	listy,	které	v	cyklu	Lenky	Kopčákové	Po	stopách	názvů	
ulic	23.	října	uvedly,	že	Mahenova	ulice	existuje	v	sedmnácti	českých	městech,	
přičemž	přiblížily	Mahenův	život	a	dílo.	
	 Osobně	jsem	Mahenovu	osobnost	a	tvorbu	zpřítomnil	studiemi	Reflexe	
Slovenska	v	poezii	Jiřího	Mahena	(Česká	a	slovenská	poezie:	slovo	a	mlčení,	
2015)	a	Balkánské	imprese	Jiřího	Mahena	(Slovanský	jih	5/2015),	jakož	i	glosou	
Relikt	 z	 doby	 ledové	 (Veronica	 2/2015),	 zaměřenou	na	korýše	 žábronožku	 
severskou,	o	němž	se	Mahen	zmiňuje	v	básnické	skladbě	Požár Tater	(1934).	
	 Dále	musím	uvést,	 že	v	Rýmařově	existuje	 již	 sedmdesát	 let	divadelní	
spolek,	který	se	zprvu	nazýval	Spolek	českých	ochotníků,	záhy	byl	přejmeno-
ván	na	Bratrství	a	od	roku	1948	nese	název	Mahen.	Od	prvního	představení	 
z	roku	1945	–	inscenace	Maryši	bratří	Mrštíků	–	do	dneška	nastudoval	mnoho	
her	pro	dospělé	i	dětské	diváky.	K	jeho	výročí	uspořádalo	Městské	muzeum	 
v	Rýmařově	výstavu,	jež	bilancuje	celou	jeho	tvůrčí	dráhu.	Se	světem	divadla	
je	spojen	také	projekt	slovníku	moderního	českého	dramatu,	zahrnující	i	hes-
la	věnovaná	Mahenovým	hrám Janošík	 (1910),	Ulička odvahy	 (1917),	Dezertér 
(1923)	nebo	Nasreddin čili Nedokonalá pomsta	(1928).	
	 A	teď	se	již	zaměřme	na	nový	Milíř.	Na	jeho	obálce	je	Mahenův	portrét	
od	Josefa	Lady:	 jsem	rád,	 že	k	 jeho	 reprodukci	dal	 svolení	Ladův	vnuk	se	
stejným	rodným	jménem	i	příjmením,	za	což	mu	děkuji.	První	statí	je	pojed-
nání	Moniky	Kratochvílové,	 osvětlující	Mahenovu	knihovnickou	 činnost	 
a	přibližující	 jeho	názory	na	poslání	knihoven.	Následuje	druhá	část	studie	
Jiřího	Rambouska	o	 románu	Nejlepší dobrodružství	 (1929)	 a	 o	 jeho	kritické	 
reflexi	v	meziválečných	letech	i	v	poválečných	desetiletích.	Tato	studie	končí	
citátem	z	Vaculíkova	Českého snáře	(1990),	a	tak	na	ni	logicky	navazuje	vzpo-
mínka	na	jeho	autora	od	Jany	Černé.
	 V	dalším	textu	František	Všetička	dává	do	souvislosti	Mahenovu	fantaskní	
prózu	Měsíc	(1920)	a	pohádkový	soubor	Co mi liška vyprávěla	(1922).	Jan	Lacina	
pokračuje	ve	svých	výpravách	do	Mahenových	krajin:	tentokrát	se	vydal	do	
Čáslavi	a	jejího	okolí.	Tradiční	rubrika	Z	dílny	Jiřího	Mahena	obsahuje	dopisy	





a	básně,	 jež	Mahen	adresoval	Malvíně	Smetánkové	(dvě	takové	rané	básně	 
už	vyšly	v	loňském	Milíři),	ukázku	z	knížky	Husa na provázku	(1925)	a	dvě	
Mahenovy	básně	z	časopisu	Index.	Zbylé	příspěvky	jsou	už	kratší.	Tvoří	je	
úryvek	 ze	 vzpomínkové	knihy	 Jaroslava	Seiferta	Všecky krásy světa	 (1982),	 
Mahenova	karikatura	od	Františka	Bidla	připomínající	léto	roku	1935	a	ohléd-
nutí	Jany	Červenkové	za	zesnulým	Mahenovým	synovcem	Jiřím	Vančurou.	
	 Možná	není	obecně	známo,	 že	Milíř	není	 jenom	zpravodaj	Společnosti	
Jiřího	Mahena,	 nýbrž	 i	 rozhledna	u	Vysokého	nad	Labem	na	Královéhra- 
decku.	Vidím	tu	jistou	spojitost.	Prostřednictvím	zmíněného	zpravodaje	lze	
totiž	také	pohlížet	do	prostoru,	ba	do	několika	prostorů.	A	nádavkem	můžeme	
nahlédnout	do	různých	dob.





Knihovnk jako svtlono
Mon i k a kr at o c h v í l ová

Rád byl bych člověkem, jenž silou mnoho platí,
rád byl bych prorokem, jenž těžké rány hojí,
rád byl bych vojákem, jenž v zoufalém je boji,
rád byl bych pirátem, jenž děsem smrště pluje
a jehož srdce hrůza nezachvátí.

	 V	roce	1916	vydal	Jiří	Mahen	básnickou	sbírku	Duha,	ve	které	publikoval	
báseň	s	názvem	Rád	bych	byl.	Je	vzdálenou	reflexí	jeho	nelehkého	životního	
údělu,	promítá	do	ní	svoje	naděje	a	touhy,	zaznívá	z	ní	moudrost	vycházející	 
z	 těžkých	 společenských	podmínek	 a	 osobního	 zrání.	Neradostné	dětství,	 
tíživá	 sociální	 a	 existenční	 situace,	 to	 vše	 ovlivnilo	Mahena	 celoživotně	 
a	promítlo	 se	nejen	do	 jeho	osobního	života,	 ale	 i	do	celé	 šíře	 jeho	 tvorby.	
Stavy	 jeho	duše,	 vnitřní	 rozpoložení	 a	 životní	neklid	nejlépe	 zrcadlí	 právě	
básnická	tvorba,	která	stála	na	počátku	jeho	profesního	zrání.
	 Jiří	Mahen	 patří	mezi	 výjimečné	 kulturní	 osobnosti	meziválečného	 
období	přesahující	významem	svého	díla	a	osobním	charizmatem	až	do	dnešních	
dnů,	stále	je	a	zůstává	i	do	budoucna	zdrojem	podnětů,	inspirací	a	poznání.	
Svými	myšlenkami	–	ať	už	jako	prozaik,	básník,	novinář	či	dramatik	a	drama-
turg	–	nás	nutí	k	zamyšlení	a	úvahám.	A	tak	si	mnohdy	po	přečtení	jeho	děl	
musíme	upřímně	přiznat,	 že	nám	vlastně	mluví	 z	duše,	pojmenovává	naše	
problémy,	starosti,	ukazuje	cesty,	po	kterých	můžeme	jít,	a	to	i	přes	vzdálenost	
v	čase.	Ne	vše	z	Mahenových	ideálů	a	vizí	již	pevně	zakotvilo,	mnohé	k	nám	
stále	hovoří	a	vybízí	k	zamyšlení,	k	tomu,	abychom	nejen	z	úcty	k	této	výji-
mečné	osobnosti	pokračovali	v	jeho	díle.	
	 Mahenova	činnost	představuje	rozmanitou	a	plodnou	syntézu	tvorby,	jež	
zúročila	vše,	čím	ve	svém	životě	prošel	–	profesí	učitele	a	básníka,	redaktora,	
dramatika,	 ale	především	knihovníka,	 povolání,	 kterému	 zasvětil	 více	 jak	





osmnáct	 let	 svého	 života.	Událostí,	 jež	měla	 zásadně	ovlivnit	 jeho	budoucí	
profesní	kariéru,	bylo	vydání	zákona	o	veřejných	knihovnách	obecních	ze	dne	
22.	 července	1919.	Tento	 zákon	uložil	 ve	 své	době	 i	 ve	 světovém	měřítku	
revoluční	nařízení:
	 „Na	doplnění	a	prohloubení	vzdělanosti	všech	vrstev	obyvatelstva	zřizo-
vány	buďte	politickými	obcemi	veřejné	knihovny	s	četbou	vzdělávací,	naučnou	
i	zábavnou,	která	má	skutečnou	vnitřní	hodnotu“.

Ji ř í Ma hen k n i hov n í k eM

	 Zastupitelstvo	města	Brna	tak	bylo	postaveno	před	úkol	založit	veřejnou	
knihovnu	a	vybrat	pro	ni	vhodného	knihovníka.	Začátkem	října	1920	se	sešla	
knihovní	 rada	v	čele	 s	Žofií	Zvěřinovou,	 tehdejší	 ředitelkou	dívčí	dvouleté	
obchodní	školy	při	brněnské	Vesně,	a	vypsala	konkurs,	v	němž	byl	koncem	
listopadu	vybrán	Jiří	Mahen,	který	nejvíce	splňoval	požadavky	na	osobu	kni-
hovníka	dané	zákonem:
	 „Agendou	veřejné	knihovny	pověří	 se	 zvláštní	knihovník	 (knihovnice).	
Knihovníkem	 jest	ustanoviti	 inteligentní	 osobu,	 znalou	 literatury	 a	 správy	
knihovnické.	 (...)	V	knihovně	určené	více	než	10.000	obyvatelů	může	býti	
knihovníkem	 (knihovnicí)	 jmenován	 jen	 ten,	kdo	 absolvoval	 aspoň	 střední	
školu	nebo	ústav	na	 roveň	postavený	 a	 vykonal,	 zpravidla	po	 jednoročním	
studiu	odborném,	státní	zkoušku	knihovnickou.“
	 Datum	1.	února	1921	znamenalo	zejména	pro	kulturní	dějiny	města	Brna	
významný	mezník.	V	 tento	den	nastoupil	 Jiří	Mahen	 ve	 funkci	 provizor- 
ního,	posléze	již	definitivního	knihovníka	do	nově	založené	veřejné	městské	
knihovny,	která	v	době	svých	počátků	měla	vyhrazenu	pouze	jednu	místnost	
na	Šilingrově	náměstí.	Hlavním	úkolem	počátečního	období	bylo	shromáž- 
dit	 alespoň	deset	 tisíc	 svazků,	 aby	mohla	 být	 knihovna	 otevřena,	 což	 se	 
uskutečnilo	v	prostorách	německé	obecné	školy	na	ulici	Veveří	26	s	počtem	
13	228	svazků. 
	 Podle	 svědectví	 jihlavského	knihovníka	Stanislava	Rambouska,	Mahe- 
nova	blízkého	přítele,	Mahen	„nebral	svůj	úkol	nijak	na	lehkou	váhu:	přišel	 
k	tomu	skoro	čtyřicetiletý,	napěchován	zkušenostmi	života,	ale	přece	potře- 
boval	dvou	let,	než	vnikl	podrobně	do	odborných	věcí	knihovnických	a	viděl	





do	organizace	knihovnictví	ve	Velkém	Brně	tak,	že	si	mohl	troufati		otevříti	
ústřední	knihovnu.“1

	 Prvním	Mahenovým	výbojem	v	oblasti	knihovnictví	bylo	vydání	Knížky 
o čtení praktickém (1924),	 ve	které	 chtěl	 upozornit	 na	 to,	 že	 „zdar	 činnosti	
knihovny	předpokládá	čtenáře	opravdu	čtoucí,	s	tužkou	v	ruce,	s	lístky	na	stole,	
s	registrací	poznámek	z	četby	atd.“2

	 Mezi	znaky	dobře	fungující	veřejné	knihovny	uvádí:	je	pro	všechny;	pra-
cuje	sociálně	pedagogicky,	s	pevným	rozpočtem	a	s	žádným	milosrdenstvím;	
provádí	svůj	výběr	knih;	pracuje	svědomitě;	prosazuje	praktické	požadavky;	
má	plán;	pracuje	s	pomocí	inteligentních	lidí	v	knihovně.	
	 „Veřejná	knihovna	má	být	místem,	kam	jde	nejdříve	ten,	kdo	chce	něco	
vědět.	Jejím	cílem	má	být	library	extension	work,	výchovné	dílo...“3	Tato	slova	
Mahen	napsal	v	Knížce o čtení praktickém	(1924)	a	přitom	nezapomněl	zdůraznit:	
„Knihy	jsou	mrtvým	materiálem,	dokud	v	nás	nezasadí	něco,	co	v	nás	vzklíčí	
a	přinese	určitý	užitek	našemu	okolí.“4	V	této	drobné	publikaci	dal	také	po- 
prvé	do	souvislosti	činnost	veřejných	knihoven	a	techniku	duševní	práce.
	 V	úsilí	o	vybudování	brněnské	knihovny	publikoval	o	rok	později	spisek	
Nutnosti a možnosti veřejných knihoven,	 ve	kterém	klade	důraz	na	 zákonem	
stanovenou	tzv.	přenesenou	působnost	knihovny,	její	sociální	poslání	v	dobro-
činných	institucích	a	ústavech.	Tuto	myšlenku	rozvíjí	také	v	pozdější	publika-
ci	Knihovna jako instituce národní	(1928).

k n i hov na Ja ko ná rodn í i nst i t uce

	 Situace	veřejného	knihovnictví	nebyla	začátkem	dvacátých	let	nijak	uspo-
kojivá.	Významnou	úlohu	měla	za	první	republiky	spolková	činnost.	Již	v	roce	
1919	byl	založen	Spolek	československých	knihovníků	a	jejich	přátel,	který	
však	sdružoval	pouze	knihovníky	vědeckých	a	odborných	knihoven.	V	reakci	

1	 Rambousek,	Stanislav.	Mahen	a	veřejné	knihovny.	 In:	Mahenovi. Sborník k padesátinám.	
Praha:	Družstevní	práce,	1933,	s.	129.
2	 Tamtéž,	s.	130.
3	 Mahen,	Jiří.	Knížka o čtení praktickém.	Brno:	St.	Kočí,	1924,	s.	12.
4	 Tamtéž,	s.	60.





do	hnutí	 za	 jejich	 sjednocení,	 které	vyústilo	 v	 založení	Ústředního	 spolku	
československých	knihovníků,	v	němž	se	stal	jeho	prvním	místopředsedou.
	 Přestože	se	stal	knihovníkem	až	ve	zralém	věku,	přispěl	osobitým	způso-
bem	k	vývoji	teorie	knihovnictví	za	první	republiky.	Prosazoval	pojetí	knihov-
ny	jako	dynamické	kulturní	instituce	a	veřejného	studijního	zařízení	s	dobře	
vybavenými	čítárnami	a	studovnami.	
	 Veřejná	knihovna	měla	být	„velkou	zásobárnou	myšlenek	pro	všechny“:	
„Ve	vzdělání	 obecném	mají	 veřejné	knihovny	poslání	průbojné.	Zjednávají	
dispozice	k	prohloubení	duševního	života	lidu.	Vedou	jej	do	prvé	třídy	školy	
ducha,	jestli	školy	znamenaly	jakousi	školku	ducha.	Teprve	knihovny	roztočí	
ukryté	schopnosti.“5

	 Mahen	si	byl	vědom	významu	knihoven	a	kladl	důraz	na	jejich	výchovné	
a	 vzdělávací	 poslání	 zejména	důrazem	na	 vhodné	 složení	 fondů,	 jež	měly	 
obsahovat	kromě	naučné	literatury	také	praktické	příručky	a	užitečné	infor-
mace	pro	život.	Současně	byl	jedním	z	našich	prvních	zastánců	biblioterapie:	
dobrou	knihu	považoval	za	lék	na	rány	života.	

na	potřebu	podchytit	činnost	také	lidových	
veřejných	knihoven	 založil	Mahen	v	 roce	
1927	 spolu	 se	 svým	přítelem	Stanislavem	
Rambouskem	Spolek	veřejných	obecních	
knihovníků.	Ve	 snaze	 o	 zlepšení	 situace	
veřejného	knihovnictví	 zorganizovali	 zná-
mou	anketu	o	veřejných	knihovnách,	jejíž	
výsledky	vyšly	knižně	v	uvedené	publikaci	
Knihovna jako instituce národní.	
	 Knihovníci	skryti	anonymitou	se	v	anke-
tě	 vyjadřovali	 kriticky,	 toužili	 po	 změně.	
Anketa	měla	být	výzvou,	podnětem	k	dal-
šímu	rozvoji	veřejného	knihovnictví.	Mahe-
na	ale	zklamala,	čekal	od	ní	víc.	Prožil	sérii	
zklamání.	Viděl,	že	snaha	dvou	knihovnických	
spolků	nepřináší	výsledky,	proto	se	zapojil	

5 Knihovna jako instituce národní.	Praha:	Spolek	veřejných	obecních	knihovníků,	1928,	s.	55.





	 Velkou	pozornost	věnoval	poslání	knihoven:	„Tvrdím,	že	dnešní	poslání	
veřejné	knihovny	je	pořád	hodně	havlíčkovské,	tj.	že	knihovna	má	neustále	
buditi	a	vyvolávali	nová	zanícení	pro	ušlechtilou	věc.	(...)	Veřejní	knihovníci	
mají	zakázáno	se	vzdáti,	poněvadž	jejich	povinností	jest,	aby	pomáhali	víře	 
v	moc	ducha	přes	sebešpatnější	přítomnost.“	6	Mahen	vnímal	úlohu	knihovny	
mnohem	šířeji.	Kromě	významné	sociální	úlohy	zdůrazňoval	i	to,	čemu	dnes	
říkáme	podpora	rozvoje	občanské	společnosti:	„Říká	se,	že	veřejná	knihovna	
by	mohla	přispěti	velmi	platným	dílem	k	tomu,	aby	různé	zájmy	veřejnosti	se	
řešily	harmonicky.	(...)	Veřejná	knihovna	a	čítárna	mohly	by	přispěti	k	defini-
tivnímu	vyjadřování	určitých	názorů	ve	společnosti	a	to	by	byl	veliký	zisk.“7 
Podle	Mahena	musí	knihovny	zaujímat	přední	místo	také	ve	sféře	vzdělávání,	
neboť	výchova	je	celoživotní	proces.
	 Pro	profesi	knihovníka	Mahen	usiloval	 od	počátku	budování	veřejných	
knihoven	získat	takové	společenské	postavení	a	ocenění,	které	odpovídá	úko-
lům,	jež	jsou	na	ni	kladeny:
	 „Děláme	velké	moderní,	 záslužné	dílo	 civilisační,	 vychováváme	nový	
národ,	zajišťujeme	stabilitu	státního	života,	ženeme	svoji	stavbu	do	evropské	
výše	–	leč	tyto	zásluhy	nám	nebyly	dosud	ani	zdaleka	přiznány.	Jest	tu	ještě	
mínění:	nejenže	půjčujeme	knížky	pro	ukrácení	dlouhé	chvíle,	nýbrž	dokon-
ce	že	knihovny	se	svými	knihovníky	jsou	nuceným	zlem,	jež	vyžaduje	zby-
tečných	nákladů,	nenesoucích	procenta.	Proti	tomuto	mínění	se	domáháme	
plného	uznání	své	práce,	prohlašujíce	ji	za	práci	ve	státě	nejdůležitější	a	nej-
nezbytnější.	(...)	Chceme	být	výhradně	a	jedině	knihovníky	světlonoši.“8 
	 K	Mahenovým	typickým	vlastnostem	patřila	bohatá	obrazotvornost,	elán	
a	nadšení,	které	ho	provázely	ve	všech	oblastech	 jeho	 tvůrčí	činnosti.	Sám	 
se	k	tomu	vyjádřil	při	jedné	ze	svých	přednášek	na	brněnské	konzervatoři,	 
kde	učil:	„Víte,	kluci,	člověk	má	mít	v	sobě	jakýsi	bič,	který	ho	ve	chvíli,	kdy	
zůstane	stát	na	místě	sám	se	sebou	spokojen,	řádně	praští	přes	záda.	A	tu	se	
člověk	pěkně	na	těch	zádech	podrbe	a	běží	dál.	Tak	je	to.	Přinejmenším	by	
měl	mít	onen	bič	v	sobě	každý	umělec.“9

6	 Viz	poznámka	5,	s.	144.
7	 Viz	poznámka	5,	s.	116.
8	 Viz	poznámka	5,	s.	138.
9	 Josef	Dvořák.	Čtení o Mahenovi a Těsnohlídkovi.	Praha:	Nakladatelství	Miroslav	Stejskal,	
1941,	s.	102.





	 Mahen	nebyl	nikdy	zcela	spokojen	s	dosaženým	stavem,	celý	jeho	život	 
a	tvorba	je	úsilím	o	lepší	podobu	společnosti.	Byl	si	vědom	mnoha	překážek	 
a	obtíží,	které	stojí	v	cestě	budování	takové	knihovny,	jakou	si	přál	a	v	jakou	
věřil.	Své	poselství	na	poli	knihovnické	práce	vyjádřil	stále	aktuální	výzvou:	
„Co	jsme	doposud	prožívali,	bylo	svítání.	Do	práce,	přátelé!“10 

10	 Viz	poznámka	5,	s.	9.

Kresba: Adolf Hoffmeister 





Mahenv brnnsk romn  
a jeho kritici ()

Ji ř í  r a Mbousek

	 Mahen	byl	známá	a	respektovaná	osobnost,	a	tak	bylo	samozřejmé,	že	po	
vydání	Nejlepšího dobrodružství	o	tomto	románu	psala	–	s	výjimkou	F.	X.	Šaldy	
–	většina	tehdejších	literárních	kritiků.	Čtenáře	časopisu	Panorama	seznámil	
s	chystaným	románem	Miloslav	Novotný.1	Správně	připomněl,	že	jde	o	román,	
který	má	ráz	detektivky.	Uvedený	časopis	Družstevní	práce	také	přinesl	řadu	
snímků	z	Červeného	kopce	a	interview,	v	němž	svou	knihu	představil	sám	
Mahen.2

	 Většina	 recenzí	 vyznívala	 negativně;	
kritikům	se	vesměs	zdálo,	že	postavy	i	zá-
pletka	jsou	málo	věrohodné	a	že	si	Mahen	
neví	 rady	 s	 románovou	kompozicí.	Dílčí	
klady	však	kritikové	Mahenovi	přiznávali.	
Brňan	Arne	Novák,	 reprezentant	pravého	
křídla	brněnské	kulturní	veřejnosti	(na	roz-
díl	od	družiny	kolem	časopisu	Index	–	Jiří-
ho	Mahena,	Bedřicha	Václavka,	 J.	V.	Ple- 
vy,	J.	L.	Fischera	nebo	z	Prahy	dojíždějící- 
ho	Vítězslava	Nezvala),	věnoval	v	Lidových	
novinách	novince	stať	Román	vykloubených	
osudů;3	napsal	ji	v	Proseči,	kde	trávil	letní	
dovolenou.	Ocenil	především	autorovu	zna-
lost	prostředí	románového	dění:	

1	 Panorama,	1929,	roč.	7,	č.	1,	s.	9–12.
2	 Panorama,	1929,	roč.	7,	č.	3,	s.	76–77.		Převzato	z	časopisu	Pestrý	týden:	viz	Milíř	16,	2014,	
s.	23–24.
3	 Lidové	noviny,	18.	8.	1929,	roč.	37,	č.	414,	s.	7.





	 „Děj	románu	(...)	většinou	probíhá	v	malebném	a	opuštěném	zátiší	mezi	
hřbitovem	a	zahradami	 i	vinicemi	kolem	Červeného	kopce.	Tu	Jiří	Mahen	
patrně	zná	každou	píď	země,	každé	křovisko,	každá	vrátka	pustnoucího	sadu:	
odtud	 si	 získává	 s	 neúnavností	 impresionisty	 stále	 nově	pohledy	na	Brno	 
v	nejrůznějším	osvětlení;	odtud	podniká	své	výzvědné	výpady	do	srdce	měs-
ta.“	Dál	už	převládají	výtky:	hlavní	motiv	se	Novákovi	zdá	pošetile	zkreslený,	
Mahenovi	se	nepodařilo	spojit	dvojí	dějové	pásmo	(Grygovo	a	Hertlovo)	a	ani	
se	 stylistickou	úrovní	nebyl	brněnský	kritik	 spokojen.	Postavy	podle	 jeho	
mínění	nejsou	charakteristické	pro	popřevratové	brněnství,	a	poněvadž	chybí	
skutečná	typizace,	Novák	odmítá	označení	jak	brněnský,	tak	i	generační	román.
	 Vedle	Arna	Nováka	o	Nejlepším dobrodružství	psali	–	jak	už	jsme	řekli	–	 
i	četní	další	kritici.	Karel	Sezima	v	časopisu	Lumír	soudí,	že	Mahen	dovede	
zachytit	„místní	vzduch	a	náladovou	vůni“,	ale	celek	není	organickou	látkou,	
nýbrž	nesloučenou,	protože	neslučitelnou	směsí.4	František	Kovárna	v	brněn-
ském	Hostu5	kritizoval	zejména	nedůslednost	v	kresbě	povah	 jednotlivých	
hrdinů.	František	Gőtz	psal	o	Nejlepším dobrodružství	v	deníku	Národní	osvo-
bození6	a	v	Právu	lidu	knihu	recenzoval	Emil	Vachek.7	Götz	charakterizoval	
Mahena	jako	bytostného	romantika,	který	zdůrazňuje	iracionalitu	a	náhodnost	
lidských	osudů.	Problém	románu	je	v	tom,	že	se	autor	spokojil	s	názorným	
předvedením	chaosu,	v	němž	se	motají	lidské	životy,	ale	nesnažil	se	do	tohoto	
víru	„faustovsky“	hlouběji	vidět.	Předpokládat	absolutní	nepoznatelnost	ira- 
cionálna	by	literatura	podle	Götze	neměla.		
	 A.	M.	Píša	v	časopisu	Sever	a	Východ8	dospívá	k	názoru,	že	se	Mahenovi	
nepodařilo	organicky	spojit	bystrá	pozorování	a	osobité	včasné	názory	na	sou-
časné	otázky	se	subjektivním	pojetím	děje	i	vývoje	postav,	takže	za	základní	
chybu	 románu	považuje	nedostatek	 slohové	 jednoty.	Pochválil	 však	dialo- 
gy,	které	prozrazují	autorův	“dramatický	spár“.	Svoji	kritiku	uzavřel	vtipnou	
ironickou	poznámkou:	 „Ale	 jinak	 toto	 ››dobrodružství‹‹	 není	 věru	 dobré,	 
natož	››nejlepší‹‹!“	

4	 Z	nové	tvorby	románové	IV.		Lumír,	1929–1930,	roč.	56,	č.	5,	s.	257–259.
5	 Host,	1928–1929,	roč.	8,	č.	9–10,	s.	221–222.
6	 Mahenův	brněnský	román.		Národní	osvobození,	23.	6.	1929,	roč.	6,	č.	172,	s.	4.		
7	 Právo	lidu,	11.	8.	1929,	roč.	38,	č.	187,	s.	7.	
8	 Generační	román?	Sever	a	Východ,	1930,	roč.	6,	č.	1,	s.	33–36.	Přetištěno	in:	Dvacátá léta.		
Praha:	Československý	spisovatel,	1969,	s.	341–345.





9	 Eva,	1928–1929,	roč.	1,	č.	19,	s.	23.		Přetištěno	in:	Kritické příležitosti I.	Praha:		Melantrich,	
1998,	s.	284–285.

Portrét A. M. Píši od Adolfa Hoffmeistera 

	 Zcela	odmítavá	byla	krátká	recenze	Bedřicha	Fučíka	v	ženském	časopisu	
Eva.9	Katolický	kritik,	editor,	ředitel	nakladatelství	Melantrich	a	v	padesátých	
letech	vězeň	komunistického	režimu	Bedřich	Fučík	dovedl	být	spravedlivý	 
i	 k	 ideovým	oponentům,	 jako	byli	 Ivan	Olbracht	nebo	Vladislav	Vančura,	 
ale	s	Mahenem	a	jeho	dílem	si	zřejmě	neporozuměl.	Odmítal	Mahena	i	jako	
básníka	a	na	Nejlepším dobrodružství	neshledal	nic	pozitivního.	Mahen	podle	
něj	 neumí	udržet	 svůj	 román	pohromadě,	 jednotlivé	 figury	 jsou	 vyšinuté	 
a	nedomyšlené	a	Mahenovi	se	vše	rozpadá	pod	rukama.	





10	 Čestný	vývoj.	Tvorba,	1929,	roč.	4,	č.	16,	s.	254–255.		Václavek		psal	o	Mahenově	románu	
také	v	časopisu	ReD,	1929–1930,	roč.	3,	č.	2,	s.	59.

	 „Mahenův	román,“	uzavírá	Fučík,	„je	dílo	naprosto	mrtvé.	Svým	obsahem	
i	 svou	 formou.	Nic	 nežije.	Třeba	 jenom	 ty	 dvě	 ženské	postavy,	Matylda	 
a	 Viktorie:	 jaká	 libovůle,	 jaká	 nemožná	 směs	 romantičnosti,	 efektnosti	 
z	kalendářů,	banality	a	směšnosti,	násilnosti,	směs,	z	níž	se	ovšem	Viktorie	 
k	vědomí	probudit	nemůže.	Mají	to	být	velké	postavy	plné	tragiky,	ale	nelze	
než	je	odbýt	vlastním	odsudkem	Mahenovým:	jsou	pouze	zajímavé,	a	to	ještě	
ne	tím,	jaké	skutečně	jsou,	nýbrž	tím,	že	je	autor	bůhví	za	co	vydává.	A	to	je	
trapné,	zoufalé.	Takové	knihy	by	se	dnes	už	neměly	psát	–	číst	se	nedají.“	
	 Ze	zcela	jiného	úhlu	než	ostatní	recenzenti	se	na	román	podíval	Bedřich	
Václavek	v	Tvorbě.10	Zamyslel	se	nad	kritickou	odezvou	knihy	a	ptal	se,	proč	
se	po	vydání	Nejlepšího dobrodružství	„ozvalo	tolik	nechápavých	a	zlostných	
kritik“.	Mahen	 podle	Václavka	 svým	 románem	překročil	 tradiční	 okruh	 
prózy	a	„došel	k	typu	nového	románu,	v	němž	děj	je	jen	pomůckou	a	zájem	
básníkův	se	soustředí	ne	ke	kreslení	figurek	či	charakterů	a	stavbě	děje,	ale	 
k	 vytvoření	 určitého	 v	 sobě	uzavřeného	 světa,	 atmosféry	 a	 k	 dušezpytné	 
analýze.“	Kritik	cituje	Ortegu	y	Gasseta	a	poukazuje	na	to,	že	děj	je	sice	ne-
postradatelný,	 ale	 je	 jen	 záminkou,	 hlavní	 je	 atmosféra	 a	mikroskopická	 

Portrét Bedřicha Václavka od Jaroslava Krále





analýza	lidské	duše.	Román	v	tomto	smyslu	je	„zpomalený“	nebo	„rozsáhlý“	
útvar,	v	němž	i	příběh	detektivního	zabarvení	je	úplně	vytržen	ze	sféry	život-
ních	faktů	a	přenesen	do	sféry	duševního	dobrodružství.	
	 Václavek	chválí	i	Mahenovu	úžasnou	zvídavost,	která	útočí	„vždy	znova	na	
všechny	stránky	života	a	světa.	(...)	Tak	dosahují	pasáže	tohoto	románu	veliké	
čistoty,	 intenzity	 a	 perleťovitě	 opalizují	 svou	 vlastní	 surimpresionistickou	 
pravdivostí	a	čistou	krásou.“	V	pozadí	je	opravdu	komplexní	obraz	poválečných	
let.	Mahenův	„román	o	dobrodružství	tří	lidí“	pokládá	kritik	za	„jedno	z	nej-
čestnějších	vyrovnání	se	generace	stojící	dnes	v	úplňku	života	s	přítomnými	
tvárnými	požadavky“.	
	 Václavek	napsal	tuto	kritiku	v	období	svého	okouzlení	objevy	avantgardy.	
Většina	 jeho	prací	z	 této	doby	–	vzdor	neustálému	připomínání	Václavkova	
jména	–	v	poválečném	souboru	Václavkových	spisů	nevyšla,	poněvadž	 tyto	
práce	neodpovídaly	 tomu,	 jak	 si	 cenzoři	 a	dogmatičtí	 editoři	 představovali	
marxistického	kritika	nebo	vědce.

Pová le č né k r i t ic k é sou dy

	 Ještě	pár	řádků	o	poválečných	soudech	o	Nejlepším dobrodružství.	V	obdo-
bí	1948–1989	se	sice	uznával	význam	Mahenova	odkazu,	po	Mahenovi	bylo	 
v	Brně	pojmenováno	divadlo,	knihovna,	kterou	kdysi	vedl,	i	ulice,	kde	bydlel,	
existuje	i	Mahenův	pomník	a	k	nedožitým	pětasedmdesátým	narozeninám	
byla	jeho	životu	a	dílu	věnována	rozsáhlá	výstava,	ale	Mahenovo	dílo	–	stejně	
jako	dílo	mnoha	jiných	spisovatelů	–	bývalo	posuzováno	pod	zorným	úhlem	
necitlivých	apriorních	kritérií.	Práce,	které	se	komunistickým	vládcům	nad	
kulturou	nezdály	ideově	správné,	už	nikdy	znovu	nevyšly.	To	se	týká	například	
Knihy o českém charakteru.
	 Brněnský	literární	vědec	Josef	Hrabák	měl	Mahenovo	dílo	rád	a	právem	
se	stal	vedoucím	editorem	Díla Jiřího Mahena	v	nakladatelství	Československý	
spisovatel	 (tento	 soubor	 zůstal	 bohužel	 torzem).	To,	 co	 napsal	 o	 románu	 
Nejlepší dobrodružství,	 však	bylo	 z	 velké	 části	nepřijatelné	už	v	 šedesátých	
letech.	O	románu	psal	Hrabák	celkem	třikrát	(kratších	zmínek	by	se	ovšem	
našlo	 víc):	 poprvé	 v	 obsáhlém	doslovu,	 připojeném	k	 reedici	 z	 roku	 1950	 
v	brněnském	nakladatelství	Rovnost	(patrně	omylem	byla	uvedena	jako	cel-





kově	třetí	vydání,	ve	skutečnosti	šlo	o	vydání	druhé).	Tuto	reedici	ilustroval	
E.	Š.	Kostrhon	a	Hrabákův	doslov	je	na	stranách	277–286.	Doslov	pak	s	do- 
plňky	 a	úpravami	 (viz	například	 vynechaná	 charakteristika	poetismu	 jako	
únikové	 literatury,	která	byla	odrazem	porážky	dělnické	třídy	měšťáctvem,	 
a	naopak	nové	úvahy	o	tom,	kdy	se	regionální	dílo	stane	celonárodní	hodnotou)	
Hrabák	otiskl	v	roce	1961	s	názvem	Mahenův	brněnský	román	v	knize	Šest 
studií o nové české literatuře,	z	níž	jsme	několikrát	citovali	už	v	první	části	naší	
studie.	Kratší	Hrabákův	doslov	 je	 i	 v	 celkově	 třetím	vydání	 v	Díle Jiřího  
Mahena	z	roku	1955	v	Československém	spisovateli.
	 Obdobně	jako	Arne	Novák	Hrabák	odmítá	prohlásit	Nejlepší dobrodružství 
za	„brněnský	román“.	Mahen	prý	v	románu	nezachycuje	osudy	typické	pro	
Brno	a	hrdinové	knihy	nejsou	s	Brnem	spjati,	jsou	jenom	náhodnými	obyvate-
li.	Brno	je	podle	Hrabáka	jen	kulisou	děje,	„mělo	by	však	být	víc	než	kulisou,	
mělo	by	být	hercem“.11	Mahen	se	údajně	nesnažil	proniknout	do	problematiky	
města,	v	němž	byly	neobyčejně	vyhroceny	sociální	problémy,	v	němž	převlá-
dala	 proletářská	 složka	 obyvatelstva	 a	 které	 bylo	 i	 národnostně	 smíšené.	 
Dnešní	 čtenář	 ovšem	ví,	 že	Mahen	napsal	 trochu	bizarní	příběh	 čtyř	 osob	
různého	věku	a	povahy	–	a	pomýšlet	na	sociální	román	ve	stylu	Sirény	nebo	
Anny proletářky	ho	vůbec	nenapadlo.		V	duchu	padesátých	let	Hrabák	nepřijal	
ani	označení	generační	román,	protože	podle	jeho	názoru	je	důležitější	hledis-
ko	třídní,	nikoli	generační.	
	 O	shodě	některých	svých	názorů	s	Novákem	a	jinými	kritiky	Hrabák	věděl	
(ačkoli	Nováka	nikde	přímo	necituje)	a	vysvětloval	to	tím,	že	Gryga	je	kolísa-
vý	hrdina,	který	se	nepřipojil	ani	k	buržoazii,	ani	k	revolučnímu	dělnictvu,	 
a	tak	je	nakonec	jeho	pojetí	kritizováno	takříkajíc	z	obou	stran.	Stejně	jako	
Novák	chválí	i	Hrabák	Mahenovu	znalost	míst,	o	nichž	píše.	To	ovšem	není	
plagiát,	oba	literární	vědci	prostě	konstatují	fakta:	„Není	nadsázkou,	jestliže	
řekneme,	 že	na	Červeném	kopci	 znal	 [Mahen]	každý	keř	 a	každý	kámen.	
Proto	také	vylíčil	ve	svém	románě	prostředí	do	posledního	puntíku	přesně.	
Ještě	dnes	můžeš	jít	krok	za	krokem	po	stopách	osob	románu	a	najdeš	každou	
podrobnost,	o	které	Mahen	psal.“12

11	 Hrabák,	Josef.		Mahenův	brněnský	román.	In:	Šest studií o nové české literatuře.	Brno:	Blok,	
1961,	s.	91.
12	 Tamtéž,	s.	90.	





	 Uveďme	ještě	několik	citátů,	z	nichž	je	patrno,	že	Josef	Hrabák	opravdu	
měřil	Mahena	 a	 jeho	 román	dogmatickým	metrem:	 „Tehdejší	Cejl	 (dnes	 
třída	Klementa	Gottwalda)	byl	často	svědkem	prudkých	demonstrací	a	po	jeho	
dlažbě	 pochodovaly	 průvody	 dělníků.	To	 všechno	 jako	 by	 pro	Mahena	 
neexistovalo;	ani	sociální	probuzení,	ani	rozbití	okovů	národnostního	útlaku,	
ani	úsilí	o	nový	kulturní	život.“	–	„Ani	tam,	kde	se	jeho	hrdina	přímo	stýká	 
s	 dělníky	 z	 nedaleké	 cihelny,	 není	 stopy	po	 sociálním	 zájmu...“	 „Mahen	 
zde	nepočítá	s	třídním	činitelem,	a	proto	se	mu	jeví	generační	problém	zjed- 
nodušeně.“	(...)	–	„Mahen	šel	vždycky	s	těmi,	kteří	bojovali	proti	buržoazii,	 
ale	 nebylo	mu	dáno,	 aby	dorostl	 ke	kolektivismu	 a	 k	 neumannovské	ne- 
konformnosti.	Byl	v	podstatě	individualista	a	zůstal	jím	po	celý	život,“	píše	
Hrabák.	Navíc	se	prý	starý	bouřlivák	Mahen	stal	ve	dvacátých	letech	člově- 
kem	pasivním,	ba	nerozhodným	a	chtěl	„	jen	kousíček	místa,	kde	by	mohl	žít	
po	svém,	nic	víc“.13

	 	 	 	 	Také	Štěpán	Vlašín	ve	své	cenné	mahenovské	monografii	opakuje	tato	
klišé	o	revolučnosti	a	třídním	hledisku.	Román	jistě	má	nedostatky,	ale	jsou	

jiné,	než	tito	dva	marxističtí	kritikové	sou-
dili.	 „Kladný	 živel	 románu	 zcela	 chybí,“	
píše	Vlašín,	 „není	 tu	 postavy,	 která	 by	
usilovala	 o	 lepší	 budoucnost	 společ- 
nosti.	Lukáš	Hertl	 a	Matylda	 jsou	 lidé	
buržoazní	morálky,	 sobečtí,	 bezohlední,	
těm	nejde	o	celek,	ale	jen	o	sebe.“	–	„Měš-
ťácká	 společnost	 založená	 na	 vykořisťo- 
vání	a	poživačnosti	nemá	před	sebou	bu-
doucnost.	Ale	cestu	z	ní	vidí	autor	idealis-
ticky,	jako	před	lety	v	dramatu	Generace	–	 
v	mravní	obrodě.	A	je	skutečně	Grygův	čin	
(ujme	se	ochrnuté	paní	Hertlové)	takovým	
»horským	vzduchem«	v	morálce?	Domní-
vám	se,	že	není,	že	jde	o	zbytečné	sebe-
obětováni	 a	 snad	 ještě	hůře,	 o	pohodlné	

13	 Tamtéž,	s.	92,	93,	98.





zdůvodnění,	proč	setrvat	v	zápecí.	Vždyť	Viktorie	je	majetkově	zabezpečena,	
má	oddanou	hospodyni,	která	se	o	ni	stará	–	k	čemu	je	tu	Grygova	oběť?“14 
	 Tady	bychom	možná	mohli	Vlašínovi	a	 těm,	kdo	 toto	 řešení	kritizovali	
hned	po	vydání,	dát	prostě	pragmaticky	 zapravdu.	Ale	„mít	pro	koho	 žít“,	
obětovat	se	pro	druhého,	osobně	se	angažovat,	zbytečně	nemluvit	a	jednat,	
protože	pomoc	bližnímu	je	nejvyšší	mravní	hodnota	–	to	je	jeden	ze	základních	
kamenů	Mahenovy	filozofie.	Toto	zdůraznění	obětavého	altruismu	bychom	
našli	i	v	řadě	Mahenových	dramatických	prací.	„Mravní	pokrok	lidstva	je	pořád	
pomalá	historie,“	napsal	Mahen	a	vždy	se	snažil	k	tomuto	pokroku	přispět.	
	 Na	závěr	jsme	si	ponechali	delší	citát	z	Vaculíkova	Českého snáře,	svědectví,	
jak	vnímavě	a	lépe	než	mnozí	kritikové	přečetl	Nejlepší dobrodružství	jeden	 
z	nejvýznamnějších	českých	spisovatelů:	
	 „Pokaždé	když	vjíždím	takto	do	Brna,	odhaduju,	kde	asi	se	odehrává	kou-
zelný	příběh	Mahenův,	jeho	Nejlepší dobrodružství:	››Když	se	přistihl	mladý	
kantor	jednoho	dne	při	tom,	že	opakoval	bez	vzrušení	látku,	která	byla	kdysi	
zajímavá,	 ale	 už	 na	 zajímavosti	 ztratila,	 nebylo	mu	duševně	nijak	 dobře.	 
Zdálo	se	mu	náhle,	že	podává	cihly	a	že	už	nestaví.	Rozběhl	se	znova,	ale	
znova	ucítil	 cihly	ve	výkladu	 a	 odmlčel	 se.	Podíval	 se	po	 třídě.	Poznal,	 že	 
nikdo	nic	netuší.‹‹	–	Bylo	mu	málo	přes	čtyřicet,	dal	se	ale	penzionovat,	odešel	
do	Brna,	našel	si	byt	v	takovém	na	stráni	ztraceném	zahradním	domku	nad	
řekou	Svratkou,	začal	číst,	studovat,	toulat	se	mezi	ploty,	okolo	zahrad,	nad	
zaniklými	lomy,	a	jednou	tam	potkal	Černou	dámu.	Co	s	ní	měl,	a	jestli,	už	
nevím,	mně	nejvíc	utkvěla	ta	část	dobrodružství,	kterou	jsem	tu	stručně	vylí-
čil:	když	pocítil,	že	je	mrtvý,	změnil	život!	A	podzimní	nostalgie	periferních	
strání	nad	Brnem.“15 

(2014)	

14	 Vlašín,	Štěpán.		Jiří Mahen.	Praha:	Melantrich,	1972,	s.	155,	156.	
15	 Vaculík,	Ludvík.	Český snář.	Brno:	Atlantis,	1990,	s.	323.





Vzpomnn na Ludvka Vaculka
Ja na čer ná

	 Závěrečný	citát	z	předchozí	studie	Jiřího	Rambouska	dokazuje,	že	v	knize	
Ludvíka	Vaculíka	Český snář	pozorný	čtenář	najde	i	pasáže	věnované	Jiřímu	
Mahenovi.	Po	zmínce	o	románu	Nejlepší dobrodružství	se	Mahenem	o	několik	
stran	dále	zaobírá	také	Madla	Vaculíková:	
	 „Po	natáčení	jsem	jel	za	Madlou	do	Dobřichovic.	Se	strachem,	co	uslyším	
na	téma	Kohout.	Jabloně,	hned	jsem	viděl,	byly	dokonale	ozobány,	přesně	do	
nadmořské	Madliny	výšky.	Ji	samu	jsem	našel	u	kávy	nad	knížkou	o	Maheno-
vi.	››Poslechni	si,‹‹	řekla,	››jak	odpověděl	Mahen	v	anketě	na	otázku,	co	potře-
buje	český	národ:	Deset	tisíc	Donů	Quijotů!‹‹“
	 Nejen	to	byl	jedním	z	důvodů,	proč	jsem	se	charizmatického	spisovatele	
snažila	získat	pro	vystoupení	na	půdě	Mahenova	památníku.	Nebylo	to	lehké,	
na	začátku	devadesátých	let	se	knihovny	a	jiné	instituce	o	jeho	návštěvu	přímo	
draly.	Poprvé	přijel	na	přímluvu	profesora	Gymnázia	Matyáše	Lercha	Jarosla-
va	Blažkeho.	Přestože	beseda	byla	určena	hlavně	studentům,	přišla	spousta	
dalších	 lidí,	 kteří	 se	 to	dozvěděli	 „tichou	poštou“.	Mnozí	 zůstali	 aspoň	na	
schodech.	
	 Zavedla	 jsem	 řeč	na	Mahenův	 román	Nejlepší dobrodružství	 a	Ludvík	 
Vaculík	se	zeptal,	kdo	z	přítomných	knihu	četl.	Přihlásila	se	pouze	spisovatel-
ka	Sylvie	Richterová.	Později	Vaculík	přijel	 i	 se	 svou	pozoruhodnou	ženou	
Madlou	a	při	opakovaných	návštěvách	až	donedávna	vždy	znovu	návštěvníky	
okouzlovali	svou	životní	moudrostí.	
	 V	Mahenově	pracovně	si	spisovatel	rozněžněle	listoval	knížečkou	Jarosla-
va	Marchy	Ptačí chléb,	kterou	četl	jako	chlapec.	Jeden	ze	společných	přátel	mi	
časem	prozradil,	že	se	Vaculík	vrátil	i	ke	knize	Nejlepší dobrodružství,	ale	že	
už	 to	 „nebylo	ono“.	Od	něj	 jsem	 to	však	neslyšela.	A	už	neuslyším.	 Jedna	
krásná	etapa	se	uzavřela.	









Msc a lika  
aneb Hry s architektonikou

Fr a n t i š ek vš et ič k a

	 Karla	Mahenová	 ve	 svých	 vzpomínkách	Život s Jiřím Mahenem	 (1978)	 
několikrát	píše	o	nepraktičnosti	a	nehospodárnosti	svého	manžela.	Když	na	
začátku	 roku	1920	dopsal	 prozaický	 soubor	Měsíc,	 odevzdal	 jej	 nakladateli	
Stanislavu	Minaříkovi,	který	mu	za	něj	dal	600	Kč;	manželce	se	to	zdálo	málo.	
Ještě	větší	pošetilost	Mahen	provedl,	když	za	úspěšné	provedení	hry	Janošík 
v	jedné	moravské	obci	přijal	od	ochotníků	živou	lišku.	O	tom,	jak	tento	tvor	 
v	bytě	na	České	ulici	číslo	13	řádil,	se	paní	Karla	rozepisuje	poměrně	podrobně.
	 Mahenova	patrně	podprahová	touha	po	 lišce	nebyla	tak	zcela	nahodilá,	
neboť	roku	1914	vydal	knížku	právě	o	tomto	zvířeti.	Jmenovala	se	Její pohádky  
a	 vyšla	bez	 ilustrací.	Do	uvolněného	 jednopokojového	bytu	v	České	ulici,	
který	 patřil	 nakladateli	 Josefu	Novotnému,	majiteli	 knihkupectví	Barvič	 
a	Novotný,	 se	 novomanželé	Mahenovi	 nastěhovali	 v	 říjnu	 1919	 a	 setrvali	 
v	něm	do	 září	 1920.	Na	 zmíněný	 soubor	pohádek,	 vydaný	právě	Barvičem	 
a	Novotným,	Mahen	neustále	myslil,	 neboť	 roku	1922	 jej	mírně	upravený	
reeditoval	pod	názvem	Co mi liška vyprávěla.	Nové	vydání	ilustroval	brněnský	
František	Hlavica,	 později	 výtvarnou	podobu	knihy	 vytvořil	 Josef	Lada,	 
který	už	dříve	ilustroval	Mahenových	Dvanáct pohádek (1918).

Ilustrace Josefa Lady z knihy Co mi liška vyprávěla





Dřevoryt Pravoslava Kotíka z prvního vydání Měsíce 





	 Soubory Co mi liška vyprávěla	a	Měsíc,	na	první	pohled	velmi	rozdílné,	mají	
jedno	společné:	svou	strukturu,	jsou	to	totiž	rámcová	vyprávění.	Jiří	Mahen	 
se	nepochybně	nechal	inspirovat	Václavem	Tillem,	který	pod	pseudonymem	
Václav	Říha	 vydal	 na	 začátku	 20.	 století	 dva	 obdobné	 soubory	 –	Povídku  
o svatbě krále Jana	(1900)	a	Pohádku o třech podivných tovaryších	(1917).	Rám- 
cové	vyprávění	předpokládá	vypravěče	a	posluchačstvo.	V	cyklu	Co mi liška 
vyprávěla	je	vypravěčem	liška,	v	Měsíci	skutečný	Měsíc.	V	prvním	případě	je	
posluchačem	sám	autor,	v	druhém	náměsíčník,	který	posléze	skončí	v	ústavu	
choromyslných.	Volbou	 vypravěčů	 se	Mahen	 od	Říhy	 a	 ostatních	 tvůrců	 
rámcového	vyprávění	(například	Boccaccia	nebo	Chaucera)	podstatně	odlišil.	 
Zaexperimentoval	 si,	 neboť	 vypravěčem	neučinil	 lidskou	bytost,	 ale	 zvíře,	 
a	 v	druhém	 souboru	dokonce	mrtvý	 objekt.	Rámcové	uspořádání	 je	 však	 
víceméně	všechno,	co	oba	tyto	tituly	spojuje,	poněvadž	ve	všem	ostatním	se	
především	různí.
	 Různí	se	už	tím,	že	knížka	Co mi liška vyprávěla	je	určena	dětskému	čte-
náři,	 kdežto	Měsíc čtenáři	 dospělému;	nutno	dodat,	 že	 značně	vyspělému,	 
intelektuálně	 založenému.	 Soubor	 pro	děti	 je	 přitom	 čtivý,	 zatímco	Měsíc  
předpokládá	nemalou	míru	soustředění.	Tento	rozdíl	se	bezprostředně	odráží	
v	počtu	vydání	obou	svazků.	Kniha	Co mi liška vyprávěla vychází	poměrně	
často,	kdežto	Měsíc	velmi	sporadicky;	za	autorova	života	vyšel	pouze	jednou,	
naposled	byl	vydán	v	roce	1997	s	rozsáhlou	studií	Milana	Suchomela.
	 Pohádky	liščího	souboru	jsou	umělé,	netradiční;	Měsícovy	krátké	prózy	
jsou	v	porovnání	s	nimi	ještě	umělejší	a	netradičnější.	Rozdílný	je	i	jejich	tvar.	
Pohádky	chytré	lišky	jsou	poměrně	rozsáhlé,	rozsáhlejší,	než	je	běžný	rozměr	
báchorky,	což	je	u	Mahena	dáno	častým	opakováním	téhož.	Měsícova	vyprá-
vění	mají	charakter	skic,	často	pouze	nahozených	a	nerozvedených.	Mahen	 
v	nich	zdůrazňuje	dojem	a	fantazii,	pojem	fantazie	tvoří	také	podtitul	knihy.	
	 Cyklus	Co mi liška vyprávěla	zahrnuje	dvanáct	báchorek;	jde	o	stejný	po- 
čet,	jako	mělo	předchozích	Dvanáct pohádek.	Tato	číslice	se	Mahenovi	tehdy	
natolik	zafixovala,	že	i	do	souboru	Před oponou	(1920)	pojal	stejný	počet	promluv,	
které	přednesl	před	brněnskými	diváky.	Pro	úplnost	je	třeba	dodat,	že	mezi	
liščinými	pohádkami	se	nachází	báchorka	Dvanáct	zbojníčků	a	vrána.





	 Důmyslné	uspořádání	má	i	Měsíc:	obsahuje	třicet	próz,	tedy	tolik,	kolik	je	
dní	v	měsíci.	Mahen	šel	v	tomto	uspořádání	 ještě	dál	a	přihlédl	k	jednotli- 
vým	měsíčním	 fázím.	Ty	 jsou	celkem	čtyři	 a	 jejich	kalendáriové	 rozvržení	
autor	graficky	zdůraznil	v	obsahu	knihy.	V	prvním	vydání	nechal	vysázet	před	
titulek	páté,	 dvanácté,	 dvacáté	 a	 osmadvacáté	 črty	měsíční	 srpečky,	 novy	 
a	úplňky.
	 Mahenova	hra	s	architektonikou	byla	v	tomto	směru	obdivuhodná,	fan-
taskní,	a	to	nejen	v	Měsíci;	problematičtější	to	už	bylo	s	obsahem	a	vnitřním	
tvarem	obou	knižních	souborů.	Prozaický	tvar	Mahen	v	této	době	plně	nezvlá-
dal	(klasickým	příkladem	jsou	jeho	Kamarádi svobody,	vydaní	v	roce	1909),	
naopak	 si	 dovedl	 podmanit	 strukturu	dramatickou	 (zejména	 v	brilantním	
Chroustovi z	roku	1921).	Zápas	o	tektoniku	díla	nezbytně	pokračoval.														
     





Krajiny Jiho Mahena 
Ja n l aci na

iii.  čá slav

	 „Kdykoliv	jedu	z	Moravy	do	Prahy,	zmocňuje	se	mne	ve	vlaku	za	Přeloučí	
prazvláštní	napětí,“	vyznává	se	ve	stati	Rodný	kraj	v	knížce	Toulky a vzpomín-
ky	 (l931)	Jiří	Mahen.	„Vím,	že	dříve,	než	se	objeví	panoráma	Kaňku,	mohu,	
dám-li	si	dobrý	pozor,	uviděti	kus	něčeho,	čemu	se	říká	rodný	kraj	a	co	se	
táhne	do	dálky	pod	Železnými	horami...“
	 Určitě	lepší	a	hlavně	delší	pohled	na	svůj	širý	rodný	kraj	by	měl	Mahen	 
z	trati	od	Havlíčkova	Brodu.	Jenže	přímé	rychlíky	z	Brna	do	Prahy	tudy	zača-
ly	 jezdit	 až	 v	druhé	polovině	padesátých	 let,	 tedy	 téměř	dvě	desetiletí	 po	
umělcově	smrti.	Když	zde	vlak	sjíždí	širokými	serpentinami	z	Českomoravské	
vrchoviny	 od	Golčova	 Jeníkova	k	Čáslavi,	 zamodrají	 se	 na	 severovýchodě	 
zalesněné	hřbety	Železných	hor.	Zvedají	se	strmě	z	Čáslavské	kotliny,	která	
je	jižním	výběžkem	rozlehlé	Středolabské	tabule.	
	 V	kontrastu	s	přitažlivě	krásnými	Železnými	horami	je	to	krajina	poněkud	
fádní	–	jen	velmi	mírně	zvlněná	bezlesá	sníženina	v	nadmořské	výšce	kolem	
240	m	a	široká	až	l5	km.	Je	vyplněná	sedi-
menty	křídového	moře,	místy	překrytými	
sprašemi	 a	 štěrkovitými	 říčními	 terasami.	 
Z	takové	monotonní	nížinné	krajiny	nelze	
nevzhlížet	do	kopcovitých	dálav,	netoužit	
po	 nich,	 alespoň	 občas	 do	 nich	 neutéct.	 
Je	zřejmé,	že	 i	 ráz	 rodiště,	 tedy	bezbřehé	
šíravy,	 podmínil	Mahenův	 věčný	neklid,	
potřebu	nejen	rybářských	toulek	a	útěků.
	 Jeho	vztah	k	rodnému	městu	byl	rozpo-
ruplný;	 vracel	 se	do	něj	 jen	 zřídka,	 spíše	
nerad,	a	přece	vždy	jaksi	rozechvělý.	„Tu	je	





však	viděti	náhle	v	čistém	vzduchu	čáslavskou	věž	jako	obří	prst	nad	krajem.	
Moje	duše	hltá	tento	obraz	do	sebe	na	několik	okamžiků	jako	šílená,“	popisu-
je	vzrušeně	byť	jen	letmé	zahlédnutí	dominanty	rodné	Čáslavi.	Naopak	třeba	
v	dopise	Petru	Bezručovi	roku	1934	vyjadřuje	vztah	k	městu	dosti	chladně:	
„Moje	vlast	je	sice	v	Čáslavi,	ale	to	je	patria.	To	není	to,	co	poutá.“	
	 V	 citované	vzpomínkové	 stati	Rodný	kraj	 píše	 o	místě,	 v	němž	 až	do	 
svých	osmnácti	let	většinou	vyrůstal,	že	neví,	„co	je	to	půvab	rodného	kraje“.	
Ale	vzápětí	svoji	vzpomínku	uzavírá	nostalgickou	větou:	„A	přece	stůněme	 
po	jedné	mezi	se	šípkovým	květem	mládí	nějak	navěky!“
	 Blížil	 jsem	se	k	Mahenově	Čáslavi	 seshora	od	Golčova	 Jeníkova,	 takže	
„obří	prst“	věže	gotického	chrámu	sv.	Petra	a	Pavla	jsem	mohl	sledovat	–	ne	
pouze	letmo	zahlédnout	–	už	od	vesnice	Horky.	Vábila	z	dálky	do	nitra	staro-
bylého	královského	města,	 já	 jsem	však	dal	 přednost	Kalabousku,	drobné	
osadě	na	staré	zemské	cestě	mezi	Čáslaví	a	Kutnou	Horou.	To	proto,	že	právě	
v	ní	se	octl	a	nový	život	začal	Mahenův	prapraděd	Jan	Vančura,	když	musel	
pro	 svou	 českobratrskou	víru	 opustit	 prosperující	 hospodářství	 ve	Vinařích	 
na	 žlebském	 panství.	 Jeho	 životní	 příběh	 inspiroval	Mahena	 roku	 l9l5	 
k	 sepsání	 dramatu	Mrtvé moře,	 jehož	 děj	 se	 odehrává	 na	Čáslavsku	 roku	 
l778,	v	napjatém	období	před	vydáním	tolerančního	patentu.
	 Mezi	sotva	dvaceti	domky	kdysi	evangelické	vesničky	jsem	marně	hledal	
Mahenem	vzpomínaný	štít	s	kalichem	a	nápisem:	„S	únavou	a	kvaltováním	 
z	aušperského	panství	vyhnaný	stavěl	s	pomocí	Boží	Jan	Vančura	Léta	Páně	
l778“,	doplněný	počátečními	verši	 žalmu	 l27:	 „Nebude-li	Hospodin	 stavěti	
domu,	nadarmo	usilují	 ti,	kteříž	 stavějí	 jej.“	Vždyť	už	 i	Mahen	ho	znal	 jen	 
z	 vyprávění	 svého	 otce.	Zato	 jsem	na	 omšelém	 zdivu	 jednoho	 z	 domků	 
objevil	pamětní	desku,	upozorňující,	 že	„v	 tomto	domě	se	narodil	6.	 ledna	 
1857	Václav	Vančura,	první	biskup	obnovené	 Jednoty	bratrské	v	Čechách.“	 
A	to	byl	Mahenův	strýc.	Potěšilo	mě,	že	před	tím	památným	stavením,	byť	
obývaným	 romskou	 rodinou	 a	kočkami,	 rostl	 pěkný	 jalovec,	dřevina	kdysi	
využívaná	tajnými	evangelíky	k	označení	jejich	obydlí.
	 Třebaže	poněkud	zpustlý,	připadal	mi	Kalabousek	v	tom	„mrtvém	moři“	
suchých	polí,	fotovoltaických	panelů	a	rozlehlých	koniferových	školek	firmy	
Starkel,	 navíc	přetínaném	 rušnými	 silnicemi	 a	 železnicí,	 jako	 oáza	 zeleně	 
a	klidu.	Ve	stínu	ovocných	stromů,	mezi	 rezivějícími	 troskami	vysloužilých	
zemědělských	strojů,	 se	zde	dokonce	pásly	krávy.	Zanikla	ovšem	hospoda,	 





ta	slavná	formanská	krčma	na	zemské	stezce,	ve	které	Mahenův	otec	v	klu-
kovských	letech	čítával	sousedům	z	náboženských	i	světských	tiskovin.	A	bez	
hospůdky	je	i	jinak	přívětivá	vesnička	pustá,	ba	mrtvá.
	 Polní	krajinou	jsem	se	vracel	podél	železnice	k	Čáslavi.	Snad	tudy	chodíval	
i	malý	Toník	Vančura	 od	dědečka	 z	Kalabousku.	Také	 já	 jsem	 se	 ohlédl	 
z	kopce	Budína	(255	m)	zpět,	abych	viděl	nejen	Kalabousek,	ale	i	již	zmíněný	
vzdálenější	Kaňk	(353	m),	kopec	nad	Kutnou	Horou	provrtaný	středověkými	
stříbrnými	doly,	i	Čáslavi	bližší	kužel	skládky	odpadu	–	ploché	krajině	nově	
dominující	mohylu	konzumní	společnosti.	Blížil	jsem	se	k	dlažbě,	na	níž	lze	
tušit	stopy	chudého	pekařova	synka.	

	 Napřed	jsem	se	ještě	těsně	
před	městem	zastavil	v	lysině	
rozlehlého	pole	s	řepou	cuk-
rovkou.	Byl	tam	totiž	patrný	
písek	 s	 bělavými	 oblázky	
dávné	říční	terasy.	A	kde	jin-
de	než	právě	tady	bych	dnes	
mohl	hledat	 souzvuk	 s	Ma- 
henovou	básní	Rodný	kraj	ze	
sbírky	Duha	(1916)?	
						Básník	se	v	ní	mimo	jiné	
vyznává	z	klukovských	lovů:	
„...zřím	valy	písku,	nad	nimi	
se	kmitat	/	zelené	tečky	pes-
trých	 svižníků	 –	 /	 jediná	 
z	nich	se	děcku	chytit	nedá	/	
a	chytne-li	se,	z	dlaně	vyletí,	
/	 že	 symbol	moh	bys	v	 tom	
všem	viděti:	/	to	život	motiv	
k	mojí	 skladbě	 hledá...“	 Já	
jsem	 tu	 broučky	 svižníky	 
vůbec	nespatřil,	natož	abych	
je	–	jako	symbol	dávno	minu-
lého	dětství	–	chytil	do	dlaně!

Pamětní deska s Mahenovou bustou 
Foto: Jan Lacina





				U	pamětní	desky	na	novější	budově,	označující	místo	Mahenova	narození	
(12.	prosince	1882)	na	rohu	dnešních	ulic	J.	Mahena	a	Gen.	Františka	Moravce,	
jsem	vzpomínal	na	básníkova	klukovská	léta,	kdy	musel	pomáhat	otci	v	pe-
kařské	živnosti.	Brzy	ráno	–	ještě	před	školou	–	rozvážíval	na	vozíku	taženém	
psem	Tygrem	čerstvé	pečivo	na	jeníkovské	předměstí	a	do	blízkých	vesnic.	
Někdy	mu	přitom	asistoval	spolužák	a	kamarád	Rudolf	Těsnohlídek.	
	 Dostal	jsem	neodbytnou	chuť	na	dobrý	chřupavý	rohlík	a	zatoužil	jsem	
vejít	pod	černou	firemní	desku	se	zlatým	nápisem	ANTONÍN	WANČŽURA	
(tak	totiž	byl	podle	pamětníků	pekařský	krámek	Mahenova	otce	označen).	
Místo	dávno	zaniklého	Vančurova	pekařství	jsem	objevil	prodejnu	Středových	
pekáren	a	s	nadějí	vešel	dovnitř.	„Nebojte	se,	nejsou	žužlavé!“	uklidnila	mě	
krásnou	češtinou	prodavačka,	když	jsem	žádal	nějaké	dobré	rohlíky.

Rodný dům Mahenova strýce Václava Vančury 
Foto: Jan Lacina 





	 Žvýkaje	v	pozdních	dopoledních	hodinách	pečivo	již	zavadlé,	mířil	jsem	 
k	městským	hradbám	s	Otakarovou	baštou,	v	jejíž	blízkosti	Mahen	vyrůstal.	 
Ve	zdejších	rozlehlých	zahradách	a	sadech,	nad	rybníkem	napájeným	říčkou	
Brslenkou,	přece	jen	nacházel	prostředí	a	čas	na	klukovské	sny	a	dobrodružství.	
Dnes	je	zde	pěkně	parkově	upravená	a	veřejnosti	přístupná	část	města;	pocit	
z	„velikého	tajemství	samoty“,	o	kterém	se	zmiňuje	Mahen,	zde	lze	zažít	jen	
sotva.
	 V	rybniční	hladině	se	zrcadlí	štíhlé	věže	prastarého	katolického	a	podstat-
ně	mladšího	 evangelického	kostela.	Vedle	 něj	 stojí	 od	 začátku	 20.	 století	
dvouposchoďová	budova	bývalého	evangelického	učitelského	ústavu,	patřící	
dnes	diakonii	Českobratrské	církve	evangelické.	Učitelské	vzdělání	na	něm	
ve	dvacátých	letech	minulého	století	získali	i	budoucí	spisovatelé	Josef	Věromír	
Pleva	a	Bohumil	Říha.	
	 Nabízí	se	otázka,	proč	stejný	ústav,	jehož	starší	budova	zde	rovněž	ještě	
stojí,	neabsolvoval	i	z	chudé	evangelické	rodiny	pocházející	Antonín	Vančura.	
Vždyť	vzdělání,	potřebné	k	učitelskému	povolání	a	tedy	k	obživě,	by	zde	do-
sáhl	podstatně	dříve,	s	nižšími	náklady!	Ale	zrodila	by	se	pak	vůbec	ta	umě-
lecky	mnohostranná,	neklidná	až	démonická	osobnost?
	 Přemýšlel	jsem	o	tom,	když	mě	rychlík	odvážel	serpentinami	železnice	 
z	Čáslavské	kotliny	ke	Golčovu	Jeníkovu	a	dále	zpět	na	Moravu,	kde	i	neklid-
ný	Mahen	našel	svůj	definitivní	nový	domov.
	 I	teď	jsem	v	jeho	rodné	krajině	marně	vyhlížel	tu	mez	se	šípkovým	květem	
mládí,	po	které	se	stůně	navěky.	
  





Z dlny Jiho Mahena 

	 V	loňském	Milíři	jsme	v	této	rubrice	otiskli	básně	Bizarní	píseň	a	Nalo-
mené	květy,	pocházející	ze	souboru	básní,	které	posílal	Jiří	Mahen	počátkem	
20.	století	slečně	Malvíně	Smetánkové	do	Brna.	Nyní	k	nim	přidáváme	další	
čtyři	básně	spolu	se	čtyřmi	dopisy.	Opět	nám	je	poskytl	–	společně	s	potřeb-
nými	 informacemi	 a	 otištěnou	 fotografií	 –	 adresátčin	pravnuk	Pavel	Nečas	 
z	Ústavu	jazyků	Lékařské	fakulty	UK	v	Hradci	Králové.	
	 Malvína	Smetánková	(1883–1977),	provdaná	Nečasová,	byla	sestrou	slavis-
ty	Emila	 Smetánky	 (1875–1949)	 a	matkou	 literárního	 historika	 Jaroslava	 
Nečase	 (1913–1988).	Mahen	 ji	 poznal	už	 jako	 student	mladoboleslavského	
gymnázia.	Své	básně	a	dopi-
sy,	dnes	uložené	v	Památní-
ku	 národního	 písemnictví	 
v	Praze,	 jí	 posílal	 nejenom	 
z	Mladé	Boleslavi,	ale	i	z	Pra-
hy,	kde	studoval	na	Filozo-
fické	fakultě	UK,	a	z	rodné	
Čáslavi.	
	 První	dopis	 otiskujeme	
s	několika	výpustkami:	jde	
hlavně	 o	 korespondenční	
klišé	 a	 citáty	 z	 děl	 Johna	
Ruskina	 a	 Jana	 Preislera.	
Tento	 list	 –	 stejně	 jako	 tři	
následující	dopisy	–	je	cenný	
především	 jako	 svědectví	 
o	Mahenovu	vztahu	k	adre-
sátce.	Je	však	též	výpovědí	
o	jeho	tehdejším	životě,	přá-
telích,	studiu	a	četbě	(kromě	
Ruskina	 zmiňuje	Augusta	 Foto: Atelier Rafael 





Strindberga	a	Knuta	Hamsuna),	 jakož	i	o	duševním	rozpoložení	a	začátcích	
literární	 tvorby.	Adresátčinou	 sestřičkou	 je	míněna	Bohuslava	Smetánková	
(1885–1920),	provdaná	Víšková.	
	 V	druhém	dopisu	Mahen	píše	 zejména	o	 sobě,	 o	 svém	studiu	 a	 životě	 
v	Praze;	při	zmínce	o	své	povaze	cituje	básníka	Josefa	Holého.	Jádrem	jeho	
třetího	listu	je	niterná	sebereflexe.	Schází	v	něm	úvodní	oslovení	adresátky,	
jež	chybí	i	u	čtvrtého	dopisu,	u	nějž	není	uvedeno	ani	datum	a	místo	vzniku.	
Z	textu	ovšem	vyplývá,	že	byl	napsán	na	konci	Mahenova	pražského	studia,	 
a	to	někde	mimo	Prahu.	Odráží	se	v	něm	pisatelova	nechuť	k	učitelské	profe-
si,	která	se	později	projevila	jeho	dezercí	k	novinářské	práci.	
	 Pokud	jde	o	zmíněnou	čtveřici	básní,	opět	v	nich	dominují	milostné	mo-
tivy	a	reflexe	autorova	vztahu	k	adresátce.	Mimoto	dotvářejí	obraz	počátků	
Mahenovy	básnické	tvorby.	Je	tu	možno	vidět	vlivy	sovovského	impresionismu	
či	 hlaváčkovské	melancholie,	 pominout	nelze	 ani	máchovskou	 aluzi.	Třetí	
báseň	neměla	název,	a	tak	jsme	ji	nazvali	počátečními	slovy	prvního	verše.	
	 V	 roce	2015	uplynulo	devadesát	 let	 od	vydání	Mahenovy	knížky	Husa  
na provázku,	kterou	vydal	na	podzim	roku	1925	Otakar	Štorch-Marien	jako	
110.	svazek	edice	Aventinum.	Vyšla	v	úpravě	Karla	Teigeho	a	Otakara	Mrkvičky,	
vytiskl	 ji	František	Obzina	ve	Vyškově.	Mahen	v	 její	 předmluvě	osvětluje	
název	tohoto	svazku	šesti	„filmových	nápadů“:	inspirovalo	ho	setkání	s	krás- 
nou	bílou	husou,	jež	na	provaze	za	sebou	vedla	člověka.	Poté	formuluje	pova-
hu	divadla,	které	„by	se	odpoutávalo	od	 logiky	a	výstavby	a	 stavělo	denně	
nějak	jinak“,	které	by	„místo	textů	dostávalo	jenom	náčrtek	libreta“.	
	 Sám	tedy	napsal	šestici	takových	libret,	z	nichž	
ovšem	měly	vzniknout	nikoli	divadelní	hry,	nýbrž	
filmy.	Navzdory	tomu	byla	některá	 libreta	zdra-
matizována,	například	dvě	z	nich	inscenoval	Jind-
řich	Honzl	v	Osvobozeném	divadle	v	letech	1926	
a	1928.	Běží	o	tyto	texty:	Klaun	Čokoláda,	Váleč-
ná	loď	Bellerophon,	Muž	který	sedí	a	přece	jde,	
Trosečníci	 v	manéži,	Diderotovci	 a	Král	David	
mezi	psy	a	kočkami.	Knížku Husa na provázku,	
která	v	lecčems	koresponduje	s	poetismem	a	pod-
le	 níž	 bylo	 nazváno	 známé	 brněnské	 divadlo,	 
přibližujeme	ukázkou	z	posledního	libreta.	





	 Ve	třetí	části	rubriky	přetiskujeme	dvě	Mahenovy	básně,	které	objevil	Jiří	
Rambousek	v	prvním	 ročníku	 Indexu.	Tento	kulturní	 časopis,	 vycházející	 
v	letech	1929–1939,	redigoval	Bedřich	Václavek	s	okruhem	spolupracovníků,	
mezi	nimiž	byl	 v	prvních	 čtyřech	 ročnících	 i	Mahen.	Obě	básně,	nazvané	
Zbojnická	a	Erb,	časově	spadají	do	mezidobí,	na	jehož	počátku	Mahen	vydal	
výbor	Básně	 (1928)	 a	 na	 jeho	 konci	 roku	 1934	 přišel	 s	 básnickou	 sbírkou	 
Rozloučení s jihem	a	se	skladbou	Požár Tater.

(jp) 

list y Ma lv í n ě

V Mladé Boleslavi 8. října 1901
Má nepřítomná! 

 Odpustíte jistě, píši-li Vám v takovéto hrozné obálce atd. Činím tak proto, že 
vím, kterak dopisy dostávají se do nepravé ruky. Vyhýbám se tomu. – Dopis Váš mne 
„potěšil“. Jest to obyčejná, bezlesklá fráze, kterou se mnohdy a rádo začíná. Myslím, 
že činím výminku. (…) 
 V oktávě celkem jest nás 32. Všichni zase pohromadě, těšitelé vespolné, houfec 
mladých, rozpálených hlav plných různých problémův luštitelných i nerozluštitelných. 
Můj nynější život jest podobný dosti Vašemu; byt jako vloni, kde se dusím, a přátelství 
s Tichým. Nalézám v něm přítele upřímného, přítele, kterého jsem již dávno míti měl. 
Učíme se spolu často; vycházky naše směřují do Kosmonos nejvíce, kde učíme se ruš-
tině a angličtině u jistého žurnalisty. Toť takřka sváteční paprsek do dnů školských. 
Jinak pravšední život. 
 A tak nudná próza dnů podzimních rozvíjí se den ke dni v mlhavější a mlha-
vější řádky, že člověk rád sahá po tom, co se mu stává drahým a milým: po peru  
a knize. A to jest dnes mým koutkem oblíbeným, kam rád zalézám. Jedině to zdá se 
mi pravým životem při živoření školním. Jest to úlevou duševní, které nemohu  
postrádati. Píši do některých časopisů a mám štěstí oblažovati občas něčím svět.  
Ale připadá mi stále to víc a více ničím pěkným, zbylo ve mně něco z dekadentství, 
jemuž dříve jsem holdoval.
 Vzpomínávám často zpět a lituji, jen lituji. Přiznávám se. Jistě přicházel jsem 
Vám divným, prázdným, snad roztržitým někdy. Nebyl jsem ustálen. Co dnes bych 





za ty doby dal! Ovšem tehdy! Četba Strindbergova působila na mne dojmem až 
přílišným. A já byl hrdý slaboch. Lituji těch dob. Snad tehdy už ten předčasný podzim 
zapad ´ do mé duše, podzim předčasný. Škoda těch dob! Byla to násilná reakce nitra, 
kterou jsem prováděl s bolestnou rozkoší, chtěje stanoviti si morálku silných. (…) 
 Čtete hojně? Nemohl bych dosti vřele Vám odporučiti č. 228–230 ze Světové 
knihovny – jest to Ruskinovo Sezam a lilie. Čtu tyto tři přednášky se zápalem již 
podruhé a ctím ducha, který je psal. Čtěte je a přečtěte si i kapitolu druhou Lilie  
a čtěte ji znovu a znovu. Pročítal jsem ji několik večerů a vzpomínal jsem a přisvěd-
čil jsem mnohému i z předmluvy. Díky, že jsem přisvědčiti mohl. (…) 

Srdečně Vás zdraví 
Váš Ant. Vančura 

Pozdravuji i Vaši sestřičku B! 

Praha 27. října1902 
Milá slečno! 

 Někdo se ozývá po dlouhé době. Napsala jste mně o fotografii – dověděl jsem se 
toho teprve od Lochmannů, nevěděla jste mou adresu, již já nespěchal Vám sdělit. 
Přirozeně; já (odpusťte mi jarní náladovou sentimentálnost atd.) četl Vaše dopisy 
(dva celkem) s neuspokojením. Bůhví co jsem tam čekal; něco z experimentů novějších 
lidiček – a ještě něco vedle toho atd. atd. 
 A pak jsem si řekl: Tak jako všude jinde, tak bude dozajista tomu i zde. Poro-
zumíte mi. A četba (jaká!) tu povahu mou ještě více upravila a rozmanitými cestami, 
z nichž několik neminulo bez střetnutí se s těmi, jež jsem měl kdysi v úctě a pak 
nenáviděl, dovedla k tomu: Ne, nezlob se, pane člověče, / co bylo, nu ať uteče! (Holý) 
 Je to vlastně směšné psát to Vám teď. A pak psal bych jinak – ale mluvím od 
jisté doby hrozně nerad o vnějším: kam chodím, co dělám atd. Ale přece popíšu  
Vám trochu sebe dnes. Přečítám, co jsem napsal, a vidím mnoho logických skoků. 
Vytušíte je asi. Ostatně: přijeďte do Prahy někdy, snad bychom si o tom pověděli více. 
 Studuji filozofii (češtinu – němčinu atd.). Praha mne v ledačems zklamala  
a zůstavila chladným. Více mne strhl život a ruch, život, který se zde musí prožít  
a jehož síla bije tu, tvoří a boří před mým zrakem. To je to nádherné a přitom tak 
špinavé! Bydlíme tři pohromadě v Ottově domě na Karlově náměstí. Včera slavili 
jsme svátek: náš primus (mimochodem řečeno Čáslavák – a jak jsem se tu teprve  





v Praze dověděl – můj bratranec nebo čert ví co) vydal sbírku a byl včera strašlivě 
nadšen i rozechvěn. Jsme v literárním proudu úplně. Tak se píše, bije do uznaných 
lebiček, tropí se demonstrace v malém, recituje se, politikaří se. (…) To je dnešní můj 
život – od Boleslavi hodně odlišný.
 Doufám, že smím čekat na nějaký upřímný dopis od Vás s upřímnější podoben-
kou. Ozve se někdo také po dlouhé době? Zatím čekám. 

Slečnu sestřičku i Vás srdečně zdraví 
Ant. Vančura 

Čáslav 27. dubna 1903 

 Píši Vám z cesty; jsem v Čáslavi u odvodu vojenského. Odpovídám Vám toliko 
krátce, abyste dopis obdržela ihned. Doufám, že mi jako příteli odpovíte (a snad více 
než jako příteli). Mohl-li Vás někdo někdy lépe chápati než dnes já, nevím a netoužím 
ani zvědět. To mi je úplně lhostejno. 
 Vím jen dnes – co se stalo. A jsem šťasten. Nevěděla jste ani, jak to se mnou  
v oktávě dopadalo. – Tak: jsem dnes v Praze sám, na nikoho odkázán, nikým neko-
mandován – každý svůj krok jsem si vybojoval. Jsem volný – a jsem hrd na to.  
Ale k té hrdosti scházela mi něčí něha, scházel k přísnosti dobrovolně pyšné samoty 
svit slunce. Rozumíte mi, jistě. A tak čekám Váš dopis. Odpovím Vám ihned a tak, 
jak mi bude srdce diktovat. A budu čekati i Vás. Vím, že se nezklamu. Tolik věřím. 

Váš 
A. Vančura

 Psaníčko jsem přečetl. A děkuji Vám za ně. Měl jsem ze všeho dost upřímné potě-
šení. A to hlavně proto, že jste se tak šťastně rozplácala. To je skutečně něco závidě-
níhodného. Pořád to prosté srdce. Člověk aby měl před Vámi nějaký nehorázný respekt. 
 Ale podruhé se tolik nesmějte mým řádkům. Napíšu-li já Vám, že Vám nenapíšu, 
proč mne ta státnice žere, nenapsal jsem Vám to proto, abych nějak sentimentálně 
vzdychal. Pánečku, pane! Kdybych se já chtěl oženit! Ale já mám příliš vážnější věci 
v hlavě – řekněme: něčí zdraví, něčí klid a dozrávání atd. (Nesmějete se, že?) A tu 
mi ta státnice chvílemi podráží nohy. Ostatně ta příšera má někdy u mě papírové 
zuby. Ani kousat nedovede. 





 A to se mi zdává o hezčí pohádce života, než je zrovna postátnicová kantořina. 
Někdy říkám, že budu raději tahat oponu u divadla než učit. A kdybych chtěl, mohu 
s tím seknout. Na podzim dostával jsem místo žurnalisty, 23 zlatých týdně a čert ví 
co ještě. A už mi to pálilo konečky prstů. A pak jsem sebou bacil do postele a vzteky 
stonal čtrnáct dní, až kluci nade mnou brečeli a naříkali. 
 Přál bych Vám také, abyste se měla v každém případě dobře. A že se máte dobře, 
to i mně dělá dobře. A že jste hrozně spokojena – i já jsem teď hrozně spokojen.  
Moji hoši neumějí nic a já je miluji od 8–10. Od 10–12 spím za katedrou. Literatu-
ra spí se mnou. Krmím ji jednou za 14 dní básničkou, že by nad ní ani ševci nad 
hrobem nezazpívali. Ale tomu všemu se říká někdy u nás: man wird g´scheiter.  
A Vy také jste nějaká g´scheiter. Jenže tomu říkáte: studánka blaha uvnitř. Nu vidíte: 
lidé se potkávají znova a rozumějí si. Není to opravdu hezké? 
 Verše dostanete. Knížky pro knihovničku snad seženu. A v Praze snad tak na-
mátkou – požvanit si? Přijedu opisovat Klácela z Náprstkovy knihovny. Dá se 
prolongovat i druhá práce? Prameny jsou v Praze. A rukopisy! Tady to nejde! 
Moji ogarové pojedou já nevím dosud kam. Poradím se s nimi. 

Pozdravuje Vás 
příliš rozumný J. Mahen 

vz P oM í n k a 

Víte, to divný byl večer: 
vlak supě v kolejích letěl, 
kouř házel poslední stíny; 
oblaka v dumách jen táhla 
a tepot znavených vesel 
se v disonanci nervů třás líný. 

Večerních otřes zvonů zádumčivých 
v ohlasech do duše padal mi snivých, 
v ohlasech zamlklých chvil 
při okně zřel jsem tenkrát jen vás 
vyhlížet do dálky a pak váš vlas 
kol skrání – – – to jsem na chvíli snil… 





nezná Mé

Kol hlavy smutné kadeře…
Já často na ně jsem se díval… 
A že se pnou kol čílka vám, 
och, nikdy bych jim nezazlíval – – – 

A nevím proč, teď často si 
vpodvečer sny zas spřádám 
a jenom vím, že zazlívám 
teď vlasům těm… a skládám 

si světlé slunce paprsky 
v hedbávných vlasů nitě – – – 
a chtěl bych něco vykouzlit: 
má neznámá (?), snad víte? 

A pak vždy: ó, přijde jistě – – –
 jistě ta píseň má s touhou, 
záplava paprsků dohoří 
a já mám … vidinu pouhou… 
 
Pak zdá se mi, že v dáli kdes
 se peří bílé kývat zřím 
a očí dvé že hledí tak 
s tím úsměvem tak záhadným… 

A peří sněhové z čepičky rozmarné 
na vašich kadeřích v neklid se houpá, 
ta píseň o čílku, o vlasech 
tak často v duši mi stoupá… 

až PůJde te… 

Až půjdete snad sama opuštěným parkem, 
kde k životu zas znovu všecko rozkvétá, 
až vzpomenete kdes že blízko bloudil často
ten, k němuž snad duch váš rád odlétá, 

a ucítíte zážeh májového jitra 
a hlavičku svou zlatou v dumách skloníte: 
dech večera ji zlíbá, zhalí snivým nachem, 
snad tenkrát v pohádkách své oči sklopíte.

Zář nových pocitů se v nitru rozechvěje, 
v les stromů zamlklých o štěstí píseň nová 
se rozezvučí vánkem; štěstí takové 
i v klidu přírody – to nemá slova, slova…





dusn ý v e č er šeP tá… 

I.

Dusný večer šeptá – pláče, tesklivě pláče – 
ve stínů stromů zlacených hebkými řasami
tisíce paprsků záplavy sluneční…
Ticho teď, ticho: dozněly housle – 
Kdes ještě v dáli rozchví se poslední tón,
v poslední finále dozvučí mlhy; 
tam v dáli něco se ztrácí,
v dál opuštěnou něco odlétá – – – 

II. 

Bloudím parkem osamělým, smutným.
Cítím vše že k životu se hlásí. 
Vím, že někdo pozvolna a tiše 
za mnou přijde – sevře stromů vlasy,
svět celý uzavře zelenou spoustou 
pučících listenů: břízy se skloní – – – 
Mácho, och, Mácho, jak to v tvém Máji 
toužně a smutně tak zvoní… 

III.
 
Snad dávno měl jsem odhodit 
vše přes palubu, nemyslet, 
že doufat v něco smím – – – 
teď všechno vadne v záchvěvech, 
v posledním nervů slídění, 
já chvíli bděl, teď sním…
Ti lidé prázdné hovory
pospolu často vedou 
v podvečer májových dní. 
Proč jenom, řekněte, 
proč jenom o vás mi 
písně ty tak smutně zní? 
Bože můj, proč? Někdo jde dolem, 
veselou zpívá si píseň ve smíchu, 
popěvkem monotónním o lásce zpívá. 
Jak gamin bulvárů hvízdá si k tomu 
občas se zasměje přihrublým smíchem 
a teď si započal: Ztracené štěstí… 





husa na Prová z ku

Král David mezi psy a kočkami 

 Od nepaměti vyjíždívali všichni králové do bitev a dobrodružství – na voze 
bitevním – faraoni – všichni perští a asyrští vládcové – Alexandr Makedonský.  
I Žižka stával v bojích, když šlo do tuhého, na prvním voze – a svým palcátem 
srážel dolů pět křižáků najednou. Jezdíval na válečném voze Saul i pozdější král 
David. 
 Ale nikdo z nich nesahal ani po kotník Honzovi Svítilů a ševcovic Pepkovi, když 
vyjížděli ráno – s vozíčkem a dvěma psy – a se čtyřmi nůšemi, plnými housek, rohlí-
ků a bandorů – z Čáslavi přes Drobovice do Tupadel! Tatínek Honzův byl pekař 
– na pomocníka neměl – a tak ráno hocha vzbudil – Honza si zašel pro kamaráda 
– okšírovali psy (Tygr a Feldman jim říkali) – a jelo se! 
 V létě byl to jeden z nejslavnějších výjezdů – neboť na všech stranách volalo 
slávu kohoutí vojsko – a po hřebenech Železných hor chodilo ohromné slunce a šplý-
chalo zlatem na celý kraj – který hučel jako probouzející se prales. 
 Pepek obyčejně za půl hodiny na voze válečném usnul – ale Honza bděl – bděl 
a viděl – viděl spousty ohromných ptáků v oblacích – viděl černé koně Noci pádit  
za obzor – viděl trpaslíky, jak utíkali po mezích dolů do starých pískovcových  
děr – kam vojáci při cvičení házeli patrony – patrony, z nichž se dělaly píšťaly a jež 
se neprodávaly nikomu. 120 kusů bylo jich u Svítilů schováno za komínem – bohat-
ství neuvěřitelné – munice, kterou se měla podrobit celá Amerika!
 V zimě bylo té slávy daleko méně. Vítr skučel nocí – a bylo citelně chladno – ten-
kráte se také musel otevříti v kapse nůž, neboť lupičů byla plná silnice – a sem tam 
ukázalo se ledacos, co už ani nebyl člověk – zamávalo to v povětří rukama, zana-
říkalo a uteklo. Ale vůz hrčel, psi začali štěkat – Honza hvízdal – a temné mocnos-
ti prchaly, prchaly zděšeně… 
 Tak dobývali na voze válečném Honza s Pepkem svůj svět. 





Karikatura Jiřího Mahena a Bedřicha Václavka od Jaroslava Krále 





Bá sn ě z i n dex u

Zbojnická

Zastavte se, zastavte se nade mnou,
věčné věci se svou láskou tajemnou!
Pohár zmaru, když se nejvíc nakloní,
z vás jen kdesi pod sluncem to zazvoní,
člověk že je brat
všeho bez výhrad.

Zastavte se, zastavte se nad námi,
věčné hvozdy s hrou, jež duši omámí,
šťastni když a bezpečni se cítíme,
my to víme, s vámi že se řítíme
v dálku, kde je hrob
všeho bez ozdob... 

Stůjte však, ó stůjte – ještě okamžik,
než vás protne náhle vzteklý běs a křik!
Pohár zmaru už se sklání se stolu,
slyšte nás, jak hynem všichni pospolu:
Poslední náš den!
Nože všichni ven!
 
(Index	1,	1929,	č.	2,	s.	7)

Erb

Kdys králi ho dávali chudáku
z milosti s úsměvem slečen,
i vola jsi musel vzít do znaku
a býti zaň pokorně vděčen.

Ten erb, který život nám maluje,
přečasto viděti není,
a místa že čím dál míň na hru je,
to prostě na chlapu cení:

Jen tvůj sen kdys na milost vezme tě,
ne kázeň snad z cizích ti výhrad,
svou odpověď hledej si na světě
a nemusíš nic ani vyhrát!

(Index	1,	1929,	č.	9,	s.	3)	





Vzpomnka Jaroslava Seiferta 

	 V	 roce	1982	vydalo	nakladatelství	Československý	spisovatel	objemnou	
knihu	Jaroslava	Seiferta	nazvanou	Všecky krásy světa,	která	už	roku	1979	vyšla	
v	 samizdatové	Edici	Expedice	a	o	dva	 roky	později	v	nakladatelství	 Index	 
v	Kolíně	nad	Rýnem	a	 v	nakladatelství	 Sixty-Eight	Publishers	 v	Torontu.	
Definitivní	 vydání,	 eliminující	nakladatelské	 zásahy	 z	 oficiální	 verze,	 však	
pochází	 až	 z	 roku	1992.	Seifert	 v	 těchto	 „příbězích	 a	 vzpomínkách“	–	 jak	 
zní	podtitul	knihy	–	evokuje	svoji	životní	cestu,	uplynulá	léta	a	mnoho	zná- 
mých	 i	méně	 známých	osobností.	 Je	mezi	 nimi	 též	 Jiří	Mahen,	 s	 nímž	 se	 
Seifert	 seznámil	prostřednictvím	Františka	Halase.	Následující	 ukázka	 za- 
chycuje	seznámení	obou	básníků	a	pak	jejich	setkání	s	Mahenem.	

(jp)

 V Brně na Cejlu, asi v těch místech, kde rodiče Mařenky, manželky E. F. Bu- 
riana, měli hostinec, setkal jsem se poprvé s Halasem. Zastavil mě mladý muž  
a povídá mi do očí: 
 „Že ty jsi Seifert!“ 
 A já na to bez rozmýšlení: 
 „A ty jsi Halas.“ 
 Tak vzniklo přátelství, které skončilo až Halasovou, žel tak předčasnou smrtí. 
Bylo krásné. Vzpomínám na ně s upřímným povzdechem a lítostí. (…)
 Sotva jsme se poznali, seznámil mě Halas s Mahenem. Halas Mahena miloval. 
A mě, musím se přiznat, okouzlil Mahen hned napoprvé a přitom navždycky.  
Měl něco příjemně mefistofelského, co zářilo z jeho tváře. Viseli jsme mu vždy na 
ústech a vše, co říkal, bylo zajímavé a vtipné. Četli jsme nadšeně jeho Plamínky,  
Díži a jeho román Kamarádi svobody hučí mi v hlavě podnes a živě mi ve vzpo-
mínkách utkvěla scéna, jak jedna z hrdinek sama rozpínala milenci knoflíky na  
své blůze. 





Karikatura Jaroslava Seiferta od Františka Bidla

 V sadech na Kolišti, blízko divadla, byla kavárna. Byla to tenkrát kavárna jen 
letní. Sedělo se tam na vyvýšeném dřevěném pódiu pod barevnými plachtami a bylo 
to tam jako na palubě parníku. Sedávali jsme tam s Halasem a Černíkem téměř 
denně. Někdy si k nám přisedl i Mahen. Podél kavárny proudila brněnská odpoled-
ní a večerní promenáda. Mahen živě reagoval na pozdravy. Znalo ho téměř celé 
české Brno. Zvláště lidé z divadla. Někdy zavolal pýřící se baletky a slavnostně  
nás představil jako tři mladé adepty poezie a přikázal jim, aby nad námi neohr- 
novaly nosíky, protože z nás budou slavní básníci. A pak vám mohou být dobří. 
Kdoví k čemu – dodával a potutelně se zasmál. Byli jsme šťastni z jejich úsměvů, 
které ovšem patřily víc Mahenovi než třem nesmělým mladíkům. 
 Mahena měli rádi všichni. Bože, kdybych na všechno zapomněl, na toto jistě 
nikoli. 





Literrn lto  

	 Před	osmdesáti	lety	otiskly	Literární	noviny	–	v	čísle	16/1935	–	sedm	kreseb	
Františka	Bidla	(1895–1945)	společně	nazvaných	Literární	léto	1935.	Prováze-
ly	fiktivní	spisovatelské	odpovědi	na	tuto	otázku:	Co	budou	dělat	naši	spiso-
vatelé	o	prázdninách?	Josef	Hora	s	Františkem	Halasem	říkají,	že	spolu	pojedou	
na	tandemu	na	Podkarpatskou	Rus,	kde	už	je	Ivan	Olbracht.	S.	K.	Neumann	
hodlá	odpovídat	na	gratulace	k	šedesátinám,	Jindřich	Hořejší	pojede	do	Zala-
meje	navštívit	pana	sudího	a	Jaroslav	Seifert	se	chystá	na	katolickou	olympiá-
du.	Vladimír	Drnák	 (J.	V.	Rosůlek)	 chce	vyjednávat	 s	nakladateli.	Osmým	
dotazovaným	spisovatelem	byl	Jiří	Mahen,	který	v	prázdninových	měsících	
mínil	chytat	ryby.	Čtyři	kresby	z	uvedené	sedmičky,	jíž	si	připomínáme	též	
letošní	dvojí	výročí	jejího	autora,	byly	přetištěny	v	Bidlově čítance	(1959).	

(po)





Zemel Ji Vanura 
Ja na červ en ková

	 Jiřího	Vančuru,	jednoho	ze	synovců	Jiřího	Mahena,	historika,	nakladatel-
ského	redaktora	a	novináře,	jsme	kdysi	četli	v	Mladé	frontě,	Práci	a	posléze	 
v	Literárních	novinách.	Přispíval	do	ineditních	Listů,	po	revoluci	se	stal	v	roce	
1990	jejich	šéfredaktorem.	Načas	je	přenechal	Petru	Uhlovi,	později	byl	členem	
redakce	Listů	olomouckých,	vedených	dnes	Václavem	Žákem.	Za	normali- 
zace	psal	pod	cizími	jmény	a	živil	se	jako	čerpač	vody.	Podepsal	Chartu	77	 
a	založil	ineditní	edici	Mnemosyné,	v	níž	vyšel	například	George	Orwell.	
	 V	roce	1989	patřil	k	prvním	zakladatelům	Občanského	fóra,	pomáhal	za-
kládat	i	kulturní	časopis	A2.	Vydal	mimo	jiné	knihy	Naděje a zklamání – Praž-
ské jaro 1968	(1990)	a	Einsteinovo řešení světa bez válek	(2001).	29.	července	2015	
ve	věku	86	let	po	krátké	nemoci	zemřel.	Pohřeb	se	konal	6.	srpna	v	Nové	síni	
na	Olšanech.
	 Vančura	byl	 člověk	 skromný	–	 jeho	paměti	nikde	neseženete,	 vydal	 je	
soukromě	ke	svým	osmdesátinám	jen	v	nepatrném	nákladu,	který	stačil	rozdat	
členům	rodiny	a	několika	nejbližším	přátelům.	Poznáváme	v	nich	osobnost,	
která	–	byť	pozitivně	naladěna	–	dost	často	nejde	s	proudem.	Například	nemá	
v	oblibě	meditace	o	českém	charakteru.	Vzpomíná	na	léta	okupace,	na	„árijský	
pozdrav“,	kterým	muselo	začínat	vyučování,	na	hajlující	Václavské	náměstí.	
Nijak	ho	to	nepobuřuje,	třebaže	mu	nacisté	ve	čtrnácti	letech	popravili	otce	 
a	zavřeli	bratra	–	pro	lidi	prý	to	zvedání	rukou	byla	formální	záležitost!	
	 Porozuměl	i	Benešovi	v	osmačtyřicátém,	který	nechtěl	opakovat	předvá-
lečný	útěk.	Na	věcech	tragických	či	hanebných	dokázal	najít	i	dobré	stránky:	
po	odhalení	atentátníků	na	Heydricha	si	lidi	tajně	oddechli,	ale	on	je	neodsu-
zoval,	 přestože	 jeho	otec,	 spolupracující	 s	 nadporučíkem	Opálkou,	 jedním	 
z	atentátníků,	tehdy	přišel	o	život	–	pro	většinu	skončilo	jedno	hrůzné	období!	





	 Rovněž	pozdější	odchod	z	 redakce	k	čerpání	vody	byl	 i	„zdravou	prací	 
v	přírodě“,	bez	schůzí	a	stresů,	které	prožívali	zůstavší	kolegové.	Byla	to	i	doba	
dovolených,	radostného	otcovství,	výletů	a	sportu.	Vedle	tuhé	stranické	cen-
zury	ve	Státním	nakladatelství	politické	 literatury	či	„transplantace“	 (shora	
neschválené,	již	očíslované	stránky	se	vytrhávaly	a	autor	byl	nucen	nahradit	je	
jalovým	textem)	si	všímá	i	toho,	jak	se	tehdy	věnovala	knihám	nesrovnatelně	
větší	ediční	péče	než	dnes...	
	 Naše	kultura	je	opět	o	jednu	tvůrčí	osobnost	chudší.	

(Redakčně upravený text, jehož jiná verze vyšla 4. srpna 2015 v Lidových novinách.)





Redakn oprava 

	 V	předloňském	Milíři	 (15/2013)	došlo	při	 redigování	 studie	Jiřího	Ram- 
bouska	Braňte	knihu!	aneb	Dopis,	který	chyběl	v	řadě	k	chybě	na	straně	11:	
místo	formulace	„Ladovo	zdraví	se	však	v	následujících	letech	postupně	zhor-
šovalo…“	má	být	správně	„Mahenovo	zdraví…“	V	 loňském	Milíři	 (16/2014)	 
je	Rambouskova	studie	Mahenův	brněnský	román	a	jeho	kritici	(I)	na	straně	
18	 doplněna	 ilustrací	E.	 Š.	Kostrhona	 z	 edice	Mahenova	 románu	Nejlepší  
dobrodružství	 z	 roku	 1950,	 přičemž	 je	 uvedeno,	 že	 jde	 o	 třetí	 vydání.	 
Ve	skutečnosti	běží	o	vydání	druhé:	mylný	údaj	byl	redakcí	převzat	z	tiráže	
uvedené	edice.	Docentu	Jiřímu	Rambouskovi	se	za	tyto	chyby	omlouváme.		
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