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J I Ř Í P O L Á Č EK

Společnost Jiřího Mahena, založená na konci roku 1993, pokračovala
i v roce 2014 ve svých aktivitách zaměřených na bližší poznávání Mahenovy
tvorby a životních osudů, ale i na rozvíjení mahenovských tradic v literatuře,
divadle či knihovnictví a na propagaci Mahenova odkazu v médiích. Dne
11. června 2014 se konala valná hromada a zároveň schůze rady, která se sešla
ještě 25. září 2014.
Na valné hromadě byl ve shodě s novým Občanským zákoníkem změněn
statut společnosti: dosud byla občanským sdružením, nyní je spolkem. Byla
také zvolena nová rada, mající toto složení: Jiří Poláček (předseda), Ivan
Němec (místopředseda) a členové Eva Bekéniová, Lenka Búřilová, Jana
Černá, Josef Gogela, Monika Kratochvílová, Dagmar Kusá, Jiří Rambousek
a Vít Závodský.
Na všech setkáních Společnosti Jiřího Mahena se řešila její finanční situace, jež není uspokojivá. V letošním roce nás finančně podporuje jenom
Pedagogická fakulta MU, neboť část nákladu Milíře je určena pro studenty
bohemistiky. Česká spořitelna sponzorství ukončila a žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje byla zamítnuta: z kanceláře hejtmana
mi bylo sděleno, že v tomto rozpočtu se nenašly žádné volné finanční prostředky. Na naší svízelné finanční situaci se podílí i to, že všichni členové
náležitě neplatí členské příspěvky. Proto je chci k jejich řádnému placení
vyzvat (výše příspěvku činí 100 Kč, účet SJM je 254 733 159/0300). Současně
zvu do našich řad další zájemce: přihlásit se lze na adrese cerna@kjm.cz.
Na valné hromadě se rovněž řešily webové stránky Společnosti Jiřího
Mahena, které bude nutno zřídit. Dosud totiž informace o této společnosti
přinášejí pouze webové stránky Knihovny Jiřího Mahena, na nichž lze najít
i poslední dva Milíře. O nich také informovala některá periodika (KAM v Brně,
Jihlavské listy, Český jazyk a literatura, Komenský), celostátní deníky a literární časopisy je však vesměs ignorovaly.



A nyní již obraťme pozornost na nový Milíř. Letošního 22. května uplynulo pětasedmdesát let od Mahenova tragického skonu, a tak toto výročí
připomínám – po celostránkovém Mahenově medailonu otištěném 7. června
2014 v Lidových novinách – statí zahrnující i různé reakce na Mahenovu smrt.
Jiří Rambousek poté analyzuje Mahenův román Nejlepší dobrodružství
(po Janu Lacinovi, který o něm psal v loňském čísle), přičemž v příštím
Milíři se soustředí na jeho soudobý kritický ohlas a soudy z padesátých a šedesátých let. Rambouskovu analýzu doplňuje rozhovor s autorem řečeného
románu, přetištěný z časopisu Panorama.
Další dva příspěvky jsou věnovány Mahenovým dramatům: František
Všetička interpretuje hru Chroust a Naděžda Peňáková pojednává – v návaznosti na svoji stať o Janošíkovi z Milíře 14/2012 – o Mrtvém moři. V cyklu
Krajiny Jiřího Mahena Jan Lacina evokuje Mahenovy rybářské výpravy na
jižní Moravu. V následující rubrice opět nahlížíme do Mahenovy dílny – tentokrát otiskujeme jeho dvě rané básně a přibližujeme Knížku o českém charakteru a básnickou sbírku Požár Tater. Jana Černá iniciovala vzpomínkový text
herce Vladimíra Krátkého, jehož znají i návštěvníci Mahenova památku.
Šestnáctý Milíř uzavírají má ohlédnutí za třemi významnými členy Společnosti Jiřího Mahena Jiřím Sedlákem, Dušanem Jeřábkem a Milošem Kročilem,
jakož i vzpomínka Víta Závodského na teatrologa Bořivoje Srbu, který stál
u zrodu Divadla Husa na provázku.
Následující stránky tedy místy zatěžuje břímě smrti, avšak je třeba ho unést
a vyrovnat se s ním po způsobu básníků – s vědomím jeho přirozenosti a s pohledem upřeným dopředu. Příkladem budiž verš z básně Františka Halase
Smrt Jiřího Mahena, obsažené v první stati: ráno pije tmu…



J I Ř Í P O L Á Č EK

Ve čtvrtek 22. května 2014 uplynulo pětasedmdesát let ode dne, v němž
Jiří Mahen ukončil svůj život. K sebevraždě ho dohnalo vyčerpání z rozličných
aktivit, tíže nacistické okupace a zdravotní potíže (trpěl depresemi, arteriosklerózou a chvilkovými výpadky řeči, měl i vysoký krevní tlak). Je však třeba připomenout také časté motivy sebevraždy v jeho dílech a další okolnosti,
jejichž souběh – jak uvádí i Zdeněk Grmolec ve svém eseji o sebevraždách
českých spisovatelů v měsíčníku Host 4/2014 – měl tak tragický důsledek.
Mahen těžce nesl negativní odezvu svých her, neúspěchy svého knihovnického snažení a sebevraždy lidí v blízkém okolí; navíc se obával, že skončí
v koncentračním táboře.
Jeho rozhodnutí odejít dobrovolně ze světa dále osvětluje svědectví jeho
synovce Oldřicha Haselmana, poskytnuté v červnu roku 2006 Janě Černé.
15. března 1939, kdy zbylé území naší republiky zabrala nacistická vojska,
Mahen upadl do těžké deprese. Ráno ještě odešel do knihovny, ale když se
v poledne vrátil domů, odmítl jíst a až do večera seděl na gauči ve své pracovně: mlčky a s hlavou v dlaních. Uvědomil si, že už nemá dost sil, aby se novému zlu postavil nebo odešel do exilu. Několik dnů poté odcházel se svým
švagrem z kavárny Bellevue a necelých sto metrů od ní byl přepaden skupinou
fašistických vlajkařů. Díky pomoci českých vlastenců z tohoto přepadení
vyvázl jen s lehkým zraněním.
Mahen chtěl – řečeno Haselmanovými slovy – zemřít tak, jak žil, to jest
jako svobodný muž a demokrat. A tak přišel onen deštivý 22. květen 1939.
Mahen byl doma sám, jeho žena byla se svou sestrou v divadle. Na přebal jedné knihy napsal dosti záhadná slova: „Zavřeli za mnou, odpusťte všichni…“
Potom odešel do podkroví své vily, kde žil od roku 1934, a oběsil se.



Na jeho smrt reagovalo mnoho známých i dnes už pozapomenutých
autorů v soudobých denících a časopisech. Souhrn jejich textů zachycuje personální bibliografie, kterou její autor Jaromír Kubíček otiskl ve sborníku Jiří
Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1983). Jde o nekrology, vzpomínky, básně či zprávy včetně zpráv o Mahenově pohřbu a o vzpomínkových
akcích.
Během roku 1939 vyšlo těchto ohlédnutí téměř sto čtyřicet! Napsali je například básníci František Halas, Konstantin Biebl, Karel Toman nebo Vítězslav
Nezval, spisovatelé a novináři Eduard Bass, Edvard Valenta, František Kožík
a Karel Nový, ale i kritikové Jindřich Vodák, Arne Novák a Bedřich Václavek.
Nejvíc jich vyšlo v Lidových novinách, další texty otiskly deníky Národní
listy, Venkov, Národní politika, České slovo a Národní práce, jakož i časopisy
Index, Zvon, Panorama, Kritický měsíčník či Divadelní list; stranou nezůstal
ani Rybářský věstník.

Přibližme si deset zmíněných
textů. První dva tvoří zprávy o Mahenově smrti a pohřbu: jsou podepsané šiframi vl a pí (za druhou
z nich se skrývá František Píšek,
pozdější diplomat a překladatel).
Následují ukázky z medailonu od
Arna Nováka zaměřeného na problematiku Mahenova impresionismu a úryvky z fejetonu výtvarného
kritika J. B. Svrčka a z článku Mahenova přítele z rybářských kruhů
Vlastimila Velíka. Všech pět textů
zveřejnily Lidové noviny od 23. do
26. května 1939.
Zbylá ohlédnutí představují
básně. Smrt Jiřího Mahena od Františka Halase vyšla 24. května 1939
v Lidových novinách a poté byla



přetištěna ve sbírce Ladění (1942).
Báseň Karla Tomana Dnes umřel
Jiří Mahen pochází z ilegálního
sborníku Křik Koruny české, vydaného roku 1940 ve Francii, o dva roky
později v USA a u nás v letech 1947
a 1990; tato báseň byla nadto roku
1947 přetištěna v časopisu Kytice
a ve svazku Tomanových básní Rostlo stranou (1947). Básnický nekrolog Jana M. Tomeše 22. května 1939
knižně vyšel až ve svazku Staré zahrady (1996, v roce 1998 ho otiskl též
Milíř 7), zatímco Nezvalova Tryzna
tvoří součást jeho sbírky Pět minut
za městem (1940). K Mahenovi se básníci vraceli i později – viz třeba báseň Miloše Vacíka Mahenovo zlato
(Milíř 8–9/1999), jež se však nevztahuje k jeho smrti, kterou naopak evokuje báseň Podkroví ze sbírky brněnského lékaře Vladimíra Šrámka Sova loví noc (2013).

JI Ř Í M A H E N M R T E V
vl – Brno 22. května
Dnes po 22. hodině byl nalezen ve svém bytě v Brně v Gomperzově ulici
8 mrtev ředitel knihovny města Brna Jiří Mahen, známý český básník romanopisec
a dramatik. Teprve před týdnem se vrátil Jiří Mahen ze zdravotní dovolené, na
které po několikaleté chorobě, přes niž stále vykonával svou práci úřední i literární,
marně hledal osvěžení svých podrytých fyzických i duševních sil. Náhlá smrt Jiřího
Mahena překvapí bolestně celou českou veřejnost.
Smrt Jiřího Mahena znamená těžkou ztrátu nejen pro české Brno, ale pro
českou kulturu vůbec. Třeba již několik let churavěl, zasahoval Mahen svým kritickým duchem do českého kulturního dění zvláště v Brně, byť nepozorovaně. Jako



ředitel knihovny města Brna nevystupoval již tak často v českých listech, v nichž
působil od roku 1910, z toho plných devět let v Lidových novinách, ale v otázkách
týkajících se zvláště české knihy a českého divadla se projevoval jeho plodný a podnětný zájem do poslední chvíle.

PO SLEDN Í

C E S TA

BR NEM

Včera se zasula čerstvá hlína nad Jiřím Mahenem a zarovnala jeho hrob v sousedství Leoše Janáčka a Elgarta-Sokola na brněnském ústředním hřbitově.
Od 10. hodiny se přicházely loučit s drahým mrtvým zástupy Brňanů ke katafalku
v divadle Na hradbách. Tisíce Brňanů stály v němém špalíru před divadlem a tisíce na hřbitově. Ve všech tvářích byl vidět tichý smutek. Přijeli se rozloučit s Jiřím
Mahenem jeho přátelé z Prahy, z rodné Čáslavě a odjinud. Provázeli ho na jeho
poslední cestě jeho nejbližší spolu s rektory vysokých českých škol brněnských a se studenty, se zástupci úřadů a úředníky, se spisovateli, malíři, herci, sochaři a s dělníky.
Kamarádi rybáři nesli rakev na svých ramenou. Bolestí nad těžkou ztrátou byla
zastřena slova všech řečníků, odborového přednosty ministerstva školství Antonína
Matuly, ředitele Zemského divadla Václava Jiřikovského, básníka Františka
Halase i dramaturga českého rozhlasu Dalibora Chalupy, kteří mluvili ve vestibulu,
i řečníků nad hrobem, rektora Masarykovy univerzity prof. dr. Arna Nováka,
Vlastimila Velíka za rybářské spolky, dr. Obůrky za městské úředníky a faráře
českobratrské církve evangelické dr. V. Hájka. Včera byl dán mrtvému básníkovi
příslib, že Brno bude mít Mahenovo divadlo, v němž bude Jiří Mahen vždy žít.
Masarykova univerzita vzkázala mrtvému, že mu chystala poctu udělením čestného
doktorátu. Toho se již Mahen nedožil. Ale provází ho na jeho dlouhé cestě největší
pocta: úcta a láska všeho českého lidu.

JI Ř Í M A H E N
A. N. – Brno 23. května
Jiří Mahen, básník životní celistvosti, živelných sil v přírodě a paradoxních osudových zvratů v bloudícím a zápasícím lidství, bránil se celým svým výbušným temperamentem, aby bylo plné a mnohotvárné skutečnosti v něm samém i v lidech jemu



drahých ubližováno zkratkovou a zjednodušující etiketou. Bránil se a přece neubránil. Po mnoho let již doprovází jeho jméno, ať se mluví o Mahenu lyrikovi, prozaistovi nebo dramatikovi, viněta impresionisty, z níž někdo vyčte jen radostné uznání
jeho dojmové i výrazové svěžesti, druhý však také kritickou výtku, zasahující neschopnost složitější výstavby, důslednějšího provedení a hlubšího ideového základu.
Jiří Mahen sám tuto nálepku odmítal, a to nejen rozhorleným slovem, nýbrž uvědomělou činností, která se nad hru nálad a rozmar dojmů vzpínala svým záměrným
kulturním programem a svým národně buditelským posvěcením. Mohl také plným
právem poukázati k tomu, že umělecké metody a básnické proudy, následující
v Čechách po impresionismu, měly v něm ne-li podílníka, tedy alespoň předchůdce,
a že se jejich literární zastánci u nás v tomto smyslu k němu vděčně a živě hlásili.
A přece jest více než pravděpodobno, že také v budoucnosti zůstane tomuto nestárnoucímu kamarádu svobody trvale vtištěno označení impresionisty i s přízvukem
dobrodružnosti, experimentu, improvizace, s přízvukem tak oslňujícím mladá
srdce, k nimž se Jiří Mahen nepřestával hlásiti ani v posledních letech, kdy jeho
fyzické srdce stonalo a hynulo neodvratně příznačnou chorobou stáří.

KDO

NA J E H O M Í S T O?

Výtvarné umění vábilo Mahena svou věčnou písní krásy, stále se obnovující
a stále novou. Impulzivní, útočný, pořád něco reformující duch Mahenův stál při
zrodu výtvarného života v Brně, stál před lety v čele úsilí o sloučení brněnských
uměleckých spolků, bil se statečně za sochaře v době, kdy zracionalizovaná architektura vyřadila výtvarné umění ze spolupráce. Nevyhnul se žádné příležitosti, aby
přednáškami, debatami nepomáhal probojovávat umění cestu. Jeho poměr k výtvarnému umění byl veden hlubokou a bezpečnou básnickou intuicí, podložen však
i širokým rozhledem po současném uměleckém dění. Několik úvodů ke katalogům
a přednášek při zahájení výstav, malá knížka o Antonínu Procházkovi, studie k monografii o Josefu Kubíčkovi, jejíhož vydání se už nedočkal, to je sice skromná žeň
z Mahenových výprav do výtvarného umění, ale zato tím nejkrásnějším a nejhlubším,
co o těchto výtvarnících bylo kdy napsáno.
Mahen v poslední době mnoho trpěl a jeho život visel kolikrát už jen na nitce.
Nic však nebyly platny všechny důtklivé rady lékařů, aby se šetřil. Mahen byl velký
hazardér svého života. Přes lékařský zákaz a bezprostředně po transfuzi krve při-



jel na vernisáž Kubíčkovy výstavy do Moravské Ostravy. Jen s nadlidským sebezapřením domluvil svou přednášku, stižen novým záchvatem. Přátelství a dané
slovo bylo pro něho nezrušitelným příkazem i za cenu života. Do jeho žil přešlo něco
z jánošíkovské krve.
J. B. Svrček

MAHEN –

RY B Á Ř

Mahen se stal rybářem již ve svém raném mládí. Ale pravý poměr k němu nalezl až ve válečných a poválečných letech. V té době se jeho rybářský romantismus
vybíjel ve výpravách k dolním tokům Moravy a Dyje, do divočiny kolem jejich
soutoku, hýřící tehdy ještě nadbytkem ryb. Někdy sám, častěji však ve společnosti
domorodých rybářů, lovících ryby skoro vesměs pradávnými, primitivními způsoby,
probíhal tento málo známý rybářský ráj. (…)
To už v něm začal nad sportovní stránkou rybařiny nabývat převahy zájem
vědecký a zároveň poznání, že rybě mohou vymoci právo na život jenom dobře
organizovaní a uvědomělí rybáři, stavící nad úlovek ten mužný poměr k přírodě
a povinnost starat se o uchování původního života v našich vodách i pro příští generace. Začíná tedy vystupovat v málo známé a přece nesmírně plodné úloze organizátora moravských říčních rybářů. Nevyhnul se proto ani vyčerpávající činnosti
spolkové a východiskem jeho obrodného úsilí stal se První český rybářský spolek
v Brně, jehož založení bylo z největší části jeho dílem a v němž byl skoro deset let
předsedou.
Vybudoval vrcholnou organizaci moravských rybářů, Zemský rybářský svaz
moravskoslezský. Předsedal v něm po několik let a kromě usilovné propagace etické
stránky rybářství, kterou prováděl svérázným a mnohdy humorným a vtipným
způsobem slovem i činem, staral se hlavně o zamezení stálých otrav v našich řekách
a vydání rozumného, moderního rybářského zákona. (…)
Vděčíme mu za řadu rybářských pracovníků, kráčejících v jeho stopách a řídících
se jeho krásnými hesly a poměrem k rybářství. A to je jistě nejhezčí náhrobní kámen
na jeho rov, jenž bude povždy předmětem zbožné úcty vděčných rybářů, kteří měli
možnost nejlépe poznat a ocenit jeho lidskou stránku.
Vlastimil Velík



Kresba: Adolf Hoffmeister



S M R T JI Ř Í H O M A H E N A

DNES

František Halas

Karel Toman

Na katafalku hrůzy leží mrtvý
Ne! Ne! To není pravda srdce vzpírá se
a vynechává v stiscích zoufalství

V květnové ráno větrné
radiem z Brna přiletěla zvěst:
Dnes umřel Jiří Mahen.

Dnes podruhé za pláč se nestydím
a zuby nezatínám

Básníku, druhu mladých let,
oběti české potupy a žalu,
spi klidně, budeš pomstěn!

Anarchistovo ráno pije tmu
Tvé beznaděje básníku
a slavná honba za Bohem je skončena

UMŘEL

JI Ř Í M A H E N

Kus mého života mi odešlo,
paprsek čistý české záře zhasl,
však zamlklý lid žije.

Křik smrti buřičské nás alarmuje
zmučený Jánošíku

Tvé chladné čelo věnčí kvítí z Čech
a z Moravy – to ještě dáti může
zem zloupená a vykuchaná.

V samotách zlých v zlých samotách
se houf Tvých věrných potácí
a přízrak Nicoty je vtělen v konec Tvůj

A nebudeme věnčit jenom rakve,
též jednou ověnčíme vítěze
a naše děti vzpomenou dnů bědných,
kdy umřel Jiří Mahen.

Však bouře očistná se sbírá ve mracích
a provazy blesku zítřek zauzluje
Horní chlapci budou mít dnes sněm
poslední z nich teď přichází
a nazad obrácen hrozí valaškou
Mahene! Mahene! Mahene!



22. K V Ě T N A 1939
(Za Jiřím Mahenem)
Jan M. Tomeš

V mrtvě narozených událostech,
které běží s bahnem mělké stoky,
ozvaly se mizející kroky.
Dřív dunívaly po visutých mostech.
A zvláště teď. Má sílu tento čas,
že písně včera ještě milostné
znějí jinak dnes – a jako na ostnech
je nesen další mrtvý kolem nás
a padá nový závoj na tvář strhanou.
Jen neztratit z očí jedinou z těch stop,
dál naslouchat těm rtům, jež se už nepohnou;
jak v horečce se zvolna sváží strop
pod tlakem šroubu, který olejuje zrada.
Nasloucháš, kroky nezmlkly – teď překročily hrob.



TRY Z N A
Památce Jiřího Mahena
Vítězslav Nezval

Tys kráčel věčně do pekel a s nebem jsi se rval
Měls rád tu plachtu z blankytů a nehty jsi ji dral
Jsa zvědav jako šílenec co vše co vše je za ní
Před tebou byli andělé dohola oškubáni
Svou horečnatou pravicí je zaháněls jak baby
A pak jsi prchal před nimi jak před černými šváby
Však ve tvém ráji platil víc ten vyvržený šváb
Ten Lazar jenž si rozdíral pln vzrušení svůj svrab
Ten starý Barbey d´Aurevilly jenž uměl spílat slunci
Jež prospívá snad člověku a škodí třeba sumci
Než ďábel který nevyhnul se tvému křiváku
Ne ty jsi nikdy neměl rád zlé peklo všiváků
(…)
Tys nežádal když odcházels svět za odpuštění
Ten svět jenž se ti proměnil v trýznivé vězení
A z takového vězení se víckrát neodchází
Tvé křehké tepny praskaly jak přetížené vázy
A ty ses bál těch strašných dní kdy člověk jako pes
Je ochrnutím navěky připoután na řetěz
Kdy paměť se už nevrací obludná létavice
Kdy myšlenky nám zhášejí jak polámané svíce
Kdy visí každá myšlenka už jenom na vlase
Kdy musíš čítat na prstech a přepočítáš se



Náš věk už není štěpnice náš věk je pro korzáry
Ty jeden z nich z těch nejmladších jsi byl teď náhle starý
To nebylo nic pro tebe spát poblíž ohniště
Když tento věk jak nikdy dřív se měnil v bojiště
Tys nemoh zpívat plamenům jak rozvášněný Nero
Když z ochrnuté pravice ti vypadlo už péro
(…)
A přece je to šílené už nechtít vůbec žíti
Už neviděti nic než dům jenž stál a teď se řítí
Už cítit se tak opuštěn že netěší vás pranic
Už míti pocit nicoty a uzavřených hranic
Už nemít nikoho a nic pro co bys musel žít
Už ceniti si nad život to co se zove klid
(…)
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!



P O D K ROV Í
Vladimír Šrámek

ve zlaté bule sicilské
dědičné prokletí
vystoupal po schodech do podkroví
šibenice už čekala
odhalil šíji sklonil hlavu
smířen že v Brně to tak musí být
oprátka prosvištěla vzduchem naprázdno
zdvihl oči
zjistil že trámy se v ráhnoví přeskládaly a šalupa lodi
je připravena vyplout
udělal tedy pár nejistých kroků ke kormidlu
a za opovržlivého chechtotu sirén tmy a hypoxické touhy
zamířil zpět k sobě



J I Ř Í R A M B O U S EK

Nápad podívat se souhrnně na
to, co bylo na konci dvacátých let
i později napsáno o Mahenově románu Nejlepší dobrodružství, nosím
v hlavě léta, už od doby, kdy jsem
– ještě za tuhé normalizace – připravoval k stému výročí Mahenova
narození vydání knížky Jiří Mahen
a Českolipsko. V letošním roce jsem
se Mahenovým druhým románem
zabýval v přednášce, která se konala 22. května 2014, v den pětasedmdesátého výročí Mahenova
úmrtí, v brněnském Mahenově
památníku. Nyní se k Nejlepšímu
dobrodružství vracím statí pro Milíř.
Z Mahenovy beletristické tvorby je patrně nejoriginálnější a nejvýznamnější kniha krátkých próz nazvaná Díže (1911), ale nové cesty razily próze také
dva romány: Kamarádi svobody (1909) a Nejlepší dobrodružství, které vyšlo
v roce 1929 v pražském vydavatelství Družstevní práce a pak ještě dvakrát
v letech 1950 a 1955.



Kamarády svobody charakterizuje Lexikon české literatury jako „generační
románovou kroniku o zrání pěti studentů“.1 Mahen je vydal ve svých sedmadvaceti letech a původně je chtěl nazvat Lodě bez plachet. Co do vztahu
k dobovým poměrům a autoritám působícím na tehdejší mládež bývají
Kamarádi svobody často stavěni do blízkosti Šrámkova Stříbrného větru (1910).
Oba příslušníci „generace 1900“, označované také jako generace anarchistů
a buřičů, věnují – jak to odpovídá jejich věku – hodně pozornosti lásce a milostným vztahům.
Nejlepší a dodnes živou částí románu Kamarádi svobody je jeho třetí oddíl:
vyprávění o tragickém závěru vztahu vysokoškolského studenta Tomáše
Černého k maloměstské krásce Magdaleně Mečířové. Mahen se v této části
knihy inspiroval svou láskou k Josefě Hádkové, dceři továrního mistra z Náchoda, sestře kamaráda ze studií na filozofické fakultě, jehož Mahen jezdil
do Náchoda navštěvovat. S Pepičkou Hádkovou se Mahen nakonec rozešel.
Byl v době studií vážně nemocen, zažil období skutečné bídy a na založení
rodiny nemohl pomýšlet.2 Josefa Hádková si později vzala život – podle
Štěpána Vlašína3 kvůli tomu, že se měla vdát za muže, jehož nemilovala. Této
své lásce, opět skryté pod šifrou Magdalena, Jiří Mahen dedikoval svou sbírku Balady (1908).
V románu končí Magdalena smrtí, zaviněnou onemocněním po dlouhé
noční chůzi v chladném podzimním dešti. Tomáš Černý potom odchází do
Štýrska, kde hodlá pracovat v hutích, ačkoliv měl už blízko k ukončení studia
na filozofické fakultě. Je to jeden z Mahenových návratných a typických motivů – ztracenou osobní rovnováhu lze najít fyzickou prací. Po letech obdobně
končí první část dramatického diptychu Rodina 1933 nazvaná O maminku
(premiéra1933). Když pomalu mizí rodinný soulad, hrdinka se rozhodne, že už
nebude oddaně sloužit dětem a manželovi, a odchází pracovat do zahradnictví.

Lexikon české literatury, 3/I. Praha: Academia 2000, s. 23. Heslo o Mahenovi napsali Štěpán Vlašín a Luboš Merhaut.
2
Srov. dopis příteli Miloši Jiránkovi z 13. 9. 1910. Viz Adresát Jiří Mahen. Praha: SNKLU,
1964, s. 213.
3
Vlašín, Štěpán. Jiří Mahen. Praha: Melantrich, 1972, s. 57.
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Nejlepší dobrodružství, jehož děj se odehrává v Brně v letech zhruba
1925–1927, bývá i dnes často označováno za „pokus o surrealistický román“.4
Josef Hrabák mluví o prvcích poetismu v našem románu (dokládá to postavou
kosmopolitického artisty Lukáše Hertla, zálibou v překvapeních, zdánlivou
nelogičností děje a velkou úlohou náhody) a dává najevo své podivení nad tím,
že Mahen používá výrazových forem avantgardy pro zpracování problémů
člověka „stojícího na prahu stáří“.5
Ve čtvrtém dílu tzv. akademických Dějin české literatury se o Nejlepším dobrodružství rovněž píše v souvislosti se surrealismem: „Souběžný surrealistickým
pokusům v próze je i pozdější Mahenův brněnský generační román Nejlepší
dobrodružství, věnovaný tentokrát konfrontaci předválečné generace s novými
poválečnými poměry a s nejmladším pokolením.6
Vztah k avantgardě je nesporný – a je třeba jej připomenout i v souvislosti
s knížkou próz Měsíc (1920) a „šesti filmovými librety“ Husa na provázku
(1925). Mahen dvacátých let je přesvědčen, že realistický nebo impresionistický koncept prózy už nemůže čtenáře oslovit; soudobá literatura má být jiná,
má mít fantazijní ráz a uvolněnou kompozici. To odpovídalo době, kdy ve výtvarném umění, na jevištích i v literatuře vítězila avantgardní orientace.
Svou roli tu sehrálo i Mahenovo přátelství s Vítězslavem Nezvalem. Přesto soudím, že termín „surrealistický román“ v souvislosti s Nejlepším dobrodružstvím
neobstojí. Surrealistické je na našem románu jenom to, že v ději hraje velkou
roli náhoda, nahodilá setkání, náhodná účast u nějaké události, náhodné,
emocemi iniciované rozhodnutí. Hrabák slova o “surrealistickém románu“
rovněž nepřijímá, i když píše, že v Nejlepším dobrodružství můžeme vedle vlivu poetismu vystopovat náznaky cesty k surrealismu v kultu tajemna a iracionality i v zájmu o duševní patologii, a právem píše, že „Mahenovo vypravování připomíná daleko spíše Arbesova romaneta než surrealismus“.7

Panorama české literatury. Olomouc: Rubico, 1994, s. 288.
Hrabák, Josef. Mahenův brněnský román. In Šest studií o nové české literatuře. Brno: Blok
1961, s. 97.
6
Dějiny české literatury 4. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 230. Čtvrtý díl tzv. akademických dějin byl připraven k vydání již v roce 1969, ale nesměl vyjít a byl vydán teprve v devadesátých letech. Bohužel, na tom, že rukopis čtvrtého dílu byl dán k ledu, měl významný
podíl posudek brněnského profesora Josefa Hrabáka, který navrhl rukopis nevydávat a zatím
ho uložit do archivu. Souhrnnou kapitolu o próze, z níž jsme citovali, napsala Eva Strohsová.
7
Viz poznámka 5, s. 98.
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Ilustrace E. Š. Kostrhona z třetího vydání románu Nejlepší dobrodružství (1950)



Označení „generační román“ je ovšem správné – sám Mahen pokládal srovnání svého pasivního pokolení s dravostí a odvahou mladších a nejmladších
za základní myšlenku své knihy. Nejlepší dobrodružství lze také charakterizovat jako román psychologický, jako jedno z děl ohlašujících v naší próze nástup
proudu, který reprezentují například Egon Hostovský a Václav Řezáč.
Podrobně Mahen sleduje zejména psychiku hlavního hrdiny Jana Grygy.
První oddíl trojdílného románu (Mahen původně přemýšlel o názvu Tři
svíce) je věnován pětačtyřicetiletému rozvedenému středoškolskému profesoru Janu Grygovi. Gryga odchází po rozpadu svého manželství dobrovolně
z učitelského povolání do předčasné penze, protože ho každoroční opakování
stejné učební látky přestane těšit, a odstěhuje se z venkovského města do Brna.
Kopíruje tím vlastně životní dráhu Mahenovu – ten před příchodem do Brna
také učil na středních školách v Hodoníně a Přerově.
Gryga je reprezentant pokolení, jehož životní dráhu poznamenala světová
válka. Tito lidé se už bojí pustit do boje s nepříznivými životními okolnostmi
a zápasit o úspěch a hmotné statky. Autor mahenovské monografie Štěpán
Vlašín charakterizuje Grygu jako postavu, „která se zřejmě těší největším
autorovým sympatiím, je to podivín, samotář, pasivní člověk. Rozvrat manželství, smrt přítele ve válce a neúspěch v učitelském povolání jej zaženou do
předčasné rezignace. Chce si odpočinout a později snad vědecky pracovat (...)“8
„Neúspěch v učitelském povolání“ je Vlašínův omyl; Gryga jako pedagog
nebyl neúspěšný, ředitel školy si jeho práce vážil a přemlouval ho, aby své rozhodnutí změnil.
V Brně si Gryga pronajme domek na úpatí Červeného kopce a na svých
procházkách se stane svědkem podivných událostí, jež vzbudí jeho zvědavost.
Posléze se seznámí s dívkou Matyldou, která má, jak se zdá, také zálibu v toulkách podél Svratky a po stezkách Červeného kopce. Gryga i Matylda se zprvu každý zvlášť dají do pátrání po motivech podivných akcí obyvatele vily na
vrcholu Červeného kopce. Na tom je založena zápletka románu. Je to příběh,
v němž Gryga a Matylda hrají role detektivů.

8

Viz poznámka 3, s 155.



Druhý oddíl románu je věnován autoru, režiséru a manažeru artistických
a tanečních revuí Lukáši Hertlovi, narozenému asi o deset let později než
Gryga. Hertl pochází z jazykově smíšeného pohraničí a z česko-německé rodiny. Tam se podle Mahena rodí lidé s elánem a chutí dobýt svět. Hertl měl
úspěch ve světových metropolích, byl bohatý a slavný. Pak se ve Vídni zamiloval do krásné Viktorie, dcery z měšťanské rodiny, zanechal na čas podnikání
a s Viktorií se oženil. Mladí manželé jedou do Itálie, ale Viktorie dostane po
návratu těžkou spavou chřipku (krátce po první světové válce byla tzv. španělská chřipka skutečně metlou Evropy) a je dlouho nemocná. Fyzicky se sice
uzdraví, ale zcela uhasnou funkce jejího mozku, stane se z ní loutka, kterou
musí ošetřovatelka krmit a oblékat. Lékaři soudí, že tato změna je trvalá a nevratná, ale Hertl tomu nechce věřit a odjede s Viktorií a její ošetřovatelkou
do brněnské vily.
Tam krásnou Viktorii zpoza plotu spatří Gryga: připomíná mu řeckou bohyni. Někteří kritici románu se ptají, proč rozumný středoškolský profesor
začne najednou běhat po Červeném kopci a sledovat lidi, po kterých mu nic
není, ale tak Mahen neuvažoval. Všichni se přece zajímáme o to, co se děje
v naší blízkosti, a Hertlovy podivné činy (například inscenovaná autohavárie)
nutně musely v Grygovi probudit touhu přijít věci na kloub. Teprve po čase
Gryga zjistí, že Hertl se pokouší náhlými šoky probudit Viktorii z letargie.
Třetí hlavní postavou je už zmíněná „černá dáma“ Matylda, sebevědomá
studentka, jejíž matka se ve Vídni přátelila s rodinou Viktorie, takže Tylda zná
podobu Lukáše Hertla z fotografie. Hertl ji zajímá a líbí se jí, a tak také ona
začne pátrat po důvodech jeho brněnského exilu. Po sérii podivných událostí
a v době, kdy se Gryga a Matylda už znají i s Hertlem, fingují oba „detektivové“ přepadení Hertlovy vily, při němž se dokonce střílí, jen aby Hertla přesvědčili, že je pošetilé vkládat do různých šokujících událostí naději na Viktoriino uzdravení.
Román končí happy endem. Matylda a Hertl, představitelé mladší a nejmladší generace, utvoří agilní pár, který chce znova dobýt svět. Gryga se
přestěhuje do vily a hodlá se starat o Viktorii. Chce se také konečně dát do
vědecké práce. Viktorii se snaží zaměstnat – dá jí barevné korálky, z nichž
by nemocná mohla zhotovovat ozdoby či sestavovat ornamenty. Stará ošetřovatelka je ráda, že po Lukášově odchodu není s Viktorií sama. Fotografii, na
níž jsou spokojeně se tvářící obyvatelé vily, pošle Gryga Matyldě do Londýna,
kde se právě chystá premiéra Hertlovy nové revue.



Podle názoru některých kritiků, k nimž se připojil ve své monografii
i Štěpán Vlašín, je tato Grygova oběť nepochopitelná a zbytečná. Gryga, který je ještě na vrcholu sil, se zcela zbytečně obětuje pro nevyléčitelnou ženu,
jejíž duševní život zcela vyhasl. Viktorie přece má u sebe ošetřovatelku,
která pro její rodinu pracuje už dlouhá léta. Řešení zápletky je však (nehledě
na Grygovy úmysly věnovat se vědě) opět pro Mahena příznačné: obětovat se
pro druhého člověka patří k nejvyšším etickým postulátům.
V Nejlepším dobrodružství je hodně „novinářských“ úvahových pasáží,
v nichž si Mahen všímá aktuálních problémů, jako jsou bytová nouze a nezaměstnanost. Zmíní se o „velkém vzplanutí všech životních pudů po celém světě“
a sleduje proměny poválečného Brna, kde se již tehdy „mluvilo o úplné přestavbě nádraží“. Grygovýma očima autor sleduje, jak svépomocí vzniká v bývalém lomu kolonie domků, které jsou svou pitoreskností zajímavé dodnes.
V hospůdce u řeky si Gryga často povídá s dělníky z blízké cihelny. Ve městě
ho zasvěcuje do místních zvláštností šatnářka z baru, s níž se seznámil náhodou
na noční ulici. Přes opačné názory soudím, že označení „brněnský román“ je
v souvislosti s Nejlepším dobrodružstvím plně namístě. Je ovšem pravda, že aktuální komentáře, jak konstatovali kritici, kteří o knize psali, se autorovi jen
málokdy podařilo organicky spojit s dějovými a subjektivními pasážemi knihy.
Mahen, jehož učitelské povolání zavedlo na Moravu, neměl původně
k Brnu nijak kladný vztah, snad pro tehdejší převážně německý ráz města.
„Brno je mi pořád protivné město,“ psal 31. prosince 1909 Miloši Jiránkovi.9
Už na podzim 1910 však přijímá nabídku místa v redakci Lidových novin a do
Brna se stěhuje. Grygova volba Brna jako města, v němž bude žít po svém
předčasném odchodu z učitelského povolání, jeho postupné sžívání s Brnem
a chvála krás města i jeho okolí je autobiografická reflexe toho, jak se s Brnem
sžíval a jak je začal mít rád sám Mahen.
Josef Hrabák v citované studii právem píše, že Mahenův román Nejlepší
dobrodružství „přirostl jaksi k srdci všem, kdo mají rádi Brno. Právem. Město
opomíjené spisovateli a ignorované malíři nalezlo zde básníka, který v něm
dovedl uvidět víc než kouř továren a šeď ulic. Mahen se dívá na město lačnýma
a okouzlenýma očima a jako zkušený divadelník udělal z něho účinnou kulisu
svého příběhu.“10
9
10

Viz poznámka 2, s. 199.
Viz poznámka 5, s. 90.



Stránky, kde Mahen charakterizuje Brno a život v něm, opravdu patří v románu k nejlepším. Na začátku Gryga pozoruje ruch v ulicích v zajímavém
zkreslení, jak se odráží v zadním okně jedoucí tramvaje. Ve čtvrté kapitole se
dívá na Brno od hřbitova:
„Celý večer pozvedal město na jinou základnu, než na kterou ho srážel
všední život. A hle! Za dómem směrem na sever probleskovaly tisíce světel,
které vzbuzovaly zdání, že pod nimi kolotá veselý život statisíců lidí, světla se
kolébala a rozbíhala, srážela se ve šňůry ohnivých bodů a ty zase vyskakovaly
na nové čtvrti, ženoucí se ze Žlutého kopce k Pisárkám, vrhaly se do dálek
směrem ke Králově Poli a zůstávaly v povětří zase jako hvězdy někde až nad
siluetou Babího lomu. Výška mezi nebem a tímto čarovným městem dole byla
zredukována na minimum, a přece bylo v ní tolik vzduchu a tolik úžasného
dění, že i továrny v údolí dostávaly démonický ráz. Město dýmalo a dýchalo
teď zase pevným dechem, rozpínalo ve tmách svými světly křídla a volalo,
volalo do dálek svoji odvěkou existenci: Jsem tu! Nikdy se neztratím! Jsem tu
od nepaměti, a budu-li chtět (sic!), dostanu se i mezi nejdůležitější! Dívej se!
Dívej!“
V závěru románu, na jeho předposlední stránce, Mahen píše: „Jan Gryga
vycházel v podvečer často na silnici ke hřbitovu. Obraz Brna stával se mu čím
dále tím dražší. (...) Večer, když se rozsvítila první světla, vypadalo Brno
pořád pohádkově. Rostlo na velikou kolonii lidstva, které si i v něm hlídalo
svou přítomnost a budoucnost, a zaokrouhlovalo se v modravém šeru na jediné
hnízdo boží, hnízdo práce a nadějí. Jenom aby člověk nezapomínal v něm na
člověka!“11

Cituji podle prvního vydání z roku 1929. Údaje o stránkách vypouštím. V několika málo
případech jsem upravil pravopis podle dnešní normy.
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„Můžete nám říci něco o svém novém románě?“
„Je to rozmluva pro Pestrý týden?“
„Ano.“
„Prosím. V několika časopisech bylo oznámeno, že jsem napsal nějaký
detektivní román, ale ujišťuji vás, že to není pravda. Nemám v tom románě
žádného detektiva, nemám tam také žádný zločin. Vypadá to jenom na pohled jako detektivka. To je to, co mate. Ostatně kdybych někdy napsal čistě
detektivní román, rozumí se, že bych se za to nestyděl. Nevymlouvám se vám
snad.“
„Povězte nám několik bližších podrobností, můžete?“
„Román se jmenuje Nejlepší dobrodružství, nikoliv snad Nejhezčí dobrodružství. Je to historie člověka, který se dožil určitého stáří a hledá smysl svého
života. Myslím, že tento projev je všelidský, zejména teď, deset let po válce,
a zejména po těch všelijakých restrikcích, systematizacích atd. Toho člověka
posílám do druhého hlavního města republiky, aby si tam našel definitivní
smysl života. Rozumí se, že náhoda hraje v tom velkou roli. Pokusil jsem se zachytit v tomto člověku onu generaci, která válkou byla postižena nejvíce,
poněvadž byla okradena o nejplodnější léta, jak válkou, tak i poválečnými
poměry. Jsou v tom i tragédie úplně ztroskotaných existencí. Vím o tom velmi
dobře. Jak nalézti nový smysl života pro tyto lidi? Život to ovšem dělá sám nejlépe, ale pokusil jsem se o to, abych mu viděl v téhle hře aspoň trochu do karet. Proti tomuto člověku postavil jsem osud člověka z válečné generace,
která neutrpěla tolik válkou a jde bezohledně za svým cílem. Jde o mezinárodního člověka, který se náhodou octne v stejném prostředí jako hlavní
hrdina románu. Dvě ženy vytvoří potom definitivní situaci, která se rozřeší
tím, že každý z účinkujících dostane svoje pevné místo ve struktuře dnešního
světového dění. Myslím, že to může každého opravdu zajímat. Není to však



jenom román dokumentární, ačkoliv dokumentů a dokladů je v knize v několika kapitolách plno. Chtěl jsem zachytit i myšlenkový zápas posledních
deseti let a jeho význam pro dnešní život vůbec.“
„Děj se tedy odehrává v Brně?“
„Ano. Proč by se nemohl odehrávati v Brně? Právě Brno se hodilo do tohoto románového konfliktu nejlépe jako město, které také teprve hledá svoje
poslání, které touží být velkým a slavným střediskem a zatím jím není, které
bude hrát určitě svou úlohu v dějinách, ale zatím o ní nic bližšího neví anebo
velmi málo, shledal jsem, že toto ideální prostředí pro hlavní hrdiny mého
románu dá se po čase pevně zachytit. Dosud, jak víte, se vysmekovalo hodně
z ruky. A zase ovšem nejde jenom o „brněnský“ román ve starém slova smyslu. Jde o román nových lidí, nového prostředí a nových časů. Možná že přidám
k tomu příštím rokem novou věc, která bude novým zrcadlem hlavního konfliktu a pokračováním.
„Věříte najednou v nějaké poslání románu?“
„Věřil jsem vždy v poslání divadla, románů, dobrých veršů, pořád je toho
všeho zapotřebí jako soli.“
(Panorama 7, 1929, č. 3, s. 76–77. Rozhovor přetištěný z Pestrého
týdne ilustruje karikatura Jaroslava Krále s textem Pan knihovník
Mahen se zlobí.)



F R A N T I Š EK V Š E T I Č K A

Generace ze začátku 20. století je první generací, která se v české literatuře obsáhleji a zevrubněji zabývala životem studentské mládeže. Ze všech
jejích příslušníků tak činili zejména Fráňa Šrámek, Viktor Dyk a Jiří Mahen.
Poslední z nich tuto tematiku ztvárňoval nejen v próze (Kamarádi svobody,
1909), ale také v dramatu (Ulička odvahy, 1917; Chroust, 1920). Z uvedené trojice představoval zjev sice umělecky nejproblematičtější, zato však sociálně
nejhlouběji cítící. Hra Chroust je toho názorným dokladem. Z uměleckého
hlediska je na ní nejzávažnější především to, že její myšlenka a tvar jsou vzácně vyrovnány. Tak tomu totiž u valné části autorových děl není.
Chroust měl premiéru 19. února
1920 v brněnském Národním divadle a téhož roku vyšel také knižně.
V polovině třicátých let byl uveden
jako rozhlasová hra, kterou Mahen
doprovodil zasvěceným výkladem.
Z jeho slov je nejzajímavější ta část,
v níž hovoří o hlavní postavě. Ne tak
pro ni samu, ale především pro formulaci, v níž je zašifrováno ústřední téma: „Johaník (…) vidí totiž
a procítí, že hlavní věcí pro člověka
je lidský start do života. Ten povyšuje všechny záměry na druhou, ten
jediný zaručuje také trochu toho
junáckého štěstí, pokud je v mládí



vůbec ještě na programu.“1 Chroust je, přihlédneme-li k autorově formulaci,
hrou o lidském startu do života. Vedle Johaníka startují do něho všichni mladí, tj. všichni studenti, sazeč Baran a Tonička. Jejich start je ovšem
u každého různý, jiný je například u malíře Juzla a jiný zase u právníka Valenty.

D VA

V RC H O LY H RY

Stavba Chrousta je dosti nezvyklá, poněvadž zahrnuje dva vrcholy, z nichž
první se nachází v druhém dějství a druhý v dějství čtvrtém. První vrchol přitom tvoří revolverová scéna (sedmý výstup druhého dějství) a druhý scéna,
v níž se konečně najdou Johaník s Toničkou (šestnáctý výstup čtvrtého dějství).
Oba vrcholy mají některé společné a některé rozdílné znaky. K společným
znakům patří skutečnost, že v obou vrcholech zasáhne Johaník do života
druhé osoby: v prvním do života Juzlova, v druhém do života Toniččina. Obě
vrcholná dějství se dále odehrávají – na rozdíl od ostatních – v konkrétní významné dny: druhé dějství o Štědrém dnu a čtvrté na Prvního máje (oba dny
jsou svým způsobem kontrastní stejně jako – v jiné rovině – zvuky současně
znějících písní Rudý prapor a Kde domov můj? v závěrečné scéně dramatu).
Rozdílné znaky obou vrcholů jsou rovněž dva. Obě vrcholné scény mají
především rozdílné etické zaměření, neboť první z nich směřuje ke zlu, kdežto druhá k dobru, ke štěstí. Obě vrcholné scény jsou také umělecky rozdílné:
první je skutečně dramatická a přesvědčivá, zatímco druhá je z hlediska dramatického problematická a nepřesvědčivá; závěr hry není totiž psychologicky
dotažen.
Problematičnost závěrečného řešení si Mahen do značné míry uvědomoval,
o čemž svědčí zejména jeho dopis Jindřichu Vodákovi, napsaný dlouho před
premiérou hry (konkrétně 12. srpna 1918, kdy byl text Chrousta již hotov).
Mahen v něm píše: „Velmi těžko loučím se s tou věcí. Připadá mi teď, že jsem
ji řešil přece jenom hodně přímočaře sub specie nějaké devízy o krásné energii – když nic jiného, snad v tom bude nějaké plus, ačkoliv zase ta přímá čára
a ty nutné řeči v kuse se nějak protínají.“2
1
2

Mahen, Jiří. Literatura a start do života. Rozhledy 5, 1936, č. 18, s. 141.
Adresát Jiří Mahen. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964, s. 125.



Vodák, který patřil k nejpohotovějším a nejbystřejším divadelním kritikům,
dal Mahenovi nejen za pravdu, ale navíc celou tuto věc dovedl až ad absurdum.
Ve své odpovědi autorovi Chrousta navrhl: „Vaše Tonička, Váš Johaník, Váš
Valenta mohli by v příslušnou chvíli provést něco zhola jiného, nežli provedou
– Valenta mohl by znásilnit paní Lincovou, Tonička mohla by vyznat lásku
Johaníkovi a být zavržena – , bylo by to méně pravděpodobné nežli to, co se
stane?“3
Z recenzentů vystihl problém závěrečného řešení jedině Bedřich Slavík,
a to ještě až při pražském uvedení hry v roce 1948. Slavík tehdy napsal:
„Dnes již dokument, v závěru příliš umně stylizovaný a bezděčně vyznívající
v neodpovědnou sentimentalitu a útěk před skutečností.“4
Dvěma vrcholům odpovídají v dramatu poměrně početné dvojice postav:
dvě ženské postavy, spjaté navíc příbuzenským vztahem – paní Lincová
a Tonička; dva sokové usilující o Toničku – Valenta a Johaník; dvojice anarchistických aktivistů – Frajt a Baran; dvojice bohémských kumpánů – Slavík
a Juzl; povahová dvojice Johaník a Krchňák a dvojice, která projde určitým vývojem – Johaník a Juzl.
Dvouvrcholové stavbě dramatu odpovídá i autorův inscenační požadavek
vyslovený ve scénických poznámkách na začátku hry: „Doporučuje se, aby se
první a druhý akt hrály s krátkou pauzou asi 5 minut (pauza při setmělém
jevišti), pak teprve aby byla velká pauza; rovněž mezi třetím a čtvrtým jednáním aby byla pauza několik jen minut, takže by zbyl dojem hry o dvou velkých, předlouhých jednáních.“5 Inscenačně má tedy Mahenova hra o čtyřech
dějstvích působit dojmem dvou velkých dějství, jež jsou završena dvěma
vrcholnými scénami. Tímto způsobem inscenoval Chrousta například Evald
Schorm v brněnské Redutě (premiéru měl 10. listopadu 1972). Obě vrcholné
scény souvisejí také s tématem hry, neboť v prvním vrcholu dochází k prvnímu
projevu Johaníkova možného lidského startu do života a v druhém vrcholu
pak ke startu skutečnému.

Tamtéž, s. 127.
bs (= Bedřich Slavík). Mahenův Chroust. Lidová demokracie 4, č. 100, 29. 4. 1948, s. 4.
5
Cituji podle vydání v Díle Jiřího Mahena: Mahen, Jiří. Divadelní hry II. Praha: Československý spisovatel, 1956.
3
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Dva vrcholy Mahenova dramatu mají obdobu také v autorově osobnosti,
která byla veskrze podvojná. Albert Pražák o ní napsal: „Mahenova bytost byla
v podstatě dvojdomá: společenská i samotářská, průbojná i tradiční, soustředěná i roztěkaná, přirozená i umělkovaná, cynická i citlivá. Potácela se mezi
věrou a skepsí, mezi smíchem a melancholií, mezi kladem a záporem, mezi
normálem a mezi extrémem, mezi vzmachem a depresí, mezi energií a pasivitou, jakoby v podvědomí ji cosi náhle zastavovalo a tříštilo, bralo jí z rukou
veslo a vzdávalo ji proudu na lodi bez plachet.“6 K Pražákovu postřehu je
třeba dodat, že souvislost mezi Mahenovým charakterem a výstavbou hry je
pochopitelně nepřímá.

MO TI V Y

C H RO U S TA A C V RČ K A

Dva vrcholy mají ve výstavbě dramatu ještě jednu korespondenci, jíž je
dvojice stěžejních motivů. Jsou jimi motiv chrousta a motiv cvrčka. Chroustem je v Mahenově hře posluchač filozofie Johaník. Jeho motiv, tj. motiv
chrousta, je neobyčejně účinně zasazen do dramatické konstrukce. Mistrné
umístění se týká především jeho začátku, vyvrcholení a konce. Začátek
motivu zvýraznil Mahen tak, že jej vložil do prvního vrcholu hry, to znamená
do sedmého výstupu druhého dějství. „Věčný diletant“ Slavík o chroustovi
nejprve medituje:
„Jakživ jsem neviděl takového divného poustevníka a kolikrát v noci jsem
se tomu smál… To víš, jeho život venku, když vyletí, to je próza sama (všaks
po nich taky pral metlami – ne?), ale nežli se taková potvůrka dostane ven – !
Tři roky žere, žere, nač přijde. Pak si najednou vybere svůj koutek pod zemí,
vysmejčí ho, zakuklí se a lehne… V srpnu je už tu hotový chroust, jenom
vyletět, ale myslíš, že vyletí? Povídám ti, úplně hotový chroust, a ten si pěkně nábožně sedí a sedí a jsou Vánoce – ještě sedí pod zemí, jsou Velikonoce,
ještě hačá a dřímá, nějakých devět měsíců leží úplně hotov pod zemí a teprve
potom si vzpomene, proškrábe se, prokouše se zemí a vyletí…“

Pražák, Albert. Student Vančura-Mahen v mé paměti. In: Mahenovi. Praha: Družstevní práce, 1933, s. 30.
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Krátce nato pohlédne Slavík na Johaníka a řekne: „Vy jste takový chroust.“
První varianta motivu zahrnuje také náznak závěrečného řešení, který rovněž
pronese Slavík. Obrátí se k Johaníkovi a sdělí mu: „Zdálo se mně o vás
a o Toničce, že jste se vzali…“ K završení motivu dochází krátce po druhém
vrcholu, v sedmnáctém výstupu čtvrtého dějství, v němž Slavík komentuje
děj, který se odehrál v druhé vrcholné scéně: „Ale ovšem, ovšem: chroust!
Chroust už se vydrápal ven, a letí! Na mou duši! Však už měl nejvyšší čas! (…)
Už je to tak! Úplně, jak jsem prorokoval o Vánocích.“
Motiv chrousta Mahen ukončil teprve v poslední replice, v níž Slavík
sarkasticky konstatuje: „Chroušti še rojí – chrousti se rojí!“ První věta tohoto
sdělení má užší platnost, neboť se vztahuje především k Johaníkovi. Slavík
v ní šišlá proto, poněvadž Johaník je v jeho očích ještě hochem v plenkách.
Druhá věta má širší platnost – vztahuje se k Mahenovým hrdinům a k progresivním příslušníkům tehdejší společnosti. Hra totiž končí prvomájovou
demonstrací, jejíž ohlas doléhá do studentského bytu. Slavíkovo závěrečné
sdělení se tedy významově rozšiřuje.
V témže roce jako Chroust vyšel rovněž Mahenův Měsíc, sbírka krátkých
fantaskních próz. Na rozdíl od optimistického vyznění Chrousta končí Měsíc
skepticky, pesimisticky. Tato dvojí názorová orientace ve stejné době svědčí
o autorově rozpornosti a dvojdomosti, kterou velmi přesně vystihl citovaný
Albert Pražák.
Druhý důležitý motiv, motiv cvrčka, je spjat s Juzlem, neboť mladý malíř
projde podobným vývojem jako cvrček. I tento motiv Mahen dramaticky účinně umístil. Jeho první a druhou variantu vložil do prvního vrcholu hry, tj. do
sedmého výstupu druhého dějství. V první variantě se Slavík, který je původcem obou základních básnických obrazů, obrátí na Juzla a podá mu výklad
o svléknutém cvrčkovi:
„Viděls někdy svléknutého cvrčka? Sám když si převlékne kabát… (Směje se) Na mou duši, za pár neděl můžeš mu být podoben…! Kdybys viděl, jaký
je měkký a hezký, na mou duši, vidět to je! Hlavu má, jako by do ní nalezla
samá nějaká fialová moudrost (však víš, taková, co prý povznáší člověka), a křidýlka, křidýlka jako hedvábí a žlutá…! Kdyby na tě přišla cholera nebo něco,
hned tak budeš vypadat… A jak on se pěkně krčí v díře, ani raději nikam
nevyleze… (Po pauze) Taky jsem se jednou tak převlíkal… a to není nic
k smíchu…!“



Druhou variantu, která následuje krátce po první, tvoří Slavíkovo strohé
konstatování: „Juzl ještě zecvrčkovatí…“ Třetí variantu, podobně jako
předposlední variantu motivu chrousta, vložil Mahen za druhý vrchol hry.
V sedmnáctém výstupu čtvrtého dějství Slavík lapidárními slovy komentuje
Juzlův neblahý konec: „A ty taky vypadáš, jako když se cvrček svlékne – !“
Motiv cvrčka je toliko doprovodným motivem, což naznačuje už jeho frekvence: v textu hry se totiž vyskytuje třikrát, zatímco motiv chrousta osmkrát.
Frekvence motivů odpovídá postavení jejich představitelů v dramatu, tj. postavení Johaníkovu a Juzlovu. První z nich je totiž primární postavou (protagonistou), kdežto druhý postavou sekundární (deuteragonistou). Motiv
chrousta a motiv cvrčka jsou motivy signální. Oba jsou založeny na metafoře
a oba vycházejí z biologické geneze hmyzu. Oba se zároveň objevují v textu
v nejtěsnější spojitosti.

A U T O ROVA

PR ÁC E S Č A S E M

Mahenův Chroust byl rok po své brněnské premiéře uveden také v plzeňském Městském divadle. O tomto představení psal Jan Vrba, který se kriticky
vyjádřil zejména k autorově práci s časem: „Nejzávažnější slabinou hry jest
nejednotnost času, která je tu těžce pociťována, neboť hra zachycuje velmi
realisticky řadu výseků ze studentského života v plné jeho rušnosti, takže
měsícové mezery mezi jednotlivými akty, ačkoliv jsou pro dějový obsah nutné, působí přece jenom rušivě.“7
Vrbova výhrada je ovlivněna klasicistní představou o stavbě dramatického
díla a zcela opomíjí skutečnost, že autor Chrousta uplatnil ve své hře jiný temporální řád, dokonce dvojí. Prvním z nich je signifikantní čas, který se projevuje tím způsobem, že většina dějství (tři z celkového počtu čtyř) je vložena
do významného časového období. První dějství se odehrává na začátku školního roku, druhé o Štědrém dnu a čtvrté Prvního května. Také širší časové
určení má signifikantní ráz, neboť – jak konstatuje úvodní poznámka – drama
se odehrává „někdy kolem r. 1905“, tj. v období ruských revolučních událostí.

7

Vrba, Jan. Městské divadlo v Plzni. Pramen 2, 1921, č. 11–12, s. 556.



Signifikantní čas, tak příznačný zejména pro dramatický žánr, má souvislost
též s tématem, neboť čas posledního dějství (1. máj a jaro vůbec) je tradičně
pojímán jako období smělých startů do života.
Další časovou kategorií, kterou Mahen v Chroustovi uplatnil, je temporální
rytmus. Jednotlivá dějství této hry jsou totiž pravidelně časově vzdálena.
První se odehrává v září, druhé v prosinci, třetí v březnu a čtvrté 1. května.
Mezi prvním a druhým dějstvím uplynou tedy přesně tři měsíce, stejně tak
mezi druhým a třetím dějstvím, pouze časová proluka mezi třetím dějstvím
a dějstvím posledním je kratší – uběhne mezi nimi pouze pět týdnů (o pěti
nedělích chroustova času hovoří v jedenáctém výstupu třetího dějství
Slavík). Závěrečných pět týdnů zvolil Mahen proto, aby finální děj odpovídal
konečné fázi biologické geneze chrousta, což je důvod dějový. Dále je zvolil
proto, aby se závěrečný děj odehrál 1. května, což je argument ideový. V neposlední řadě závěrečná časová koncentrace odpovídá zákonitostem dramatického vyhrocení, což je důvod tektonický.

P O S TAV Y

A R Á M OVÁ N Í D Ě J E

Kategorii času doprovází ve hře kategorie postavy. Zvláštností ústřední
postavy, neboť o tu v Chroustovi především jde, je skutečnost, že Johaník prochází celou hrou a nikdy v jejím průběhu neodejde ze scény – ve čtvrtém výstupu prvního dějství na ni přijde a v šestnáctém výstupu čtvrtého dějství
z ní odejde. V jeho příchodu a odchodu tak dochází k jisté symetrii, neboť
Johaník přijde na scénu ve čtvrtém výstupu od začátku a odejde z ní ve čtvrtém výstupu od konce, navíc ještě ve vstupním výstupu se tak stane na jeho
začátku a v závěrečném na jeho konci.
Rozhodnutí, že hlavní postava bude neustále na scéně a nikdy z ní neodejde, postavila autora do nesmírně obtížné situace, neboť Johaníkovi ani nejlepší divák nemůže věnovat stále stejnou pozornost. Evald Schorm ve své
brněnské inscenaci vyřešil tento problém tak, že Johaníka nechal v průběhu
hry odejít ze scény – například v třetím dějství, krátce předtím, než Valenta
usiluje o Toničku.
U Johaníka je nebezpečí plynoucí z neustálého setrvávání na scéně umocněno ještě tím, že jde o postavu veskrze pasivní. Z tohoto stavu však Johaník



postupně vybočuje ve třech případech – v druhém, třetím a čtvrtém dějství.
V sedmém výstupu druhého dějství zabrání Juzlovi, aby se zastřelil; ve čtrnáctém výstupu třetího dějství zápasí s Valentou a v šestnáctém výstupu
posledního dějství odchází s Toničkou. K největšímu vybočení dochází
v druhém a čtvrtém dějství – obě tato vybočení tvoří vrcholy dramatu. Mahenova ústřední postava má rovněž spojitost s tématem, neboť její pasivita není
vlastně ničím jiným než utajovanou přípravou k aktivnímu startu do života.
Mahenův Chroust je konečně také zarámován, a to několikerým způsobem. První rámující prvek tvoří skutečnost, že hlavní hrdina na začátku hry
přijde a na konci odejde. Před svým příchodem na studia manuálně pracoval
(byl zámečníkem) a po odchodu s Toničkou bude opět manuálně pracovat.
To je podstata situačního zarámování, neboť cizí prostředí, do něhož se hrdina
dostává, přispívá k obnažení postavy a k uspíšení jejího vývoje.
Vztah mezi Johaníkem a Toničkou je potom naznačen rámujícími poznámkami o jejich očích. V patnáctém výstupu prvního dějství říká Johaník
o Toniččiných očích: „Takové čisté – oči má…“ Ve čtrnáctém výstupu čtvrtého dějství se k němu Tonička obrací těmito slovy: „Míval jste docela jiné
oči, než máte teď…“ Vztah mezi těmito replikami je založen na záporném
paralelismu, neboť na začátku hovoří Johaník o očích Toniččiných a na konci
Tonička o očích Johaníkových; v prvním případě jde o oči čisté, v druhém pak
o oči nedobré.
Třetí rámující prvek představuje rudý prapor. V předehře prvního dějství
recituje pohádkový šotek Tomanovu báseň, která je uzavřena parafrází verše
z refrénu dělnické revoluční písně Rudý prapor („náš rudý prapor vlaje nade
trůny“). V třetím výstupu závěrečného dějství přinese Baran zabalený rudý
prapor a v posledním výstupu pak demonstranti zpívají tu píseň, kterou na začátku Toman šotkovými ústy parafrázoval.
Poslední dva rámující prvky mají v Chroustovi odlišné postavení, neboť obraz očí odpovídá soukromé rovině dramatu, zatímco rudý prapor rovině společenské.
Stěžejní kompoziční prostředky, jichž Mahen ve své hře použil, svědčí
o jeho generační příslušnosti. Zejména dvojice signálních motivů (a absence
jiného, složitějšího druhu motivu) a signifikantní čas ukazují na jeho příslušnost
ke generaci, která se hlásila k moderně pojatému realismu.



Z básnické generace ze začátku 20. století měl Mahen nejblíž k Šrámkovi.
Oba pěstovali všechny základní literární druhy – lyriku, epiku i drama. Oba
shodou okolností společně roku 1905 debutovali na jevišti: Mahen aktovkou
Juanův konec a Šrámek dramatem Červen. Z hlediska stavebného je sbližuje to,
že oba kladou stěžejní motiv svých děl do jejich názvů – viz motiv chrousta
v titulu Mahenovy hry a motiv stříbrného větru v názvu Šrámkova románu.
Oba slovesní umělci se však také liší – Mahen je v porovnání se Šrámkem
umělecky konzervativnější. Tento rozdíl je snad nejzřejmější v oblasti motivické výstavby – zatímco se Mahen v Chroustovi omezil pouze na využití signálního motivu, pak Šrámek ve Stříbrném větru (1910) doslova experimentuje
s motivem deziluzivním a imperfektivním.
Signifikantní čas, tak příznačný a nezbytný pro Mahenova Chrousta,
nehraje v Šrámkově tvorbě žádnou významnější roli, na druhé straně však
Šrámek nepatří k těm slovesným umělcům, kteří by neměli výraznější smysl
pro temporální kategorii. V Křižovatkách (1913) například zdárně využil cyklického času, čímž se alespoň do jisté míry přiblížil Mahenově práci s časem
signifikantním.
Při obou zmíněných komparacích – motivické a temporální – je pozoruhodné mimo jiné to, že určitý tektonický komponent vyskytující se v Mahenově dramatu má u Šrámka vzdálenější nebo bližší obdobu jedině ve sféře
prozaické (konkrétně románové). Zejména v Mahenově případě ukazuje tento žánrově-morfologický jev na to, co tvoří uměleckou dominantu jeho díla.



N A D Ě Ž DA P E Ň Á KOVÁ

Hru Mrtvé moře rozepsal Jiří
Mahen již v roce 1907, dokončena
však byla později, a to roku 1914.
Knižně vyšla až na konci první světové války v roce 1918. Je věnována
památce Mahenova prapraděda
Jana Vančury z Vinař a autor ji posvětil k pětistému výročí upálení
Jana Husa. Kromě věnování se na
téže stránce nacházejí slova určená
Vladislavu Vančurovi: „Já vyložil tu
kus Tvé historie, jak doveď jsem – leč
budou tleskat jen, kdož uzří ji…?“1
Mahen rád začleňoval rodný kraj do
svých příběhů, a tak se i v Mrtvém
moři inspiroval rodovou historií. Námětem se stalo vyhnání jeho a Vančurova společného prapraděda z rodných
Vinař do Kalabousku (dnes část Čáslavi) kvůli buřičství a kacířskému vyznání.
V případě Mrtvého moře se jedná o titul, který má reálný, ale i metaforický
význam. Svědčí o Mahenově snaze ztvárnit milovanou čáslavskou krajinu básnickým obrazem. Tento „básnický obraz čáslavské širé roviny přenáší potom
Mahen jednou v zátočinu, kde věčný čas se nudným rytmem šine“ a „na všem
stále těžký leží klid“, podruhé ho přetváří v apoteózu „slávy moří, na niž
nelze zapomenout“.2
Mahen, Jiří. Mrtvé moře. Praha: M. Knapp, 1918, s. 5.
Marek, Milan. Mahenův literární památník Čáslavska. In Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. Brno: Státní vědecká knihovna, Knihovna Jiřího Mahena, Muzejní a
vlastivědná společnost, 1983, s. 204.
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Název však není jen pouhým básnickým pojmenováním pro čáslavskou
krajinu. Uprostřed hry ho autor používá jako metaforu pro poddajnost čáslavského lidu. V tomto okamžiku se nikdo z krajanů nechce veřejně přiznat ke
své pravé víře. Na fakt, že morální úpadek čáslavského lidu se neuskutečnil,
upozorňuje Mahen ve scénických poznámkách, kde se opět objevuje název:
„Mrtvé moře strnulo a teprve výkřiky se přerozuje.“3

NÁ S T I N

DĚ JE

Děj divadelní hry Mrtvé moře, kterou bychom mohli označit za hru historickou, se odehrává roku 1778 na Čáslavsku. Je prodchnut náboženskou
tematikou a tématem konfliktu jedince a společnosti, tedy tematikou pro ranou tvorbu Jiřího Mahena typickou. V prvním jednání se setkáváme s ústřední postavou celého dramatu – sedlákem Havelkou. Je to poctivý sedlák,
který má tři dospělé děti: syny Jana a Václava a dceru Marii. V úvodu na
Havelkův statek zavítá vrchní s novým knězem, jehož upozorňuje na fakt,
že Havelka je zarytým luteránem. Vrchní všechny své poddané vybízí, aby se
dostavili za dva týdny na kázání nového katolického kněze do kostela.
Havelkův statek krátce nato navštíví nečekaný host: žebrák až z dalekého
Vsetína. Započnou spolu rozmluvu o luteránském vyznání a o tom, jak zle se
v této době vede lidem, kteří jsou jim podobní. Tento závažný rozhovor je přerušen hned dvakrát: nejprve prospěchářským sedlákem Markem, který chce
Havelkovi jen škodit, a později příchodem drába, jenž zneužívá svého postavení a Havelkovi vyhrožuje. Po odchodu žebráka se dráb opět vrátí, ale
Havelka se už neudrží a vytáhne na něj sekyru. Dráb sice se strachem uteče,
Havelkovi se však přitíží u srdce, a tak ho synové odnesou na postel, u níž se
shromáždí celá rodina. Sedlák prorokuje, že pokud se mu ještě jednou přitíží,
tak zemře: trpí totiž srdeční chorobou a srdce mu vypovědělo službu už dříve.
Po Havelkově uzdravení je do jeho chalupy svolána tajná sešlost blízkých
přátel luteránského vyznání. Havelka chce, aby se všichni veřejně přihlásili
k evangelickému vyznání. Ostatním se tato možnost příliš nelíbí. Havelka však
už dál nechce žít ve lži a ponížení. Tajné shromáždění přeruší vrchní a obviní
3
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všechny z tajného spolčování. Jednoho po druhém si předvolává k sobě.
Chce, aby mu odpřisáhli, že nejsou kacíři. Všichni postupně – byť s nevolí –
popřou, že by byli jiného vyznání než katolického. Jediný, kdo se přihlásí
k jinému vyznání, je přespolní sedlák a samotný Havelka. Vrchní oba nechá
odvléct do vězení. Havelkovy děti se pokoušejí vrchního odprosit, ale vše je
ztraceno.
Po příchodu z vězení je Havelka nucen se ze statku vystěhovat. Celá vesnice se přijde podívat, jak Havelka s dětmi vyklízí věci z chalupy. Objeví se
i vrchní a pobízí sedláka k rychlému odchodu. Vrchní na svém panství totiž
nechce trpět žádného luterána. Vtom z chalupy vyběhne vyděšená posluhovačka Markyta, která zachránila Havelkovu dceru od jisté smrti oběšením.
Ženské se rozběhnou do chalupy Marii křísit.
Havelka to těžce nese – lapá po vzduchu, padá k zemi a drží se za srdce.
Dostane se do krátkého transu, během něhož má vidění: „Páter Alois jde!...
Mrtvé moře… Nic se v něm nehne… Děti – ! (S úsměvem) Že-no! (Přitiskne
bibli k sobě a padne.)“4 Všichni se sklánějí nad jeho mrtvým tělem. Nejbližší
přátelé vyznávají jeden po druhém svou pravou víru a začnou společně zpívat
jednu z evangelických písní. Vrchní se snaží tuto scénu opustit, vědom si své
bezmocnosti vůči davu. Nicméně se nevyhne závěrečné konfrontaci s knězem.
Dokonce i ten se domnívá, že Havelka byl hodný a poctivý člověk, a donutí
vrchního, aby v úctě nad mrtvým sedlákem smekl.

P O S TAVA

SEDLÁ K A

H AV E L K Y

Autor se snažil prostřednictvím této postavy ztvárnit nelehký osud svého
prapraděda, který se stejně jako ona vzdal svého majetku ve prospěch pravdy.
Havelka je vynikajícím hospodářem, poctivým člověkem, ale především
opravdu věřícím křesťanem. Jeho otec byl luteránem, a tak i on sám vyznává
víru svých předků. Navenek se však snaží – zejména před novým knězem
a vrchním – předstírat věrnost katolické víře. Postupně zjišťuje, že tato přetvářka má neblahý vliv na vztahy v jeho rodině: syn Václav začíná pytlačit
a dcera Marie se uchyluje k přičarování ženicha s pomocí baby – čarodějnice.
4
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Veškeré dění Mahen soustřeďuje do závěrů aktů, ať už je to počáteční
Havelkovo odhodlání přiznat se k evangelickému vyznání, svolání souvěrců
na tajnou schůzi, veřejné vyznání víry či Havelkova mučednická smrt. Autor
si také někdy násilně hraje s psychikou jednotlivých postav; jejich činy často
neodpovídají vývoji jejich charakterů: příkladem může být náhlé Havelkovo
rozčilení, u postavy klidné a vyrovnané dosti netypické.
V Havelkovi chtěl Mahen zachytit „českého člověka, který koná svou povinnost vůči sobě a svým dětem tím, že drží poznanou pravdu.“5 Havelku bychom mohli zčásti označit za „hrdinu z donucení“; k jeho morální vyspělosti
ho totiž pohánějí převážně vnější okolnosti (dceřino setkání s babou, žebrákovo vypravování o událostech na Vsetínsku, drábova zpupnost či umíněnost
vrchního). Jeho smrt, předpovězená už v první polovině dramatu, nebyla
zbytečná; strhla totiž lavinu uvědomění, neboť celá vesnice se přihlásila ke své
pravé víře.
Nabízí se srovnání s Mahenovým starším dramatem Janošík, jež vyšlo
v roce 1910. Oba hrdiny, Janošíka a Havelku, spojuje morální vzpoura ve jménu pravdy a lepší budoucnosti. Janošík se však stává hrdinou, který burcuje
k odboji i vnější okolí, kdežto Havelka dojde pouze k vlastní morální obrodě.
Jeho boj je zvnitřněn a zbaven útočnosti, což potvrzuje i Štěpán Vlašín:
„Ve srovnání s Janošíkem je v Mrtvém moři zážitek vzpoury a touhy po svobodě
odromantičněn, zvnitřněn, tvárné prostředky jsou čistší, méně teatrální, hře
to však ubírá na scénické účinnosti.“6
Tato podobnost obou dramat není jen tematická, ale objevuje se i ve formální výstavbě; tragický konec obou postav je vždy součástí poslední scény
dramatu. Ve výstavbě jsou však i rozdíly. Ve srovnání s Janošíkem Havelka
působí mdle; důvodem může být fakt, že Janošíkova revolta žene dramatický
spád kupředu, zatímco Havelkovo vnitřní rozjímání dějový spád spíše brzdí.
Tragičnost osudu těchto postav působí odlišně. Janošík raději dobrovolně
volí krutou smrt, než aby sloužil nespravedlnosti. Havelka je méně odbojný,
vybírá si sice pravdu a svobodu místo majetku, ale jeho smrt je způsobena
tlakem vnějšího okolí. Smrt je pro postavy Mahenových dramat poměrně
typická, její výskyt je opodstatněný: „Všechno – a tedy i smrt – je lepší než
5
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život v ponížení a hanbě, než zbabělství a trpné odevzdání se osudu. A tento
mravní postulát objevíme ve většině Mahenových her.“7 V tomto ponížení
nedokáže žít ani Janošík, ani Havelka.

MO TI V ICK Á

A N A LÝ Z A

Na Mahenovo smýšlení měla velký vliv přísná výchova nábožensky založeného otce, který si přál, aby se jeho syn stal knězem. V průběhu studentských
let se však Mahen od názorů svého otce a jeho přísné evangelické morálky
distancoval. Začal číst spisy Tolstého a Bakunina a zajímal se stále více o otázku sociální spravedlnosti, která se vyskytuje ve většině jeho her, což dokládá
i Otokar Fischer: „Nejlepší stránkou dramatika Mahena je citlivé jeho svědomí sociální, bolestně odpovídající na všeliký útisk a úklad.“8
Na Mahenovu tvorbu měla vliv řada skutečností, především ruská revoluce, jež slibovala nové naděje. Znepokojovala jej také situace slovenských
bratří a jejich nesvoboda, vždyť i proto napsal svého Janošíka, kde je hlavním
tématem vzpoura. Toto téma se objevuje i v Mrtvém moři. Havelkův boj proti
útisku a nesvobodě je sice zasazen do téměř stejného období, prostor se však
značně liší. Navíc vzpoura je na rozdíl od Janošíka výrazně zvnitřněna.
Dalším významným tématem, které se vyskytuje v Mrtvém moři, je svoboda – ať už svoboda slova, vyznání nebo svoboda národa. Mahen sice Mrtvé
moře napsal již před válkou, ale i po ní působilo velmi aktuálně. Oslovovalo
právě svou tematikou boje za svobodu. Sám autor poukazoval na potřebu hrát
tuto hru na sklonku války, kdy byla celá společnost v očekávání budoucích
událostí. V této době by měl národ zkoumat svoje kořeny a vzhlížet k slavné
minulosti.
Mahen měl velkou radost z osvobození Slovenska, jež se konečně vymanilo z maďarského útlaku. Jeho připojení k českým zemím viděl jako pozitivní krok, ale také ho částečně znepokojovala budoucnost: „Začal tu tryskati
nějaký přerývaný plamen velkého nadšení, za nímž hučel vítr tajného dění
mezi národy a říšemi: Jsme svobody opravdu hodni? Máme schopnost si ji
7
8

Vondra, Václav. Mahenovo drama. Práce 27, č. 146, 25. 5. 1974, s. 2.
Fischer, Otokar. K dramatu. Praha: Grosman a Svoboda, 1919, s. 256.



udržet?“9 Mahen tak poukazoval na důležitou věc, na kterou si společnost musí
dávat pozor, a to nesetrvat na stejném místě, vyvíjet se. Nenechat se pouze
opájet svobodou, ale také se aktivně přičinit, aby vydržela.
Do svého díla Mahen umně zapracoval i náboženskou tematiku. Sedlák
Havelka v dramatu musí volit mezí vírou a domovem. Fischer označil tento
Mahenův záměr za „modernizovaný problém Husův“.10 Havelka stejně jako
Hus volí sebemrskačskou pravdu a přijímá raději ponížení v podobě vyhnání
z domova než ponížení, se kterým by se musel potýkat, když by se vzdal své
víry. Evangelická víra se zde stává symbolem stability, pravdy, stálosti. Víra však
v Mrtvém moři není pojata odosobněně. Mahen se na příkladu Havelky snaží
ukázat, že bez pravých náboženských, ale hlavně morálních zásad nelze žít.
V Mrtvém moři dochází k závěru, že nejvíc nebezpečným je člověk sám
sobě, a má-li se uskutečnit společenská obroda, musí všichni lidé začít sami
u sebe. Měli by napravit své chování a teprve tím, že půjdou ostatním příkladem, vyvolají počáteční impuls ke změně k lepšímu. Tento nadčasový postoj
se v dramatu promítá nejvíce do vztahu Havelky k jeho dceři a synům.
Pro Mahenovu tvorbu je také typický soucit s utiskovanými lidmi; v jeho
hrách se často objevují lidé, kteří jsou tělesně handicapovaní. Fyzický nedostatek je u nich většinou spojen s duševní rozkolísaností. S tímto typem postav se můžeme setkat napříč celou Mahenovou dramatickou tvorbou. Ať už
je to hrbáč z Juanova konce, němý Hetman z Proroka, slepec v Janošíkovi nebo
Havelkova dcera Marie v Mrtvém moři. Ta je zčásti chromá po pádu z kolébky
a má ochrnutou levou ruku. Tento fyzický nedostatek vede k její duševní
slabosti, která se projeví na konci dramatu, když se pokusí oběsit na půdě
otcova statku.

PŘIJETÍ M R T V ÉH O

MOŘE V

N Á RO D N Í M

D I VA D L E

Mahen Mrtvé moře odeslal hned po dokončení v květnu 1914 dramaturgovi Národního divadla Jaroslavu Kvapilovi a doufal v jeho přijetí a brzkou
inscenaci. V září 1914 Kvapil Mahenovi napsal, že by hru rád přijal, ale že ji
9
10

Mahen, Jiří. Kapitola o předválečné generaci. Praha: Družstevní práce, 1934, s. 27.
Fischer, Otokar. K dramatu. Praha: Grosman a Svoboda, 1919, s. 262.



ještě čeká posouzení lektora Liera, který o ní vypracuje oficiální referát.
Kvapil Mahena zároveň upozornil na variantu, že by cenzura hru nemusela
vůbec schválit, a nabádá jej k trpělivosti. Drama však neprošlo u intendance
a na svou premiéru si muselo počkat: uskutečnila se až 20. června 1918 pod
vedením režiséra Muška v Národním divadle v Praze.
Na výběru hlavních představitelů se podílel i Jiří Mahen. Pro roli sedláka
Havelky si zvolil svého přítele a osvědčeného herce Eduarda Vojana, který se
v minulosti bravurně zhostil hlavní role v Janošíkovi. Přípravu divadelního
představení si Mahen nikdy nenechal ujít, obzvlášť když se to týkalo jeho dramatu. Nikdy neopomenul vysvětlit hercům detailně jejich role a načrtnout
jim svoji vizi. Své nadšení z připravování Mrtvého moře v Národním divadle
nechal naplno vyznít v dopise ze 4. května 1918 adresovaném Jindřichu Vodákovi:
„Máme tu [v Brně] teď Vojana, sedáme spolu, vzpomínáme a děláme plány. Učí se Havelku do Mrtvého moře – je mi nějak svátečně: první herec národa bude mi hrát mého praděda! Slovíčko k těm Vašim poznámkám: Mrtvé
moře bylo psáno v květnu 1914, tj. před světovou vojnou, jak jsem rád, že jsem
tenkrát nepsal „časově“ a že to časové je!“11

I N S C E N AC E M R T V É H O

MOŘE V

BR N Ě

Mahen v letech 1918–1922 působil jako dramaturg brněnské činohry
a na počátku své činnosti si také vyzkoušel práci režiséra. Po úspěšném
režírování hry Rozmajrin přešel k režírování své vlastní hry – Mrtvého moře.
To zažilo úspěšnou premiéru v Praze už v červnu roku 1918, a tak nic nebránilo jeho nastudování v Brně. Premiéra se uskutečnila 12. září 1918.
Karel Elgart Sokol v Lidových novinách psal o Mahenově režii Mrtvého
moře velice příznivě. Mahen do hlavní úlohy sedláka Havelky obsadil herce
Jaroslava Vojtu, který se v tomto případě musel popasovat se svojí první větší
tragickou úlohou; zvládl to s přehledem. Mahen dokonce na adresu brněnského hereckého souboru podle Sokolových slov nešetřil chválou: „tolik dobrého
Hek, Jiří; Vlašín, Štěpán. Adresát Jiří Mahen. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964, s. 154.
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a silného, že se mi bezděky snad přece podařil důkaz, že máme soubor především pro selskou hru složený.“12
Elgart Sokol chválil harmonické sladění hereckých výkonů, ale i schopnost
vystavět dramatickou inscenaci a pracovat s jejím rytmem, jenž je „opravdu
svůj, prudký a ve vzrušený okamžik vysoko šlehající.“13 Mahen ve své hře
„zachoval pro rozhodující chvíle tolik síly, že mu nic neselhávalo, všecko vyznělo, jak zamýšlel.“14 Nejlépe se mu dařilo při práci s komparsy; pro vytváření davových scén měl zvláštní cit, což se potvrdilo i v Mrtvém moři.
Z ideového hlediska bylo toto drama chápáno jako velice zdařilé dílo
a svým tématem vzpoury se nejvíce přibližovalo Mahenovu Janošíkovi nebo
Jiráskovu Temnu. Toto téma bylo aktuální i v době premiéry hry v roce 1918,
neboť reagovalo na přeměnu české společnosti. Kritikové – citovaný Karel
Elgart Sokol, Jindřich Vodák, Božena Benešová, Antonín Bernášek (Karel
Toman) či Otokar Fischer – hodnotili kladně zejména nadčasovost hry
a ztvárnění Havelkova vnitřního boje za pravdu. Nejčastější výtky se týkaly
nedostatků ve výstavbě dramatu, zejména jeho vyvrcholení.

12
13
14
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J A N L AC I N A

II. D O L N O M O R AV S K Ý

Ú VA L

V úvodu své Rybářské knížky (1921) Mahen píše: „Zazpíval bys někdy rád
jako Lamartine vážně i nadšeně o moři a zazpíváš jednoduše jako český
spisovatel o krásném světě Dyje, Váhu a Moravy.“ Nejen z Rybářské knížky,
ale i z dalších Mahenových textů a ze vzpomínek přátel víme, že rybář a odborný ichtyolog Mahen lovil své štiky, sumce, kapry, karasy, cejny, jelce, okouny, hrouzky, mníky či boleny nejen na těchto třech řekách, ale i na Svratce,
Bečvě, Svitavě, za pstruhy a lipany putoval i k podtatranským bystřinám.
Zdá se, že častěji a radši lovil mimo vlastní toky v jejich odříznutých ramenech
– v takzvaných říčních jezerech. Těch dodnes nejvíce najdeme na jižní
Moravě a na levém břehu spodního toku Moravy na Slovensku. Jedno z nich
– jižně od Přítluk a západně od Rakvic – již desítky let nese název Mahenovo
jezero. Ale je to opravdu ono nejmilejší Mahenovo loviště?
V kapitole Moje vody se Mahen vyznává: „Mám už jich několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle… Tyto vody leží v širých lukách proti soutoku dvou řek… Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jih
dobrých dvacet minut, k nejbližšímu systému trativodnímu na východ rovněž
15 minut, takže ryby, vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek, stáhnou
se jistě hlavně do tohoto jezera… Ležím u nich. Jsem jimi prostě okouzlen.“
A snad proto, aby do jeho rybářského ráje nikdo netrefil, zamlžuje jeho
polohu názvy okolních kopců, které posbíral snad kolem celého Dolnomoravského úvalu na jeho moravské i slovenské straně, ba i jinde: Vartovna, Jelenec,
Velký háj, Somarovec a Dědkovská hora. Dnešní Mahenovo jezero však má
v dohledu pouze viniční Přítluckou horu a vzdálené bradlo Pálavy. Také soutok dvou řek (pravděpodobně Dyje s Moravou) je odtud daleko, pokud tou
druhou řekou nemyslel básník drobnou Trkmanku. Mahenově lokalizaci tak
zde odpovídá jen poloha „v širých lukách“.



Rybářská knížka ovšem začíná Prvním výletem, kdy v mrazivém lednu
„moje jezero v P. je zamrzlé“. A protože se v této kapitole vzápětí píše o tom,
že „z brázdy za viaduktem do V. vyletuje s divokým křikem bažant“, lze
vydedukovat, že se jedná o železniční most přes Svratku u Vranovic a ono
P. znamená blízké Pouzdřany. Na svůj první novoroční výlet za rybami si tedy
Mahen vyjel jen nedaleko od Brna, kde měl „svoje jezero“ někde v levobřeží
Svratky.
Pokud lovil přímo z břehů řek, tak vždy (bráno ve směru toku) v jejich
levobřeží. Proto tak často zajíždíval na slovenské břehy řeky Moravy. I tam
měl v jejich blízkosti řadu oblíbených poříčních jezer: třeba u Kútů a
u Malacek. „Ve dvě hodiny ráno v pusté tmě jdu zase k nádraží a jedu do
K. Ve čtyři jsem v M., jdu půl druhé hodiny lesem, ale ráno v 6 jsem konečně
u jezera v G., a když se rozbřeskne nevlídný den, mám už několik šňůr ve
vodě…“ Tak popisuje Mahen své noční rybářské putování zřejmě na trase Brno
– Kúty – Malacky – Gajary.
A jak vypadá krajina Dolnomoravského úvalu dnes, téměř století poté,
kdy v ní Mahen sbíral příběhy a zážitky do své Rybářské knížky? Byla by i dnes
s to přivábit plachého básníka s udicemi? Už i on chytal ryby v částečně regulovaných tocích, brodil se umělými trativody. Ale ten hlavní proces radikálních vodohospodářských úprav zde vypukl až desítky let po jeho smrti –
od konce šedesátých let minulého století. V letech 1968–1973 byla regulována Dyje v úseku Nové Mlýny – Břeclav v délce čtyřiadvaceti kilometrů.
Úprava meandrující Moravy mezi Hodonínem a Lanžhotem proběhla v letech 1969–1977. Krásná nížinná řeka byla v tomto úseku zkrácena z třiceti
na dvacet kilometrů, tedy o třetinu! I zbytek Moravy k ústí s Dyjí pod Lanžhotem byl do konce osmdesátých let regulován spolu se spodním tokem Dyje.
Největším zásahem do jihomoravské nivní krajiny bylo ovšem vybudování
vodního díla Nové Mlýny. Voda tří těsně na sebe navazujících přehradních
nádrží, budovaných v letech 1975–1989, zde postupně pohřbila 3227 hektarů
jedinečné mozaiky meandrujících řek (včetně soutoku Svratky s Dyjí), říčních
jezer s lekníny a stulíky, květnatých nivních luk s porosty hlavatých vrb a rozmanitých typů lužního lesa od nejvlhčích vrbin po vzrůstově velkolepé dubové jaseniny s jilmy a topoly.
Kdyby dnes Mahen zase kráčel za rybami na Dyji pod Šakvicemi, narazil
by nikoliv na řeku zaříznutou v lužním lese do nivy, ale na vysokou sypanou



hráz vodní pustiny dolní novomlýnské nádrže. A zřejmě by se vyděsil, když
by spatřil na protějším břehu pod Pavlovem současnou rybářskou komunitu
v nahloučených karavanech a jiných trvale provizorních přístřešcích. Sotva by
se mu líbilo, že krasavice Pálava se místo v občasných záplavách zhlíží ve vodním zrcadle trvalém, ale pustém.
Pokud by však šel, jak také občas chodíval, ze železniční stanice Zaječí
vzhůru do vesnice a z ní dolů kolem Přítluk přes pole a nivní louky k říčnímu
jezeru svého jména, nemusel by se vyděsit. Podél odvodňovacího kanálu tam
v travnatém břehu modře kvetou vysoké rozrazily dlouholisté a z okrajů klidné vodní hladiny trčí velké listy mokřadního šťovíku, připomínající listy
banánovníku. Překvapily by ho nápadné skluzy z kukuřičných polí do trativodu, které poznat nemohl – to si tam do vody k dalšímu transportu tahají stvoly kukuřice před dvaceti lety se sem navrátivší bobři. Mahen odtud znal jen
ondatry.
Hladina dlouhého poříčního jezera jeho jména je z velké části potažena
okřehkem. I v průběhu dne jsou v něm patrné plavební dráhy bobrů. Kolem
sedí jen ojedinělí rybáři. Jsou tiší, takže nevyplaší ani plachého černého čápa, který se snesl do
jejich těsné blízkosti
na okraj louky. Žabka
rosnička hlučně zaskřehotá z koruny
vrby, prorostlé kotouči jmelí. Nízko nad
hladinou jako modrý
šíp proletí ledňáček.

Ilustrace Oty Janečka ze čtvrtého vydání Mahenovy
Rybářské knížky (1956)



„A jak je to s rybami?“ ptám se tu osamělého starého rybáře. „Sú, sú, aj štiky, aj
kapři, aj sumci,“ odpoví podlužáckým
nářečím. Mahenovu
jezeru ovšem říká po
německu Panwasry.
A protože je zdejší,
dokonce ví, co je to
čík, tedy piskoř, kterého Mahen rád používal jako živou náIlustrace Oty Janečka ze čtvrtého vydání Mahenovy
vnadu. Naposledy
Rybářské knížky (1956)
však tady viděl tuto
pruhovanou rybku
v klukovských letech. A dnes trvá často hodiny, než první ryba nadějně
rozkýve na hladině splávek. V hlubinách tůní zde už nestojí „štika podle štiky“, které v říčním jezeře s dalšími rybami zůstávaly vězet při opadu vod
pravidelných jarních povodní. Místo bohatě rozdávajících rozvodněných řek
musí rybí obsádku slepých ramen už desítky let doplňovat rybáři uměle.
Nejinak je tomu na slovenské straně úvalu za ohrázovanou, do širokých
oblouků přeloženou Moravou. U Brodského však zůstaly dva kilometry řeky
Moravy staré, meandrující. Od umělého říčního koryta je ovšem oddělena,
změnila se tedy v největší poříční jezero úvalu. Klidný kousek světa stejně
krásný jako v Mahenových dobách.
Přiznávám, že vcházeje letos v létě do Mahenovy rybářské krajiny, bál jsem
se, že budu pouze hořekovat nad její zkázou. Potěšilo mě, že se tam dá přece
jen utéct od přehrad a regulovaných řek k tichým přirozeným vodám pod klenbou stromů. „Ležím u nich. Jsem jimi prostě okouzlen,“ napsal Mahen téměř
před sto lety.



První dvě ukázky pocházejí z básní, které v letech 1901 a 1902 Mahen jako
student posílal slečně Malvíně Smetánkové do Brna. Se souhlasem Památníku
národního písemnictví, kde jsou uloženy jejich originály, nám je poskytl
adresátčin pravnuk Pavel Nečas z Ústavu jazyků Lékařské fakulty Univerzity
Hradec Králové.
Dále si přibližme dvě knihy, jež Mahen vydal v letech 1924 a 1934. První
z nich je Knížka o českém charakteru, vydaná vyškovským tiskařem Františkem Obzinou v úpravě Josefa Čapka. K vědeckému uchopení problematiky
naší národní povahy se v ní autor staví poměrně skepticky. V jejích deseti
kapitolách – zaměřených například na výtvarné umění, literaturu, politiku,
slovanství nebo na nihilismus – přesto dochází k určitým závěrům, které jsou
namnoze trvale platné či aktuální.
Druhým dílem je básnická
skladba Požár Tater. Vyšla zásluhou
pražského vydavatelství Družstevní
práce a je věnována Vladislavu Vančurovi. Představuje jeden z projevů
Mahenova vřelého vztahu k Slovensku, patrného v jeho tvorbě (viz
třeba drama Janošík, 1910) a manifestovaného i častými návštěvami
různých slovenských končin včetně
Vysokých Tater (viz článek Jany
Černé Jiří Mahen a Vysoké Tatry
v časopisu Duha 3/2013). V Milíři
o této skladbě psal už Ludvík Kundera, a to v čísle 13/2004. Mimo jiné
připomněl její tematickou souvislost
s vichřicí, jež zdevastovala tatranskou přírodu v listopadu roku 2004.
(jp)



BI Z A R N Í

PÍ S E Ň

Vpad v noci měsíčné ve zmlklých písní šum - - Tak dlouho jsem se bál těch houslí divných dum…
Když rosa stříbřitá tkáň obtěžkala květů,
on ještě zpíval mi sen odumřelých světů.
Vše splývalo mi v bizarní myšlenku jedinou,
že všechno jednou vzkypí šílenou hodinou - - A měkké tóny houslí mysticky sladěných
se províjely spoustou myšlenek zemdlených…
On hrál a hrál… Já nechtěl jít
vše opustit, vše zatratit - - Až improvizaci skončí ty housle dumavé
a noční chmury půjdou mřít kdesi v dálavě,
já poutník zamlklý, och, půjdu sám a sám
nad bařinami zpívat zestárlým vidinám.
Jez vody propustí a v bouři zahučí - - a přec – snad nevyjdu již z pochyb náručí…
Teď jenom ve snech mých mi luna svítí bledá,
a píseň houslí bizarní nervózně někoho hledá - - NA L O M E N É

KVĚTY

Někdy je teskno tak, smutno mi v duši,
někdo se hlásívá, že žil by rád:
– eh, jenom nemysli – cos jen se tuší,
pokrč jen rameny a říkej: „Snad.“
Do své jdi zahrady, lilie vyházej,
bělostné květy jen nemívej rád pasivní úsměvy ke všechněm měj,
všemu se posmívej a říkej: „Snad.“



K NÍŽKA

O Č E S K É M C H A R A K T E RU

Ú VO D
Napsal jsem těchto deset kapitol, abych přispěl také svou troškou do mlýna, kde
to v poslední době vesele hrkotá. Česká charakterologie by se obešla bez nich docela
dobře, to vím, ale mně na této prapodivné vědě nezáleží. Chtělo se mi prostě promluviti o některých věcech, pro něž jsem míval vždy v sobě dosti pozornosti a které
se mi zdály býti důležitými zejména dnes. Pozorovati český život a vniknouti do něho
bývalo vždy mojí zamilovanou zábavou, až se ze zábavného pozorování vyvinula
podivná otázka, která musela býti nějak zachycena. (…) Důležitější než spisy a citáty z nich připadají mně všelijaká letmá pozorování ze života, která si obyčejně
schraňujeme jenom pro své nejbližší přátele a která se často ani nezapisují, poněvadž
není v nich nic ani literárního, ani vědeckého – pouhá zajímavost. Zapomínáme na
tyto věci a teprve v čas duševní potřeby vynořují se nám jako velmi významné.
JA K S E PRO J E V U J E Č E S K Ý C H A R A K T E R C E L K E M ?
Nejvíce odpovědí na otázku, jak se projevuje česká povaha celkem, našli bychom
v hospodách, v úvodnících našich deníků a v našich humoristických časopisech.
Česká společnost pěstuje se zálibou charakterologická studia, neboť se při nich dobře
pije pivo a pěkně pomlouvá. Jiného smyslu to nemá. (…) Úvodníky českých deníků
jsou charakterologické zboží aspoň z padesáti procent všech úvodníků. Ovšemže jde
o charakter jako morální klasifikaci. Noviny přejaly prostě funkci čítanek pro dospělé, a nemají-li básníků, kteří na každou aféru najdou přiléhavý, výchovný verš,
předkládaný jako dobrá pochoutka všemu lidu, pěstují ducha síly a rozvahy nad
čarou tak usilovně, že kdyby toto charakterologické zboží mělo nějaký vliv na naši
povahu, musili bychom už býti dávno převychováni, to jest více než vychováni.
D U C H A C H A R A K T E R Č E S K É L I T E R AT U RY
O démonickém či vulkanickém světě české literatury hovoří se velmi zřídka.
Povídají zase znalci, že není sice do tohoto světa tak daleko, že však nelze se dobře
vyznat v směru, kterým tato země leží. Zdá se, že chodíme do ní velikými, předlouhými oklikami a nakonec že se tam ani neženeme. I zůstáváme prý tu na boží zemi
jako čilý, evropský průměr. A víc nic? Téma česká literatura a revoluce není tématem
dosti vážným. Bojíme se sopek, jdeme na ně svými pokrokovými, evolučními chytristikami, což ovšem je určitý jezuitismus a nic lepšího. (…) Český charakter neprojevuje se ani v české literatuře nějak zvláště šťastně. Soustřeďuje se ke konečnému
tvoření velmi těžko, přičemž nejde rád až k posledním otázkám. Problémy formy se
mnoho neznepokojuje a je průměrně životně vážný.



O

P O Ž Á R TAT E R

POLITICE A ČESK ÉM
C H A R A K T E RU

O humoru a vtipu v české politice
nedalo by se zrovna hovořiti mnoho,
o klidu a usměvavosti i v nejhorších
dobách už trošku více, ale nejvíce o povýšenosti. Některé české modly samy se
vysouvají každým rokem nad okolí, aby
se zdály býti nenahraditelnými pro
určitá křesla a určité obory, a jsou čeští lidé, kteří to ani nepozorují. (…) Ale
český charakter je dosti aktivní, aby se
dostal a udržel na základně opravdové a do budoucnosti už dirigované
politické činnosti. Prožíváme přechodnou dobu; získáme-li trochu více vytrvalosti jen na poli sociálním, budeme
jednou velmi potřebnými lidmi na světě.
NU T N É

ČTENÁ Ř I
Tu píseň, kterou číst zde budeš,
jsem neskládal jen pro tebe,
tu píseň jednou prožili jsme
až někde u vrat do nebe.
Je chvatně psána, rychle tkána,
že pro všechny, to vycítíš.
Chvílemi báli jsme se rána,
že zítra bude pozdě již.
Když na ty chvíle myslím nyní,
je mně, že v okně pokoje
kdos velký na mne čeká s lodí,
s níž pryč musíme do boje,
kříž v okně na stěžeň se mění,
svit lampy dole z ulice
jak plachta vzlétá na znamení,
že zavřískne i polnice.

VÝBOJE

Z A C H A R A K T E R E M?

Věřím, že český člověk uplatní jednou své velké myšlenky i velkými činy.
Věřím, že jeho srdce doroste na lidské
srdce, kterému bude ničemný individualismus cizí. Věřím, že český člověk zbaví se hysterických pochyb své inteligence
a vrhne se odvážně vstříc posledním
myšlenkám. A věřím, že jednou stane
silou svého sociálního přesvědčení před
soudnou stolicí Nejvyššího, snad unaven a uštván, ale nikterak už jenom
tělesně založený malověrec – že tam stane právě s ruským člověkem a že na
otázku, koho zastupují na soudě světů,
řeknou oba: celé lidstvo!

Co s vámi, řádky? Nejraději
bych větrům dal vás, papíry!
Ať chytne si je, kdo si říká,
že s chamradí spí bez víry.
Ten stěžeň v okně vyndáme-li,
i prapor moh´ by z něho být:
ty hory více na mně chtěly,
než veršem dá se vyslovit!



R Á NO

POLEDN E

Hle – žula, která nahou ženou
v měsíci stála přede mnou!
Kam poděla se tato krása
s půvabností svou přejemnou?
Tu věci dějí se, jež asi
se časem jinak zavlní,
tu ještě úsvit planet hrá si,
vše plně jinou náplní.

Pojď někam, kde lze dýchat volně,
pojď raděj´znova nad lesy!
Jsme z těch, jež bouře spíše vábí
a blesk už dávno neděsí.
Chce lidská zběř snad věčně žíti
a věčně se jen množiti?
Však jednou se jí zámek zřítí
a blesk jim na to posvítí!

Hle – propast, která smrti hloubkou
se vzdouvala a vlnila!
Jak černá studna děsila nás
a přece zase vábila.
Velebné ticho nad ní stálo.
Teď začal v ní tam tajný rej:
pusť ze zajetí fauna, skálo,
a déle nám ho neskrývej!

Jdou hustá mračna zvolna vzhůru,
je výšky rozbít nemohou.
Však co se to tam prolamuje
najednou pustou oblohou?
Tam širý dol se v mdlobě kácí,
leč v taktu jakéms divokém!
Kde zvěř je? Kde jsou všichni ptáci?
Co žene sem to útokem?

Ach kdo vás, hory, zřel už z dáli,
kdo nepodleh´ vám pokořen?
Vždyť čníte v prostor jako přízrak
a plujete jím jako sen,
vy postihnouti nedáte se,
jste jako uzavřená věž,
když do vás někdo srdce nese,
vy na něm chcete duši též.

Toť oblak smršti! Dobře znám ho,
já stokrát už ho viděl v snech.
Nuž, rychle v úkryt! Zachráněni!
Běs letí už sem na křídlech!
Je poledne – zvon kdesi pláče
a volá všechno na pomoc,
tam kamzík mečí, váhá, skáče,
však za ním letí černá noc…



V L A DI M Í R K R ÁT K Ý

Dlouholetého člena Mahenovy činohry brněnského Národního divadla Vladimíra Krátkého jsem vídala už v mládí, v době východočeských autobusových zájezdů za divadlem.
Byl vždy zárukou profesionality, jistoty a spolehlivosti.
Přišla jsem do Brna a objevil se v Mahenově divadle. Jako
vášnivá návštěvnice divadelních představení jsem ho viděla
v mnoha rolích a domnívala jsem se, že o něm vím skoro všechno. Ale před jeho vystoupením v Mahenově památníku letos
v červnu jsem se ke svému překvapení dozvěděla, že působil
i v Divadle Husa na provázku. Na mých několik otázek souvisejících s Mahenovým jménem a dílem odpověděl souhrnně.
Jana Černá

Foto: Jana Hallová

Se jménem Jiřího Mahena jsem se setkal už na střední škole. Učilo se
o něm, že to byl básník a dramatik, že se zasloužil o rozvoj knihovnictví
a napsal slavnou divadelní hru Janošík, ze které si pak velmi často vybírali
adepti studia herectví monolog Studenta k přijímacím zkouškám.
Více jsem se pak o něm dozvídal po příchodu do Brna na JAMU, kde jsme
ve druhém semestru prvního ročníku nastudovali s naším panem profesorem
Rudolfem Jurdou některá z jeho filmových libret z knížky Husa na provázku.
Klaun Čokoláda a Poklad krále Kadma – to byly hříčky, ve kterých jsem vystupoval. Vzpomínám si, že jsme tehdy pozvali na představení také paní
Mahenovou, ale už si nepamatuji, jestli přišla. Pochopitelně jsme Mahena probírali i v dějinách divadla u profesora Karla Bundálka.
Více pro mne a spolužáky znamenalo, když nás ve třetím ročníku oslovili
studenti režie Peter Scherhaufer, Eva Tálská a Zdeněk Pospíšil, zda bychom
nechtěli spolu s nimi a profesorem Bořivojem Srbou založit poloprofesionální
herecké sdružení, které se jménem Jiřího Mahena a jeho knížky filmových



libret Husa na provázku zaštítilo a dalo vzniknout tzv. Mahenovu nedivadlu
Husa na provázku. Už z toho titulu Mahenovo nedivadlo vyplývá, že tehdy šlo
o určitý vzdor proti oficiálnímu dění v brněnském divadelnictví.
Prvním představením, které jsme nastudovali v režii Zdeňka Pospíšila,
bylo Panta Rhei, složené z několika povídek Milana Uhdeho z knížky Záhadná věž v B.a jeho hry Výběrčí, v níž už tehdy exceloval Jura Pecha. Já pak ještě
hrál ve hře Michela de Ghelderode Sir Halewyn, kterou režírovala Eva Tálská
a se kterou jsme se zúčastnili i přehlídky jihomoravských divadel v tehdejším
Gottwaldově. To byly vlastně úplné začátky tohoto divadla, byli jsme všichni
nadšeni a dělali jsme to rádi. Pozdější profesionalizace divadla a jeho slavné
éry jsem se už nezúčastnil.
Později v sedmdesátých letech jsme v Pardubicích, kde jsem byl v angažmá, nastudovali Janošíka, a tak jsem se se jménem Jiřího Mahena setkal znovu. Byl jsem Ilčíkem a vzpomínám si, že horním pardubickým chlapcům
tehdy bylo dohromady asi 560 let a že s kolegou Jurou Pištěkem jsme byli jediní, kteří dokázali přeskočit valašku. Dnes už bychom taky neuspěli.
Když jsem se po letech vrátil do Brna, tentokrát do Mahenovy činohry, nabídl mi Jaromír Vavroš jeden z monologů ze souboru Viktora Kudělky Mahen
a ti druzí, které jsme pak četli pro Klub přátel činohry. Později jsme tento večer monologů nastudovali v Divadélku na Hradbách v režii profesora Rudolfa
Krátkého a za spolupráce Jaromíra Vavroše. Hrál jsem tehdy Jiřího Mahena,
který byl i průvodcem děje.
Při té příležitosti mě Jaromír Vavroš zavedl k paní Mahenové, která nám
o Mahenovi hodně vyprávěla. Poprvé jsem měl možnost vidět i jeho pracovnu.
Do těch míst jsem se pak ještě několikrát vrátil jako účinkující v některých pořadech, které Jaromír Vavroš připravoval pro Mahenův památník. Je mi
trochu líto, že se o Mahenovi víc nemluví na konzervatoři, kde také vyučuji,
že jeho jméno studentům už tolik neříká, ale není sám: ani Karel Höger není
pro studenty známým pojmem.
Kdysi Jiří Mahen o sobě prohlásil, že je Moravanem volbou, a tím je mi
vlastně blízký, když teď o něm přemýšlím. Také mně se stala Morava a hlavně Brno osudem. Ač jsem rodilý Pražák, bylo mi zde umožněno vystudovat,
seznámil jsem se tu s manželkou, dcery se nám zde sice nenarodily, ale vnučky ano. Třicet let působím v Mahenově činohře a jsem rád, že jsem mohl spolupracovat s velkými uměleckými osobnostmi, které tímto divadlem prošly.



V den, na nějž připadlo sté třicáté první výročí narození Jiřího Mahena
(tedy 12. prosince 2013), zemřel velký znalec Mahenova díla a člen rady Společnosti Jiřího Mahena docent JIŘÍ SEDLÁK. Často vystupoval v Mahenově památníku, pro nějž připravoval zejména pořady o humoristické literatuře, a také přispíval do Milíře: v jeho čtrnáctém předloňském čísle otiskl stať
Čtyři oblasti Mahenova humoru.
Narodil se v roce 1924 v Brně. Absolvoval gymnázium ve Zlíně a brněnskou
filozofickou fakultu. Poté učil hlavně na vojenských školách. Za své aktivity
v šedesátých letech byl vyhozen ze zaměstnání a dokonce deset měsíců vězněn. Zakotvil ve Státní pedagogické knihovně v Brně, kde pracoval až do roku
1986. V devadesátých letech se habilitoval a přednášel etiku na Masarykově
univerzitě.

Jiří Sedlák a Ludvík Kundera. Foto: archiv Mahenova památníku



Jeho odkaz tvoří vedle knih Z mého zápisníku (2003), Humorem k pohodě
(2007) či Mříže a smích (2011) odborné práce K problematice mravních konfliktů
(1991), K didaktice etiky (1994), Inocenc Arnošt Bláha (1995), Vybrané problémy
ze sociální etiky (1996) nebo Pozvání do psychologie osobnosti (2003).
Dne 18. června 2014 uplynulo již deset let
od skonu dalšího významného člena Společnosti Jiřího Mahena a jejího místopředsedy
profesora DUŠANA JEŘÁBKA. Pocházel
z rodiny spisovatele a člena Literární skupiny
Čestmíra Jeřábka. Narodil se v roce 1922 v Brně.
Vystudoval zde klasické gymnázium a filozofickou fakultu, na níž působil od roku 1950 až do
odchodu do důchodu v roce 1987, ale i později;
v letech 1966–1969 byl nadto jejím děkanem.
Jako literární historik a editor se zaměřoval
Foto: archiv rodiny
na českou literaturu 19. a 20. století, stranou
Dušana Jeřábka
však neponechával ani divadlo a práci pro rozhlas. Byl spoluautorem Průvodce po dějinách české literatury (1976), sám vydal nástin Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918 (1980), soubory studií Tradice
a osobnosti (1988) nebo monografii Arne Novák (1997). Připravil – často ve
spolupráci s dalšími editory – řadu edic z děl Vítězslava Hálka, Zikmunda
Wintera, Josef Merhauta či Rudolfa Těsnohlídka. Pominout nelze ani jeho
vzpomínkovou knihu Brněnská romance (1997).
Společnost Jiřího Mahena oslavila Jeřábkovy osmdesátiny setkáním v Mahenově památníku na jaře roku 2002. Zprávu o tomto setkání, na němž vystoupili například Ludvík Kundera, Zdeněk Kožmín, Ladislav Soldán, Jiří
Kudrnáč nebo Vít Závodský, otiskl Milíř 13/2004. Vyšel až po Jeřábkově smrti, a tak přinesl i nekrology a vzpomínky na tuto výraznou osobnost brněnské
kultury.



Dne 28. října 2014 Společnost Jiřího Mahena ztratila svého dalšího předního člena, a to docenta MILOŠE KROČILA, který zemřel v Uherském
Hradišti necelý týden před svými třiasedmdesátými narozeninami. Byl rodákem z Vyškovce. Po absolvování JAMU v Brně byl od roku 1965 členem
Divadla bratří Mrštíků, dnes Městského divadla; v letech 1995–2004 navíc vykonával funkci zástupce ředitele. Ztvárnil tu zhruba sto padesát rolí, přičemž
mnohdy šlo o role titulní (jednou z nich byl Hamlet). Často též spolupracoval
s rozhlasem a televizí: hrál například v seriálu Četnické humoresky. Mimoto vydal publikace Na počátku bylo slovo (2010) a Umění vyprávět (2014); přednášel
i na uvedené JAMU (1978–2008). A právě o této činnosti vyprávěl 25. září 2014
na schůzi rady Společnosti Jiřího Mahena v Mahenově památníku, na jehož
půdě zhusta vystupoval. Koho by napadlo, že to bude naše poslední setkání…
(jp)

Miloš Kročil v Mahenově památníku. Foto: archiv Mahenova památníku



V Í T Z ÁVO D S K Ý

Jméno profesora BOŘIVOJE SRBY, který zemřel ve dvaaosmdesáti
letech 3. května 2014, mi bylo díky středoškolským návštěvám tehdejšího
Divadla bratří Mrštíků povědomé již z mého rodinného prostředí. Blíže jsem
ho poznal počátkem šedesátých let minulého století za svých studií na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Byl tehdy hlavním dramaturgem
činohry zdejšího Státního divadla, která v tvůrčím týmu Miloš Hynšt – Evžen
Sokolovský – Bořivoj Srba a postupně i s dalšími spolupracovníky vytvořila
vyhraněnou vývojovou etapu, v níž cílevědomě a vehementně prosazovala koncepci antiiluzivního brechtovsko-piscatorovského epického divadla (v Srbově

Foto: Alena Rajlichová



případě též ovlivněnou snahami naší meziválečné avantgardy, zejména poetikou E. F. Buriana, k jehož odkazu se opětovně vracel).
Jako pravidelný přispěvatel fakultního časopisu Proud a celouniverzitního
periodika U jsem s ním i s ostatními jmenovanými uveřejnil obsáhlé rozhovory o této orientaci. Posléze jsem v denním tisku začátečnicky recenzoval její
celostátně sledované profilové inscenace – od novinek Totální kuropění a Korzár z pera dalšího Srbova souputníka a oblíbence Ludvíka Kundery přes hry
Friedricha Dürrenmatta nebo Petera Weisse po vynikající, dobově konfliktní
nastudování Kopeckého úpravy lidové barokní Komedie o umučení…
Téměř souběžně jsem měl možnost poznat kvality Srby-pedagoga. Když
se podařilo na brněnské filozofické fakultě ustavit jako obor divadelní vědu,
stal jsem se coby bohemista a rusista členem malé skupinky jejích prvních
posluchačů, dnes například předních vyučujících a vysokých funkcionářů
Divadelní fakulty JAMU. Studium teatrologie bylo k užitku obou stran zčásti
propojeno s paralelním hereckým ročníkem JAMU (připomněl bych třeba
Janu Gazdíkovou, Miloše Kročila, Aranku Lapešovou, Lubomíra Petříka nebo
Gabrielu Wilhelmovou), takže jsme na lekcích Karla Bundálka, Miloše Hynšta, Evžena Sokolovského, herce Josefa Karlíka a právě Bořivoje Srby „brali
rozum“ společně s některými později populárními umělci. I když Bořivoj Srba
dosud nedisponoval řádkou pozdějších vědeckých titulů a akademických
hodností ani vydanými knižními tituly, imponoval nám svou vzdělaností,
odbornou zasvěceností a důkladností.
Už jako začínající kantor jsem měl to štěstí zblízka sledovat Srbův dnes
oprávněně vyzdvihovaný iniciační a programově koncepční přínos ke zrodu
mahenovsky pojmenovaného Divadla Husa na provázku. Na stránkách brzy
nato zastavené revue Divadlo jsem analyzoval hned zahajovací inscenace
prozatím poloprofesionálního období z března 1968, uváděné ve variabilním
scénickém prostoru Procházkovy síně Domu umění. Pro následně připravované, rozmáchle koncipované, vícekrát doplňované, leč dosud v zaprášených strojopisech bůhvíkde spočívající Dějiny brněnského divadla jsem v několika verzích zpracoval mimo jiné právě kapitolu „provázkovskou“. Jakožto znalec
Mahenova dramatického odkazu jej Bořivoj Srba propagoval rovněž na půdě
Mahenova památníku: například krátce po jeho otevření tu v roce 1993 o něm
hovořil za účasti několika předních členů uvedeného divadla. Jindy zde pak na
toto téma z jeho podnětu vystupovali jeho studenti.



S Bořivojem Srbou jsme byli v průběžném příležitostném kontaktu jak
v dusivých letech husákovské normalizace, tak v polistopadovém období.
Protože obdobnou zkušeností trpce poučený profesor Srba dobře věděl, že jsem
byl v sedmdesátých a osmdesátých letech režimem rovněž diskriminován
a o mé odborné uplatnění se zajímal, nabídl mi hned počátkem následující
dekády možnost externího působení na JAMU. Z dějin českého divadla a dramatu tehdy přednášel toliko vybrané partie, takže jsem vedl seminář, který
nižšímu ročníku dosti bohémsky založených posluchačů látku ve vývojovém
kontextu doplňoval. Později jsem se kvůli kolizím s mým hlavním školním
působištěm omezil na příležitostnou spolupráci oponenta, examinátora a kritického posuzovatele obou scén JAMU.
Tak jako pro mnohé jiné a mladší byl i pro mne profesor Srba jakýsi divadelní guru s obrovským rozhledem, odbornou akribií, přirozenou autoritou
a charizmatem. Byť jsem s jeho názory občas nesouhlasil, necítíval jsem potřebu s ním polemizovat, ač jsem věděl, že k tomu své žáky a kolegy de facto
vybízel. Ukázalo se, že v době totality sice leckde nuceně ustoupil do ústraní,
ale stále intenzivně badatelsky pracoval, takže už v době svého opětného působení na FF MU a JAMU postupně vydával další a další materiálově bohaté
studie a knihy, mnohé vskutku monumentálního rozsahu. Rád si připomínám
například jeho počtem stran nikoli rekordní, leč tematicky mně velmi blízkou
knižní monografii Umění režie (1996), dokumentující sto čtyřicet inscenací
Miloše Hynšta a obzíravě včleňující jeho přínos do širšího kontextu naší moderní Thálie. Téměř denně pak beru do rukou některý ze tří obsáhlých, faktograficky nabitých a spolehlivých svazků zmíněné encyklopedie Postavy
brněnského jeviště, který Bořivoj Srba s Evženií Dufkovou obětavě redigoval
a sám četnými personálními hesly naplňoval.
Profesor Bořivoj Srba, činoherní dramaturg, divadelní historik, teoretik
a pedagog, mi zůstane v paměti jako mnohostranná, kultivovaná, v příkořích
i nemocech statečná osobnost, která jak v naší teatrologii, tak ve svých žácích
a pokračovatelích zanechala trvalou stopu.
(Zkrácený text původně otištěný v červnu 2014 v měsíčníku KAM
v Brně)
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