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Prolog

O osobnosti, životě a mnohostranné tvorbě Jiřího Mahena už bylo
napsáno ledacos. Výrazným příspěvkem k jeho hlubšímu poznání
se stala konference nazvaná Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky, která se konala 7. prosince 1982 v brněnském Muzeu
dělnického hnutí na náměstí Rudé armády (dnes v této impozantní
budově sídlí Moravská galerie a z náměstí Rudé armády je Moravské
náměstí). Byla uspořádána k stému výročí Mahenova narození
a v roce 1983 z ní byl vydán sborník.
Zúčastnila se jí Karla Mahenová, která na ní přednesla krátký
pozdravný projev, další pozdrav jí adresoval Mahenův přítel Josef
Věromír Pleva. S obsáhlým úvodním referátem vystoupil autor mahenovské monografie Štěpán Vlašín. Po něm dostalo slovo sedmadvacet literárních historiků a knihovníků, přičemž mnozí z nich – vedle Štěpána Vlašína například Vladimír Justl, Pavel Pešta, Milan
Kopecký, Alena Hájková, Ludvík Kundera, Karel Bundálek či Jiří
Hek – již nejsou mezi námi.
Jednotlivé referáty otištěné ve zmíněném sborníku přibližují
Mahena ironika, satirika a inspirátora, jakož i dramaturga, režiséra,
redaktora Lidových novin a knihovníka, dále analyzují jeho literární počátky, pohádky, romány a několik her. Pojednávají rovněž
o Mahenovu vztahu k meziválečné avantgardě, k Vladislavu Vančurovi, Vítězslavu Nezvalovi a Františku Halasovi či o jeho působení
v různých periodikách. Velmi cenná je mahenovská bibliografie
Jaromíra Kubíčka, kterou by bylo záhodno dovést do současnosti.
V dalších letech se o Mahenovi psalo méně. Věnoval se mu například Jiří Rambousek, patrně poslední člověk z naší doby, který Mahena znal osobně. Řadu studií publikoval také Milan Suchomel, ale
i jiní autoři. Mahenova jubilea v uplynulých třiceti letech připomínaly Lidové noviny, časopisy Host, Tvar či Ladění, jakož i Český rozhlas.
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Mezníkem se stal vznik Mahenova památníku v roce 1992, jehož
dlouholetá vedoucí Jana Černá zde zkoncipovala řadu literárních
pořadů včetně pořadů mahenovských – mnohé z nich připravil Jaromír
Vavroš.
Mahenův památník se stal rovněž sídlem Společnosti Jiřího
Mahena, jež vznikla roku 1993 s posláním popularizovat Mahenův
odkaz a rozvíjet jeho podněty v oblasti literatury, divadla či knihovnictví. Součástí její činnosti je vydávání Milíře: původně to byl
členský zpravodaj, od roku 2012 však má charakter literárního sborníku; v letech 2012–2020 vyšlo dvaadvacet čísel, která obsahují
mnoho mahenovských studií a článků, leč i textů z Mahenovy dílny.
Osmdesáté výročí Mahenovy smrti se v roce 2019 stalo podnětem
k uspořádání další konference pojmenované Jiří Mahen v množném
čísle (tento název je narážkou na známou surrealistickou sbírku
Mahenova přítele Vítězslava Nezvala Žena v množném čísle, vydanou
v roce 1936). Konala se 21. a 22. května 2019 v brněnské Knihovně
Jiřího Mahena, přičemž na ní zaznělo čtrnáct referátů.
Naše monografie usiluje o další prohloubení dosavadního poznání Mahenovy osobnosti a tvorby. Jiří Poláček nejprve přibližuje Mahenovy životní osudy, jeho mnohostranné dílo a přátele,
takže vytváří podloží dalších kapitol. Poté Marek Krejčí představuje přátelský okruh z Mahenových studentských let, kdežto Martin
Tichý osvětluje dobovou recepci románu Kamarádi svobody ve spojitosti s přijetím románu Zdenky Háskové Mládí a Stříbrného větru
Fráni Šrámka. Pavel Večeřa analyzuje Mahenovu báseň Pozdrav
svobodné vlasti, otištěnou 30. října 1918 v Lidových novinách, Veronika Valentová zkoumá Mahenovy rané hry a Marek Lollok posuzuje inscenaci Mahenova Janošíka v Národním divadle Brno, realizovanou v roce 2018.
V dalších studiích Petr Oslzlý objasňuje souvislosti Mahenovy
osobnosti a tvorby s Divadlem Husa na provázku, Vladislav Raška
připojuje analýzu vztahu Jiřího Mahena a vyškovského tiskaře Františka Obziny, zatímco Ondřej Sládek se zaměřuje na vztah autora
Díže a Jana Mukařovského. Jaromír Kubíček pojednává o Mahenovu
působení ve Spolku veřejných obecních knihovníků a Jan Lacina
6

sumarizuje své výpravy do mahenovských krajin. V poslední kapitole
Hana Kraflová charakterizuje rozmanité položky Mahenova fondu,
uloženého v Moravském zemském muzeu.
Vydání naší monografie se bohužel nedožil Jan Lacina, který zemřel
21. března 2020, a tak ji věnujeme jeho památce. Dedikujeme ji rovněž
památce významného mahenovského badatele Jiřího Rambouska,
zesnulého 4. listopadu 2018.
(JP)
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Básník životní celistvosti
JIŘÍ POLÁČEK

Prohloubit poznání Mahenovy osobnosti a tvorby v naší monografii usilujeme vesměs prostřednictvím úzce zaměřených sond, proto
zde vytvořím jakýsi rámec: nástin Mahenova života a jeho tvůrčích
aktivit. Je až k nevíře, čím vším se zabýval a do kolika oblastí zasáhl.
Vedle činnosti básnické, prozaické a dramatické působil jako pedagog,
novinář, knihovník, divadelní režisér a dramaturg, zajímal se o výtvarné umění, byl vášnivým rybářem i velkým znalcem a milovníkem
přírody. Tuto šíři jeho aktivit vyjadřuje i název mé kapitoly: básníkem
životní celistvosti Mahena nazval Arne Novák roku 1939. Takovým
básníkem není pouze autor veršů, ale tvůrce širokého záběru, jehož
tvorba zahrnuje všechny literární druhy a podstatné sféry života.

ŽIVOTNÍ DRÁHA
Jiří Mahen se narodil 12. prosince 1882 v Čáslavi v rodině pekaře,
který měl celkem třináct dětí. Ve svém rodišti Mahen absolvoval
obecnou školu a nižší gymnázium, vyšší gymnázium vystudoval
v Mladé Boleslavi, kde také roku 1902 maturoval. Od podzimu tohoto roku byl studentem češtiny a němčiny na pražské filozofické
fakultě. Ač se na studiích protloukal dosti těžce, záhy se zapojil do
literárního života a začal přispívat do různých časopisů. Jak známo,
původně se jmenoval Antonín Vančura. Už pro příspěvky do studentského periodika Genesis si vytvořil pseudonym Jiří Maheu podle
hrdiny Zolova románu Germinal. Chtěl pod ním publikovat i na
stránkách Neumannova Nového kultu, sazeč však poslední písmeno
přečetl chybně, a tak se z Maheua stal Mahen.
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V letech 1907–1908 byl suplentem na reálce v Hodoníně, další
dva roky učil na obchodní škole v Přerově. Současně vyvíjel horečnou
literární činnost, do níž promítal své okouzlení moravskou i slovenskou přírodou a zdejšími lidmi. V Kapitole o předválečné generaci
o tom napsal: „Kouzlo země bylo mocné. Skoro to vypadalo, že jsme
našli konečně svou vlast a místo, kam můžeme zablouditi vždycky
jako domů. Praha se ztrácela v dáli a otvírala se země na východ.“
(Mahen 1934, s. 24)
V říjnu roku 1910 se Mahen stal redaktorem Lidových novin
v Brně. Pracoval v nich až do února roku 1919, kdy přešel do redakce
deníku Svoboda, v němž působil jako redaktor a externista až do
roku 1936. Po vzniku samostatné republiky byl činný na mnoha
místech. Vedle novinářské činnosti byl režisérem a dramaturgem
brněnské činohry, vyučoval na konzervatoři a od roku 1921 byl knihovníkem a posléze ředitelem Městské knihovny v Brně; navíc byl
i předsedou Spolku veřejných obecních knihovníků. Knihovnická
práce ho ovšem stála mnoho času a sil. V únoru roku 1939 si v dopise adresovaném Ladislavu Jiránkovi, bratru malíře Miloše Jiránka,
posteskl:
„Ta knihovna je můj osud v nejlepším i v nejhorším slova smyslu.
Dala mi chlebíček i několik poklidných let, ale vzala mi klidnou
rozvahu a čas k práci, ke skutečné práci, kterou například je čtení.
Já chtěl už napsat magistrátu, aby mě dali do penze, že musím něco
číst, že už to nevydržím jenom knížky řadit… Sova a jiní knihovníci měli pomocníky, já neměl 20 let pomalu nikoho, a to mne opravdu
sráželo k zemi…“ (Mahenová 1978, s. 98)
V meziválečném období Mahen působil i jako kulturní organizátor, často přednášel a přispíval do řady různých periodik: mimo jiné
se podílel na redigování časopisu Index. Nadto cestoval po Slovensku,
Itálii a Francii, opakovaně pobýval u Jaderského moře. Jak známo,
holdoval rybaření, psal však též odborné ichtyologické stati. Později
ho zaujala entomologie a v penzi se ještě hodlal – podle svědectví
Karly Mahenové – zaměřit na mineralogii!
Tyto mnohostranné aktivity ho samozřejmě vyčerpávaly; zhusta
býval přepracován a přestával věřit ve smysl další tvorby. Měl zdra10

votní problémy: trpěl depresemi, arteriosklerózou a chvilkovými
výpadky řeči, měl i vysoký krevní tlak. Těžce nesl negativní odezvu
svých her, neúspěchy svého knihovnického snažení a sebevraždy
lidí v blízkém okolí. Na konci třicátých let na něj tíživě působila
i nacistická okupace, obával se, že skončí v koncentračním táboře.
Souhrn těchto okolností ho dohnal 22. května 1939 k dobrovolnému
odchodu ze života.

ZAVŘELI ZA MNOU…
Podle svědectví jeho synovce Oldřicha Haselmanna, poskytnutého v červnu roku 2006 Janě Černé, 15. března 1939, kdy zbylé
území naší republiky zabrala nacistická vojska, upadl do těžké deprese. 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 Haselmannovými 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
vily, kde žil od roku 1934, a oběsil se.
Posledního rozloučení v divadle Na hradbách, dnešním Mahenově divadle, a následného pohřbu na brněnském Ústředním hřbitově
se zúčastnily stovky lidí. Řečníky byli mimo jiné divadelní ředitel
Václav Jiřikovský, básník František Halas a rektor Masarykovy
univerzity Arne Novák, který 23. května 1939 v Lidových novinách
Mahena nazval – jak už jsem uvedl – „básníkem životní celistvosti“
a také básníkem „živelných sil v přírodě a paradoxních osudových
zvratů v bloudícím a zápasícím lidství“ (Novák 1939, s. 3–4). Na
Mahenovu smrt dále reagovalo mnoho známých i dnes už pozapomenutých autorů.
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Podle bibliografie Jaromíra Kubíčka (Kubíček 1983) během roku
1939 vyšlo v soudobých denících a časopisech téměř sto čtyřicet
různých nekrologů, zpráv či vzpomínek. 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, jakož i kritikové Jindřich Vodák, Arne
Novák a Bedřich Václavek.
Básnické nekrology představují básně Františka Halase (Smrt
Jiřího Mahena vyšla 24. května 1939 v Lidových novinách, v Indexu
4–5/1939 a poté byla roku 1942 přetištěna ve sbírce Ladění), Konstantina Biebla (báseň In memoriam otiskly Lidové noviny 31. května
1939), Karla Tomana (báseň 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), Jana Maria Tomeše (nekrolog nazvaný
22. května 1939 knižně vyšel až ve svazku Staré zahrady v roce 1996)
a Vítězslava Nezvala (báseň Tryzna tvoří součást sbírky Pět minut
za městem z roku 1940).

TVORBA V MNOŽNÉM ČÍSLE
Jiří Mahen vydal zhruba šedesát titulů, a to velice různé ražby,
přičemž často užíval rozličné pseudonymy. Jako básník debutoval
sbírkou Plamínky (1907), po níž přišel s dvacítkou osobitých villonských balad nazvanou Balady (1908), kterou ocenili například Jaroslav Vrchlický či F. X. Šalda. Další dvojici básnických sbírek – Duha,
1916; Tiché srdce, 1917 – vydal za první světové války (stojí za zmínku,
že podle sbírky Duha byl nazván časopis vydávaný Moravskou zemskou knihovnou). Roku 1921 k nim přidal svazek epigramů Kozí
bobky z Parnasu, o dva roky později skladbu Scirocco a v roce 1928
výbor Básně, po němž roku 1934 následovaly sbírky Požár Tater
a Rozloučení s jihem.
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Mnohem obsáhlejší je Mahenova tvorba dramatická. Z jeho raných
her vyniká především Janošík, který měl premiéru roku 1910 v pražském Národním divadle a v roce 1935 ho režisér Martin Frič zfilmoval. Na konci roku 2018 se v úpravě Martina Františáka dostal na
scénu Mahenova divadla. Pozoruhodné je i Mrtvé moře (1918), obraz
selské rebelie na Čáslavsku z roku 1778. Ve své době byla úspěšná
rovněž Ulička odvahy (1917), vyznívající jako oslava života a bezstarostného mládí, a tragédie válečného slepce Nebe, peklo, ráj (1919).
Z meziválečných her stojí za zmínku komedie Nasreddin čili
Nedokonalá pomsta (1928), předcházející tematicky podobnou hru
Josefa Kainara (Nebožtík Nasredin, 1959), a pak vážná společenská
dramata Rodina 1933 (1934) a Mezi dvěma bouřkami (1938). Mahen
ovšem napsal ještě dalších šestnáct her (například Lavička, 1919;
Chroust, 1920; Generace, 1921; Dezertér, 1923). Mimoto vydal soubor
svých divadelních promluv s názvem Před oponou (1920), knížku
Režisérův zápisník (1923) a několik menších prací o divadle.
Pokud jde o prozaickou tvorbu, po souboru povídek nazvaném
Podivíni (1907) mu vyšel známý román Kamarádi svobody (1909),
k němuž až po dvaceti letech přidal román Nejlepší dobrodružství
(1929), situovaný do Brna. Po Kamarádech svobody přišel svazek sta
různorodých próz s názvem Díže (1911), knížky pro děti (Její pohádky, 1914; Dvanáct pohádek, 1918) či svébytná kniha Měsíc (1920);
dnešní čtenář má k dispozici její reedici z roku 1997, doplněnou
obsáhlou studií Milana Suchomela.
Nejznámějším Mahenovým prozaickým dílem je Rybářská knížka
(1921), zatímco trojice titulů z roku 1924 se už z obecného povědomí vytratila: tvoří ji Hercegovina, Knížka o čtení praktickém a Kniha
o českém charakteru. Zásluhou známého brněnského divadla stále není
zapomenuta Husa na provázku (1925), svazek šesti filmových libret
inspirovaný cirkusem, filmem a moderním divadlem. Naopak povídkové sbírky z třicátých let (Člověk ve všech situacích, 1930; Povídky
a kresby, 1931; Toulky a vzpomínky, 1931) jsou už povýtce zapadlé.
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MAHEN A TI DRUZÍ
Samostatnou kapitolu tvoří široký okruh Mahenových přátel.
Už v Čáslavi se spřátelil s Rudolfem Těsnohlídkem (viz též publikace Josefa Dvořáka Čtení o Mahenovi a Těsnohlídkovi, 1939), za studií
náležel k Neumannovu anarchistickému kruhu. Další přátelství
navazoval zejména v meziválečné době, kdy se sblížil i s mladými
básníky a působil na jejich tvorbu, byť sám to odmítal. Kromě Vítězslava Nezvala a Františka Halase ovlivnil třeba Jaroslava Seiferta,
Lva Blatného, Josefa Chaloupku nebo Bartoše Vlčka. Mezi jeho
přátele lze dále řadit Bedřicha Václavka, Josefa Věromíra Plevu či
výtvarníky Antonína a Linku Procházkovy, Eduarda Miléna a Josefa
Kubíčka.
Je nutno uvést i Vladislava Vančuru, který byl Mahenovým příbuzným (jejich dědové byli bratři). Je pozoruhodné, že zpočátku si
vykali a teprve později se sblížili, navzájem si dedikovali svá díla
(Markétu Lazarovou, Požár Tater), hojně korespondovali a – jak
svědčí i vzpomínky Karly Mahenové Život s Jiřím Mahenem (1978)
a knížka Ludmily Vančurové Dvacet šest krásných let (1967) – navštěvovali se. Vančura o Mahenovi několikrát psal: například v Poznámce o Jiří Mahenovi roku 1938 prohlásil, že „byl moderní na přídi tradice, která se za ním šířila jako kužel,“ že „nikdy nerozpojoval věci
umění od věcí života“ a že „byl vždy básníkem, jehož díla mají
sotva přízvuk určitých škol“ (Vančura 1972, s. 423–424).
Šíři Mahenových přátelských vztahů manifestuje sborník vydaný
k jeho padesátinám (Mahenovi, 1933) a hlavně kniha Adresát Jiří
Mahen (1964), do níž editoři Jiří Hek a Štěpán Vlašín zahrnuli korespondenci, kterou Mahen vedl s Petrem Bezručem, F. X. Šaldou,
Jaroslavem Kvapilem, S. K. Neumannem, Fráňou Šrámkem, Karlem
Čapkem, Vladislavem Vančurou, Bedřichem Václavkem, Vítězslavem
Nezvalem nebo s Františkem Halasem. Svébytné místo v ní mají
dopisy, jež si Mahen vyměňoval s Josefem Ladou ve spojitosti
s knihovnickým plakátem nazvaným Braňte knihu!
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Vedle zmíněného plakátu Lada také přispěl do galerie Mahenových karikatur: nakreslil ho v typickém širokém klobouku a s dlouhým viržinkem v koutku úst. Již někdy kolem roku 1905 Mahena
portrétoval František Gellner, další karikatury však většinou pocházejí až z meziválečných let. Mnozí kreslíři – například František
Bidlo, Adolf Hoffmeister, Ondřej Sekora či A. V. Hrska – v nich
Mahena zobrazovali jako rybáře, Jaroslav Král ho zachycoval jako
knihovníka, dramaturga a redaktora Indexu, kdežto Zdeněk Guth
svou karikaturou zároveň připomněl řadu Mahenových děl. Jeho
podobu několikrát ztvárnil rovněž Eduard Milén.
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Kamarádi svobody:
přátelský okruh z Mahenových
pražských studentských let
MAREK KREJČÍ

Mahenův první román Kamarádi svobody vydaný v roce 1909
představuje symbolické uzavření studentské kapitoly jeho života,
o níž nemáme mnoho spolehlivých zpráv. Naši předchůdci při zmínce o tomto období vycházeli z příležitostných vzpomínek samotného
Mahena, souborně později převyprávěných ve vzpomínkové knize
Karly Mahenové (Mahenová 1978). Bohužel v Mahenově pozůstalosti najdeme jen zlomky předválečné korespondence, protože
většinu dopisů z tohoto období Mahen údajně spálil (Hek – Vlašín
1964, s. 7). Výjimku tvoří korespondence s malířem Milošem Jiránkem, jejíž podstatná část byla ještě za Mahenova života publikována (Jiránek 1936).
Ještě před příchodem do Prahy oktaván z provinční Mladé Boleslavi hledal různé cesty, jak si připravit pozici před nástupem na
univerzitní studia do Prahy. Navázal kontakt s dalšími regionálními
studentskými skupinami, jejichž aktivity vyvrcholily v květnu 1901
společnou schůzí v Kolíně a vydáváním časopisu Genesis. Podle
platného disciplinárního řádu nesměli studenti středních škol
„plody ducha svého u veřejnost podávati“ bez souhlasu profesorského sboru. Proto studenti signovali své práce Maheu, Bocard, Biot
Balvin a dalšími pseudonymy „dubiózního francouzského původu“
(Žantovský 1983, s. 195).
Patrně od Antonína Madlafouska, který již debutoval v Novém
kultu, Mahen dostal doporučení, aby zaslal své verše S. K. Neumannovi. Přes Rudolfa Těsnohlídka, který z Čáslavi přešel na králové19

hradecké gymnázium, se přihlásil ke spolupráci v tamním literárním
kroužku a skrze dalšího spolužáka Václava Chaloupeckého, jenž
přešel v septimě na gymnázium do Prahy, navázal spojení s okruhem
mladých kolem revue Faun. Na podzim 1902 vpadl do Prahy plný
temperamentu a nápadů jako „feuerspeiender Berg“ (Mach 1930,
s. 25).
Z Káchova svědectví víme, že po příchodu do Prahy měl Mahen
spolu se svým krajanem Rudolfem Těsnohlídkem „bytovat v krátké
uličce poblíž kavárny Demínky“ (Kácha 1933, s. 16). Sám Těsnohlídek tehdy o jejich přátelství napsal: „chodívali jako milenci a bída
s nimi třetí“ (Těsnohlídek 1904, s. 23). Ve fondech pražského policejního ředitelství nejsou uloženy pobytové přihlášky ani jednoho
z nich, patrně při obstarávání podnájmu považovali policejní přihlášku za byrokratickou formalitu. Proto když policie v roce 1907
hledala místo Mahenova pobytu, dotazovala se nejprve okresního
hejtmanství v Čáslavi a posléze v rektorátní kanceláři pražské univerzity. Víme tedy, že Mahen přebýval v domě s dnešní adresou
Záhřebská 35, Praha – Královské Vinohrady, a to v podnájmu v rodině o osm let staršího Václava Lehovce.

PŘEDOBRAZY ROMÁNOVÝCH POSTAV
Román Kamarádi svobody stejně jako pozdější drama Chroust
vychází ze silných autorových prožitků. Mahen zde vykresluje živoření mladé inteligence, která není spokojena s dobovou atmosférou
a namáhavě hledá sama sebe a svádí tuhý boj o osobnost (Mahen
1934, s. 10). Josef Mach se pokusil tento kontext vyjádřit v posledním čtyřverší básně Praha 1903:
Pár rozcuchaných hlav se záhadami moří,
když do hnízd studených jim vítr duje.
A jenom jedna z nich, jež plamenem vždy hoří,
za nocí nejtmavších na slunce pamatuje.
(Mach 1932b, s. 76)
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Použití citátu z Mahenovy balady tohoto hrdinu bez bázně a hany
jednoznačně identifikuje. V celé rozsáhlejší básni je přímo jmenován
již jen jeden zemřelý druh:
Praha je černá jako zříceniny,
a šedá jsou a bezbarvá jsou slova.
Nad šeré dny a černé peleriny
svítí jen rudá hříva Koberova.
(Mach 1932b, s. 76)
Mahenův krajan Antonín Vladimír Kobera ze studií odešel v roce
1904 do redakce krajinského listu Jiskra v Táboře, odkud posléze
přešel do sociálnědemokratického týdeníku Východočeský obzor
v Pardubicích. Kobera, který se jako syn deputátníka ve své politické činnosti zabýval především zlepšením postavení zemědělského
proletariátu, zemřel předčasně ve čtyřiadvaceti letech na tuberkulózu a zanechal manželku a malého synka. Podle řady náznaků by ho
bylo možno ztotožnit s románovým Havlenou, ale už Artuš Drtil
upozorňoval, že Mahenova fantazie a psychologizování postav by
zasvěcenému vyjevila i řadu podstatných rozdílů (Drtil 1913, s. 17).
Jan Majer a vypravěč románu jsou charakterizováni jako kandidáti profesury. Z dochovaných univerzitních spisů je patrné, že Mahen
se na pedagogickou dráhu cílevědomě připravoval. Po ukončení
osmého semestru v létě 1906 složil tři kolokvia požadovaná pro připuštění k učitelským zkouškám. Zbývalo mu jen vypracovat dvě
domácí práce, aby mohl předstoupit před zkušební komisi a stát se
zkoušeným učitelem c. k. středních škol.
V osobě Majera by mohl být zpodobněn Mahenův kolega ze
studií Josef Hádek. Mahen, který jinak na studentské prázdniny
vzpomínal jako na „peklo bez peněz“, kdy byl odkázán na „milosrdenství nějakých lidí“ (LA PNP, dopis z 13. srpna 1934), kolegovo
pozvání k návštěvě jeho náchodské domácnosti rád přijal. Především
však v Náchodě navázal silný citový vztah s Josefinou Hádkovou,
zobrazenou v románu jako Magdalena.

21

Cesty podnájemníků se však záhy rozešly. Hádek složil předepsanou učitelskou zkoušku a ve školním roce 1908/1909 již učil na
gymnáziu v rodném Náchodě. Mahen ještě před složením závěrečných zkoušek pro školní rok 1907/1908 přijal služební místo suplujícího učitele českého a německého jazyka na zemské reálce v Hodoníně. Pro četné literární zájmy však zanedbával přípravy ke zkouškám.
Zadanou práci o hláskoslovných rozdílech mezi jednotlivými částmi
rukopisu humanistického literáta Tomáše Bavorovského odevzdal
opožděně a v takovém stavu, že ji oponent docent Emil Smetánka
klasifikoval jako nedostatečnou.
Mahen proto raději přešel na městskou obchodní školu v Přerově,
kde vzhledem k jejímu charakteru očekával menší tlak na dokončení zkoušek. K vlastní zkoušce před zkušební komisi se přihlásil až
bezmála po dvou letech v květnu 1910, ale ani pak se ve stanoveném
letním termínu do Prahy před komisi nedostavil. Zemská školní rada
se však nečekaně začala domáhat definitivního obsazení služebního
místa zkoušeným učitelem. Místo pokusu o urychlené složení zkoušky se Mahen v obavě z neúspěchu začal u kamarádů intenzivně
poptávat po jakémkoliv místě v kulturní oblasti v hlavním městě.
Souběžně si činil naděje na funkci dramaturga v brněnském divadle
nebo na udělení literární ceny, která by mu umožnila přečkat další
rok v svobodném povolání. Teprve po krachu těchto plánů na podzim
1910 přijal žurnalistické místo v brněnských Lidových novinách.
Na podzim 1910 napsal Miloši Jiránkovi, že „ženění a podobné věci
vypustil z hlavy“ (Hek – Vlašín 1964, s. 215).
Toto vše vyostřilo jeho vztah k Josefu Hádkovi, který se za mladší sestru cítil odpovědný. Mahen váhal následovat Fráňu Šrámka,
který se odpojil od bohémského společenství a založil si společnou
domácnost se svou láskou Miloslavou Hrdličkovou. V tomto vztahu
však finanční základ domácnosti netvořily Šrámkovy nepravidelné
literární příjmy, ale především plat jeho družky (Hejnová 1985):
podobně v případě soužití S. K. Neumanna s Boženou Hodačovou
byla podstatná finanční pomoc její rodiny (Neumannová 1998).
Mahenova nová brněnská láska Karla Haselmannová více naplňovala „ideální“ kritéria emancipované, vydělávající partnerky.
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V závěru románu Kamarádi svobody autor nechává Tomášovu
lásku Magdalenu tragicky v horečkách zemřít. A skutečná Josefina?
Poslední den roku 1912 požila v Praze – Nuslích větší dávku morfia
a po lékařské pomoci byla odvezena do pražské všeobecné nemocnice (Zoufala si pro nešťastnou lásku, Národní listy 31. prosince 1912).
Přes veškerou snahu lékařů ve věku šestadvaceti let 3. ledna 1913
v nemocnici zemřela. O několik dní později noviny přinesly noticku,
patrně inspirovanou rodinou dbající na dobrou pověst, že příčinou
dobrovolného odchodu ze života nebyla nešťastná láska, ale trýznivý
stav vyvolaný vdechnutím obilného zrna s oštinou do plic.

V ZAJETÍ ANARCHISMU
Hledal-li Mahen marně kamarádskou soudržnost mezi studentskými druhy, doufal ji nalézt v anarchistickém hnutí. Anarchisté
tehdy mezi sebou používali oslovení kamarád, aby se vymezili vůči
sociálním demokratům zkompromitovaným v jejich očích záměnou
přímé revoluční akce za taktiku postupného dobývání pozic v rámci
stávajícího politického systému.
V prostředí předměstské olšanské vily manželů Neumannových
se Mahen oprostil od dobového pocitu trýznivé melancholie a našel
tu další vypovězence z rodinných hnízd coby spojence k revoltě
proti měšťáckému světu. Touhu po lepší společnosti se na základě
hlubokého vnitřního prožitku sociální nespravedlnosti zdála naplňovat ideologie anarchismu, jehož základní teoretické texty byly
dostupné v českých překladech.
Tyto pocity sdíleli i mnozí později slavní literáti (a většinou i národní umělci): S. K. Neumann, Fráňa Šrámek, Karel Toman, František
Gellner a Marie Majerová, posléze označení jako generace buřičů.
Spolu s nimi se však v anarchistickém hnutí angažovala řada dalších,
dnes již namnoze pozapomenutých postav, jako byli básníci Kamil
Berdych, Leo Freimuth, Adolf Racek a Josef Rosenzweig-Moir nebo
redaktoři Antonín Bouček, Hugo Kepka a Ladislav Knotek.
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Obdobně jako se rozpadla pětka v Kamarádech svobody, tak se
záhy rozpadlo i společenství kolem olšanské vily. Neumann opustil
manželku i malého synka a se svou novou mladou láskou odjel do
Vídně, pak se uchytil u jejích rodičů v Řečkovicích a posléze v Bílovicích nad Svitavou. František Gellner odjel do Paříže, Karel Toman
do Velké Británie a poté rovněž do Paříže. Ve zkoušce časem obstálo přátelství s žižkovským ševcem Michaelem Káchou, jedním
z idealistů anarchistického hnutí, do jehož listů Zádruha a Práce
Mahen přispíval. Kácha po letech vzpomínal na hnízdo sršatců,
v němž právě Mahen dokázal být nenapravitelným rušitelem míru,
který bubnoval na poplach s gaminskou rozkoší a budil lid kondelický ze sna (Kácha 1933, s. 13).
Jedním z blízkých kamarádů se Mahenovi stal básník Josef Mach.
V červenci 1912 odjel do Spojených států amerických, kde působil
jako redaktor krajanských listů (Mach 1956). Zpráva o tragické smrti
Rudolfa Těsnohlídka se stala podnětem k obnovení vzájemné korespondence, která nabývala na rozsahu úměrně zhoršujícímu se zdravotnímu stavu obou pisatelů a nižší frekvenci osobních schůzek.
Mach se v osobních vzpomínkách často vracel do let mladosti, kdy
bludná rozcestí vedla na scestí, a při vzpomínání mu bylo vždy trochu
veselo a trochu smutno.
Z nespokojenosti mladých vznikla parodická Strana mírného
pokroku v mezích zákona, později přespříliš ztotožňovaná jen s jejím
kronikářem Jaroslavem Haškem, který ostatně také prošel periodou
nadšení pro věc anarchismu. Mahen po válce na okraji rychle se šířící vzpomínkové literatury, jež mrtvého humoristu mytologizovala,
připomněl osobnost Eduarda Drobílka.
Tento nedostudovaný technik se nejprve uchytil jako pomocný
kancelista pražského magistrátu a později se na přímluvu architekta
Jana Kouly stal podúředníkem rektorátu české techniky. Kolega
z techniky Josef Sölch, který se coby Haškův spolužák na obchodní akademii podílel finančně na vydání jeho básnické prvotiny
Májové výkřiky (1903, spoluautor Ladislav Hájek Domažlický), mohl
být mezi Haškem a Drobílkem pojítkem. Jaroslav Hašek si na rozdíl
od svého bratrance Romana Haška neúspěchy ve „velké“ literatuře
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záhy začal kompenzovat zdánlivě bezstarostným životem v bohémské společnosti. Zde byl iniciátorem mnohých počinů se svou vynalézavostí právě Drobílek. Podle vzpomínky Františka Langera neměl
literární ambice a nezištně své vtipné náměty přenechával druhým
(Langer 1963, s. 38). Snad právě proto na něj literární historie nespravedlivě zapomněla.
Drobílek krátce po převratu podlehl tuberkulóze, když ještě na
počátku první světové války stačil založit rodinu s dcerou hostinského Metoděje Zvěřiny z vinohradské restaurace Kravín, kde se veselá
společnost scházela. Podle Mahenovy vzpomínky to byl právě on, kdo
utvářel Stranu mírného pokroku v mezích zákona a vlastně i Haška,
který u něj nějakou dobu i bydlel. „Eda“ byl „laskavý, ale energický,
humor sám, pouto, které svazovalo všechny, a kamarád v nejlepším
slova smyslu“ (Mahenův dopis Václavu Mengrovi z 5. 9. 1933, LA PNP).
Stejně jako Drobílka Mahen v jiném příspěvku připomenul památku Viléma Kúna, básníka a překladatele z francouzštiny (Mahen
1927, s. 21). Do bohémského okruhu patřil i Gustav (Roger) Opočenský, který debutoval v roce 1906 sbírkou Modlitby psance a stejně
jako Mahen vybočil z tradice evangelické kazatelské rodiny.

IDEÁLY A VNITŘNÍ ROZPORY
Jarmila Mourková píše o Mahenově přísné náročnosti, kterou
poměřoval skutky svých přátel a která mu nedovolovala odpouštět
jejich prohřešky a nedostatky, takže jejich okruh stále kolísal
(Mourková 1983, s. 41). Kamarádská solidarita měla být jedním
z podstatných rysů anarchisty, ale v přímém protikladu s hlásanými
ideály stál vypjatý individualismus spolu s pozérstvím a sebestředným
egoismem. Patrně i to ochladilo Mahenův vztah k bouřlivákovi
S. K. Neumannovi, který na stránkách Nového kultu publikoval
první Mahenovy verše. Stejně tak se Mahen nikdy veřejně nevyslovil k příčinám hluboké roztržky se svým nejlepším přítelem Rudolfem Těsnohlídkem, již nepřeklenula ani jejich pozdější společná
práce v redakci Lidových novin.
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O významu, jaký Mahen přikládal kamarádství, dobře vypovídá
poslání jeho časové básně Kamarádi, otištěné roku 1913 ve Večerech
Lidových novin. Je inspirovaná tragickou obětí Václava Vrbaty, který marně usiloval v krkonošské vánici zachránit svého vysíleného
přítele Bohumila Hanče:
Jsou miliony očí v světě,
leč zrádný pohled v každém z nich,
jsou miliardy slůvek prostých
a přece plny pletich zlých,
jsou úsměvy, jež znenadání
tvou duši spálí, srdce zraní,
jsou slzy, nic v nich nedojímá –
ach můžeš-li, pak jedno chraň si
věř v kamaráda, mysli přímá!
Mahenův přítel Vítězslav Nezval se zajímal o horoskopy svých
přátel. Mahenův horoskop se v jeho pozůstalosti nedochoval. Brněnská astroložka RNDr. Alena Bratková vyhodnotila postavení planet
v době Mahenova narození a dospěla k názoru, že konjunkce planet
Merkuru a Marsu mu předurčila temperamentní charakter až hyperaktivitu. Svého času se tohoto charakteristického rysu Mahenovy
eruptivní povahy kriticky dotkl F. X. Šalda. Mahenova činorodost
jej učinila platným členem všech uskupení, kde se rychle dostával
do centra dění. Albert Pražák si v meziválečné době všiml určité
dvojdomosti Mahenovy bytosti, která se potácela mezi vzmachem
a depresí, energií a pasivitou, kdy extrémy byly přemáhány jen vnitřní sebekázní (Pražák 1933, s. 30). Tento niterný rozpor pak vedl až
k tragickému konci.
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Prameny
Národní archiv v Praze, fond Policejní ředitelství, pobytové přihlášky
(konskripce) 1850–1914.
Národní archiv v Praze, fond Policejní ředitelství I, karton číslo 3937,
signatura V396/5 – Vančura Antonín.
Památník národního písemnictví, fond Jiří Mahen.
Archiv Univerzity Karlovy v Praze, fond Zkušební komise pro učitelství
na středních školách Univerzity Karlovy, karton číslo 294, inventární
číslo 46.2.12607.
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Karikatura Jiřího Mahena od Františka Gellnera

Autokarikatura Františka Gellnera
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Portrét Fráni Šrámka od Karla Čapka

Portrét S. K. Neumanna od Adolfa Hoffmeistera
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Tři romány mládí:
ke kontextu Kamarádů svobody
MARTIN TICHÝ

Na přelomu let 1909 a 1910 vyšly tři romány, které k sobě měly
blízko nejen generační příslušností svých autorů a tím, že šlo o románové prvotiny, ale především svou tematikou. Jak Mládí Zdenky
Háskové (Grosman a Svoboda, 1909), tak Mahenovi Kamarádi
svobody (J. R. Vilímek, 1909) a Šrámkův Stříbrný vítr (Grosman
a Svoboda, 1910) tematizují dospívání mladých lidí (studentů) na
přelomu 19. a 20. století – a byly proto už dobovou literární kritikou
označeny za „romány mládí“. Toto označení nemá ovšem žánrový
charakter, kritika se ani nepokouší vytyčovat nějaké charakteristické
morfologické rysy – na druhou stranu to však není ani označení
pouze „námětové“, ad hoc: znamená totiž zařazení těchto próz do
určitého literárního kontextu.
Tento kontext je vyznačen texty podstatnými pro formování
moderní prózy: Mrštíkovým románem Santa Lucia (1893), Dykovým
cyklem Akta působnosti Čertova kopyta (1903–1906) nebo Sovovým
Ivovým románem (1902). Z těchto děl bývá nejčastěji zmiňována
románová série Viktora Dyka Konec Hackenschmidův (1904) a Prosinec
(1906) jako obraz mládí problematického, které nežije bezstarostný
čas rozpuku svých sil, ale podléhá skepsi a nejednoduše hledá smysl života. Na tento model modernistické deziluzivní prózy o dospívání (viz Moldanová 1987, s. 30) všechny tři romány aspoň částečně
navazovaly – a zejména byly v tomto kontextu kritikou čteny.
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SVĚDECTVÍ O MLADÉM ČLOVĚKU
Tato kontextualizace otevírá prostor pro sociologické čtení románů: pozorujeme totiž velmi silnou tendenci kritiky přistupovat
k těmto prózám jako k reálnému (či dokonce realistickému) obrazu
mladé generace. Kritika zde požaduje po literárních textech, aby byly
věrohodnou zprávou o skutečnosti – ne ovšem v konkrétním zobrazení historických událostí, tedy jako historické romány, ale v zachycení typického životního stylu a zejména myšlenkové či přímo politické orientace, přijatých životních strategií apod. Kritika především
očekává duševní portréty mladých lidí – a buď tyto tři romány takto
skutečně čte, anebo dokládá, proč je tak číst nemůže, v čem tyto
texty v roli takovýchto svědectví selhávají. To je pak také logicky
hlavním důvodem pro jejich odmítnutí, zejména shledává-li se,
že románové postavy jsou těžko uvěřitelné nebo schematické, tedy
je-li jejich mimetický potenciál oslaben.
Tuto kritickou strategii v krajní podobě realizoval Jindřich Vodák,
který jako jeden z mála recenzoval postupně všechna tři díla.
Nejprve odmítl Mládí pro nerealistickou psychologii („Psychologie
se nedělá vzorci vyčtenými z knih […]“; Vodák 1909), pro slohovou
manýru a převzaté cizí zápletky.1 Následně Kamarádům svobody
vyčetl vlastně totéž: nápodobu Dyka, myšlenkovou a slohovou nejasnost, neadekvátnost perspektivy, zkreslení postav a jejich myšlenkové potence, pročež se podle kritika nedá z tohoto románu nic
soudit „o čemkoli na světě“ (Vodák 1910a). Když pak Vodák posoudil
i Stříbrný vítr, uviděl už nebezpečí šablony, která řídí zobrazování
světa. Obraz mladého člověka je zde podle něj zkreslený, vymknutý

Autorka si na recenzi stěžovala v dopise Růženě Svobodové: „Vjela jsem
si rukama do vlasů, pak jsem se chtěla oběsit, ale rozesmála jsem se tak strašně,
že jsem se nemohla hnout. A to víte, když se člověk neoběsí v prvním záchvatu afektu, že to pak už neudělá.“ LA PNP, fond Růžena Svobodová – korespondence přijatá, dopis Zdenky Háskové z 10. října 1909.
1
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z reálných proporcí – a zároveň neuvěřitelný i proto, že je ve svých
zkresleních nedůsledný (Vodák 1910b).
Příkrost, s jakou Vodák odmítl Šrámka a Mahena, dala podnět
Evženu Šternovi k vystoupení na sjezdu pokrokové mládeže v říjnu
1910 v Chrudimi. V něm nejen charakterizoval Vodáka atributy školometského pedanta a úzkoprsého moralisty (v dobovém diskursu se
takto o něm psalo často) a zkritizoval jeho údajnou zášť vůči mladým
spisovatelům, ale především jej obvinil z neschopnosti vžít se do
postav (zejména Tomáše Černého, hlavního hrdiny Kamarádů svobody), pochopit autenticitu jmenovaných románů (viz Štern 1910/1911a).
V polemice, která se pak o Šternovu sjezdovém referátu rozvinula
ve Studentské revui (Štern 1910/1911b, Nešpor 1910/1911, Mach
1910/1911, Štern 1910/1911c), se samozřejmě ozvaly i hlasy, které se
Vodákových soudů o mladé próze zastaly: i zde jsou romány považovány za pokřivený obraz mladé generace, který není práv skutečnosti. Tím je vyznačena jedna podstatná linie střetu v dobové kritické
reflexi všech tří románů mládí na přelomu let 1909 a 1910: jaký
je náležitý obraz české mládeže z počátku 20. století a jakými prostředky je možné ho podat?
Čteme-li v závěru Machova polemického textu na adresu všech
tří románů zvolání: „Toto není mládí!“, čteme protest proti údajnému
zkreslení obrazu, které vytýkal prózám i Vodák, proti neživotným
či neuvěřitelným postavám, ale předně proti domnělé výstřednosti
a chorobnosti těchto postav, kterou mladý pokrokář odmítá charakterizovat českou mládež. Podobné, byť ne tak radikální odsudky, jež
jsou produktem ne zcela uspokojené potřeby dokumentárního čtení,
nacházíme v referátech o všech třech románech (o Mládí: -il. 1909;
Friedl 1909; Veselý 1909/1910; o Kamarádech svobody: F. V. Krejčí
1910a; Macek 1909/1910; o Stříbrném větru Jež 1909/1910b).
Výrazná většina kritiky však přece jen vnímá tyto romány jako
autentická svědectví, a to nejen o mladé generaci posledních let, ale
v případě Mládí také třeba o emancipačních problémech moderního
ženství. V těchto prózách nachází především obraz mládí tápajícího,
eroticky rozčarovaného, hledajícího smysl života bolestivě – a většinou
tento smysl nenacházejícího. Je to jistě produkt pozorného čtení
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daných próz, ale současně je to důsledek toho, do jakého literárního
kontextu jsou tyto prózy zařazeny. Jestliže Bohumil Polan v referátu
o Mládí říká, že příběh dívek zde vlastně „jest starým případem
typického literárního hrdiny moderní prózy, muže či ženy“ (Polan
1909: 136), snaží se takto popsat kontext produkce – ale bezděčně
je tím také popsán kontext recepce. Někteří kritikové nepříznivě
posuzují tyto romány proto, že jsou údajně psány podle jedné šablony
– ale je to spíš kritika, která tyto romány čte podle určité šablony.
Recepce je zde formována zkušeností s modernistickou analytickou prózou (její krajní podobu představuje „psychický naturalismus“,
vymezovaný okruhem Moderní revue): kritika je tak mnohem lépe
schopna identifikovat to, čím tyto romány na tento model navazují,
než to, čím se od něj odlišují a jak hledají jiné cesty – to se přitom
týká více románů Mahenova a Šrámkova než vypravěčsky konzervativnějšího Mládí. Pozornost je proto věnována disputativnímu
či introspektivnímu charakteru próz, oslabení vnější dějovosti ve
prospěch zachycení vnitřních zmatků nebo excentričnosti zobrazovaných postav.
Oproti tomu kritika projevuje jen malý zájem o vypravěčské postupy, které vzdalují vypravěče od (implicitního) autora a přibližují ho postavě, jejímu smyslovému vnímání, prožívání i její řeči.
Jde především o interní fokalizaci, v Mahenově románu spíše proměnlivou, u Šrámka spojenou s ústřední postavou, ale také o formy
zobrazení řeči – způsob užití neznačené přímé řeči vede k stírání
hranice mezi pásmy postav a vypravěče. Tyto postupy přitom vnášejí do prózy nové kvality (viz Janáčková 1988). Komentuje-li kritika
vůbec tyto tvárné postupy, vnímá je povýtce jen negativně: jako
zmatek, roztříštění perspektivy a rozplývání postav (viz Polan 1910).

ROZTŘÍŠTĚNÍ ROMÁNOVÉHO TVARU
Romány vycházejí v době, kdy kritický diskurs charakterizuje
radikální odvrat od impresionismu a všech tvárných postupů, které
lze charakterizovat jako analytické – proto také jejich tvar nemůže
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uspokojit kritiku, jež převážně očekává narativní text, který je zcela
pod kontrolou autorského vypravěče (přesně v tomto směru působí
novoklasicistické impulzy, v této době pronikající do drobné prózy).
Když Fráňa Šrámek připravoval po první světové válce druhé vydání Stříbrného větru, šly úpravy, které v textu prováděl, proti těmto
klasicizujícím požadavkům: ještě důsledněji rušil rezidua vypravěčského odstupu od postavy – tedy prohluboval rozpor mezi románovým
tvarem a požadavky na něj kladenými kritikou v roce 1910. Můžeme
to interpretovat – při vědomí, že toto druhé vydání vychází vstříc
nepochybnému čtenářskému zájmu – také tak, že umělecká účinnost
Stříbrného větru (ale ovšem i Kamarádů svobody) je vlastně v rozporu
s dobovými uměleckými normami, jak je formuluje literární kritika
nebo aspoň její nejreprezentativnější část.
Analyzujeme-li výtky zmatečnosti a roztříštěnosti, jež na všechny
tři romány dopadají, v kontextu dobového kritického psaní, je třeba
vidět, že odpor proti rozbití se netýká jen formy, ba týká se jí až
sekundárně. Otázka řádu, kterou kritika v tomto období v různých
podobách nastoluje jako klíčovou, je primárně otázkou ideové architektury. Pevná a uzavřená forma, kterou u všech románů mládí
postrádáme, je důsledkem něčeho důležitějšího: jednotící ideové
perspektivy, onoho syntetismu, jenž podle Arna Nováka „hru náhod
a rozporů převádí na zákonný rytmus; jenž za každým zlomkovitým ‚tak bylo‘ čte scelující ‚tak musilo býti‘“ (Novák 1909, s. 625).
A zde i „impresionisticky“ napsané romány narážejí na důsledný
odpor kritiky.
F. V. Krejčí položil své odmítnutí Kamarádů svobody především
na tento základ: „Autor sám nestojí nad těmi mladými lidičkami,
jež líčí tak vysoko, jak by měl“ (Krejčí 1910a). A v návaznosti na to
podobně soudí o Stříbrném větru: „Umění musí stát na výši lidské
vyspělosti, a líčí-li mladé duše, musí stát nad nimi a za nimi […]“
(Krejčí 1910b). Stejné nebo podobné výtky čteme i v referátech
o Mládí – i zde se často kritikům jeví, že jde o „příliš blízké účtování“ (Bartoš 1909) nebo o knihu „zatížen[ou] ještě utrpením ne zcela
překonaným“ (Benešová 1909/1910).
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Dominantní hlas kritiky diagnostikuje nedostatek odstupu,
absenci jednotící ideové perspektivy. Ve zmiňované polemice nad
Vodákovými recenzemi vyložil Evžen Štern tento způsob kritiky
Kamarádů svobody – který není zdaleka charakteristický pouze pro
Vodáka a pro jeho posouzení Mahenova románu – jako zásadní nepochopení dané tím, že Vodák údajně ignoroval intenci románu: ten
totiž chtěl být autobiografií mladého pokolení, nikoliv jeho kritikou
(Štern 1910/1911c, s. 179). Nahlédnuto takto a domyšleno, bylo by
možno snadno říci, že kritika v převážné většině nepochopila žádný
ze jmenovaných románů – ale je třeba konstatovat, že pro kritiku na
konci prvého desetiletí problém vůbec neleží takto. Autorská intence je zde totiž pochopena jako základ ideové stavby; a tak mohl Arne
Novák v referátu o Stříbrném větru napsat, že Šrámek „přesvědčil
svého čtenáře, že je [zkušenosti gymnaziálních let – pozn. MT]
prožíval velmi intenzivně“ a zároveň že „o svém uměleckém chtění
[…] neřekl ničeho“ (Novák 1910, s. 10).
Toto je typické: tendence číst romány jako zprávu o mládí vede
k tomu, že kritika jim většinou přiznává hodnotu autentického dokumentu, ale tuto dokumentární hodnotu chápe pouze ve smyslu dokumentu subjektivního, limitovaného, nezpůsobilého přinést zprávu
komplexní, univerzálně platnou. Takovou zprávu totiž může podat
pouze umělecké dílo – a takovým uměleckým dílem v převažujícím
náhledu literární kritiky romány mládí nejsou. Je zřejmé, že potřeba
dokumentárního čtení zde stojí v rozporu s požadavky na literární
umění a specificky na žánr románu. Z hlediska požadavků na románovou výpověď všechny tři prózy v očích kritiky vesměs selhávají.
Jde o psychologické prokreslení postav, kompozici textu, rozvoj
děje nebo jeho kauzalitu, ale především jde o uzavřenost děl v sobě.
Proti představě románu jako pečlivě komponovaného útvaru, v němž
logická stavba a psychologická věrojatnost budují abstraktní ucelenost, tu stojí literární výpovědi, které se mohou jevit jako nedořečené
– zejména v tom smyslu, že osudy hrdinů tu nejsou završeny.
Pro všechny romány může platit výtka adresovaná Josefem Kodíčkem (1909) Mládí: „schází zavrcholení, rozřešení, definitivní
umělecký výklad osudové tragiky hrdin.“ Ivanu, hlavní hrdinku
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románu Zdenky Háskové, nacházíme po několika nesmyslných
pokusech o čin v závěru románu stejně dezorientovanou v životě,
jako byla na začátku. Tomáš Černý z Kamarádů svobody sice stojí
po tragédii své lásky na počátku nějaké katarze, ale ta je jen velmi
neurčitě naznačena. Jana Ratkina pak nalézáme v závěru Stříbrného
větru v situaci krachu jeho milostného vzplanutí k Aničce a epilog,
který ke svému příběhu sám píše v poslední scéně románu, se
oprávněně může jevit jako nemotivovaný (navíc textová historie
románu ukazuje, že toto ukončení je vlastně jen provizorní a příběhy Jana Ratkina měly podle původního rozvrhu dále pokračovat; viz
Resler 1952, s. 94–95).

POŽADAVEK ŽIVOTNÍHO KLADU
Završení děl je zde však problémem nejen specifické etiky umění jako činu přetvářejícího arbitrárnost empirie, ale také etiky životní. Stejně jako požadavky na výstavbu literárního tvaru jsou reakcí
na rozvolnění forem analytickou psychologickou prózou konce
19. století, tak i požadavek životního kladu, jak ho kritika v tomto
období soustavně formuluje, je reakcí na negativitu dekadentní produkce. Sub specie kladných životních hodnot tedy kritika povětšinou
interpretuje i vyústění všech tří románů. Jestliže jsme konstatovali,
že je čtení těchto próz do velké míry formováno zkušeností s deziluzivní prózou z přelomu 19. a 20. století, projevuje se to i zde: lze
říci, že hodnocení vyznění zkoumaných románů mládí je napjato
mezi odmítnutí „tradiční“ deziluzivní prózy a ocenění „nové“ vitalistické prózy.
V případě Mládí Zdenky Háskové kritika není schopna identifikovat kladnou ideu a bezútěšnost životních drah mladých hrdinek je zde
vedle formálních výtek jedním z důvodů neúspěchu románu. V kritickém ohlasu tedy není sporu o to, že román je obrazem mládí smutného, prohrávajícího; v závislosti na hodnocení hodnověrnosti a autenticity románu jakožto svědectví o skutečnosti je spor toliko o to, zda
tento pesimismus je vlastní skutečnosti, anebo je do této skutečnosti
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neoprávněně vnesen.2 Klad je proto v případě románu Zdenky Háskové jen externí: lze ho vidět buď jako uspokojivost reality kontrastující s neuspokojivostí románu, chápe-li se obraz jako nedůvěryhodný
(viz Friedl 1909; Vodák 1909), nebo jako naději, že se autorčino psaní
časem zharmonizuje (Benešová 1909/1910), anebo že se dokonce
sama skutečnost promění (viz Rus 1909; Buzková 1909/1910).
Zatímco Mládí v podstatě nedávalo prostor pro jinou než pesimistickou interpretaci, Kamarádi svobody jsou v tomto smyslu více
otevření – a v kritickém ohlasu můžeme dosti přesně odlišit optimistické a pesimistické čtení. Ti kritikové, kteří čtou román v pesimistickém módu, kladou důraz na tragický příběh lásky Tomáše
Černého k Magdaleně – to, co mohlo být ozdravením osobnosti naplněné pochybnostmi, se zde stává ztroskotáním a ponechává hrdinu
na konci stejně nejistého a skeptického jako na začátku (Macek
1909/1910). Tragédie milostného vztahu je tu znamením, že „zlo
nabylo převahy“ (Rowalski 1910, též Polan 1910).
Optimistické čtení, jež kritickému ohlasu jasně dominuje, se také
odráží především od toho, jak je v románu vykreslen milostný příběh,
který ostatně kritika obecně považuje za nejcennější část tohoto rozbitého a obtížně srozumitelného románu. Interpretuje ho však po
způsobu klasické tragiky: dívčina smrt je zde elementem katarzním,
přetvořujícím či napravujícím Tomáše. Ten tak oproti začátku románu stojí v jeho závěru jako jiný člověk, směřující k harmonii a kladným
životním hodnotám, vytvářeným prací. Nejde tu jen o vyspívání
mladého člověka hledajícího své místo ve světě, ale podle některých
interpretací též o vyrovnání s určitou kulturní etapou, temnou rozkladnou dobou, „k níž netřeba se vracet“ (-il. 1910, viz též Hikl 1910)
– tedy s dekadencí v širokém slova smyslu. Ačkoliv odchod hlavního
hrdiny do štýrských hutí je v románu pouze stručně zaznamenán
a doplněn relativizujícím komentářem vypravěče – „přítele z hor“
(„Působilo to na mne podivným dojmem“; Mahen 1928, s. 425), pro

Viz „Kniha smutná, pesimistická, jakým mládí nebývá“ (Jež 1909/1910a)
versus „bolestná knížka, charakteristická pro poměr obou dospívajících pohlaví“ (Rus 1909).
2
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jeho eminentní pozici v explicitu románu mu mnoho kritiků přikládá
klíčový význam a interpretuje ho jako cestu k životu, k životní harmonii (viz Bartoš 1910, Sekanina 1910, Šimek 1909/1910, Sezima 1910).
Nejmenší odpor vitalistické interpretaci kladl bezesporu Šrámkův Stříbrný vítr. Ačkoliv i zde částečně jako fólie fungoval román
výstředního jedince, kritika – i ta nepříznivě naladěná – tu mohla
zaznamenat, že Ratkinova touha po horkém životě naráží na konkrétní překážky, kdežto u Kamarádů svobody a Mládí hrála mnohem
větší roli jakási vnitřní slabost, přímo odkazující na dekadentní životní pocit. Zatímco tedy životní obrat Tomáše Černého z Kamarádů svobody se mohl jevit jako nejasný, vitalistický závěr Šrámkova
románu je natolik explicitní, že bylo těžko ho ignorovat – a lze říci,
že toto vyústění samo o sobě kritika bezvýhradně přijala jako adekvátní životní postoj (například Velemínský 1910; Schmitt 1909/1910).
Románové prvotiny Zdenky Háskové, Jiřího Mahena a Fráni
Šrámka vycházejí v momentu, kdy v literárněkritickém diskursu
vrcholí proměny začínající už na začátku desetiletí, orientující kritiku k vyrovnávání s etapou fin de siècle. Znamená to, že všechny tři
romány se do jisté míry stávají prostorem, kde toto vyrovnávání
probíhá – zejména jde o vymezování vůči analytické psychologické
próze a její nedůvěře v život. Všechny romány jsou čteny na tomto
pozadí, přičemž kritika se snaží spíše hledat odklon od takovýchto
modelů psaní a příklon ke kladným životním hodnotám.
Odklon od analytičnosti tady ovšem přináší i požadavky na výstavbu literárního díla, především románového: a zde „neforemnost“
všech tří románů stojí ostře v protikladu s ideálem formulovaným
kritikou. Zatímco u Mládí je to dáno spíše podržením postupů charakteristických pro starší modernistickou prózu, u Kamarádů svobody a Stříbrného větru je to produkt experimentace s narativní perspektivou. Další recepční historie obou románů a jejich čtenářský
ohlas ukazují, že kritika na přelomu prvního a druhého desetiletí
konstruuje umělecké normy vlastně protikladně k tomu, jak se
v druhém desetiletí posléze proměňovalo samo prozaické psaní.
Úspěch a umělecká účinnost Mahenovy a Šrámkovy prózy tak tkví
vlastně v popření ideálů dobové kritiky.
39

Prameny
BARTOŠ, Jan (1909). Zdenka Hásková: „Mládí“, Národní obzor, roč. 3,
č. 46, s. 4.
BARTOŠ, Jan (1910). Jiří Mahen: Kamarádi svobody, Národní obzor,
roč. 4, č. 14, s. 4.
BENEŠOVÁ, Božena (1909/1910). Zdenka Hásková: Mládí, Novina, roč. 3,
č. 3, s. 88.
BUZKOVÁ, Pavla (1909/1910). Ženské postavy v Mládí Háskové, Novina,
roč. 3, č. 21, s. 667–670.
FRIEDL, Vratislav (1909). Zdenka Hásková: Mládí, Zvon, roč. 10, č. 7,
s. 110 (signováno Tristan).
HÁSKOVÁ, Zdenka (1909). Mládí, Praha: Grosman a Svoboda.
HIKL, Karel (1910). Dva romány mládí, Přehled, roč. 8, č. 34, s. 612–613.
-IL (1909). Smutné mládí, Lidové noviny, roč. 17, č. 311, 12. 11., s. 1.
-IL (1910). Smutní svobodáři, Lidové noviny, roč. 18, č. 42, 12. 2., s. 1.
JEŽ, Štěpán (1909/1910a). Zdenka Hásková: Mládí, Studentská revue, roč. 3,
č. 7, s. 214–215.
JEŽ, Štěpán (1909/1910b). Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr, Studentská revue,
roč. 3, č. 9, s. 282–283.
KODÍČEK, Josef (1909). Zdenka Hásková: Mládí, Rozvoj, roč. 3, č. 45, s. 4
(signováno P.Os.).
KREJČÍ, František Václav (1910a). Jiří Mahen: Kamarádi svobody, Právo
lidu, roč. 19, č. 119, 1. 5., příloha, s. 1 (nepodepsáno).
KREJČÍ, František Václav (1910b). Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr, Právo lidu,
roč. 19, č. 146, 29. 5., příloha, s. 1 (nepodepsáno).
MACEK, Antonín (1909/1910). Jiří Mahen: Kamarádi svobody…, Akademie,
roč. 14, č. 6, s. 285–286 (signováno m.).
MAHEN, Jiří (1909). Kamarádi svobody, Praha: J. R. Vilímek.
MAHEN, Jiří (1928). Kamarádi svobody, Praha: Družstevní práce.

40

MACH, Vladimír (1910/1911). O mládí, o tzv. románech mládí a o jiných
thematech, Studentská revue, roč. 4, č. 5, s. 147–148.
NEŠPOR, Pavel (1910/1911). J. Vodák a naši mladí, Studentská revue, roč. 4,
č. 5, s. 144–147.
NOVÁK, Arne (1909). Z nové české prósy VII, Přehled, roč. 7, č. 36,
s. 625–627.
NOVÁK, Arne (1910). Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr, Národní listy, roč. 50,
č. 195, 17. 7., s. 9–10.
POLAN, Bohumil (1909). Nové knihy, Pokroková revue, roč. 6, č. 2,
s. 136–139.
POLAN, Bohumil (1910). Literatura a umění, Pokroková revue, roč. 6, č. 6,
s. 388–390.
ROWALSKI, Jean (1910). Jiří Mahen: Kamarádi svobody, Venkov, roč. 5,
č. 23, 27. 1., s. 9.
RUS, Richard (1909). Zdenka Hásková: Mládí, Ženský svět, roč. 13, č. 20,
s. 316 (signováno Richi).
SEKANINA, František (1910). Román o naší mládeži, Národní politika,
roč. 28, č. 86, 27. 3., příloha, s. 1.
SEZIMA, Karel (1910). Z nové české belletrie I, Lumír, roč. 39, č. 1, s. 25–31.
SCHMITT, Julius (1909/1910). Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr, Novina, roč. 3,
č. 15, s. 469–471.
ŠIMEK, Otokar (1909/1910). Jiří Mahen: Kamarádi svobody, Novina, roč. 3,
č. 18, s. 569–571.
ŠRÁMEK, Fráňa (1910). Stříbrný vítr, Praha: Grosman a Svoboda.
ŠTERN, Evžen (1910/1911a). Contra Vodák, Studentská revue, roč. 4, č. 2,
s. 45–48.
ŠTERN, Evžen (1910/1911b). Poznámky ke Contra Vodák, Studentská revue,
roč. 4, č. 4, s. 111–115.
ŠTERN, Evžen (1910/1911c). Doslov ku Contra Vodák, Studentská revue,
roč. 4, č. 5, s. 179–181.
VELEMÍNSKÝ, Karel (1910). Fráňa Šrámek má…, Naše doba, roč. 18, č. 1,
s. 58–63.
41

VESELÝ, Adolf (1909/1910). Zdenka Hásková: Mládí, Moravskoslezská revue,
roč. 6, č. 9–10, s. 307.
VODÁK, Jindřich (1909). Poznámky o novosti, psychologii a slohové účinnosti, Čas, roč. 23, č. 294, 24. 10., s. 4–5.
VODÁK, Jindřich (1910a). Něco o naší nové mládeži, Čas, roč. 24, č. 58,
27. 2., s. 4–5; č. 65, 6. 3., s. 10.
VODÁK, Jindřich (1910b). Opět román mládí, Čas, roč. 24, č. 105, 17. 4.,
s. 3–4.
Literatura
BURIÁNEK, František (1981). Fráňa Šrámek, Praha: Melantrich.
HÁJKOVÁ, Alena (1982). K románům Jiřího Mahena. In: KUBÍČEK, Jaromír (ed.). Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky, Brno:
Státní vědecká knihovna – Knihovna Jiřího Mahena – Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s. 114–119.
JANÁČKOVÁ, Jaroslava (1988). Proměny vypravěče v lyrizovaném románu
z počátku 20. století, Česká literatura, roč. 36, č. 5, s. 446–452.
MOLDANOVÁ, Dobrava (1987). Zrození psychologického románu z románu ztracených iluzí, Česká literatura, roč. 35, č. 1, s. 30–45.
OTRUBA, Mojmír (2000). Komentář. In: ŠRÁMEK, Fráňa. Modrý a rudý.
Stříbrný vítr. Léto. Splav, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 507–585.
RESLER, Kamill (1952). Buřiči a Stříbrný vítr. Křižovatky díla Fráni Šrámka, Praha: Československý spisovatel.
VLAŠÍN, Štěpán (1972). Jiří Mahen, Praha: Melantrich.
VŠETIČKA, František (2005). Možnosti Meleté. Olomouc: Votobia.

42

43

44

Pozdrav svobodné vlasti:
diskursivní analýza Mahenovy básně
reagující na 28. říjen 1918
PAVEL VEČEŘA

TEORETICKÝ A METODOLOGICKÝ
RÁMEC
Analýza vychází z teorie sociální konstrukce reality sociologů
Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna (Berger – Luckmann 1999),
podle níž je každá realita konstruována sociálně, a proto je třeba
analyzovat procesy ustavující to, co je v dané společnosti považováno za „vědění“, které je veřejnosti zprostředkováváno mimo jiné
s pomocí médií. Tímto „věděním“ je veřejnosti sdělováno, co si má
o té či oné události – například o 28. říjnu a vzniku československého státu – myslet. Báseň Jiřího Mahena Pozdrav svobodné vlasti
proto nebude analyzována jako básnické dílo, nýbrž jako mediální
produkt.
Mediální obsahy nesou jistou ideologickou výbavu. Charakteristickým rysem ideologie je tendence přisuzovat každému subjektu,
události, fenoménu, osobnosti či věci určitou pozici, která je vykreslována buď pozitivně, anebo je naopak stigmatizována a vylučována ze
sociální reality. Mechanismy institucionalizované společnosti – mimo
jiné s využitím hromadných sdělovacích prostředků – vkládají do
vědomí členů společnosti preferované systémy idejí, hodnot a přesvědčení. Pro tuto stať byl v kontextu různých teorií ideologie zvolen
sociálně analytický přístup Johna B. Thompsona nabízející terminologii diskursivních mechanismů a strategií (Thompson 1990).
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Thompson ve své práci Ideology and modern culture klasifikoval
potenciální formy, s nimiž ideologie operuje, tzv. mody operandi
ideologie, a rovněž potenciální strategie symbolické konstrukce.
Mezi tzv. mody operandi ideologie patří legitimizace (racionalizace, univerzalizace, narativizace), disimulace (tzv. strategii přesunutí, eufemizace a použití tropů – metafory, metonymie a synekdochy), unifikace (standardizace a symbolizace jednoty), fragmentace
(diferenciace a strategie vyloučení „jiného“) a reifikace (naturalizace, eternalizace, nominalizace a pasivizace). (Thompson 1990,
s. 62–66)
Vzhledem k tomu, že bude využito diskursivní analýzy, je třeba
rovněž říci několik slov k teorii diskursu a konstatovat, že při odhalování diskursivních praktik hraje mimořádnou úlohu jazyk. Pojem
diskurs vycházející z přístupu Michela Foucaulta lze chápat jako
určitý imaginární prostor, v němž soupeří protikladné názory a představy (Foucault 1994, s. 9). Základní složkou diskursu je výpověď,
ucelená myšlenka, která nemá podobu věty jako lingvistické jednotky ani výroku jako logické jednotky. Díky porozumění danému
diskursu příslušníci určité společnosti řídí své jednání, aby působili
jako normální. „Vědění“ tak distribuuje to, co je normální, a to zvláště v okamžiku, kdy se ustavují nové poměry.
Metoda diskursivní analýzy dokáže představit i velmi jemné
odlišnosti, jimiž se v daném mediálním produktu projevuje moc
a ideologie. Diskursivní analýza se skládá z několika rovin: je lingvistickou analýzou na úrovni jazyka, textovou analýzou z hlediska
struktury a témat zkoumaného textu, analýzou grafiky (použité
znakové systémy zvýznamňující části textu) a je rovněž analýzou
ideologie. V této stati bude využita – kromě prací uvedených teoretiků – diskursivní analýza Jamese Paula Geeho (Gee 1999), podle
níž je možné u každého textu sledovat sedm diskursivních oblastí,
jimiž je text simultánně konstruován (oblasti důležitosti, děje, identit, vztahů, názorů, souvislostí a významnosti znakových systémů).
(Gee 1999, s. 11)
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Tato diskursivní analýza bude provedena na jediné básni, Pozdravu svobodné vlasti, publikované na titulní straně deníku Lidové
noviny ve středu 30. října 1918, pouhé dva dny po vzniku republiky
(týž den otiskly Národní listy báseň Antonína Sovy Vlasti na uvítanou
a v Národní politice vyšla báseň Xavera Dvořáka nazvaná 28. října
1918). Jejím autorem je básník Jiří Mahen, svou prací i tvorbou úzce
spjatý s tímto listem (Mahen 1918, s. 1).
Pozdrav svobodné vlasti
Výš než orla jasná síla
ty nás neseš do nebe –
ty´s vždy naší matkou byla,
my trpěli pro tebe,
ale vzešel úsměv rána,
přišla slávy hodina:
zdráva buď nám, milovaná
vlast naše jediná!
Kveť nám a zraj v té kráse svojí ryzí,
jíž nesměla jsi do nedávna plát –
nechť s polí tvých jen volnost nyní sklízí,
a kolem jen je věrný druh a brat –
my svobodu svou v tobě, matko, ctíme
a osud na nás chce-li novou daň:
my z těl svých hradbu postavíme
od Krušných hor po Kriváň!
Nakloněni nad propastí
do věků jsme zírali,
pro tě často, drahá vlasti,
výkřik z nás zněl zoufalý.
Ty jsi čněla jako skála
nad vír časů zmatený,
nezmatena ty jsi stála
věčná svými kořeny.
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Kveť nám a zraj v té kráse svojí ryzí,
jíž nesměla jsi do nedávna plát –
nechť s polí tvých jen volnost nyní sklízí,
a kolem jen je věrný druh a brat –
my svobodu svou v tobě, matko, ctíme
a osud na nás chce-li novou daň:
my z těl svých hradbu postavíme
od Krušných hor po Kriváň!
Ty jsi naše boží síla,
ty´s nám psala dějiny,
ty´s nás nikdy nezradila,
nezradíme tě i my!
Tobě znovu přísaháme
od věků tvůj věrný lid,
vše, co máme, vše ti dáme,
s tebou chceme žít i mřít!
Kveť nám a zraj v té kráse svojí ryzí,
jíž nesměla jsi do nedávna plát –
nechť s polí tvých jen volnost nyní sklízí,
a kolem jen je věrný druh a brat –
my svobodu svou v tobě, matko, ctíme
a osud na nás chce-li novou daň:
my z těl svých hradbu postavíme
od Krušných hor po Kriváň!
Analyzovaná báseň je čerstvou reakcí na událost, ale zároveň ji
lze chápat i jako jeden z mediálních produktů (spolu-)ustavujících,
co si myslet a co vědět o právě probíhajících politických a společenských změnách s předpokládanými sociálně mobilizačními cíli ve
prospěch právě konstituovaného státu. Cílem analýzy bude ukázat,
jakým způsobem byli v básni prezentováni jednající aktéři, ale i zmiňované události, jevy či věci, jaké významy, charakteristiky, hodnoty nebo sociální role jim byly připisovány s cílem přiblížit dominantní diskursivní modely mediálního produktu.
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KONSTRUOVANÁ DŮLEŽITOST
A AKTIVITA
Vzhledem k době svého vzniku nepřekvapí prvky, jež jsou v básni zvýznamňovány. V prvé řadě jde o hodnocení toho, co se 28. října
událo: převrat je chápán jako zásadní časový/dějinný přelom symbolizovaný rozhraním dne a noci („úsměv rána“), který odkazuje
k představě minulosti jako negativní etapy asociované s tmou a rána
otevírajícího perspektivu dne spojeného se světlem a jasem a také
s pocitem radosti („úsměv“). Básník tu bezděky postupuje cestou
naturalizace (Thompson 1990, s. 65–66), kdy se sdělovaný ideologický obsah posiluje metaforou odkazující k zákonitostem přírody
– po noci zákonitě přichází ráno a s ním i den. Dějinnému předělu
je podobně dodána perspektiva mladosti a potenciálně i dlouhověkosti,
protože každý nový den ránem teprve začíná. Vznik samostatného
státu je také „hodinou slávy“, což může anticipovat další slavné
momenty v jeho budoucnosti, na druhé straně však rovněž pomíjivost
této slávy – vždyť jde o pouhou hodinu.
Minulost je naproti tomu záporně zvýznamňována, a to až k hrozivosti; její negativní stránka je vyhrocena výrazy vyjadřujícími
hrozbu národního zániku (byli jsme „nakloněni nad propastí“)
a trýzně, jež národní kolektiv nutila reagovat až „výkřikem zoufalým“.
Tato podoba minulosti, rámovaná hrozbou kolektivního zániku
my-skupiny jako pádu do hlubin – nebytí, nicoty – a bolestí projevující se v křiku, spojuje cestou narativizace právě uplynulou noc
se strašidelným vyprávěním, hororem (Thompson 1990, s. 61–62).
Vznik republiky se tu pak jeví jako prostředek, který má těmto
hrozbám učinit konec. Může tak vyvolávat v čtenáři pocity vděčnosti, a tudíž upevňovat sotva se konstituující loajalitu vůči novému
státnímu celku, který však nikde není pojmenován – vždy se objevuje pod zástupným označením vlast.
Její osvobození dosud není pevné ani jisté, a proto se dále zvýznamňuje odhodlání vlast bránit, jež má krajní, ba až absolutní podobu, když básník tvrdí, že my-skupina vlasti obětuje naprosto vše
(„vše, co máme, vše ti dáme“) a že jenom s vlastí chce „žít i mřít“,
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což je vposledku zdůrazněno i vykřičníkem. Tato svého druhu přísaha může vyplývat z básníkovy anticipace nelehkého procesu
konstituování i obrany samostatného státu ve víceméně blízké
budoucnosti, a je tudíž více než jen výzvou k loajalitě – může být
apelem na ty, kdož mají vlast bránit, tedy na občany, muže, vojáky,
kteří mají za sebou právě končící několikaletou světovou válku,
a proto nemusí být ochotni znovu obětovat své životy a zdraví, snad
i ukolébáni příslibem „úsměvu rána“ a „hodinou slávy“.
Čas má v básni podobu vertikály: minulost je zvýznamňována
metaforami propasti a výkřiku, je cestou shora dolů; budoucnost
je naopak spojována s cestou do nebes, tedy zdola nahoru. Nebe je
velmi silnou kategorií reprezentující absolutní dobro, v tomto kontextu nebe pozemské, nacionalistické, kam je možné se dostat jedině tak, že národní kolektiv do něj bude „nesen vlastí“. Nebe jako
prostor dobra a dokonalosti je, zdá se, nebem teritoriálně a patrně
i etnicky parciálním, určeným jen pro ty, kteří se nést nechají.
Příslib pozemského nebe se tu jeví jako narativizace využívající
archetypálního vyprávění o cestě do nebes (Thompson, s. 62).
Tento příslib má rovněž sociálně mobilizační funkci v duchu nacionalismu jako světského náboženství moderní éry, kdy je transcendence nalézána v obětování se jedince za vlast, národ, stát (Schulze
2003, s. 158–159). Konečně zvýznamněním je také pojmenování
vlasti jako matky, neboť ta hraje v životě každého člověka jedinečnou,
nezastupitelnou úlohu jako dárkyně života.
Od tohoto bodu je možné se posunout k představení aktivit, jež
jsou s jednotlivými aktéry spojovány. V kratičké básni lze najít několik aktérů, jimž jsou připisovány určité vlastnosti důležité pro
následnou konstrukci jejich identit. Vyskytuje se zde matka-vlast,
my-skupina a jedinec, dále je tu možno se dozvědět něco o povaze
dějinného přelomu (28. října), o volnosti (svobodě), kterou má tato
událost přinést, ale také o vnitřním a vnějším prostoru právě se utvářejícího státu a nakonec i o osudu jako kategorii stojící nad tím vším.
S matkou-vlastí jsou spjaty aktivity vyjadřující duchovní sílu
a pevnost situované do sakrálně či přírodně vznešeného prostoru
(nebe, skála), příznačně spojené s pohybem vzhůru (nést do nebe)
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nebo vyjadřující statickou pozici nahoře či vzhůru (čnět, stát). Tento
prostor, kladně hodnocený pro svou stálost, je v opozici vůči nestálému času, který přináší zmatek („vír časů zmatený“), ale patrně
i minulosti symbolizované orlem, nad jehož neduchovní, nejspíš
jenom fyzickou silou má matka-vlast převahu. Souběžně je však tato
síla a pevnost křehká, jaksi nesamozřejmá, protože její zdraví bylo
či je chatrné (proč by jí jinak bylo třeba přát „zdráva buď“?) a její
krása v minulosti omezovaná – vždyť ještě do nedávna nesměla plát
touto krásou, a to navzdory tomu, že krása je matce-vlasti imanentně dána (podobné přání jako v případě zdraví „kveť nám a zraj v té
kráse svojí ryzí“). Propojení síly a pevnosti s křehkostí zdůrazňuje
ženskost matky-vlasti a může sloužit i k určitému apelu na mužské
členy my-skupiny, aby matku-vlast – a takto vznikající československý stát – jako křehkou ženu bránili, což je nanejvýše žádoucí právě
v době, kdy se nový státní útvar teprve ustavuje.
Vedle výše zmíněných aktivit je matka-vlast nadána také výjimečnou tvůrčí aktivitou – my-skupině totiž „psala dějiny“ a nezradila ji; v této aktivitě se obracejí skuteční aktéři minulých dějů,
tedy lidé obývající české země či budoucí Československo, v pouhé
pasivní statisty dějin chápaných jako divadelní scéna, pro niž scénář
i obsazení píše sama matka-vlast. Všechno, co se tu tedy stalo, bylo
– a možná i je a bude – jenom součástí velkého „scenáristického“
plánu, v němž jsou všechny jednající osoby vlastně zbaveny odpovědnosti za své činy, neboť přece jednaly podle tohoto plánu. Jsou-li
jednající osoby takto pasivizovány, jsou všichni v roli pouhých obětí
procesu „psaní dějin“ matkou-vlastí a nezbývá jim než se smířit
s pozicí, jakou mají. Smíření všech aktérů náležejících do my-skupiny je pak již jenom logickou, i když nevyřčenou výslednicí této
nemožnosti nést historickou odpovědnost, což dobře zapadá do posléze převažující popřevratové sociální reality integrující členy (národní, občanské) společnosti, ať už v předešlém období byly jejich
postoje jakékoliv.
Aktivity kategorie my, kterou můžeme označit jako my-skupinu,
jsou téměř bez výhrad fixovány na matku-vlast, což implikuje stav,
jako by ani žádné jiné aktivity mimo tuto vazbu neexistovaly.
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Matka-vlast byla – a lze předpokládat, že i je a bude – matkou my-skupiny, která se jeví jako pasivní ohrožená entita v prostorovém
(„nakloněni nad propastí“) i časovém smyslu („do věků jsme zírali“)
a která do nedávna pociťovala zoufalství („výkřik z nás zněl zoufalý“)
a trpěla pro matku-vlast („my trpěli pro tebe“). Vztah k ní je posouván do quasináboženské roviny, když příslušníci kategorie my jsou
pojati jako věřící a matka-vlast jako božstvo („my trpěli pro tebe“),
jemuž je třeba se cele oddat a odevzdat mu všechno („vše, co máme,
vše ti dáme, s tebou chceme žít i mřít!“). Tato vazba je tužena aktivitou přísahy („přísaháme“) a příslibem oběti na její obranu („my
z těl svých hradbu postavíme“). Celý tento pseudonábožensky traktovaný vztah odpovídající pozici nacionalismu jako „sekulárního
náboženství“ klasické modernity „dlouhého 19. století“ je ukotven
aktivitou vzájemně podmíněné věrnosti („ty´s nás nikdy nezradila,
nezradíme tě i my!“), kdy ovšem opět aktivní roli vykonává matka-vlast („ty´s nás nikdy nezradila“), zatímco my-skupina zaujímá
pouze reaktivní postoj („nezradíme tě i my!“).
Konstrukce vztahu příslušníků my-skupiny k matce-vlasti, jež
zcela zřejmě zastupuje vznikající stát, je utvářena již otevřeně apelativně tak, aby každý vydal absolutně vše ve smyslu materiálním
(„vše, co máme“) i fyzickém („s tebou chceme žít i mřít!“) v její
prospěch. Křehká hodina vzniku státu si vyžadovala bezodkladnou
a naprostou sociální mobilizaci svých budoucích občanů, z nichž jsou
básníkem učiněna pouhá těla („my z těl svých hradbu postavíme“).
Jedinec je v tomto pojetí dokonce méně než tělo, neboť to je zajímavé jenom jako konstrukční prvek, asi jako cihla, kus kamene, břevno
nebo trám ve skutečných hradbách. Tělo se tak přeměňuje v užitkovou matérii bez života, použitelnou k obraně.
Je pozoruhodné, že aktivity spojované se samotným předělem
28. října (osvobozením) nejsou spjaty s aktivitou matky-vlasti, natožpak členů my-skupiny. Ani jeden z nich není prezentován tak,
aby z jeho existence a činů vyplýval podíl na osvobození, oba v tomto ohledu působí pasivně, pouze jako konzumenti změny. Hybný
prvek osvobození je zastřen – jak již bylo řečeno – naturalizací
(Thompson 1990, s. 65–66), o jeho původci se čtenář nedozví nic;
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nastal jako přírodní fakt (úsměv vzešel, hodina přišla), podobně jako
východ slunce. Sám 28. říjen jako národní a státní osvobození tak
působí spíše jako dar, byť logicky vyplývající z předešlého utrpení,
nikoli však zápasu – ten je posunut do horizontu budoucnosti, jako
by básník anticipoval, že dar bude třeba obhájit bojem.
Tomuto naturalizovanému pojetí odpovídá i představa volnosti
(svobody) jako rostliny, nejspíše obilí, které se má sklízet po předchozí setbě a zrání (tedy jde opět o naturalizaci, viz Thompson 1990,
s. 65–66) a jehož žeň může být v blíže nespecifikované budoucnosti hájena bojem. Naturalizace přitom přináší představu volnosti
(svobody) jako sklizně z polí existujících uvnitř matky-vlasti („my
svobodu svou v tobě, matko, ctíme“), volnost mimo ni je odmítnuta,
což podtrhuje její význam a dostředivý vztah příslušníků my-skupiny k vlasti.

KONSTRUOVANÉ IDENTITY
Je logické, že konstruované identity aktérů básně do značné míry
souvisejí s konstruovanou důležitostí a aktivitami. Vlast je především
personifikována metaforou matky, což je opět v thompsonovském
smyslu naturalizační konstrukce: vlast je tu matkou a občané jsou
jejími dětmi, takže jsou součástí společné rodiny, tedy něčeho biologického, přírodního a přirozeného. Společenské vazby jsou posilovány jejich interpretací jako přírodní reality, v níž se vytváří vztah
nadřízenosti a podřízenosti – matka má jako osoba starší, jako dárkyně života i jako žena přednost, občané jako potomci, jako děti,
jsou podřízeni a musejí jako v rodině poslouchat a podřizovat se.
Vazba mezi matkou (vlastí) a potomky/dětmi (občany) disponuje
některými charakteristikami odpovídajícími lásce (lidských) potomků/dětí k (lidské) matce – ta je totiž jediná, drahá, milovaná, životná,
krásná, mladá.
Jiné charakteristiky tohoto vztahu matky s potomky mají ovšem
daleko ke zvykům obvyklým v lidské, případně i savčí říši, kde platí
mateřský pud ochrany potomků, který jde až k sebeobětování bio53

logické matky. Zdá se, že v této básni matka nemá dost sil a hybnosti, aby své potomky aktivně chránila a bránila, potomci se naopak
(přísahou) zavazují, že budou bránit ji, že jí dají vše, co mají, že s ní
budou žít a pro ni budou připraveni zemřít. „Normální“ matka by
něco takového asi sotva po svých dětech požadovala, tato matka se
tedy spíše podobá královně-matce ve společenství včel či mravenců
– i ona je chráněna, protože je bezbranná, a tak vyžaduje péči
a obětování potomků, členů své hmyzí entity. I degradace potomků
na pouhá těla jako stavební komponenty odpovídá spíše vazbě včel
či mravenců ke své královně než světu savců, neřkuli lidí.
Identita vlasti není výlučně realizována jenom metaforou matky,
ale i jiných objektů, a to spíše neživotných – i když s (věčnými) kořeny, přičemž kořeny by odpovídaly rostlině nebo stromu, ačkoliv
žádný organismus tu není věčně. Vlast je také čnící skálou – ani
skála není věčná, ale pro krátkost lidských životů se jako věčná jeví.
Skála strmící nad okolím dovoluje rozhled, a tedy orientaci v neustálé změně, kterou přináší opak věčnosti, časovost se svými „zmatky“.
Skála vedle věčnosti symbolizuje pevnost, spolehlivost a oporu, jež
poskytuje těm, kteří se k ní přimknou, je tedy jistotou v nejistotě.
Stabilita a statika skály jako prostorového symbolu stálosti je tu vnímána jako pozitivní protiklad lability a dynamiky času s jeho pohybem („Ty jsi čněla jako skála nad vír časů zmatený, nezmatena ty jsi
stála věčná svými kořeny“).
Vposledku je vlast boží silou, je tedy otevřeně sakralizována jako
svého druhu nadpozemská kategorie nadaná rozumem a prozřetelností, takže může „psát dějiny“, ale i podléhat morálním závazkům
lidského světa, v němž je věrnost vysoce ceněnou hodnotou. Výraz
síla dodává naturalizací (Thompson 1990, s. 65–66) této identitě na
jakési příbuznosti s animisty uctívanými přírodními silami. Tato boží
síla tak působí archaicky, poněkud pohansky, jako by se tím říkalo,
že je tu od věků, ještě dřív, než se zrodila teisticky koncipovaná
náboženství. Tento výraz však nefragmentuje publikum, jemuž je
text adresován: s vědomím, že jde o poezii, naopak přispívá k jeho
unifikaci (Thompson 1990, s. 64–65), tak důležité v nacionalistickém kontextu. Nadpozemskost této síly spojující božské s přírodním
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má legitimizační povahu – vše, co by se proti ní stavělo, jde proti
božské prozřetelnosti (píše dějiny), přírodě i morálce.
Jestliže je v básni poměrně široce rozpracována identita vlasti jako
matky, skály a boží síly, o my-skupině a jejích příslušnících se toho
tolik dozvědět nelze. Zájmeny náš, naše, nám či nás je docilováno vyjádření vazby k vlasti, slovesy v množném čísle je unifikováno společné sdílení výše jmenovaných aktivit (Thompson 1990, s. 64–65).
Důležitým sdělením je, že v případě my-skupiny jde o lid, který však
není etnicky ani sociálně definován, což by mohlo oslabovat unifikační cíle – ovšem básníkovo zdůraznění my je položkou thompsonovské standardizace a unifikace (Thompson 1990, s. 64–65).
Tento lid však nemá nějakou univerzálně všelidskou podobu, protože jde o potomky i obránce matky-vlasti, kteří si nárokují ohraničením
(„my z těl svých hradbu postavíme“) vlastnictví evropského prostoru od nejzápadnějšího českého pohoří, Krušných hor obývaných
převážně Němci, až po Kriváň symbolizující nárok na Slovensko
(v době vzniku básně ještě nebylo jisté, že součástí nového státu bude
i Podkarpatská Rus). Touto geografickou charakteristikou se lze
nepříliš překvapivě dobrat identity lidu československého, jehož stát
právě vznikal.
Podstatné je, že my-skupina se v básni spíše nekryje s identitou
veškerého československého lidu, tedy lidu v občanském smyslu, bez
ohledu na jeho etnicitu. Určitá fragmentace (Thompson 1990, s. 65)
je tu přece realizována, a sice charakteristikou, že jde o lid věrný
vlasti, a to od věků, od pradávna („od věků tvůj věrný lid“), přičemž
tento „věrný lid“ je patrně slovanského původu.
Ještě důležitějším fragmentačním prvkem (Thompson 1990, s. 65)
je však věrnost tohoto lidu vůči matce-vlasti („ty´s nás nikdy nezradila, nezradíme tě i my!“). Báseň lze v tomto kontextu interpretovat
tak, že tato věrnost měla být charakteristická jenom pro Čechy
a Slováky, protože Němci, respektive Maďaři věrni (vždy) nebyli,
když dávali přednost jiným „matkám-vlasti“ – jedni Rakousku,
případně Německé říši, druzí Uhrám.
V básni Pozdrav svobodné vlasti je konečně také možno identifikovat poměr k prostoru mimo nárokované teritorium, tedy i k sou55

sedům. Vztah k okolí je navzdory vášnivé přísaze k obraně vlasti
prodchnuté militaristickým výrazivem pojímán vstřícně a rozhodně
nekonfrontačně, ostatně my-skupina je s okolím (sousedy) spojena
rodinným, respektive přátelským poměrem („a kolem jen je věrný
druh a brat“). (Thompson 1990, s. 64–65)
Nad těmi i oněmi však vládne osud, který má právo vybírat si daň
(„osud na nás chce-li novou daň“), a to v podobě obranné války – nejspíš
proti sousedům osudem poštvaným proti my-skupině. Pak se ke
slovu dostane také identita jedince jako těla, stavebního obranného
komponentu oněch pomyslných hradeb. Zajímavé přitom je, že zatímco osud vládne nad vším, volnost (svoboda) je fixována k matce-vlasti: jestliže jsou příslušníci my-skupiny děti matky-vlasti, je volnost (svoboda) rovněž jejím pomyslným plodem, který se „sklízí“.
Shrneme-li analýzu celé Mahenovy básně, vidíme vlast jako prostor ideálně obklopený bratry a druhy, s jedinci vnitřně ochotnými
redukovat své bytosti na pouhé komponenty obrany plně podřízené cílům celku, vlasti prezentované především metaforou matky.
Příslušníci my-skupiny, tedy všichni „věrní“ občané, reálně asi
identifikovatelní jen s Čechy a Slováky, jsou zodpovědní za obranu
a ochranu matky-vlasti, jíž jsou povinováni v případě potřeby –
obranné války – odevzdat své životy i veškeré materiální statky.
Občané jsou tu pro personifikovanou matku-vlast, nikoliv opačně,
přičemž jejich individuální cena je vlastně jenom v materializovaném
podílu na obraně.
Představíme-li si takto konstruované vztahy mezi aktéry, mají nejblíže životu ve včelíně (vlast), v němž se vše točí kolem královnymatky (matka-vlast jako personifikovaná vlast), s včelami-dělnicemi
(věrní občané), případně i trubci (ne-věrní občané). Mohli bychom
tak hovořit o diskursivním modelu včelína s královnou-matkou uprostřed. Je to právě včelí matka (matka vlasti), která je v centru vší pozornosti a zároveň zaujímá veškerý prostor nárokovaný my-skupinou.
Tento diskursivní model se jeví jako velmi výhodný v situaci, kdy je
třeba mobilizovat všechny síly příslušníků my-skupiny ve prospěch
vznikajícího státu, jenž zatím nemá jasné hranice ani ukotvení
v Evropě a jehož budoucnost může být nejistá nebo problematická.
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Zároveň nelze zapomenout na další funkci tohoto diskursivního modelu – zastírat reálné sociální rozpory uvnitř my-skupiny tím,
že se zdůrazněním společného národního cíle ze sociální reality
vyloučí parciální sociální zájmy jednotlivých společenských vrstev
a samozřejmě i konflikty mezi nimi. Diskursivní model včelína
s královnou-matkou v centru měl tedy zřetelně sociálně harmonizační (konzervativní) charakter.
V samém středu královny-matky si pak lze představit soudobé
politické, ekonomické a kulturní elity s dvojdomou rolí vůdců, tedy
těch, kdož kráčejí v čele zápasu (v tomto případě národního o národní stát), zároveň však těch, kteří se nacházejí v epicentru „podstaty
přežívání“, jak o ní uvažoval Elias Canetti ve své Mase a moci (Canetti
1994).1 Diskurs včelína s královnou-matkou uprostřed – tedy s vůdci
a elitami – tak vposledku souběžně posiluje privilegované postavení
těchto elit a vůdců, dodává jim jako královnám-matkám nimbus
dárců a udržovatelů rodu (národa), pro něž se mají neprivilegovaní
příslušníci národa/společnosti obětovat v podobě těl coby stavebního
materiálu tvořícího hradby, za nimiž vůdci, respektive elity (déle)
přežijí.

Tuto podstatu ukázal Elias Canetti, když analyzoval příběh záchrany
jednoho z vůdců židovského povstání proti Římanům v letech 66-70, historika
Flavia Iosepha. V bezvýchodné situaci se jeho druhové rozhodli společně spáchat sebevraždu, on sám však byl rozhodnut, že se pokusí zachránit – aby toho
dosáhl, musel se zbavit svých druhů, kteří by mu to nedovolili. Sporným losováním dosáhl jejich smrti a pak se vzdal Římanům, u nichž díky Flaviovcům
posléze dosáhl milosti i privilegovaného postavení. Canetti k tomu poznamenal:
„Jeho druhové nevědí, co Josef cítí, když přihlíží jejich umírání. Jsou zcela
pohlceni společným osudem a myslí si, že on je s nimi; ale on stojí mimo
a určil tento osud jen pro ně. Zemřou, aby se on zachránil. Ten klam je dokonalý. Je to klam všech vůdců. Předstírají, že jdou na smrt v čele svých lidí.
Ve skutečnosti je ale posílají na smrt před sebou, aby sami mohli zůstat déle
naživu. Ta lest je stále stejná.“ (Canetti 1994, s. 275) Více viz Canetti 1994,
s. 268–277; Flavius Iosephus 1990, s. 254–259.
1
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Nemá smysl dlouze uvažovat nad skutečností, že autorem básnické výzvy k sebeobětování s tímto diskursivním poselstvím byl
někdejší anarchistický bouřlivák individualistické revolty – o osoby
nejde, diskurs mluví skrze ně. Ostatně v lecčems vědomý, ale
v lecčems i bezděčný apel semknutí „věrného lidu“ kolem vznikajícího národního, souběžně však i občanského a cíleně demokratického státu (včelín) byl prvořadý; jeho sociálně konzervativní vyznění
bylo druhořadé.
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Kratší rané hry Jiřího Mahena
VERONIKA VALENTOVÁ

Všichni vykladači Mahenova díla se shodli, že je těžké jeho osobnost i tvorbu kategorizovat. František Götz ho označil za lyrického
anarchistu a impresionistu, zároveň podtrhl toto tvrzení poetickou
charakteristikou: „Myslím, že kdyby se stal zázrak a Mahen se zbavil svého neklidu, […] faustovské křečovitosti cítění a myšlení, přestal
by býti básníkem. Spasit tohoto Quijota znamenalo by – zabít jeho
poezii […], neboť ta proudí jen z rány, bolesti, hrůzy a metafyzického rozúzkostnění, jiných zdrojů nemá.“ (Götz 1931, s. 100)
Se zařazením mezi impresionisty ovšem zásadně nesouhlasil
F. X. Šalda: „Impresionista? To je člověk, který žije jen ve chvíli
a chvílí […]. Impresionisté, to bývají pokojní páni s dobrým žaludkem
– labužníci a vychutnávači. Ale vy na takového labužníka jste příliš
nepokojný a pohyblivý, […] u vás je za dojmem vždycky něco: temná zoufalá propast nebo jiskřička rodícího se světla.“ (Šalda 1988,
s. 340–341) Taktéž Vlašínovo označení „anarchistický buřič“ zdaleka nevystihuje všechny aspekty Mahenovy osobnosti.
Mahenově tvorbě byla vytýkána nejednotnost, roztěkanost, snadné podléhání mnohým vlivům, nervózní experimentování či nedomyšlenost (Drtil 1910, s. 6). Trpělivý čtenář jeho dramatického díla,
čítajícího více než třicet her, může lehce nabýt dojmu, že pročítá výstupy několika více či méně nadaných žáků pokročilého kurzu tvůrčího psaní – s velmi rozmanitým zadáním: od tragédií plných patosu
a symbolů přes dramatickou pohádku až po vtipné a ironické komedie.
Mahenovo dramatické dílo hodnotili již jeho současníci (například
Otokar Fischer, František Götz, Josef Dvořák, Artuš Drtil, F. X.
Šalda, Karel Čapek či J. V. Pleva), ale systematicky Mahenův odkaz
zkoumala až později brněnská literární věda – především Štěpán
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Vlašín a Jiří Hájek (Hek). Vlašínova kniha, zabývající se Mahenovou
divadelní a dramatickou tvorbou, obsahuje soupis a anotace většiny
jeho her. Důkladnějšímu zkoumání však byly podrobeny jen některé z nich, zejména celovečerní dramata. Z kratších útvarů Vlašín ve
své analytické kapitole Dramatické dílo stručně připomíná Juanův
konec a Klíč, jednoaktovku Úspěch, skicu Útěk, parodii Na horách
a dramatické skeče Josef se vrátil a Náměsíčný však opomíjí. A právě
tyto hry chci ve své studii připomenout.

KONEC DONA JUANA
První Mahenovo drama Juanův konec vyšlo společně s Červnem
Fráni Šrámka roku 1905 a v témže roce bylo také uvedeno v Uranii.
Později je hrála brněnská konzervatoř, a to v letech 1936 a 1947. Jde
o příběh z prostředí zbojníků, odehrávající se za napoleonských válek
v lesní španělské krčmě. Přesné určení místa a času Mahen zdůvodnil tím, že nechtěl, aby hra byla jenom symbolická. Není to romantický zbojnický příběh: pojednává hlavně o lidské slabosti, zbabělosti, nedokonalosti a nejistotě. Ostatně skepse a neláska vůči člověku,
jak ji odhalil František Götz, je přítomná i v Mahenově další tvorbě:
„(Mahen) má velmi daleko k člověku. […] Musí překonat hory
ledu a nedůvěry, které se položily mezi něj a člověka. Ochořel v Mahenovi jeden základní instinkt: sympatie. Není to anarchistický
odpor k měšťákovi. Je to hlubší. […] Zde je prostě jádro Mahenovy
neustálé krise lidské.“ (Götz 1931, s. 102)
Hrdina Don Juan, na něhož se po celou dobu s napětím čeká
a jehož dovednosti jsou obdivně líčeny, je na konci zrazen vlastní
nejistotou a právě pro ono zakolísání je zavražděn. Dona Josého, který je po celou dobu označován za Juanova odvážného soka, na konci
přemůže strach z bývalého vůdce, což se stane nepřímou příčinou
jeho smrti. A také kněz – silná církevní autorita – několikrát zakolísá.
Postavou, na niž autor klade největší důraz, je však Hrbáč. Je pozorovatelem, zprostředkovatelem, nositelem prvku lásky – nesplnitelné a nešťastné, lásky k Juanově milence Terezitě, jejíž srdce na
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konci Juan přináší. Hrbáč tuší od počátku pomstu a smrt, v jejichž
naplnění doufá. Výjimečné postavení zaujímá postava zpěváka,
který odešel do hor před lidmi, již mu ublížili, a který se k nim po
naléhání kněze vrátí. V něm lze objevit jistý prvek naděje a smíření
se společností.
K docílení dramatičnosti dochází i pomocí jazyka, což je zde
výraznější než v pozdějších autorových hrách: dramatický účinek
posiluje archaičnost dosažená inverzí, útržkovitost, „vizuální“, až
plastický a barevný efekt (například archanděl Gabriel či Terezita
jsou spojováni s přívlastky jasných a zářivých barev). Mnohé zůstává nevysloveno, je na divácích a čtenářích, aby to vycítili. Jde tedy
o jakési patetické podobenství se silnou poetikou symbolistních
dramat (například raných her Maurice Maeterlincka).

DVĚ JEDNOAKTOVKY
Jednoaktovka Úspěch vznikla ve stejném roce 1905. Dostupná je
pouze v podobě rukopisu a podepsána je pseudonymem Jaromír
Výborný. Pro svou intimní tematiku byla zařazena do cyklu her
Klubu českých spisovatelů ve Švandově divadle (1906), což bylo její
jediné uvedení. Úspěch nepojednává jen o mladé zpěvačce se záhadnou minulostí, ale hlavně o deziluzi a jejích následcích, o střetu dvou
postojů, který může vyvrcholit nejhorším možným závěrem – sebevraždou mladého člověka. Zdánlivě banální příběh je plný skrytých
významů. To, co si postavy myslí a prožívají, vyplyne až z jejich
pozdějšího chování či projevu. Eviny duševní pochody i její urážky
směřované k Janovi jsou v naprostém rozporu se vzpomínkami vyřčenými už před jeho příchodem či s poetickým rozhovorem při jejich
posledním loučení. Ani na samotném konci nevíme, zda Jeníkův sok
– skladatel – Evu miluje, nebo se jí „ujímá“ jen z ohleduplné lítosti.
Nejvýraznější postavou hry je Jeník. Jeho lyrické vyznání zcela
vykompenzuje trapnost postavení před Evou a na konci se do trapné
pozice dostává spíš ona. Jeník Evu miluje a vidí v ní velký vzor.
Chce také umět „překonávat překážky“ a dosáhnout tak úspěchu,
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jeho zklamání a deziluze ze setkání je snad dokonce pádnějším
důvodem k sebevraždě než její odmítnutí lásky. Celková melancholie hry je rozčeřena živými výstupy studentů – obdivovatelů, kteří
přišli Evě gratulovat ke včerejšímu výkonu. Jazyk charakterizují
jasné prvky impresionismu. Je obohacen metaforami (například
„smutný pták“ znamená jednak vzpomínky, jednak samotného
Jeníka), alegoriemi či přirovnáními. Hra Úspěch se odehrává v jediném pokoji během necelého dne s konkrétním datem, jímž je
5. květen.
O rok později vzniká „skizza“ Útěk – s podobným tématem.
Publikována byla pouze časopisecky a v žádném divadle uvedena
nebyla. Za dialogem třicetileté herečky a mladého studenta filozofie
Jana Levého se skrývá mnohem přesněji vyřčená deziluze: v tom je
rozdíl mezi filozofem a Jeníkem z Úspěchu, který své zklamání neunesl. Jan Levý je sebevědomější, a proto je schopen zklamání ze
setkání s umělkyní překonat. V poznámkách je dokonce předepsán
po mladíkově odchodu smích – nejspíš jako zdůraznění závěrečného
překvapivého zlomu a mladíkova pohrdání herečkou. Mahen zde
prostřednictvím studenta Jana Levého naznačuje svoji často zmiňovanou představu o umění. Umělecké dílo má hodnotu jen tehdy,
předchází-li jeho vzniku neklid, nepokoj a utrpení tvůrce. Ani zde
nechybí motiv sebevraždy – i když se o ní jen hovoří ve vymyšleném
studentově příběhu. Od počátku do konce je veden slovní boj, jehož
součástí je i citace z Goethova Fausta. Jazyk zahrnuje metafory
a personifikace, je zde přítomen prvek symbolismu. I tato hra se
odehrává během večera v jediném pokoji.
Při srovnání obou jednoaktovek lze nalézt podobné prvky, především v pojetí obou ženských postav – každá zprvu okouzlí mladého studenta (na jehož straně autor stojí), nepochopí ho a zklame.
Obě se za to ocitají ve velmi nepříjemných situacích: zpěvačka Eva
z Úspěchu se stává příčinou zbytečné smrti a milenkou ze soucitu.
Herečka z Útěku je nucena v úplné nahotě vyslechnout ponižující řeč
o své frivolitě z úst studenta, který v ní spatřuje pouhý prostředek
k vytvoření uměleckého díla. Takový přístup k ženským postavám
však není u Mahena ojedinělý. Tohoto jevu si všímá i Štěpán Vlašín:
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„Nejlépe rozuměl mužskému mládí. Ženské postavy v jeho díle
jsou kresleny jen zvnějšku, jejich psychický proces zůstává utajen.“
(Vlašín 1971, s. 16) Podobně to viděl také Artuš Drtil: „erotika jeho
je vždy velmi neurčitá a znamená nejslabší místo Mahenova dramatu, jako celé spisovatelovy práce vůbec“ (Drtil 1910, s. 24).
Zcela mimo chronologii na tomto místě připomínám dramatický
skeč Náměsíčný, který svým historickým umístěním (v tomto případě do roku 1765), množstvím symbolů a patosem upomíná na
Juanův konec a vztahem k ženám na Útěk a Úspěch. Vznikl v roce 1919
a v dubnu stejného roku byl uveden v Červené sedmě; později ještě
roku 1922 v Pardubicích a roku 1941 v Brně. Ve stejném roce Mahen
píše studentskou hru Chroust a politický skeč Josef se vrátil, v nichž
volí témata veskrze „realistická.“ Tato romantická hříčka naopak
odkazuje k Lermontovovu i Shakespearovu dílu a není to zdaleka
jediná Mahenova pocta těmto autorům. Jazyk zní podobně archaicky
jako v Juanově konci. Othellovsky žárlivý markýz, který předstírá
somnambulismus, aby usvědčil svou manželku z nevěry a mohl ji
zabít, má podobně nelichotivý postoj vůči ženě, kterou v jednu chvíli dokonce nazývá věcí: „Její srdce bylo příliš ženské a netlouklo
stejně s mým […]. Zabiji raději svou ženu, než aby se v té, již jsem
miloval, zrodila děvka se sprostými pudy poběhlice, […] jeho milost
král […] mne pochopí a odpustí mně.“ (Mahen 1919b, s. 18)

HRY S POLITICKOU TEMATIKOU
V politickém duchu byla napsána jednoaktovka Klíč (1906), která
bezprostředně reaguje na moskevskou revoluci z roku 1905. Mahen,
sám individualista, vytvořil drama tří individualit, izolovaných
postojů a argumentů. Hlavní zdroj dramatického napětí lze nalézt
v kontrastu uzavřeného sklepního prostoru a vnějšího světa rozbouřeného revolucí.
Nejstarší z trojice, pacifista Ivan, Mahenovo alter-ego, se nemůže
s násilím smířit. Odmítá bojovat a spory chce řešit pokojnou cestou.
Je zastáncem daných a neměnných pořádků, věří ve spravedlnost
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boží, což dokazuje slovy: „Má každá věc svoje právo svaté, to dobře
vím, aniž jsem se kdy s kým o to přel. Má žebrák svoje právo žebrat,
má tulák své právo se toulat, mám však i já své právo nechválit to,
co se tam venku děje. […] Může-li to schvalovati Bůh? […] Jsem
křesťan a věřím ve věčnou lásku.“ (Mahen 1907a, s. 14)
Druhou postavou je Ivanův kmotřenec Petr – flegmatik a sobecký snílek – a třetí Soňa, která odmítá pouze nečinně čekat, a proto
po útěku ze sklepa umírá. Díky čtvrté bytosti ve sklepě – malému
Váňovi, který jediný přežije – nevyznívá hra tak beznadějně. Klíč
v tomto případě nemusí být chápán jen jako symbol otevření dveří
z lidského živoření prostřednictvím revoluce, ale i jako otevření
cesty člověka k člověku: symbol pochopení jeden druhého.
Zmíněný dramatický skeč Josef se vrátil byl uveden na podzim
roku 1919 na scéně Červené sedmy. Děj se odehrává v měšťanském
pokoji, kde se setkává rodina, v níž je každý zastáncem jiné politické strany (otec – národní demokrat, matka – národní socialistka,
dcera sympatizuje s agrárníky a syn je sociální demokrat). Rodiče
i jejich dospělé děti si postupně vyměňují invektivy, haní představitele opozičních stran, nevybíravě si nadávají a téměř dojde na fyzickou potyčku. Do nejostřejší výměny názorů vchází nepozorován
nejstarší syn Josef, který se vrací z ruských legií, a část sporů vyslechne. Když pak rodina odchází na nádraží, tak Josef, kterého si do
poslední chvíle nikdo nevšiml, pronese do publika: „Pěkně to tu
vedete. Tak vám tedy děkujeme.“ (Mahen 1919a, s. 14)
Hra je dodnes tak živá, že by ji bylo možno (obzvláště před volbami) použít téměř bez úprav. Obdobné repliky zaznívají z mnohých
domácností či hospod při sledování večerních zpráv i v současnosti:
„Panečku, leze to teď z těch radnic, leze. Jedno darebáctví za druhým.
Samý podvod a lumperaj. […] Zloděj vedle zloděje!“ (Mahen 1919a,
s. 8) Podobně aktuální je i tato replika: „Vyžíráte republiku, rozkrádáte ji, nic vám není svato! […] My na našich schůzích nebalamutíme
jako u vás! Jakživ jsem neviděl takový zvěřinec a viděl jsem ledacos!“
(Tamtéž, s. 12)
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PARODIE KATALÁNSKÉ HRY
Poněkud jiné postavení mezi Mahenovými kratšími ranými útvary má tříaktová parodie Na horách z roku 1907, otištěná v Rozhledech
pod pseudonymem H. Lang. Leccos vypovídá o Mahenovi – kritikovi, schopném velmi vtipné ironické reflexe. Vznikla jako reakce na
uvedení hry Nížina katalánského autora Àngela Guimery v pražském
Národním divadle. Ta líčí příběh naivního a prostého pasáčka z hor
– Manelika, kterého majitel panství v nížině Sebastià formálně ožení
se svou milenkou Martou, aby vůči ní neměl žádné povinnosti, ale
zároveň ji mohl dále zneužívat. Když Manelic jeho podvod odhalí,
uškrtí pána v sebeobraně a uteče zpátky do hor – spolu s Martou,
která jím na počátku pohrdala, ale postupně se do něj zamilovala.
Děj Mahenovy parodie Na horách navazuje na konec katalánského dramatu. Je však plný komediálních prvků a efektů, které reagují na konkrétní situace z Nížiny. Do jizby horské salaše, kam utekl
Manelich (Mahen jméno Guimerova hrdiny takto pozměnil) s Martou těsně po zabití statkáře, přichází senzacechtivý žurnalista, aby
celý příběh zveřejnil. Zdrojem komiky tu tedy není jen Marta –
pošetilá žena, myslící jen na to jak svést muže, jejichž jména si plete, a prostoduchý Manelich, ale i žurnalista, povrchní pisálek, jenž
zneužívá Martiných pochybných sympatií a zároveň je jakýmsi
glosátorem, který nejednou diváky přímo oslovuje. Na konci prvního dějství vzdychá, že má komedie celé tři akty, na úplném konci si
zoufá, že má psát o takových hrách referát.
Činy a promluvy postav navazují na události a jednotlivé scény
z Nížiny: například Xeixa popisuje své osudy poté, co zmizel ze hry
a stal se v Barceloně anarchistou, nebo Marta se raduje z toho, že
tolik efektů v Nížině zdaleka nebylo. V sarkastickém duchu se nese
i konec druhého dějství, kdy anarchista Xeixa vyhodí salaš do vzduchu, jeho hlava padá do hlediště a publikum zvolá „hurá“. Mahenově kritice tedy neušel ani vkus diváků. Základním prostředkem
komiky je zde jazyk. Autor si s ním pohrává, vkládá postavám do úst
zkomolená slova. Žurnalistovy repliky i rozhovor Marty a Manelicha
mají téměř kabaretní ráz. Velmi naléhavě vyznívá Mahenova obava
67

z přítomného i budoucího stavu divadla a umění v samotném závěru
hry. Tím je „anekdota“ kněze Tomáše o ztracené deváté múze Thalii, jež po každém nevydařeném představení průsvitní a průsvitní.
Konkrétní aktuálnost této hry zmizela spolu s neúspěšnými inscenacemi, které její vznik podnítily. Přesto je stále živá a může pomoci částečně imaginárně rekonstruovat ono – dle Mahena – tak
špatné představení. Nečiní si nároky na jakékoliv jevištní ztvárnění,
děj je spletitý, plný odboček a nečekaných vstupů. Podobně satirický a ironický styl ovšem není u Mahena ojedinělý. Lze ho nalézt
například v edici Nápady a výpady, v Režisérově zápisníku či v Knihovnických pohádkách.
Dnes již nemůžeme posoudit úroveň této pražské inscenace, ale
Guimerův text není o nic horší než některé z Mahenových dramat.
Vkrádá se tedy kacířská otázka: kdyby Mahen ožil – tak jako jej
nechal symbolicky vstát z mrtvých Ludvík Kundera coby Korzára
(ve stejnojmenné hře) – a zhlédl současnou inscenaci svého Janošíka
v Mahenově divadle, možná by také napsal pokračování (třeba tak
trochu v duchu Molièrovy Versaillské improvizace nebo Gogolova
Rozjezdu po divadle), které by mohlo být podobně vtipné, sarkastické i sebeironické. Některá z Mahenových velkých dramat jsou spíše
průměrná, jak to ostatně vyjádřil i Vladimír Just v anketě pro zpravodaj Milíř: „Mahen, trochu zčítankovatělý Janošíkem, Chroustem,
Mrtvým mořem nebo sociálním kýčem Mezi dvěma bouřkami, může
dnes u diváků rezonovat pouze za předpokladu, že s ním bude nečítankově, autorsky – chcete-li po mahenovsku – zacházeno jako
s otevřeným tvarem a výzvou.“ (Just 2013, s. 25)
Hrát dnes pro připomínku osobnosti Jiřího Mahena pouze jeho
Janošíka považuji za důkaz povrchnosti a neznalosti jeho díla. Mahenova literární síla tkví v krátkých útvarech – jednoaktovkách, skečích,
výstupech, povídkách i v některých básních. V nich se projevuje krásná lidská stránka jeho osobnosti: schopnost sarkastického i něžného, humorného i vážného pojmenování palčivých problémů doby.
Nejlepší cestou k znovuobjevení Mahenova díla by mohlo být vytvoření koláže či montáže z jeho nejvýmluvnějších textů, podobně jak
to před lety učinil Ludvík Kundera ve zmiňovaném Korzárovi či
Člověku ve všech situacích.
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Osobitá interpretace krátkých dramat, filmových scénářů Husy na
provázku, Mefistofela, Lavičky či povídek z Díže – to by byl úkol hodný režiséra Scherhauferova formátu. Koneckonců Peter Scherhaufer
nad Mahenem intenzivně přemýšlel. V Dětském studiu roku 1985
pedagogicky dohlížel na režii čtyř textů z Husy na provázku a možná,
že kdyby předčasně neodešel (shodou okolností ve stejném věku
padesáti šesti let jako Mahen), tak by se po realizované Shakespearománii a po plánované montáži ibsenovské dostal na řadu i Jiří Mahen.
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Mahen Revisited
v Národním divadle Brno
MAREK LOLLOK

Roku 2013 byla v Milíři, zpravodaji Společnosti Jiřího Mahena,
publikována anketa týkající se aktuálnosti Mahenových dramat.
Respondenti z řad praktických divadelníků, vysokoškolských pedagogů a kritiků se měli vyjádřit k dvěma otázkám: 1. Myslíte, že
z dramat Jiřího Mahena je možné dnes vybrat hru, která by svým
tématem (případně dílčími motivy apod.) dokázala upoutat současného diváka? 2. Proč se v posledních letech Mahenovy hry takřka
neobjevují na českých jevištích?
V anketě mimo jiné zazněly dva následující – vcelku podobné –
názory:
„Na Mahenovy hry padl trochu pel, nejsou snadno přístupné,
obsahově i formálně jsou většinou docela složité. Ale myslím si, že
by bylo možno najít k nim klíč, a to v radikální autorsko-dramaturgické úpravě, která by přeskupila motivy, odkryla současný nerv
textu. [...] Myslím, že Mahen je stále vnímán v tom nejhorším hávu
klasika, na pohled těžkopádného, nemoderního, nudného. Ale ten
krunýř lze sejmout. Stálo by to dost práce, ovšem zřejmě by to stálo
za to.“ (Cejpek 2013, s. 24–25)
„Mahen [...] může dnes u diváků rezonovat pouze za předpokladu,
že s ním bude nečítankově, autorsky – chcete-li po mahenovsku –
zacházeno jako s otevřeným tvarem a výzvou, tak jak s jeho odkazem
geniálně, protože neakademicky, kdysi naložili brněnští „provázci“
a jejich duchovní guru.“ (Just 2013, s. 25)
Pohlédneme-li na dnes spíše sporadické uvádění Mahenových
textů (s jeho pravidelnými dramaty je to v posledních desetiletích
ještě horší), tato kategorická tvrzení příliš nepřekvapí. Třebaže mezi
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literárními a divadelními historiky a divadelníky nikdo nezpochybní Mahenovo místo v české dramatice a jeho přínos českému divadlu,
pokud jde o faktické uvádění a současnou interpretaci jeho her, jako
by ve vzduchu neustále visela rozpačitá otázka: Co s ním?

JANOŠÍK REVISITED
V NÁRODNÍM DIVADLE BRNO
Toho všeho si v brněnském Národním divadle patrně byli vědomi i inscenátoři Janošíka, jedné z nejznámějších Mahenových her,
kterou zde v roce 2018 uvedli po více než pětačtyřiceti letech (premiéra 14. prosince 2018, režie Martin Františák). Jejich přístup razantně předznamenal titul, který se zdejší inscenaci dostal. Dodatek
Revisited jednoznačně signalizuje, že přednost je dána aktualizaci,
inovativnosti, novosti, eventuálně řešení „po svém“, namísto – snad
ještě ne tak zcela zavrženíhodnému – požadavku být alespoň do
jisté míry věren textové předloze z rukou dramatika.1

Poznamenejme, že takový přístup není v inscenační praxi posledních
desetiletí – a zvláště několika posledních let – nikterak ojedinělý. Ostatně
jisté „ozvláštnění“ dramatické předlohy (neřkuli její zásadní dekompozice
a transformace) ještě před přenesením na scénu je jednou z možných cest,
která nemíjí ani autory kanonické. Originálnost ve své krajní podobě hraničící
až s provokativností bývá v dnešní době často hlavním imperativem pro inscenování samé, přičemž není výjimečné, že ani podstatné přepisy a polemiky
s předlohou obdobnou modifikaci titulu vůbec nesignalizují a jejich nekonvenční charakter vyplývá až z jevištního dění samého (viz třeba některé shakespearovské inscenace z poslední doby: Hamlet Jana Mikuláška v Divadle
Husa na provázku, 2009; Král Lear Jana Nebeského v pražském Národním
divadle, 2011). Je přitom zřejmé, že jakkoli nejsou proklamované záměry tvůrců zanedbatelné, samy o sobě příliš neznamenají: teprve definitivní výsledek – tj. finální jevištní tvar – by měl být primárním předmětem posuzování
a východiskem úvah o legitimitě zvolených výrazových prostředků. Podrobněji k požadavku originálnosti v současném umění (zejména v literatuře a divadelní tvorbě) viz například Pavel Janoušek (2016, respektive 2018).
1
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Brněnští tvůrci v čele s Martinem Františákem 2 bezpochyby
chtěli provokovat. Více než sto let starou hru odvážně proškrtali,
místy přepsali a doplnili, což je příčinou řady významových posunů
a změn. Kromě modifikovaného titulu se tak do popředí dostalo
i Františákovo spoluautorství: jeho jméno se v materiálech k inscenaci důsledně objevovalo vedle jména Mahenova. A že se skutečně
jedná o zásahy výrazně překračující rozměry „běžných“ dramaturgických úprav, je nesporné; svědčí o tom již jen letmý pohled do
notně redukovaného seznamu dramatických osob, do nějž byla naopak přidána zvláštní, anglicky označená dvojice Šandor´s Panters.
Přitom chybí – mimo jiné – oba bohoslovečtí studenti, postavy sice
vedlejší, ale pro vyznění Mahenova textu nemálo důležité zejména
proto, že svým obsáhlým kázáním odkrývají historické a biblické
kontexty činnosti Janošíkovy družiny.
Františák na jevišti od počátku vytváří svébytný fikční svět. Po
vstupní lyrické písni Sadaj, slnko, sadaj zazpívané členkou na scéně
neustále přítomného, do děje však nezasahujícího hudebního dua
(Jitka Šuranská + autor hudby Nikos Engonidis) hovoří kněz (Jaroslav Kuneš) nad ložem právě zesnulé Janošíkovy matky. Mrtvé tělo
zakryté bílým prostěradlem a záhy zasypané přinesenými červenými
květy scéně dominuje až do Janošíkova rozhodnutí přidat se ke
zbojníkům. Místnost je osvětlena třemi křivě zavěšenými zářivkovými zdroji, po levé straně se tyčí mohutný široký pilíř sahající
až ke stropu, v pozadí vpravo jsou široké „lítací“ dveře s průhledem.
To vše je včetně zadního prospektu jaksi oprýskané a spolu se špinavými šedavými barvami budí dojem bídy a zašlých časů. Kolem
smutečního shromáždění, které v jednu chvíli sborově zazpívá vzdorovitou píseň Keby nebe za peníze bylo, obchází dvojice moderně oblečených mužů v černých kabátech (Jakub Šafránek, Martin Veselý),
která přítomné evidentně bez jejich svolení fotografuje a hrozí jim

Dramaturgie Lucie Němečková, scéna Marek Cpin, kostýmy Markéta
Sládečková, hudba Nikos Engonidis, asistent režie Petr KlariN Klár.
2
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obušky, ba některé i markýrovaně zbije a vyžaduje od nich podpis
jakýchsi lejster. Z reproduktorů za scénou zaburácí vojenský pochod
těžkých bot, provázený provolávání rozkazu „na panské“. V pozadí
přechází ženská postava v bílých šatech (Monika Maláčová), představující snad tělo opouštějící duši Janošíkovy matky, snad – jak se
později ukáže – samu smrt.
Zvláštně univerzální, mimočasový a v některých momentech
významově nejasný vstupní obraz jako by předznamenával charakter
celé inscenace: jaksi nesourodě se zde potkávají realistické prvky
s nadreálnými, civilnost se mísí s neiluzivním podáním, objevují se
symbolické výjevy, zpěvoherní pasáže, dobové reálie se střídají
s různými aktualizacemi včetně konkrétních historických aluzí.
Vesničané vyhlížející jakoby z předminulého století se konfrontují
se zmíněnými Šándorovými Panters, moderními agenty vzbuzujícími
reminiscence na praktiky tajné státní policie, která za minulého režimu pořizovala záznamy účastníků některých pohřbů za účelem
pozdějších represí, povinnost robotovat na panském se ocitá vedle
digitálních fotoaparátů apod.
Určitá neorganičnost, nehierarchizovanost jevištních složek je
patrná i v bezprostředně následující scéně, kdy se protagonista
(Dominik Teleky) předčasně vrací z kněžských studií, načež se
od Anky (Elena Trčková) a svého kamaráda Ilčíka (Tomáš David)
dozvídá a posléze i na vlastní kůži přesvědčuje o krutosti zdejšího
pána (Bedřich Výtisk). I zde se kombinují navzájem poněkud odtažité momenty, když se na jedné straně vcelku autenticky, psychologizovaně rozehrává herecká akce a na druhé straně jsou začleněny
značně excentrické prvky, jako jsou třeba Ilčíkovy kytarové vsuvky
či paletový vozík (takzvaná ještěrka), na kterém je – sedě paradoxně
na starobylé dřevěné židli s vyřezaným srdíčkem – přivezen zbitý
Janošíkův otec.
Herecký projev je rozprostřen mezi vcelku věcným podáním
využívajícím minuciózní expresi (viz třeba Telekym dobře zachycené Janošíkovo rozechvění nad mrtvou matkou) a jednoduchým,
vnějškovým figurkařením. Kromě toho se sahá i k velkorysým,
poněkud polopatickým gestům, jako je například Janošíkovo zoufa76

lé rozpažování a volání k nebesům, anebo jeho – ovšem jen naznačený – úder pěstí do Ilčíkova obličeje jako reakce na to, že na něj
impulzivní kamarád dotírá, strhává mu kolárek a vůbec do něj rozčileně strká, aby ho konečně přesvědčil, že proti nespravedlnosti je už
nutné něco podniknout. Za zvuků těžkých, rytmických akordů
elektrické kytary pak Janošík i Ilčík skutečně odcházejí mezi motorkářsky a gangstersky oděné, v kožených bundách a kalhotách,
případně moderních džínsech vskutku drsně vyhlížející horní chlapce. I zde zaznamenáváme nejedno bizarní spojení, například když
Janošík od zbojníků dostává rovněž stylovou koženou bundu, načež
přísahá věrnost na dřevěnou valašku.

VELETRH
INSCENAČNÍCH NÁPADŮ
Inscenátoři se při svých textových úpravách ani scénicky bohužel
nepokoušeli řešit jistou slabinu Mahenova textu odhalenou již dříve
bratry Čapky (1910–1911), a sice problematickou, nejednoznačnou
povahu Janošíkova hrdinství. Navzdory nezpochybnitelnému hereckému charizmatu Dominika Telekyho si ani v tomto případě nejsme
příliš jisti, proč a jak se kultivovaný, otcovou i matčinou smrtí ochromený mladík, který se teprve učí rány rozdávat, po úctyhodném
Uhorčíkovi (Petr Halberstadt) prakticky ze dne na den stane respektovaným vůdcem málo disciplinované zbojnické tlupy. Proč se takové temperamentní individuality jako Harala (Josef Králík) a Putnok
(Pavel Doucek), v brněnské verzi zběsile tančící s cigánkou (Jana
Štvrtecká) na balkánské disco ve stylu Kusturicových filmů, svéhlavý Vlček (Petr Bláha), vyzbrojující kolegy kdoví odkud pořízenými
automatickými pistolemi, svobodomyslný Hrajnoha (Jan Grygar),
filozofující Adamčík (Martin Sláma) či poživačný Michalčík (David
Kaloč) tak záhy podřídí někomu, kdo se bez prokazatelných zkušeností mezi ně vetře a navíc vehementně trvá na až neuvěřitelně
kontroverzním požadavku „nezabiješ“?
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Nekonzistentnosti se objevují i následně, přičemž někdy působí
rušivě a někdy – podle všeho nezáměrně – komicky. Například
shromáždění zbojníků v Čertově šenku, jakož i následující scény
včetně zabití Haraly opět vyhlížejí jakoby z jiného dramatu, když se
odehrávají před železným pletivovým plotem s malými dvířky, jimiž
se prochází do nevelkého prostoru za ním a také k dvoukřídlovým
dveřím. Zbojníci ve vesměs současných kostýmech, porůznu ovšem
doplňovaných širokými lidovými klobouky, na dřevěných lavičkách
popíjejí, konverzují a posléze mezi sebe přijímají nové kumpány –
Ďuricovy syny.
Janošík mezi ně přichází sebevědomým, pyšným krokem, když
se předtím převlékl do tradičního, honosného kroje s folklorizujícími
ornamenty a majestátným opaskem; tyto šaty mu předala a s ustrojováním pomohla již zmíněná éterická postava Moniky Maláčové
(ta se mimochodem v určitých momentech symbolicky prochází,
eventuálně projíždí po scéně na kolečkových bruslích). Janošík své
muže mobilizuje do akce: mimo scénu se odehraje další hřmotná
přestřelka, během níž je raněn Harala. Jeho představitel Josef Králík
se za doprovodu lyrické písně doklopýtá na scénu, přidržuje si místo
na zkrvavené bílé košili a v křečovitých bolestech před sebou tlačí
dřevěný stůl, když se vzpíná ke své cigánce. Vzhledem k rozsahu
zranění a předvedené pohybové kreaci je pak poněkud překvapivé
a zároveň trochu legrační, že vzápětí již takřka bezbolestně rozmlouvá s Janošíkem, který jej ubezpečuje, že ho Michalčík vykurýruje.
Ovšem nedlouho po tom – během Janošíkova samolibého monologu
v popředí – se zbojník přece jen definitivně skácí na zem a umírá.
Přeživší muži se nad jeho tělem sejdou a po cikánsku ho uctí tím, že
ho obloží stříbrnými a zlatými hodinkami či náramky, načež mu
Putnok naposled z magnetofonu „zahraje“: zbojníci přitom rytmicky
podupávají, majíce v rukách pistole nebo valašky. Nakonec se všichni ubezpečují o své věrnosti, přičemž s pomocí zřejmě ne zcela
všeobecně známého, avšak jednoznačného odkazu na jeden z projevů Gustáva Husáka svorně volají po tom, aby přetrvalo, „co je pevné,
co je chlapské a co chce za tento lid bojovat“. Následuje bojový,
bezmála sportovní a v dané situaci dost překvapivý pokřik „Mahen!“
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ZPUSTLÍ ZBOJNÍCI
A AGRESIVNÍ JANOŠÍK
Možná šlo inscenátorům o depatetizaci Janošíka, avšak spíše jako
nacionálního mýtu než Mahenovy postavy, která je již sdostatek
polidštěná svou vnitřní komplikovaností a nejednoznačností. Sledujeme jakousi velmi zhuštěnou proměnu titulního hrdiny, ovšem
vposled se neukazuje jeho vnitřní rozpornost, ale hlavně jeho odvrácená, v podstatě narcistická a agresivní tvář. Ta se nejvíce odkrývá
v promluvách přes rampu, například když se po ztrátě starého Garaje (Jaroslav Kuneš) a vyhnání Vlčka pro vraždu Janošík s upřeným
pohledem na vybrané jednotlivce v publiku ptá, „kdo ho zabil?“
Později se po zmíněné výměně kostýmu, tedy symbolickém nabytí
odznaků moci, vychloubá narůstajícím počtem svých následovníků
a regimentů, jímž bude velet (zde je přidána další poněkud banální lokální aktualizace, když Janošíkův monolog končí těmito slovy:
„Pak nám buď Pánbůh, Brnu a Slovensku milostiv!“).
Že se z obdivovaného bojovníka za práva porobeného lidu stal
spíše nenávistný mstitel, je již bez jakýchkoli pochybností zjevné
nejpozději poté, co Janošík spolu se svými bojovníky zastřelí Šándora přistiženého při trápení Anky a jejího nápadníka (Tomáš
Žilinský; i tato postava – Samko z Poruby – je vyvedena dost kuriózně
jako zbabělý uhlazený moula neustále s sebou nosící dvě papírové
nákupní tašky). Janošíkovo zklamání z Ančiny nevěry a krátce
nato i ze zprávy o smrti Uhorčíka je navíc umocněno tím, že bezprostředně po Šándorově exekuci zjišťuje, že ve stejnou chvíli byla
na předscéně jedním z uprchnuvších panských nohsledů podříznuta
i Anka (tento bezpochyby zásadní moment v Mahenově originálu není). Protagonistův pomyslný Stín pak povstává naplno, když
Janošík v afektu zapáleně recituje – Františákem rovněž přidanou
– démonicky stylizovanou Mahenovu báseň Zpěv po půlnoci ze
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sbírky Požár Tater (Mahen 1934)3: v té chvíli je již protagonista zcela zaslepeným, záštiplným diktátorem vzbuzujícím spíše opovržení
než sympatie, které si rebelové někdy zaslouží.
Není pak divu, že podobní jsou i jeho zbojníci: ze svérázných
chlapíků, které ctí svornost, vyznávané ideály a dlouho i společná
etika, se postupně stávají zfanatizovaní a trestající noční vlci (v jedné
scéně se skutečně přímo odkazuje na kontroverzní ruské motorkáře),
jimž se vzdalují i hluboce zakořeněné revoluční ambice, demonstrované mimo jiné Haralovým pozvednutím rudého praporu. Loučení
zbojníků na Polhoře je pak líčeno jako bohapustá pitka lupičů požitkářsky se rochnících v hromadách papírových bankovek. Tuto
„idylu“ naruší jen Harala, který se „ze záhrobí“ navrací mezi zmožené povaleče a v jakémsi prorockém halucinačním výjevu těsně
před vpádem pandurů rozmlouvá s Putnokem. Krátce na to jsou
všichni zbojníci zabiti, což se scénicky realizuje tak, že symbolicky
skloní hlavy poté, co baba krčmářka, odpovídající vzezření průběžně
se zjevující tajemné šedovlasé postavě, vyvolá jejich jména, udeří

3

Jsou využity zejména tyto pasáže:
„-Huhú- jsem anděl, anděl možná
jen poněkud snad přestrojen,
-huhú- jsem možná rarach jenom,
co štěká, nežli vzejde den,
což možná vím, jak vy nás vůbec křtíte,
když nevíte kam s rozumy,
když slepí sebe nevidíte
a strach cit ve vás utlumí?
-Huhú- já všemi ohni planu
a svítím, kam chci do prázdna,
a ty mne tedy poslyš, larvo
v nádobě, která nemá dna!
My doplácíme stále škodou
na všechny s vámi pokusy –
i ty jsi červem v láhvi s vodou,
leč nezvíš, nezvíš, odkud jsi!“
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sekerkou do špalku a panduři (opět Šandor´s Panters) krátce zabubnují na bubny umístěné po stranách jeviště. Harala pak všechny
mrtvé muže odvede do pozadí, kde se potkávají se zabitým Garajem.
Janošík, který na Polhoru přichází jako poslední, je v této chvíli
– jaksi překvapivě – o poznání jiný než při svém posledním výstupu.
Působí již klidněji, smířeně, a to i přesto, že vidí spoušť, která po
pitce zbojníků a jejich souboji s pandury zůstala. Zazpívá svou oblíbenou píseň V javorovej hory, tichý oheň horí, načež se znovu dostaví
Šandorovi Panters s paletovým vozíkem. Do kouta zahnaný muž je
odhodlán bojovat, ale stařena rozmáchlým gestem naznačí obligátní
podsypání hrachu provázené charakteristickým, dlouze protahovaným zvukem „sypání“ z reproduktoru. Janošík se pokouší vyškrábat
na převržený stůl, ale po šikmo položené desce jen klouže dolů,
zmítá se, až je definitivně přemožen. Scéna pod šibenicí, v Mahenově originálu rovněž prozrazující leccos z Janošíkova komplikovaného charakteru, je redukována na emblematické zvolání („Keď ste
si ma upiekli, tak si mě i sniedzte!“) a krátký tanec končící v pokleku
a strnulém gestu, načež žena (Jana Štvrtecká) zvolá ve shodě s Mahenovým textem: „Jděte domů, baby, tady umírá chlap!“

OTÁZKA ZŮSTÁVÁ...
Jestliže chtěl Mahen „zobrazit člověka, který se stává hrdinou,
vyrůstá v hrdinu, který není nadčlověkem, ale v němž tepe zmučené
a neklidné srdce, který bolestně cítí zodpovědnost za osud svůj, své
družiny a slovenského lidu“ (Vlašín 1962, s. 305), Františák prezentuje spíše antihrdinu, zaslepeného bojovníka, který k tomu, aby se
stal jakýmsi nadčlověkem, alespoň chvíli cynicky směřuje. Jak je
však již z evokace brněnské inscenace patrné, v hodnověrném provedení tohoto záměru mu brání ne zcela zdařilá úprava předlohy,
která mu mimo jiné neposkytla dostatečný prostor, aby se v patřičné
míře a uvěřitelně mohla ukázat jeho psychologická proměna (zejména naznačená radikalizace). Svou roli sehrála také netematizovaná
„nečistota“ inscenace, vyznačující se přemírou málo promyšlených,
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izolovaných a divergentních nápadů, třebaže v jednotlivostech pozoruhodných a nejednou atraktivních.
Vše působí dojmem neujasněnosti elementární otázky, proč a o čem
chtěli brněnští inscenátoři Mahenova Janošíka hrát. Mahenovo slavné
jméno ani vynikající herec v hlavní roli, který může těžit ze svého
slovenského původu i folklorního školení, jako dostatečný důvod pro
zařazení této hry na repertoár zjevně nestačí. Otázka, co dnes dělat
na jevišti s Mahenovými dramaty, obsažená ve zmíněné anketě
v Milíři, tak i po brněnské revizi jednoho z nich stále zůstává.
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Divadlo Husa na provázku
a Jiří Mahen
PETR OSLZLÝ

Byl jsem vyzván, abych pojednal o divadelním tvůrčím sdružení
Husa na provázku a jeho vztahu k Jiřímu Mahenovi, především k jeho
svazku „šesti filmových libret“ Husa na provázku (1925). Se současným názvem Divadlo Husa na provázku – na němž jsme se dohodli
na konci prosince 1989 společně s Peterem Scherhauferem a Evou
Tálskou – nepolemizuji, ale chci ukázat proměny pojmenování našeho divadla v průběhu jeho dosavadní historie.

HUSA, HUSÁK A DIVADLO NA PROVÁZKU
O jeho založení bylo rozhodnuto v září roku 1967 a do veřejného
života pak jako amatérská skupina profesionálních divadelníků,
studentů uměleckých škol a mladých tvůrců jiných uměleckých
profesí – jež se pojmenovala Mahenovo nedivadlo Husa na provázku
– vstoupilo svým prvním představením 15. března 1968.
Již v dubnu 1969, kdy moc ve státě uchvátil Gustáv Husák a během
jediné noci někdo nám neznámý, ale s námi nesporně v politickém
názoru souznějící na všech našich plakátech v ulicích přepsal přidáním čárky a písmene „k“ název divadla na Husák na provázku, přičemž všechny plakáty dotvořil malůvkou panáka visícího na šibenici
(viz Oslzlý 1999), bylo sdružení po tvrdé diskusi s úřady přejmenováno přelepením slova „Husa“ na plakátech na Divadlo na provázku.
Upravovatel našich plakátů tím nesporně nechtěl k diktatuře
směřujícímu generálnímu tajemníkovi KSČ vyhrožovat oběšením:
snažil se jen vyjádřit pocit totalitního přiškrcení, jenž na naši spo85

lečnost dopadal. Po celé dvacetileté období vší normálnosti odporující „normalizace“ jsme tedy užívali pojmenování Divadlo na provázku. Aby však zůstalo zachováno, že jsme k tomu byli donuceni,
důsledně jsme na plakátech tiskli slovo „Divadlo“ v rámečku a připomínali tak onu prvotní přelepku.
Po celé republice, a většinově i v Brně, se posléze mezi našimi
diváky vžilo zkrácené pojmenování Provázek, my sami jsme o sobě
mluvili jako o Huse a stejně tak poučení brněnští diváci po celých
dvacet let, když se chystali na naše představení, říkali: „Jdu dnes
večer do Husy!“ Počínaje lednovým plakátem roku 1990 jsme pak
ještě několik měsíců postupně tištěnou přelepku DIVADLO vějířovitě posouvali a odkrývali pod ní skryté HUSA.
Proto dnes, když mluvím nebo píši o celém období naší aktivity
od počátku až po dnešek, užívám nejprve název Husa na provázku,
pro období od dubna 1969 do konce roku 1989 název Divadlo na
provázku a pro stále trvající dobu od 1. ledna 1990 až po současnost
– a věřím, že i dlouho do budoucnosti – pak pojmenování Divadlo
Husa na provázku.

JIŘÍ MAHEN A MAHENOVO NEDIVADLO
HUSA NA PROVÁZKU
Svoji kapitolu jsem tímto vysvětlením zahájil ne proto, že bych
ho chtěl využít k prosazení řádného a přesného pojmenovávání
našeho divadla především v odborné literatuře i publicistice (která
v tom mívá často nepořádek), ale proto, abych hned na počátku doložil, že jsme Mahenově Huse na provázku zůstali věrni i poté, kdy
nám „Husa“ byla úředně zakázána a přelepena.
Na počet stran nerozměrný Mahenův soubor „šesti filmových libret“ považuji ve shodě se svým učitelem a přítelem Bořivojem Srbou
za knihu vizionářskou, jak se to projevilo v dalším vývoji divadla, a to
nejen toho našeho, ale ve vývoji evropského alternativního divadla
vůbec. Bořivoj Srba na počátku Evě Tálské, Zdeňku Pospíšilovi
a Peteru Scherhauferovi – kteří se jím vychováni k hledání vlastního
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divadelního jazyka ocitali po ukončení studia na oboru činoherní režie
Janáčkovy akademie múzických umění v prostředí tehdejších oficiálních českých či československých divadel ve vzduchoprázdnu – navrhl,
aby tvůrčí sdružení, jehož založení jim předestřel, zvolilo svůj název
podle Mahenova svazku a jeho předmluvu přijalo jako symbolické
východisko svého tvůrčího programu. Jiří Mahen byl pak v pojmenování Mahenovo nedivadlo Husa na provázku obsažen hned dvakrát.
První pokusy o možnost vytvářet experimentální inscenace,
které by měly dramaturgicky i režijně studiový charakter, učinil Srba
jako její dramaturg totiž v činohře Státního divadla, jež sídlila
v Mahenově divadle. Jak však o tom sám napsal, „na podzim roku
1967 […] byl nucen Mahenovo divadlo opustit“, protože „čtyři z osmi
[…] již k nastudování připravených […] her byly ,z politických důvodů‘ z repertoáru vyřazeny […]; soubor si nepřál, aby zde provozoval
,experimentaci‘ tohoto druhu, protože zákazy rozkolísaly nejen provoz divadla, ale svým způsobem vnášely neklid i do jejich vlastních
hereckých kariér“. (Srba 2010, s. 61)
Pojmenování vznikajícího seskupení mladých tvůrců Mahenovo
nedivadlo bylo tedy jasným vymezením se oproti tehdejšímu Mahenovu divadlu, které po nuceném odchodu Bořivoje Srby a po následujícím krátkém období zde dramaturgicky působícího Ludvíka
Kundery opustilo svůj vysoce progresivní umělecký program. V jeho
rámci byla v šedesátých letech vedle pozoruhodného programu
brechtovského v mistrných režiích Evžena Sokolovského vytvořena
řada inscenací, jež byly vrcholnými dramaturgickými činy v rozměru
celého tehdejšího československého divadelního prostředí: kultovní
první scénické provedení české lidové hry na pašijové téma Komedie
o umučení a slavném vzkříšení pána a Spasitele našeho Ježíše Krista
(1965), jen rok po geniální scénické adaptaci Petera Brooka Marat-Sade československá premiéra hry Petera Weisse Pronásledování
a zavraždění Jeana-Paula Marata (1965) a v Kunderově dramaturgii
ještě Srbou naplánovaná Pravdivá historie Giacoma i Lukrécie a Beatrice Cenciových (1967) podle Antonina Artauda.
Na tento pozoruhodný program chtěli v nové, do polohy nepravidelné dramaturgie posunuté podobě navázat Srbovi žáci již ne v Ma87

henově divadle, nýbrž v Mahenově nedivadle. Pojmem „nedivadlo“
však byla vedle toho symbolicky vyjádřena i lokalizace působiště
začínajícího divadelního a uměleckého seskupení, jímž byl díky
otevřenosti jeho ředitele – básníka a překladatele Adolfa Kroupy –
Dům umění, stojící jen přes ulici vedle Mahenova divadla. Procházkova síň, která zde sdružení byla poskytnuta k užívání, je nyní opět
nedivadelním prostorem, ale po čtyřiadvaceti letech působení Husy
na provázku v jejích zdech se nesporně stala kultovním prostorem
naší novodobé divadelní historie.
Podruhé byl Jiří Mahen v názvu samozřejmě přítomen jako autor
knihy Husa na provázku, která dala sdružení nejen jméno, ale jejíž
předmluvu – jak již bylo řečeno – přijalo také jako své symbolické
umělecké východisko.

PŘEDMLUVA HUSY NA PROVÁZKU JAKO
PEVNÝ PÁS, JENŽ POJIL NÁS...
Když ze současného odstupu nahlížím námi realizované dílo,
mohu konstatovat, že nejen předmluva, ale i celý svazek Husy na
provázku byly pro nás východiskem jak symbolickým, tak i scénicky
inspirativním. Zde si dovolím ocitovat první odstavec předmluvy:
„To bylo tenkráte, kdy jsme podnikli odvážnou vědeckou výpravu k rybníkům u Lednice, abychom zjistili, hnízdí-li tam jistá cizokrajná kachna, a kdy jsme potkali docela obyčejnou husu, krásnou,
velkou bílou husu, která si na provaze vedla za sebou člověka – ještě
dnes vidím a slyším jasně náš smích a údiv, vystřelený do kraje!
Kdyby si ta husa byla vedla za sebou nějakého čtyřletého kloučka,
bylo všechno v pořádku. Tenkráte šla však na procházku s člověkem,
kterému bylo jistě už přes 40 let a který nebyl slep. Snad šlo o nějaké záhadné připoutání duší. Překolébala se husa kolem nás, přešel
i mlčenlivý člověk mimo nás (husa poloviční oklikou, člověk rovně)
a jenom vzpomínka zbyla. Vzpomínka na komický provázek, o němž
zpívá stará studentská písnička: Ty jsi ten pevný pás, / jenž všechny
pojí nás..!“ (Mahen 1925, s. 5)
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Ocitoval jsem tento první odstavec tak trochu – řečeno nadneseně – z rituálních důvodů, poněvadž jsme ho vždy chápali jako metaforu našeho snažení a byl pro nás také v obtížných časech opakovanou mantrou, jež nám dodávala povzbuzení do jeho někdy obtížně
hájeného pokračování.
I my jsme podnikali „odvážné výpravy“, jejichž cílem bylo nalézání něčeho „cizokrajného“, i pro nás byla naše Husa „krásnou“, i my
jsme často „smích a údiv“ pro sebe i diváky nalézali v jiném vidění
„věcí obyčejných“; ve svazku s nimi jsme cítili se svými diváky
„záhadné připoutání duší“, poněvadž touha po svobodě je v nejvyšších
rovinách vždy touhou metafyzickou.
Tu Husu, kterou jsme na naší „odvážné umělecké výpravě“ potkali, jsme zároveň svou fantazií stále znovu a znovu odívali tělem
a zároveň jsme se jí – či její programovou vizí – nechali na provázku
vést. A v obdobích největšího ohrožení existence divadla i společnosti byl ze setby Mahenovy Husy na provázku vyklíčený komický
i hluboce vážný Provázek pro nás tím „pevným pásem, jenž všechny
pojil nás“. A na jeho pevnost jsme se vždy mohli spolehnout.

JAK SE DOSTAT TOMUTO NOVÉMU SVĚTU
NA KLOUB?
Bořivoj Srba jako zakladatel iniciátor a první umělecký vedoucí
skupiny jí do vínku vložil umělecký program nepravidelné dramaturgie, který se stal základním tvůrčím principem, jenž pronikl do
všech složek divadelního tvaru a ovládl i filozoficko-etickou podstatu všeho uměleckého tvoření a myšlení skupiny. Především v období Divadla na provázku můžeme tedy mluvit o divadle otevřeném
podnětům přicházejícím ze všech oblastí jiných uměleckých druhů
a o divadle občansky angažovaném, reagujícím citlivě v dramaturgii
i ve společenském postoji na impulzy přicházející z reality.
Srbův koncept nepravidelné dramaturgie se setkával s Mahenovou
vizí divadla, jež – jak je dále napsáno v předmluvě k Huse na provázku
– „by se odpoutávalo od logiky a výstavby a stavělo denně nějak jinak!
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Divadla, které by místo textů dostávalo jenom náčrtek libreta!“
(Mahen 1925, s. 6) A naše tvorba se ubírala tím směrem, na nějž se
Mahen snažil nalákat – i když Vladimíra Gamzu a jeho České studio
nenalákal – mladou partu, „jež se vevalila jednoho dne do světnice“.
Oslovil ji takto:
„Šlo by jenom o to, jak se dostat tomuto novému světu na kloub.
Snad by to mohl být zase prapor svaté fantazie, který by vedl přes
překážky k vítězství, neboť vím, že to nebude jenom kino, které nám
to pomůže vyhrát, nýbrž kino a divadlo, divadlo a cirkus, cirkus
a kino, libreta hotová i nehotová, nápady v básních i v próze, megafony a světla, divák vytažený na jeviště a donucený hráti s námi,
amfiteátr, kde se uprostřed vynořují a mizí lidé.“ (Mahen 1925, s. 7)
I když jsme v hlavní dramaturgické linii žádné z jeho děl nikdy neinscenovali, komparací s výše citovanými slovy lze doložit, že Mahenovou vizí byla tvorba Divadla na provázku doslova prostoupena.

STOPY MAHENOVY VIZE V PRAXI
NEPRAVIDELNÉ DRAMATURGIE
Program nepravidelné dramaturgie učinil z Divadla na provázku
divadlo autorské, jehož tvůrci pro své inscenační projekty vytvářeli
vlastní scénáře a nápady z nich v básních i v próze převáděli do libret
hotových i nehotových. Nepravidelnost dramaturgie se však neprojevovala jen v práci s textovou složkou: její důsledné uplatňování
v celé inscenační praxi postupně ovlivňovalo tvarovou nepravidelnost
všech složek.
Sál Procházkovy síně, který nebyl určen pro divadlo, byl kongeniálním prázdným prostorem, otevřeným polem pro nepravidelné
prostorové variace, pro svobodnou práci s variabilitou divadelního
prostoru. Stal se pro nás tím amfiteátrem či podle inscenační potřeby jakýmkoli jiným prostorovým tvarem, v němž se nejen uprostřed,
ale kdekoliv herci (a někdy i diváci) vynořovali a mizeli a v němž –
nejen v legendárních Příbězích dlouhého nosu (1982), nýbrž i v řadě
dalších inscenací – byl divák vytahován na jeviště, aby hrál s námi.
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Propojení divadla a cirkusu v klauniádách Boleslava Polívky je velkým
tématem v tvorbě Divadla na provázku, kterému se již – přinejmenším ve vstupní studii – dostalo i knižního zpracování (viz Oslzlý 2005).
Avšak nejen v klauniádách Boleslava Polívky, ale třeba v Scherhauferově inscenování prvního dramatického pokusu Bertolta Brechta Svatba (1978) v prostorovém tvaru cirkusové manéže jsme propojovali divadlo a cirkus. V devadesátých letech již v období Divadla
Husa na provázku dospělo toto propojení do kongeniální polohy
v kreaci Evy Tálské Cirkus aneb Se mnou smrt a kůň (1999). A konečně spojení cirkusu – či avantgardních komediantských kreací – a kina
bylo tématem inscenace Sviť, sviť, má hvězdo… (1977), v níž jsme
s Peterem Scherhauferem na scénu, do manéže prázdného prostoru
Procházkovy síně obklopeného diváky, převedli zcela svobodně
divadelními prostředky filmový scénář (viz Oslzlý 2017).
Propojování kina a divadla se však neprojevuje jen v přímém
inscenování filmového scénáře (či přesněji v případě Sviť, sviť, má
hvězdo… titulkové listiny), ale můžeme je stopovat – někde v přímém
ovlivnění poetikou němé filmové grotesky a jinde nepřímo v inscenační kompozici pracující s uměním scénické montáže – v celé
tvorbě Divadla na provázku. Toto propojování by vydalo na samostatnou knižní studii, v které by jistě velkou kapitolou byla divadelní (1975) a pak filmová (1978) Balada pro banditu Zdeňka Pospíšila.
Jedno ze šesti filmových – experimentálně divadelních a cirkusových – libret, která Jiří Mahen zařadil do svazku Husa na provázku,
však bylo přímým popudem pro inscenaci Divadla na provázku.
Polívkova brilantní, o osamělosti, divadle i cirkusu vypovídající sólová pantomimická klauniáda Trosečník (1977) byla reakcí na Mahenovy Trosečníky v manéži (Mahen 1925, s. 57–73), i když podobnosti
bychom zde hledali spíše v inspiracích a duchovní příbuznosti.
A konečně i Mahenova Husa na provázku se v roce 1985 dostala
ve stejnojmenné inscenaci na scénu Divadla na provázku, i když ne
z dílny dospělého souboru, ale – řekněme mahenovsky – v svobodných scénických variacích jejích filmových libret, která pod režijním
patronátem Petera Scherhaufera a za mých dramaturgických konzultací vytvořili tehdy dospívající členové Dětského studia Divadla na
provázku.
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Bořivoj Srba ve své stati Mahenovské inspirace v polovině šedesátých let napsal: „Inspirující vliv Mahenem […] vykonávaný na brněnské
divadelní poměry projevil se až po umělcově tragické smrti […];
otřesen politickými událostmi z let 1938 a 1939 a mnichovským diktátem velmocí […] v květnu roku 1939 spáchal sebevraždu: jeho čin
myšlený jako protestní skutek proti takovému chodu veřejných věcí
vyvolal v českém prostředí velké pohnutí, zejména mladí lidé spatřující v Mahenovi symbol protifašistického odporu a občanské nepodlehlosti byli jím veskrze otřeseni a hlásili se k Mahenovu duchovnímu
i uměleckému odkazu přímo manifestačně.“ (Srba 2010, s. 30)
I Divadlo na provázku se svou občanskou nepodlehlostí – která
vyvrcholila v listopadu 1989, kdy spolu s HaDivadlem zahájilo stávku všech českých divadel, jež byla se stávkou studentů startujícím
impulzem sametové revoluce – hlásilo k „Mahenovu duchovnímu
i uměleckému odkazu“.
Na závěr bych chtěl ještě jednou ocitovat Mahenovu předmluvu
k Huse na provázku – a sice její poslední větu: „Vykročila husa
a vzala člověka na procházku: Pojď!“ (Mahen 1925, s. 7)
Pokusil jsem se ve stručnosti naznačit, jak se tato Mahenem inspirovaná procházka stala velkou a umělecky všemožně dobrodružnou cestou.
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Jiří Mahen a František Obzina
VLADISLAV RAŠKA

Na počátku 20. století vznikl fenomén malých tiskáren, jejichž
kvalitní tiskařská a typografická úroveň úspěšně konkurovala velkým
podnikům. Na Moravě to byly především novojičínská tiskárna Kryl
a Scotti a Obzinova tiskárna ve Vyškově.
František Obzina se narodil 13. května 1871 v Bystrovanech
u Olomouce. Tiskařem a sazečem se vyučil v Arcibiskupské knihtiskárně v Olomouci, kde také získal první zkušenosti. Počátkem
roku 1904 natrvalo přesídlil do Vyškova a na zdejším náměstí koupil
tiskárnu. Antonín Stříž, rodák z nedalekých Bohdalic a pozdější
vyšehradský sídelní kanovník, mu domluvil spolupráci se známým
staroříšským vydavatelem Josefem Florianem, jehož slavné edice
Dobré dílo a Studium pak byly tištěny právě u Obziny. Josef Florian
byl znám vysokými nároky na typografickou úroveň svých knih,
a tak spolupráce s ním nepochybně vedla k obohacení dovedností
a zvýšení kvality Obzinovy oficíny, což se zase stalo bránou k navázání kontaktů s dalšími nakladateli.
Na jaře 1919 se k nim přidal Otakar Štorch-Marien, který právě
založil nakladatelství Aventinum. Na podzim téhož roku navštívil
Karla Čapka a nabídl mu, že bude jeho i bratrovým nakladatelem.
Spolupráce měla být zahájena prvním vydáním Loupežníka. Ten byl
dle smlouvy na knihkupeckých pultech druhý den po premiéře
v pražském Národním divadle, tedy 3. března 1920. Takto začala
neobyčejně plodná spolupráce přesahující svým kulturním dopadem
dějiny jedné tiskárny i jednoho nakladatelství.
V rozmezí let 1920–1931 byla ve Vyškově vytištěna téměř všechna
díla Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Jen u Karla Čapka to představuje dvaadvacet knižních titulů v šestaosmdesáti vydáních (viz
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Raška 1994). Josef Čapek se zase postaral u většiny aventinských
tisků o grafickou úpravu. Postupně pro vyškovskou tiskárnu vytvořil
zhruba 120 obálek, v nichž dokázal ze skromných možností vykouzlit velké umění (viz Raška 1995). Nádhernou grafickou úpravu má
třeba Kniha o českém charakteru Jiřího Mahena s tříbarevnou kresbou
na obálce. Samostatnou kapitolu pak tvoří aventinské Spisy bratří
Čapků, kde každé vydání jednotlivých titulů mělo novou obálku.

JIŘÍ MAHEN A FRANTIŠEK OBZINA
Zvláštní postavení v Obzinově tiskárně měl Jiří Mahen. Nejenže
zde byly tištěny jeho knihy, vydávané jak v Obzinových edicích,
tak i u jiných nakladatelů, ale Mahen se stal jakýmsi arbitrem při
vyhledávání hodnotných děl pro nového vyškovského nakladatele;
můžeme říci, že byl jeho šedou eminencí (Raška 1992).
Mezi oběma muži – jejichž velkou láskou byla krásná kniha –
postupně vznikalo přátelství, jak to dokazuje i ucelený konvolut
Mahenovy korespondence. Mahen rád zajížděl nejen do vyškovské
tiskárny, ale později i s manželkou Karlou do Obzinovy pohostinné
domácnosti.
Toto setkávání začalo víceméně náhodnou návštěvou již známé
vyškovské oficíny; snad šlo o spolek brněnských bibliofilů či knihovníků. Svědčí o tom první Mahenův dopis Obzinovi z 21. února 1921:
„Vážený pane,
považuji za svou povinnost poděkovat Vám za Vaši laskavost,
s kterou jste nás svou tiskárnou provedl. Mám úctu před Vaší snahou
pomoci pěkně a čistě sazené české knize na světlo, a proto jsem si
odnášel od Vás takový pěkný dojem. Přál bych Vám ze srdce, aby
Vaše podnikání Vám přinášelo jenom radost a žádné zbytečné bolestné překvapení, které – bohužel – bývá údělem každé vyšší snahy.“1

1

Všechny Mahenovy dopisy jsou uloženy v Muzeu Vyškovska ve Vyškově.
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V létě roku 1921 připravil František Obzina v aule vyškovského
gymnázia výstavu svých knih, doplněnou rukopisy některých spisovatelů. K zaslání rukopisu vyzval i Jiřího Mahena, který mu
31. května 1921 odpověděl:
„Milý pane Obzino, posílám Vám do té výstavky milerád jeden
ze svých rukopisů.“2 Součástí tohoto druhého dochovaného dopisu
je i další uznání Obzinovy práce: „Vaše tisky budeme muset dát jednou dohromady a udělat z nich pěknou výstavu v Praze nebo v Brně.
Vidím to teď v knihovně, jaké jsou to čisté 3 práce, a mám z toho, že
Vás osobně znám, radost, jako bych znal umělce, a nikoliv jenom
knihtiskaře.“ A současně nabízí k tisku svou novou knihu: „A těším
se, že na podzim mně vysázíte knihu, kterou dopisuji. Nakladatele
už mám dávno, zdrželo mne jenom nové drama pro Národní divadlo
v Praze, které jsem nedávno dokončil.“ 4
Čilé obchodní styky nejen s brněnskými vydavateli a spisovateli
udržoval Obzina již z doby, kdy se nepřehlédnutelně zapsal do
povědomí svým tiskem Florianova Dobrého díla. Spolupracoval
i s brněnským nakladatelem Stanislavem Kočím (Zach 2008, s. 1918),
který u Obziny tiskl své reprezentační edice, v nichž v první polovině dvacátých let vydával též Mahena. Bylo tomu tak i u následujících dvou knih, o nichž se Mahen zmiňuje v dopise z 15. února 1923:
„Děkuji Vám srdečně za Zápisník.5 Mám z něho velkou radost.
Měl kdysi vyjít u Borového a jsem velice rád, že vyšel u Vás. Je to
zase pěkná a hlavně čistá, poctivá práce – venku i uvnitř. Těším se
na Scirocco.“
Epická báseň Scirocco byla vytištěna již za dva týdny, tedy v prvních dnech března 1923. Její první vydání bylo záhy rozprodáno,
a tak vzápětí vyšlo druhé vydání. Zajímavé je, že ve všech knihovnách
Byl to rukopis hry Nebe, peklo, ráj, dnes uložený rovněž v Muzeu Vyškovska ve Vyškově.
3
Podtržení je Mahenovo, který takto ve svých dopisech často zdůrazňoval
některá slova.
4
Šlo o Rybářskou knížku a hru Generace.
5
Je míněn Režisérův zápisník.
2
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je doloženo právě toto vydání; jediný známý exemplář prvního vydání se nachází v Mahenově osobní knihovně v brněnském Mahenově památníku. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že na obálce
zcela dole přibylo sousloví „Druhé vydání“.
Tato kniha Mahena velice potěšila, neboť ještě týž večer 6. března 1923 Obzinovi napsal: „Kdyby se mne někdo ptal, proč se mně
líbí obálka na Scirocco, odpověděl bych: Mohlo by se mluvit o nějaké
grafické intuici; je skutečně zvláštní, jak jste vnitřně uhodl svět, v němž
autor pracoval. Na pohled mohl by to být pouhý zábavný symbolismus: vlny, země atd. – ale ta obálka je něco víc. Ty vlny nejsou přesné,
jako není přesné vlnění moře a vlnění epické básně. Ty »vlny« jsou
jaksi pětkrát – šestkrát nekonečné, jako má být epická báseň také
úsekem nekonečna. Ta čára pod nimi – toť energie, kterou se musí
báseň o moři sepnout, aby se nezrodil chaos. A je dobře, že je ta čára
hodně energická. Přesné, nenáhodné vydělení celé úpravy pak je
odpověď na přesnou, nenáhodnou práci uvnitř. Proto mám z té obálky svou tichou, velkou radost. Malíři velmi často hledají pro obálku jenom jakousi ilustraci či linku („symbolickou“) úhrnem. U Vás
je to více. Nazval jsem to grafickou ilustrací, nevím, jak bych se
přiléhavěji vyjádřil.“
V roce 1923 Obzina začal uvažovat o tom, že by k již zavedené
tiskařské živnosti přidal i vlastní nakladatelskou činnost (viz Kučerová 2005, s. 33–37). Vzpomínka brněnského spisovatele Čestmíra
Jeřábka dosvědčuje jeho aktivní roli při vyhledávání vhodných rukopisů k vydání a rovněž upřesňuje časové zařazení záměru zřídit
vydavatelství:
„Před prázdninami roku 1923 jsme připravovali [Literární skupina – pozn. VR] další akci. Podnět k ní vyšel od Obziny, znamenitého
vyškovského knihtiskaře, který měl zvučné jméno daleko za hranicemi svého hanáckého sídla. Už na jaře oznámil Götzovi, že hodlá
založit nakladatelství a že by byl ochoten vydati nám sborník.“
(Jeřábek 1961, s. 97)
Tento záměr byl Mahenovi nepochybně znám z dřívější nedochované korespondence nebo ještě pravděpodobněji z osobního rozhovoru s tiskařem, protože už nejpozději od léta tohoto roku začal
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s vyškovským nakladatelem v tomto směru spolupracovat a radit mu
při výběru knih k vydání.
Stále se však jednalo jen o rozšíření tiskařské živnosti na vydavatelství. Ale už pouhé tři dny na to – 14. září 1923 – následoval další
dopis, v němž Mahen Obzinovi nabídl k vydání svou Hercegovinu
a přišel se zásadním návrhem, který Obzinu nepochybně oslovil:
„A snad by se tak daly založit nějaké Obzinovy tisky? Jako to dělá
Bradáč.6 Beze lhůt. Vždycky nějaká pěkná věc. Podívali bychom se
nato spolu a bylo by to. Napište mi, co o tom soudíte.“

OBZINOVY TISKY
Myšlenka na vydávání tisků se Obzinovi zalíbila, neboť brzy po
tomto datu – zřejmě již koncem září – vydal nakladatelský leták,
který dokazoval nejen přijetí tohoto návrhu, nýbrž obsahoval i ediční plán nového nakladatelství, na němž se zřejmě s Mahenem domluvili. Leták zahrnoval také anonci na připravovaný sborník, jenž
však neměl být součástí nové edice: „Sborník bude dílo, jež razí
cesty, vyjasňuje mlhoviny poválečné poezie, směle a nově řeší základní otázky nové estetiky a dává mocné podněty nové tvorbě. […]
Žádáme Vás, abyste dílo předem subskribovali, poněvadž podle
všeho bude velmi záhy rozebráno.“ Tento obvyklý marketingový tah
však vyšel – jak ještě uvidíme – naprázdno.
K dodatečnému zařazení sborníku mezi Obzinovy tisky muselo
však dojít brzo, neboť již 10. října 1923 ho Mahen uvedl mezi připravovanými tituly: „Myslím si, že když vydáte za rok 4 knihy, že to
stačí. Ten almanach Götzův [míněn je Sborník Literární skupiny –
pozn. VR], mne, Durycha a třeba ty karikatury.“7 V témže dopise

Ludvík Bradáč, pražský tiskař a nakladatel, činný v letech 1910–1945.
Mahen měl na mysli svoji Hercegovinu, Durychovu knížku Hadí květy
a publikaci Oldřicha Lasáka Moravský kumšt v košili.
6
7
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Mahen přidal ještě důrazné varování: „Pozor! Už bylo u mne několik
lidí, […] jestli byste nevydával literární časopis. Nevydávejte! Předně – nevidím žádnou opravdovou grupu literární v Brně a za druhé
je na to čas, až věci literárně vykrystalizují!“
Sborník Literární skupiny vyšel v prosinci 1923 jako první svazek
Obzinových tisků. Jeho reprezentativní úprava byla velkorysá, čemuž
musela odpovídat i prodejní cena. Jenže odezva tohoto tisku nesplnila očekávání. S nepříliš nadšenou kritikou korespondoval nevalný
zájem čtenářů, o čemž se zmínil i Mahen v dopisu z 29. ledna 1924:
„Proč Vám píšu? Poněvadž jsem včera seděl s Devětsiláky a dotkla
se mne dosti divně poznámka Zamazalova, že Sborník leží. Já to
tušil, ale nechtěl jsem Vám nic říkat. Marně hledám také, jak se ti
mládenci o Sborník starají. V Tribuně jsem četl nemastnou kritiku
paní Pujmanové, více nic. Nějak mne to dopálilo. A myslím si: vydat
3 knihy za rok, že pro Tisky by stačilo úplně!“
V březnu 1924 přišel Mahen s další iniciativou: „Byl u mne pražský spisovatel Seifert z Devětsilu – rádi by u Vás vydali sborník,
jako jste vydal sborník Skupiny. Vyšli by vstříc pokud možno a já to
s nimi jaksi domluvil […].“ Mahen poté uvedl osm projednaných
bodů, jež se týkaly přípravy sborníku redigovaného Karlem Teigem,
a v jednom z nich poznamenal: „Ovšem že by tiskárna musela vyrukovat se všemi typy, které má, a se všemi velikostmi a se vší možnou typografickou úpravou.“ Na závěr ještě dodal: „Myslím, že by
to byla dobrá věc a významná reklama pro Vaše snahy. A tak bych
se za to přimlouval. Co tomu říkáte?“
Obzina však byl po nepříliš dobrých zkušenostech s prodejem
předchozího sborníku velmi opatrný a zdrženlivý. Vydání sborníku
Devětsilu oddaloval, až z něj nakonec zcela sešlo. Avšak k nějaké
spolupráci s okruhem těchto umělců přece jen došlo.
V roce 1925 byla totiž u Obziny vytištěna pro nakladatelství
Václava Petra třetí básnická sbírka Jaroslav Seiferta, která stála na
počátku jeho poetistického období. Jmenovala se Na vlnách T. S. F.
A nebyla to kniha ledajaká! Za její mimořádnost vděčíme originální
typografické úpravě a obálce Karla Teigeho, neboť síla básnického
slova je v ní dotvářena i vizuálně. Při její sazbě došlo skutečně na
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Mahenova slova, že „tiskárna musela vyrukovat se všemi typy, které
má, se všemi velikostmi a se vší možnou typografickou úpravou“.
Seifert na to vzpomínal na sklonku života ve svých poutavých
memoárech: „Seriózní tiskárna pana Obziny ve Vyškově musila
při sazbě použít téměř všech typů, které měla ve svých kasách,
ale k tomu ještě musila hodit pod stůl i všechna klasická pravidla
typografická, která se tradovala a zdokonalovala od dob Gutenbergových, až dospěla k modernímu standardu knižní úpravy. Titulky
i texty básní byly z nejrůznějších typů. Každá báseň byla sázena jinak.
Některá stránka byla na výšku, druhá po délce strany. Starý pán ve
Vyškově kroutil sice nad tímto způsobem práce hlavou, ale vyhověl.“
(Seifert 1982, s. 259–260)
Další přepracovaná vydání vycházela pod názvem Svatební cesta,
a to v běžné typografické úpravě, proto se toto obzinovské vydání
záhy stalo téměř kultovní záležitosti, knihou nesmírně ceněnou
a hledanou po antikvariátech (roku 1992 vyšel její reprint a pak znovu v roce 2011). Na tomto mimořádném počinu měl tedy nepřímo
zásluhu i Mahen.
O přerůstání jeho zpočátku pouze pracovního vztahu s Obzinou
ve vztah přátelský svědčí vzpomínka Otakara Štorcha-Mariena,
který ve svých memoárech píše o pohostinnosti Obzinova domu
a vzpomíná, jak se zde seznámil s Jiřím Mahenem:
„Osobně jsme se setkali při mé návštěvě u Obzinových ve Vyškově, kam Mahen […] začal jezdit v čtyřiadvacátém roce »na kávu«.
No, ono to »na kávu« jen nebylo, u Obzinů přicházely na stůl nejen
znamenité krmě, ale nalévala se tam i výborná moravská vína. Na
tom však konečně nezáleží, řekne-li se tomu všemu eufemisticky
»káva«, a Mahen při svém smyslu pro vtip měl určitě právo říkat
věcem, jak uznal za dobré. »To já tak narafičil, abyste se tu sešli«,
řekl mi bodře slavný vyškovský impresor, mžouraje malýma očkama.
»Když jste psal, že přijedete, pozval jsem i Mahena. Z Brna do Vyškova je to přece skok. Víte, já hrozně rád dávám dohromady lidi,
kteří se mají znát.«“ (Štorch-Marien 1966, s. 277)
Toto setkání přineslo své ovoce: jen o několik měsíců později
vyšla v Aventinu Mahenova Husa na provázku.
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PŘÁTELSTVÍ SPISOVATELE
A NAKLADATELE
Vzájemné návštěvy manželů Mahenových ve Vyškově – a pravděpodobně i Obzinových v Brně – dosvědčuje Mahenův dopis Obzinovi z 30. června 1924: „Prázdniny budu mít bohužel samou práci,
ale budu jezdit do Přerova na knihovnický kurs, a tak bych se u Vás
někdy stavil.“ To se mu nepodařilo, jak vysvětluje o měsíc později:
„Chtěl jsem se u Vás stavit na cestě z Přerova, ale byl jsem utahán
a unaven, proto mi odpusťte dodatečně, že jsem u Vás nebyl. Však si
to vynahradíme. Prosím, kdybyste jel snad náhodou do Brna, kdybyste mi laskavě napsal, kde si chcete snad popovídat se mnou, mám to
teď s našimi filiálkami moc rozběhané. Uctivý pozdrav milostivé paní.“
K „náhradní“ návštěvě skutečně záhy došlo – Mahen i s manželkou Karlou navštívili Obzinovy 15. září 1924, což dokládá pohlednice Karly Mahenové poslaná o den později Františku Obzinovi. Zde
bohužel korespondence končí; další se nedochovala, i když spolupráce pokračovala, jak o tom svědčí další vydané knihy.
Ještě v roce 1924 vyšla jako druhý svazek edice Obzinových tisků
již zmíněná kniha Hercegovina a v závěru tohoto roku byla vydána
jako desátý svazek téže edice ještě Kniha o českém charakteru. Toto
vysoké ediční číslo dokazuje, že Obzina nedbal na Mahenovo doporučení vydávat tři až čtyři svazky v jednom roce. S vročením 1924
vydal devět svazků, v následujícím roce dokonce deset; teprve později se množství titulů snižovalo.

TISKÁRNA POD DOHLEDEM
ALOISE BÁNI
František Obzina v pouhých šestapadesáti letech 26. července
1927 nečekaně zemřel. O několik dnů později – 31. července 1927
– uveřejnil Karel Čapek v Lidových novinách jeho nekrolog nazvaný
Mistr svého řemesla (v tomto článku se současně ohlédl za zesnulým
sochařem a konzervátorem Jindřichem Čapkem):
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„Zemřel František Obzina, tiskař ve Vyškově; nejkrásnější naše
tisky vycházely z dílny tohoto tlustého hanáckého tatíka, který ani
nevypadal na to, jak by si mohl hrát s tak droboučkou věcí, jako je
olověné písmenko. Hleďme, tolik lidí u nás si naříká malých poměrů; ti, kterým je souzeno žít na malém městě, se dušují, že ty malé
poměry dusí každou vyšší činnost a kdesi cosi. Nerad bych ublížil
Vyškovu, ale zajisté není Oxfordem ani Římem; a přece to nepřekáželo tiskaři Obzinovi, aby nevysázel jméno Vyškova na slušnou polovinu všech pěkných a úpravných knížek, které bereme s knihomilským požitkem do rukou.“ (Čapek 1970, s. 135–136)
Vedení firmy se ujal Obzinův zeť Alois Báňa (1892–1977), s nímž
Mahen spolupracoval při tisku svých dalších knih; ty však již vycházely v jiných nakladatelstvích: uveďme alespoň romány Kamarádi
svobody a Nejlepší dobrodružství. V letech 1928–1938 vydalo nakladatelství Družstevní práce Mahenovy sebrané spisy (sedm svazků
beletrie a pět svazků divadelních her), přičemž Mahen si vymohl
jejich tisk ve Vyškově. V tiráži bývalo zpravidla uvedeno: Vytiskla
Knihtiskárna F. Obziny ve Vyškově pod dohledem Aloisa Báni.
Obzinův zeť stál v čele podniku až do hořkého konce. Při osvobozovacích bojích koncem dubna 1945 dopadaly na Vyškov fosforové
bomby: jedna z nich zasáhla tiskárnu u hlavního náměstí a ta do
základů vyhořela. Bylo tak zničeno nejen technické vybavení tiskárny, nýbrž i sklad archivních svazků, veškerá obchodní dokumentace
a korespondence se spisovateli či výtvarníky. Dochované torzo dokumentů a dopisů, které se naštěstí nacházelo v Báňově domě, kde
současně sídlilo i jeho knihkupectví, bylo posléze deponováno
v Muzeu Vyškovska ve Vyškově.
Alois Báňa se sice po válce snažil obnovit slavný podnik, stačil
vydat ještě několik titulů, ale ty musely být vytištěny jinde. Nové
poválečné poměry však snaze navázat na meziválečnou kulturu nepřály. Slavná kapitola v kulturních dějinách Vyškova i české knižní
kultury byla uzavřena a rok 1948 těmto snahám učinil definitivní
konec.
Dopřejme na závěr ještě slovo Otakaru Štorchu-Marienovi, neboť
text otištěný po Obzinově smrti v Lidových novinách by mohl slou103

žit jako epitaf tiskárně spojené s jeho jménem: „Škrtněte knížky, jež
Obzina vytiskl, a v nové české literatuře bude zeti ohromné vakuum.
Odmyslete si tisky, jež vyšly z jeho nerozsáhlé tiskařské oficíny,
a knižní grafická kultura bude ochuzena o mohutný pilíř.“ (ŠtorchMarien 1927, s. 3)

Prameny
Všechny dokumenty jsou deponovány v Muzeu Vyškovska ve Vyškově;
u citované korespondence uvádíme jejich inventární čísla:
H 21 817: Dopis z 21. února 1921.
H 21 819: Dopis ze dne 31. května 1921. Rukopis dramatu Nebe, peklo, ráj
(116 stran) je rovněž deponován v Muzeu Vyškovska ve Vyškově, a to
pod inventárním číslem H 21 820.
H 21 821: Dopis z 15. února 1923.
H 21 822: Dopis z 6. března 1923.
H 21 824: Dopis ze 14. září 1923.
H 21 825: Dopis z 10. října 1923.
H 21 826: Dopis z 29. ledna 1924.
H 21 831: Korespondenční lístek z 30. června 1924.
H 21 051: Pohlednice z 30. července 1924; k této pohlednici je přiložena
pohlednice Karly Mahenové adresovaná Františku Obzinovi z 16. září
1924, mající stejné inventární číslo.
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Jiří Mahen
a Jan Mukařovský
ONDŘEJ SLÁDEK

Dominantou pracovny Jiřího Mahena, která je součástí brněnského Mahenova památníku, je jeho pracovní stůl a osobní knihovna.
Ta je nejen dobře zachovaná, ale i poměrně rozsáhlá. Zabírá téměř
celou jednu stěnu pokoje. Obsahuje několik stovek knih v různých
jazycích, různé velikosti, zaměření i žánru. Zastoupena je zvláště
česká a světová próza i poezie, spolu s nimi jsou tu také encyklopedie a odborné práce. Ze stavu jejich obálek je patrné, že určité
knihy Mahen používal častěji než jiné. Nahlédneme-li do nich, spatříme na několika stránkách různé poznámky, značky nebo podtržené věty.
Jednou z takto „poznamenaných“ knih je i publikace, na jejímž
šedozeleném hřbetu je napsáno Spisovná čeština a jazyková kultura.
Jde o práci Pražského lingvistického kroužku, kterou v září roku 1932
vydalo v Praze nakladatelství Melantrich. K vydání ji připravili Bohuslav Havránek a Miloš Weingart (Havránek – Weingart, eds. 1932).
V souvislosti s ní se nabízí řada otázek: Jak k ní Mahen přišel? Jaký
byl jeho vztah k Pražskému lingvistickému kroužku? Znal některé
jeho členy osobně?
Třebaže se nedochovalo mnoho přímých dokladů a archivních
materiálů, nějaké přece jen existují. S jejich pomocí se lze pokusit
na uvedené otázky odpovědět, což je také mým záměrem. Detailněji si všimnu zejména vztahu Jiřího Mahena a Jana Mukařovského.
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SETKÁNÍ SE ČLENY PRAŽSKÉHO
LINGVISTICKÉHO KROUŽKU
Jiří Mahen a Jan Mukařovský představují rozdílné osobnosti,
a to jak z hlediska generační příslušnosti, tak z hlediska osobnostní
konstituce a zaměření. Zatímco spisovatel, novinář a knihovník Jiří
Mahen byl emocionálně založený člověk, tělem a duší lyrik, velký
iniciátor a věčný hledač, zároveň ale také rybář a milovník přírody,
literární vědec a estetik Mukařovský byl přísný racionalista, logik
a strukturalista, který dle Vítězslava Nezvala „dělal dojem plachého
profesora“ (Nezval 1959, s. 159). Přesto měli určité společné rysy,
zájmy a především přátele, díky nimž se také s největší pravděpodobností seznámili.
Kdy se tak stalo a zda to bylo v Brně nebo v Praze, nelze s jistotou
říci. Konkrétní doklady či věrohodná svědectví bohužel chybí. Je
otázkou, zda se o jejich seznámení nezasloužili někteří členové české meziválečné avantgardy, s níž oba udržovali přátelské vztahy.
Mohli to být Vítězslav Nezval, Vladislav Vančura, Jindřich Honzl,
Karel Teige, Jiří Kroha nebo někdo úplně jiný, kdo se stal prostředníkem jejich prvního osobního setkání. Výlučnou pozici mají v této
souvislosti hlavně Nezval a Vančura. Oba měli k Mahenovi i Mukařovskému velmi blízko.
S Nezvalem se Mahen potkal již v roce 1920 v Brně, s Vančurou
byl – jak známo – příbuzný (Vlašín 1972, s. 9; Poláček 1983). Mukařovský se s Nezvalem a Vančurou setkal nejspíš až po roce 1925,
kdy se přestěhoval z Plzně do Prahy. Zde se brzy dostal do kontaktu
s řadou významných avantgardních spisovatelů, dramatiků a výtvarníků, mezi mnoha jinými i s Vančurou a Nezvalem. Svou roli v tom
jistě sehráli i jeho přátelé z Pražského lingvistického kroužku (například Bohuslav Havránek či Roman Jakobson), kteří měli úzké přátelské vztahy s některými avantgardními umělci.
Nejpravděpodobnější spojkou mezi Brnem a Prahou, totiž mezi
Mahenem a pražskými umělci a vědci, byl Nezval. Sám k tomu ve
svých pamětech napsal: „[Mahen] Měl u mne rád mimo jiné schop-
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nost zúčastnit se aktivně avantgardního hnutí a neutonout v něm.
Stával se tak na dálku přítelem všech mých pražských přátel, s nimiž
mě svedly některé společné záliby a názory.“ (Nezval 1959, s. 18)
Mahen ovšem nebyl jen jejich přítelem na dálku, jak by se mohlo
zdát. S mnoha z nich ho pojilo pevné osobní přátelství.
Pro mladé básníky – počínaje samotným Nezvalem a konče
Halasem či Seifertem – byl Mahen vzorem, inspirátorem a předchůdcem, v jehož díle nacházeli paralely a spojitosti s vlastní uměleckou
tvorbou (viz Blahynka 1983; Justl 1983). Pro jiné – spisovatele, herce,
dramaturgy, režiséry, ale také literární a divadelní kritiky – byl kolegou, se kterým se mohli potkat jak v Brně, tak v Praze.
Nejpozději od poloviny dvacátých let 20. století patřili mezi blízké Nezvalovy přátele Roman Jakobson, Jan Mukařovský a Bohuslav Havránek – pozdější zakladatelé Pražského lingvistického
kroužku. „V Romanu Jakobsonovi,“ vzpomíná ve svých pamětech
Nezval, „jsem našel pak nadlouho přítele, s kterým jsme si ve věcech
poesie dobře rozuměli.“ (Nezval 1959, s. 138) Patrně to bylo dáno
i tím, že Jakobson se o avantgardní umění nezajímal pouze teoreticky, ale zapojil se do jeho šíření a promýšlení jako angažovaný kritik
a teoretik. Postoj Jana Mukařovského byl jiný: avantgardním uměním se zabýval pouze z hlediska poetiky a estetiky, třebaže některé
myšlenky avantgardních umělců a teoretiků sdílel, čerpal z nich
a dokázal je kriticky analyzovat a interpretovat.
Jestliže mezi Nezvalovy přátele patřili i lingvisté a literární vědci
z Pražského lingvistického kroužku, je jen velmi málo pravděpodobné, že by se o nich Nezval v průběhu svých diskusí a setkání
s Mahenem nezmínil. Příležitostí k tomu určitě bylo více než dost.
Jednou z aktuálních a mediálně také sledovaných bylo vystoupení
Pražského lingvistického kroužku, konkrétně Viléma Mathesia,
Bohuslava Havránka, Miloše Weingarta, Jana Mukařovského a Romana Jakobsona v cyklu veřejných přednášek Spisovná čeština a kultura
jazyka, kterým PLK na počátku roku 1932 vystoupil proti puristické
praxi prosazované časopisem Naše řeč (Čermák – Poeta – Čermák
2012, s. 121–125). Ztělesněním těchto nových brusičských tendencí
se stal šéfredaktor zmíněného časopisu Jiří Haller.
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Zpočátku se zdálo, že spor o soudobý jazykový purismus je výsostně odbornou záležitostí, což by potvrzovalo i pozdější vydání
publikace Spisovná čeština a jazyková kultura (Havránek – Weingart,
eds. 1932). V průběhu roku 1932 se však rozepře rozvinula v širokou
diskusi, do níž se zapojila i řada předních českých kritiků a spisovatelů (například Otokar Fischer, Bohumil Mathesius, Ivan Olbracht
nebo Vladislav Vančura). Z poznámek v knize, která se dochovala
v Mahenově osobní knihovně, je patrné, že nepřímo se do této debaty zapojil i on sám.
Z roku 1932 pochází ještě několik dalších dokladů, které potvrzují, že Mahen znal pražské strukturalisty (zvláště Romana Jakobsona a Jana Mukařovského) nejen prostřednictvím jejich odborných
prací, ale také osobně. Jeden z nejstarších důkazů lze najít v dopise
Jiřího Mahena Vladislavu Vančurovi z 19. března 1932. Mahen mu
v něm sděluje, že v Praze navštívil Čapka, měl ovšem nějakou práci
v knihovně, takže se nikam nedostal. Slibuje, že ho příště navštíví.
„To víš,“ konstatuje v dopise Mahen, „že bych si s Váma zase rád
někde popovídal, ale nevím, kdy to bude. Podruhé si na Zbraslav
zajedu docela určitě. S Nezvalem už jsem taky nemluvil hodně dlouho. Pojedeš-li do toho Hradiště, stav se tady. Minule mně taky vyřizoval od Tebe pozdrav Jakobson. Doufám, že si nemyslíš, že jsem na
někoho zapomněl. Já z Prahy vždycky odjíždím nejraději prvním
vlakem. Jízda vlakem mne opravdu láká, i když je hrozná. Praha mne
nijak nezajímá“ (Hek – Vlašín, eds. 1964, s. 96). Kromě zajímavých
postřehů o Praze je podstatné, že v textu je explicitně zmíněn Jakobson. Má zde sice přisouzenu pouze roli posla pozdravu, nepochybuji však o tom, že jeho vztah s Mahenem byl vřelý a intenzivní.
Jistě se prohloubil v následujícím období od roku 1933, kdy Jakobson přesídlil z Prahy do Brna, neboť od zimního semestru zde začal
přednášet o vývoji a hláskoslovném složení spisovné ruštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1934–1937 zde měl
pozici smluvního profesora, v roce 1937 byl jmenován mimořádným
profesorem ruské filologie. Ze členů Pražského lingvistického kroužku nebyl jediný, kdo působil na brněnské univerzitě. Od roku 1928 tu
přednášel a vedl slovanskou filologii také Bohuslav Havránek. Právě
112

on byl otcem myšlenky, že Masarykova univerzita bude univerzitou
strukturalistickou. Kromě nich měl v Brně vyučovat také Mukařovský,
jeho přechod do Brna se však nikdy nepodařilo realizovat. Mukařovský totiž již od roku 1930, respektive 1931 přednášel estetiku na
Komenského univerzitě v Bratislavě. Na Slovensko pravidelně dojížděl až do roku 1937 a v Brně se pak často u svých přátel zastavoval.
Jedno takové setkání se uskutečnilo v říjnu 1932. V dopise, který
Mukařovský napsal Havránkovi v pátek 21. října, den po svém návratu do Prahy, mimo jiné uvedl: „Děkuji Vám všem moc za to
krásné odpoledne a večer v Brně, milostivé paní Jakobsonové kromě
toho také za ošetření. […] Vyřiď jí mé rukypolíbení; Romanovi
pozdrav si posílat netroufám, protože myslím, že než mé psaní dojde,
bude on na cestě do Prahy. Pozdravuj srdečně kol. Machka, a kdyby
se ti přihodilo, že bys mluvil s Nezvalem nebo Mahenem, prosím,
abys jim vyřídil ode mne pozdravy.“ (Havránková, ed. 2008, s. 91)
Můžeme jen hádat, zda Mukařovský pozdravuje Mahena proto, že
se s ním den předtím v Brně setkal, anebo naopak nesetkal.
Jiným dokladem Mahenova postavení mezi mladými umělci
a vědci může být dopis, který Mahenovi adresoval hudební badatel
Vladimír Helfert 24. listopadu 1935. Mahena v něm informoval o tom,
že na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity byla ustanovena
komise, která má připravovat pro sezónu 1936–1937 oslavu Puškinova jubilea. „V komisi jsou,“ uvádí Helfert, „kolegové Havránek,
Jakobson, Wollman a já. Komise má právo kooptovat členy, kteří
by zároveň zastupovali význačné kulturní instituce, jež by pro oslavu
padaly v úvahu.“ (Hek – Vlašín, eds. 1964, s. 172) Věta, z níž je patrný respekt, kterého se Mahenovi od jeho přátel dostávalo, zní: „Vy
v tomto výboru nemůžete chybět a prosím Vás proto, abyste přijal
členství a zároveň zastupoval Dramatický svaz.“ (Tamtéž) První
schůzka s kooptovanými členy se uskutečnila 3. prosince téhož roku
na děkanátu fakulty.
Citované pasáže z dopisů potvrzují, že strukturalisté Havránek,
Jakobson, Mukařovský a někteří další jejich přátelé se s Mahenem
setkávali. Přece jen okruh jejich i Mahenových přátel se protínal
několikanásobně.
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MUKAŘOVSKÉHO PŘÍSPĚVEK
DO MAHENOVSKÉHO SBORNÍKU
Podzim roku 1932 byl pro Mukařovského pracovně náročný. Začal
jeho čtvrtý semestr na bratislavské univerzitě, kde přednášel o lyrice, o problému estetické hodnoty a vedl seminář nazvaný Estetika
dramatu a filmu. Podílel se na úpravě nových učebních plánů a osnov
pro střední školy, dokončoval několik studií. V září vyšla kolektivní
publikace Spisovná čeština a jazyková kultura (Havránek – Weingart,
eds. 1932), bylo tedy třeba se postarat o její propagaci a recenzování.
Během roku Mukařovský přispěl do dvou sborníků připravených
u příležitosti životních výročí významných vědeckých osobností:
Františka X. Šaldy (k jeho pětašedesátinám) a Viléma Mathesia
(k jeho padesátinám) (Mukařovský 1932a, 1932b). Kromě toho ovšem
napsal ještě jeden článek věnovaný dalšímu padesátníkovi – Jiřímu
Mahenovi. Šlo o stať nazvanou Poznámka o próze (Mukařovský 1933),
která se stala součástí publikace připravované Františkem Halasem
a Jiřím Žantovským: Mahenovi. Sborník k padesátinám. Kniha vyšla
počátkem roku 1933 (Halas – Žantovský, eds. 1933).
Mukařovský ve svém článku krátce komentoval problematický
vztah poezie a reality, přičemž zdůraznil, že je to téma, co má z literárního díla nejblíže ke skutečnosti. „Teprve od významu celého
textu,“ konstatuje Mukařovský, „od thematu, vede přímá cesta
k realitě; teprve odtud tryská hledající paprsek.“ (Mukařovský 1933,
s. 126) Mukařovský v textu zjevně rozvíjí ideje o tematice literárních
děl, kterými se zabýval již dříve v práci Máchův Máj. Estetická studie
(Mukařovský 1928) a které v následujících dvou letech promýšlel
ve svých univerzitních přednáškách o básnické sémantice a filozofii
básnické struktury (Mukařovský 1995).
Zdálo by se, že Mukařovského text není ničím jiným než záznamem jeho momentálních úvah o vztahu poezie a reality, drobnou
poznámkou, kterou připsal Mahenovi coby autoru neobyčejných
Diderotovců (Mahen 1925). V článku se nicméně vyskytuje důležitá
indicie – závorka, v níž Mukařovský odkazuje na přednášku Roma-
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na Jakobsona Co je poezie? S ohledem na to lze upřesnit jak dobu
vzniku samotného textu, tak jeho případný inspirační zdroj.
Jakobson svoji přenášku pronesl v Mánesu dne 10. listopadu 1932
v rámci tematického večera, v jehož průběhu vystoupil se stejně
nazvanou přednáškou také Vítězslav Nezval. Oba svoje proslovy
později vydali tiskem, avšak v polovině listopadu toho roku, tedy
v době, kdy Mukařovský s největší pravděpodobností začal pracovat
na svém článku pro Mahena, nebyly ještě k dispozici. Jakobson
i Nezval ve svých proslovech zdůrazňovali autonomii básnického
faktu a autonomnost estetické funkce. Dle Jakobsona se básnickost
projevuje „[v] tom, že slovo je pociťováno jako slovo […]“ (Jakobson
1995, s. 31). Nezval tento názor zcela sdílel, svou představu o poezii
formuloval velmi podobně: „Poezie musí být především poezií“
(Nezval 1974, s. 24). Oba tak mají za to, že básnické slovo nereprezentuje nějaký předmět, nereferuje k vnější skutečnosti, nýbrž je
samostatné, má svůj vlastní význam a hodnotu.
Mukařovský ve své Poznámce o próze rovněž hovoří o vztahu
básnického slova a reality, ovšem jeho stanovisko není tak radikální jako pojetí Nezvalovo nebo Jakobsonovo. Je si vědom toho, že
„[s]lovo se nemůže stát věcí, ale nesmí být ani pouhý flatus vocis:
žádáme od něho, aby ke skutečnosti poukazovalo“ (Mukařovský
1933, s. 125). To je podle něj aktuální a naléhavý úkol, abychom
„vybředl[i] z inflace slov, která vztah k věci ztratila“ (tamtéž). A jak
to souvisí s poezií? Mukařovský na to odpovídá jednou větou:
„Poesie je slovo, které hledá skutečnost“ (tamtéž, s. 126). Básnické
slovo však není dle něj samo od sebe a pro sebe. Je inspirováno skutečností a ke skutečnosti také směřuje. Hledá ji a cosi o ní sděluje.
Aby to ovšem fungovalo, „[m]usí být zařazeno do věty, abychom
pocítili, že počíná napětí mezi ním [slovem] a skutečností; s větou
musí být vpjato do odstavce; s odstavcem do celkové souvislosti“
(tamtéž). Teprve od toho, co označujeme jako téma daného literárního textu, se vytváří most ke skutečnosti.
Uvědomíme-li si tuto ne snad polemiku, ale Mukařovského úpravu nebo spíše rozpracování Nezvalových a Jakobsonových názorů na
poměr literatury (poezie) a skutečnosti, ukazuje se jeho text pro
115

Mahenův sborník v poněkud jiném světle. Není to marginálie, jak
se o ní vyjádřil sám jeho autor, nýbrž pojednání, které vystihlo jeden
z podstatných aspektů básnictví. V kondenzované podobě Mukařovský vyjádřil to, o čem byl Mahen přesvědčen a co léta uplatňoval
ve své literární tvorbě: jedině rozvíjení epiky, nejtematičtějšího ze
všech odvětví literatury, může přispět k oživení vztahu mezi slovem
a skutečností.

JAN MUKAŘOVSKÝ O JIŘÍM MAHENOVI
Srovnáme-li počet Mahenova a Mukařovského vzájemných odkazů a citací v jejich pracích, výsledek je poměrně jednoznačný.
Vyznívá v neprospěch Mukařovského. Je to však pochopitelné.
Zatímco Mahen byl praktik, spisovatel, který literaturu tvořil a literaturou žil, Mukařovský byl teoretik, estetik, pro nějž literatura byla
spolu s dalšími oblastmi umění předmětem teoretického a interpretačního zájmu. Přesto měli jedno společné, a to empirický přístup
k literatuře. Nechci říci materialistický, aby to slovo nebylo špatně
pochopeno, ale v zásadě to tak je. Literatura, to jsou v jejich pojetí
především literární texty. Jejich úvahy o literatuře a literárních skutečnostech se vždy odvíjely od konkrétních textů, od konkrétních
literárních děl, od jejich matérie.
Mukařovský Mahenova díla četl, znal je a ve svých výkladech je
namnoze využíval k doložení konkrétních uměleckých postupů.
Obdivoval Mahenovo slovesné umění, z jehož tvůrčí laboratoře vycházely texty plné nejrůznějších jazykových, tematických, stylistických a kompozičních nápadů. Mukařovský se přitom nezajímal
pouze o významovou výstavbu celých textů, tj. Mahenových povídek,
románů nebo dramat, nýbrž „sestoupil“ až na úroveň jednotlivých
vět. Všímal si jejich jazykové a kompoziční výstavby a porovnával ji
s postupy jiných autorů.
Kupříkladu ve studii O jazyce básnickém z roku 1940 upozorňuje v části věnované významové dynamice kontextu na básnické
využití výstavby věty. Poukazuje na rozdíl mezi větami s přísudkem
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slovesným a neslovesným a na to, že „nadměrné užití […] vět [s přísudkem neslovesným] působí estetickou aktualizaci syntaktické
výstavby“ (Mukařovský 2001a, s. 56). Tento postřeh dokládá odkazem na studii Františka Trávníčka o jmenných větách neslovesných
u Mahena (Trávníček 1933).
Nahlédneme-li do rukopisu dosud nevydané Mukařovského univerzitní přednášky Epika, její podstata a druhy (Mukařovský 1932–
1933), kterou přednášel na podzim roku 1932 na pražské filozofické
fakultě, objevíme v ní poměrně rozsáhlou citaci z Mahenových
Diderotovců (Mahen 1925). Je to v kontextu výkladu užití různých
časů v epice, lyrice a dramatu. Zatímco lyrika a drama dominantně
užívá přítomný čas, pro epiku je typický čas minulý. Mukařovský
vysvětluje různé odchylky užití času v epice. Ilustruje to právě na
příkladu vybrané části z Diderotovců.
Jde o pasáž ze čtvrté kapitoly příběhu, ve kterém jeho hlavní
postavy – milenci Juana a Fernand – jdou zahradou, až se dostanou
k zahradnímu domku – besídce. Vypravěč zmíněné události popisuje následovně: „Za okamžik šli [milenci Juana a Fernand] zahradou
dolů a nemluvili. … A teď vám to, pane, musím vykládat přítomným
časem! Jdou, nemluví, když tu vidí před sebou širokou elegantní
besídku, která vypadala jako malířská pracovna…“ (Mahen 1925, 85)
Pro Mukařovského jsou podstatné dva momenty. Jednak to, že
sám autor, respektive vypravěč ve svém textu upozorní na změnu
času vyprávění: „A teď vám to, pane, musím vykládat přítomným
časem!“ A jednak to, že věta v přítomném čase obsahuje i čas minulý: „Jdou, nemluví, když tu vidí před sebou širokou elegantní besídku, která vypadala jako malířská pracovna…“ V Mukařovského interpretaci užití minulého času signalizuje určitý přechod a kontrast.
Mahenovým, ale stejně tak Vančurovým nebo Čapkovým dílem
se Mukařovský nezabýval proto, aby ve svých studiích doložil uplatnění některých narativních způsobů užívaných v moderní české literatuře. Jeho záměr byl komplexnější: chtěl vytvořit dějiny české
prózy. Tento svůj plán bohužel nikdy, podobně jako řadu dalších,
nedokončil (viz Mukařovský 2001b; Sládek 2015, s. 258–263).
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MAHENOVY POZNÁMKY
V KNIZE PRAŽSKÝCH STRUKTURALISTŮ
Mahen sice teoretické práce o literatuře a estetice (zvláště o estetice dramatického umění) četl a mnoho z nich dokonce vlastnil,
neměl však potřebu veřejně je kriticky reflektovat nebo přímo citovat. To je nejspíš hlavní důvod, proč nikdy nenapsal nějakou práci,
z níž by bylo patrné, jak se stavěl k textům a názorům svých přátel
– strukturálně orientovaných lingvistů a literárních vědců. Své připomínky jim snad sděloval při jejich osobních setkáních, je ale
možné, že na ně působil jen silou své osobnosti a „vedl i mlčením“
(Justl 1983, s. 68) – jako to bylo v případě Halase nebo Nezvala.
Opoznámkovaný výtisk publikace Pražského lingvistického
kroužku Spisovná čeština a jazyková kultura (Havránek – Weingart,
eds. 1932) je důležitým dokladem toho, že Mahen se s novými lingvistickými koncepcemi seznamoval a vyrovnával. Přece jen zde byl
podstatný společný prvek: zájem o jazyk. Jazyk coby základní stavební materiál slovesného umění.
Poznámky, různé značky, podtržení a komentáře si Mahen tužkou
vepsal téměř ke každé z pěti studií v této knize. Nejvíc se jich nachází v pracích Romana Jakobsona, Jana Mukařovského a Miloše
Weingarta. Zatímco Jakobson se zabýval problematiku soudobého
českého brusičství (Jakobson 1932) a Mukařovský srovnával principy
spisovného a básnického jazyka (Mukařovský 1932c), Weingart se
soustředil na zvukovou stránku (kulturu) českého jazyka (Weingart
1932).
Téma jazykové správnosti a českého brusičství byl na počátku
třicátých let 20. století aktuální. Lze proto předpokládat, že Jakobsonův článek si Mahen jistě přečetl se zaujetím. Svědčí o tom několik podtržených míst, ale zejména poznámka u pasáže, jež začíná
tvrzením, že nejvýznamnější lingvistický vývoj se projevuje jazykovým křížením. Tuto myšlenku pak autor ilustruje situací spisovné
ruštiny, která obsahuje mnoho jazykových prvků z jiných jazyků
(viz Jakobson 1932, s. 93). Mahen si u tohoto místa poznamenal:
„brusičství = často ignorance zásadních vědeckých fakt“.
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U Mukařovského si Mahen podtrhl řadu vět, které objasňovaly
povahu básnického jazyka. Například to, že není druhem spisovného
jazyka, že má zvláštní slovník, frazeologii a někdy dokonce i gramatické tvary (viz Mukařovský 1932, s. 124). Ale také to, že jednotu
básnického díla udává dominanta a že jeho jednotlivé složky společně vytvářejí dynamickou strukturu (tamtéž, s. 129, 131). Zajímavé
komentáře si Mahen zaznamenal v částech věnovaných problematice aktualizace a automatizace jazyka. Mukařovský zdůrazňuje
komplementárnost obou procesů. Automatizace je dle něj stejně
důležitá jako aktualizace, která je výsostně záležitostí básnického
jazyka. Pokud aktualizace staví do popředí určité složky, rozeznat je
lze pouze s ohledem na to, co je v pozadí, co je automatizováno.
Mahen si k tomu udělal dvě poznámky. V části, kde Mukařovský
vysvětluje, že jazyk spisovný a vědecký se aktualizaci vyhýbá, lze
číst: „Důležité pro češtinu: problém maximální automatizace“
(s. 127). Na další stránce pak Mahen svou ideu rozvíjí: „Maximálnost
automatizace = to, čemu jsem říkal ‚dynamičnost‘; ‚vědomí pozadí
i popředí‘“. Je zjevné, že Mahen s tištěným textem „komunikoval“,
zaznamenával si svůj vlastní souhlas i nesouhlas.
Ještě zřetelnější než v případě Mukařovského studie je to u rozsáhlé Weingartovy práce. I když problematika zvukové kultury českého jazyka je poměrně speciální, z Mahenových záznamů je evidentní,
že byl pečlivým čtenářem. V různých souvislostech si poznamenal:
„částečně“ (s. 166), „Koupit!“ (Durdíkovu Kallilogii, s. 176), „ano!“
(s. 189), „Konečně!“ (s. 214) a další. Jinde v textu si zaznamenal výsledek srovnání Weingartova a svého vlastního pojetí určitých lingvistických problémů. K výkladu kallilogie, která se mimo jiné zajímá
o dynamickou linii věty, o kadencí vět a souvětí, si například připsal:
„můj větní oblouk“ (s. 170). Avšak ne se všemi Weingartovými názory Mahen souhlasil. U otázky tempa řeči si udělal několik otazníků
a pasáž o deformaci tempa dokonce přeškrtl (s. 230).
Jakkoli Mahenovy poznámky v knize Spisovná čeština a jazyková
kultura mají osobní charakter, je možné si na jejich základě vytvořit
představu – byť velmi zlomkovitou – o tom, jak vnímal vybrané problémy soudobé české lingvistiky a texty některých jejích protagonistů.
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ZÁVĚR
Je třeba zmínit ještě jednu věc, kterou měli Jiří Mahen a Jan
Mukařovský společnou, a to lásku k divadlu. Mukařovského vůbec
první publikované texty byly divadelní kritiky. S divadlem měl zkušenost jako ochotník, později se jím zabýval především jako estetik
a teoretik divadla. Od poloviny třicátých let se stále více orientoval
na problematiku dialogu a monologu, jevištní řeči a umělecké recitace (viz Mukařovský 2000b, 2000c). Jeho zřejmě nejsystematičtější
a nejpřehlednější prací o divadle je studie nazvaná K dnešnímu
stavu teorie divadla (Mukařovský 2000a). Mukařovský zde charakterizoval divadlo jako složitou strukturu, jako soubor složek, které
se mohou vzájemně přeskupovat a vytvářet tak nejrůznější spojení
a napětí (tamtéž, s. 397).
Mahen měl s divadlem bezprostřední zkušenost jako dramatik
a dramaturg (v letech 1918–1922), kromě toho byl divadelním kritikem. Pod pseudonymem Richardson publikoval v časopise Jeviště
různé dramaturgické zápisky, glosoval otázky jevištní tvorby, vedl
rozhovory s herci, zaznamenával způsoby práce režisérů i herců.
Výbor z těchto textů vydal souborně pod názvem Režisérův zápisník
(Mahen 1923). Kromě toho ovšem publikoval několik dalších článků,
které zamýšlel jako nezbytné příručky pro básníky, divadla nebo
ochotníky (Mahen 1967, 1967a, 1967b). V nich často popisoval základní principy a úkoly hercovy práce, zajímal se o deklamaci, tj. o správnou výslovnost a užití hlasu, ale rovněž o výstavbu dramatu.
Srovnáme-li přístupy Jana Mukařovského a některých dalších
strukturalistů (zvláště Jindřicha Honzla) k otázce deklamace a užití
dialogů na divadle s tím, jak k nim přistupoval Jiří Mahen, zjistíme
zajímavý fakt. Nejenže se nevylučují, ale vzájemně se doplňují
a částečně na sebe navazují. V oblasti výzkumu dialogu a jevištní
řeči lze Jiřího Mahena do jisté míry vnímat jako předchůdce Jana
Mukařovského. To určitě není náhoda. Potvrzuje se tím, že i tak
rozdílné osobnosti, jakými Mahen a Mukařovský byli, mohou mít
hodně společného.
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Jiří Mahen a Spolek
veřejných obecních knihovníků
JAROMÍR KUBÍČEK

Po vzniku Československé republiky se u nás knihovnictví vyvíjelo po dvou kolejích: vědecké knihovny spadaly pod oddělení školství a lidové pod lidovýchovné oddělení ministerstva školství a národní osvěty. K tradičním univerzitním nebo muzejním knihovnám
přibyly knihovny administrativní, jak se vytvářely při nových ústředních úřadech, které si nový stát vytvářel; vedle těchto takzvaných
vědeckých knihoven byla pestrá skladba veřejných obecních
a spolkových knihoven. Od počátku 20. století můžeme sledovat
snahy o prosazení zákona o knihovnách, který byl v odborné veřejnosti
připraven natolik, že v novém státě se již jeho návrh v květnu 1919
dostal do parlamentu a Národní shromáždění 22. července 1919 zákon
o veřejných knihovnách obecních přijalo. Zatímco podobné zákony
v Anglii nebo v USA umožňovaly obcím za jistých podmínek zřídit
a udržovat knihovnu, podle československého zákona se to stalo pro
každou obec povinností.
Ustavení knihovnického zákona se brzy začala naplňovat – zpravidla tak, že obce přebíraly dřívější spolkové knihovny. V Brně
ustavená městská knihovní rada až počátkem roku 1921 vypsala
výběrové řízení, v němž uspěl Jiří Mahen, který v únoru nastoupil
na pozici městského knihovníka. Rozhodl však otevřít knihovnu až
po shromáždění alespoň deseti tisíc knih, což nebyl problém. Převzal
totiž od Národní jednoty pro jihozápadní Moravu její spolkovou
Ústřední lidovou knihovnu a také knihovnu spolku Zora studentů
české techniky, které měly dohromady přes dvanáct tisíc svazků.
Po jejich zpracování a nákupu nové literatury Veřejná knihovna
města Brna od října 1922 zahájila půjčovní činnost.
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Pro Mahena bylo knihovnictví tvůrčí výchovnou činností. Psal
o tom do knihovnických časopisů a vydal i samostatné publikace.
O Jiřím Mahenovi jako knihovníku byla již napsána obsáhlá monografie (Cejpek 1961) i četné studie (Koutník 1939, Řezníček 1946,
Šnobr 1939), ale jen jedna z nich se hlouběji zabývala jeho činností
ve Spolku veřejných obecních knihovníků (Hündl 1983). Mahen
pokládal spolkovou činnost za potřebné a tvůrčí konání a nechal se
přesvědčit, aby řídil spolek založený speciálně pro obecní knihovny.
Bylo však jeho zásluhou, že ze dvou knihovnických spolků působících
mezi dvěma světovými válkami se utvořil jen jeden kvůli dosažení
jednotného postupu v prosazování potřeb československého knihovnictví.

SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKŮ
A JEJICH PŘÁTEL
Pro dosažení spolupráce knihoven byl již v červnu 1919 založen
Spolek československých knihovníků a jejich přátel, který od roku
1922 vydával Časopis československých knihovníků. Každoročně
se pořádaly sjezdy knihovníků, na nichž se projednávaly převážně
aktuální potřeby veřejných knihoven, přesto v knihovnické obci
docházelo k rozkolu. Zatímco vědecké knihovny byly soustředěny
v několika největších městech, veřejné knihovny byly roztroušeny
po celém území státu. Mezi oběma základními typy knihoven se
vytvářela z různých příčin jistá dvojkolejnost. Jednou z příčin bylo
knihovnické vzdělávání. Knihovnický zákon ukládal profesionálním
knihovníkům ve městech s více než deseti tisíci obyvateli absolvovat
Státní knihovnickou školu. Tato škola měla dva stupně, přednášelo
se na nich devět předmětů a knihovníci obecních knihoven skládali
zkoušku z pěti základních předmětů, kdežto další čtyři specializované předměty opravňovaly posluchače ucházet se o místo ve vědeckých
knihovnách. Daleko větší propast mezi vědeckými a veřejnými knihovnami způsobila činnost Spolku československých knihovníků.
V náplni práce spolku i v obsahu jeho časopisu převažovaly totiž
problémy knihoven vědeckých a administrativních, což se promítlo
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i v referátech na pražském mezinárodním knihovnickém sjezdu roku
1926 i v obsahu knihovnického časopisu. Venkovští členové spolku
navrhovali jeho rozdělení na odbor knihovníků studijních knihoven
a odbor knihovníků knihoven lidových a utvoření okresních ústředí
pro lidové knihovníky. Taková struktura spolku ovšem nevznikla
a spolková činnost se realizovala v odborných sekcích. Podle typů
knihoven šlo o sekce knihovníků vědeckých knihoven, administrativních knihoven, veřejných obecních knihoven a sekce pro otázky
sociální.
Ze strany lidových knihoven se projevovala dlouhodobě nespokojenost s vedením spolku, respektive s jeho předsedou, kterým byl
od roku 1925 Zdeněk Václav Tobolka, ředitel parlamentní knihovny
a Státní knihovnické školy, který nejenže upřednostňoval problémy vědeckých knihoven, ale publikoval názory, s kterými lidové
knihovny nesouhlasily (například zrušení školních knihoven jejich
spojením s obecními knihovnami). Rozkol nastal, když v listopadu
1926 přijala členská schůze Spolku československých knihovníků
rezoluci, v níž byly odmítnuty snahy ministerstva, aby obecní knihovníci působili v zájmu lidové výchovy, což ovšem bylo v rozporu
s praxí většiny obecních knihovníků, kteří se na osvětě ve svých
městech podíleli. Došlo k hlasování o výboru, v němž mu nebyla
dána důvěra, a Z. V. Tobolka s řadou knihovníků nejen z vědeckých
knihoven ze spolku v roce 1928 vystoupil.
Na ministerstvu školství a národní osvěty v lidovýchovném oddělení pro kontrolu veřejných knihoven působili dva instruktoři: Leopold
Calábek a František Fridrich. Ti v rezoluci spolku přijaté v roce 1926
viděli odpor vůči svým záměrům a na nejbližším župním sjezdu
osvětových pracovníků a knihovníků, který se konal 12. a 13. prosince 1926 v Jihlavě také za účasti tajemníka ministerstva školství
a národní osvěty Antonína Matuly, hledali řešení. Záměr ustavit samostatný spolek pro obecní knihovny se dostal i do sjezdové rezoluce.
Na tomto sjezdu byli do přípravného výboru zvoleni za jihlavskou
župu knihovníci Stanislav Rambousek z Jihlavy, Ladislav Řezníček
ze Znojma a Karel Sýkora z Břeclavi. Jihlavský podnět padl na úrodnou půdu. Bylo to v době, kdy byl nedostatek financí na nákup knih,
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a knihovníci usilovali o navýšení příspěvku na provoz. Knihovnický
zákon z roku 1919 totiž sliboval nejpozději do deseti let novelizaci ve
výši povinného příspěvku pro knihovny ze strany obcí, připravovanou
novelu však ministerstvo financí po celé meziválečné období nepřipustilo.

SPOLEK VEŘEJNÝCH OBECNÍCH
KNIHOVNÍKŮ
Již 16. ledna 1927 se konala v Brně za účasti čtyřiceti městských
knihovníků z Čech, Moravy a Slezska ustavující valná hromada nového Spolku veřejných obecních knihovníků (SVOK). V programu
valné hromady vystoupili Leopold Calábek s příspěvkem o postavení knihovníka a František Fridrich na téma Knihovník – duše knihovny. Předsedou nového spolku byl zvolen Jiří Mahen, místopředsedou Ladislav Piazza z Jaroměře, jednatelem Stanislav Rambousek
z Jihlavy a pokladníkem František Štork z Kolína. Jiří Mahen byl
zvolen nejen pro svou rozsáhlou literární činnost, ale také v odborném
knihovnickém tisku publikoval zásadní a respektované názory.
Podle stanov měl SVOK sídlo v Praze, hájil a podporoval zájmy
veřejných obecních knihovníků pořádáním sjezdů, porad, přednášek
a výstav, vydáváním petic a publikací. Ke svým zprávám využíval
rubriku Lidové knihovny v časopisu Česká osvěta. V tomto časopisu
podal zprávu o ustavující schůzi Leopold Calábek, přičemž zdůraznil, že SVOK se nezakládal proti nikomu a že bude vždy podporovat
ostatní knihovníky v jejich úsilí o dosažení spravedlivých požadavků,
že však očekává stejný postup od knihovníků vědeckých a administrativních. Vlastní práce SVOK se měla odehrávat v župách, které
byly postupně ustanovovány a měly pracovat samostatně. První
župní organizace byla zřízena v Karlových Varech.
Spolek veřejných obecních knihovníků uspořádal svůj první sjezd
spojený s výstavou 28. srpna 1927 ve Znojmě. Na sjezdu vystoupili
s referáty mimo jiné Antonín Matula (O lidové výchově a veřejném
knihovnictví), Leopold Calábek (O sociálním postavení obecních
knihovníků), Eduard Krechler ze Znojma (Lidová výchova a lidové
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knihovnictví na venkově) a také Jiří Mahen (Čtení jako instituce
národní). Na znojemském sjezdu bylo přijato usnesení, aby knihovníci formou ankety zjistili stav veřejných knihoven a podali představy o jejich dalším rozvoji.
Anketu zorganizoval Mahen, který také její výsledky zredigoval
do publikace Knihovna jako instituce národní (1928). V předmluvě
vyložil současné problémy knihoven a poslání knihy. Ve dvanácti
kapitolách je kritizována zastaralost knihovních fondů a zdůrazněna
práce čítáren, upozorňuje se na potřebu vytvářet okresní doplňovací
knihovny, na součinnost veřejné knihovny se školou. Anketa také
dokládá, že hlavní skladbu čtenářů tvořily střední vrstvy a dělnictvo.
Anketa měla přesvědčit, že knihovny byly základnou osvětového
ruchu a vzdělávacím centrem veřejných činitelů. I když anketa
vyzněla anonymně, má plně mahenovský ráz pronikavým a kritickým
zpracováním problémů tehdejších knihoven.
Jednatel Stanislav Rambousek se staral v Jihlavě nejen o knihovnu, ale o celou českou osvětu. Stejně pečlivě pracoval i pro nový
knihovnický spolek. Když připomněl svému předsedovi termín
k uspořádání knihovnického kurzu pro malé knihovny, Mahen mu
odpověděl se svým humorem dne 12. listopadu 1927:
„Ty máš aspoň čas, že můžeš číst aspoň Českou osvětu. My ten
čas nemáme, ačkoliv nechodíme po provazech, a tak jsme úplně
zabudli, že mají být nějaké kurzy, na kterých se mají lidé naučit za
24 hodin zavařovat ovoce. To mně musíš odpustit, že já honem na ty
kurzy neletím. Nezapomeň, že organizuju ještě literáty, žurnalisty
a dokonce i rybáře. Znalci prohlašují, že to jednou zatraceně odnesu,
ale vždyť ono v těch spolcích je blaze, jako v spolku veřejných knihovníků. Nikdo nic nedělá a nakonec to jaksi dopadne. Musíme
věřit, že všechny věci na světě se vyrovnávají samy. Teď jsem o tom
napsal jednu komedii, kterou jsem posílal do Prahy. Bodrý kalif,
Harun al Rašíd, leje tam z konve vodu na Nasreddina, který je při
tom nevýslovně šťasten. Kdykoliv dostanu Tvůj dopis, jsem ve stejné situaci, ale toho Nasreddina.“ (Franc 1959, s. 9)
Spolek se také podílel na vytvoření knihovnické expozice při
Výstavě soudobé kultury, která se konala v Brně k desátému výročí
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vzniku ČSR. U příležitosti této výstavy zde byl v červenci 1928 uspořádán první celostátní sjezd lidovýchovných pracovníků a knihovníků, pro který SVOK připravil program do dvou sekcí – do sekce knihovní propagace a sekce knihovní správy. Mahen tam opět přednášel
o knihovně jako instituci národní. V pragmatické části se SVOK snažil prosadit u Spolku knihkupců a nakladatelů a také u Svazu knihařů levnější ceny knih a knihovních vazeb pro veřejné knihovny.
Členská základna obou knihovnických spolků byla srovnatelná.
V roce 1928 měl Spolek československých knihovníků 228 členů.
Z toho bylo 150 fyzických (osmačtyřicet knihovnic, sto jednadevadesát
knihovníků a jednadvacet přátel knihovnictví) a 78 právnických
(dvaatřicet knihoven obecních, devět vědeckých, šestnáct správních a jednadvacet různých spolků). K 31. prosinci 1929 měl SVOK
226 členů: šest zakládajících, třicet přispívajících a sto devadesát
činných. Zatímco členem Spolku československých knihovníků
mohla být také knihovna jako právnická osoba, SVOK přijímal jen
knihovnice nebo knihovníky. Mahen byl členem obou spolků.
Na jednání valné hromady SVOK v Kolíně 4. května 1930 bylo
potvrzeno staronové složení jeho výboru a schváleno memorandum
o potřebách veřejných obecních knihoven. Ministr školství a národní
osvěty Ivan Dérer přijal 10. září 1930 tříčlennou delegaci představitelů obou knihovnických spolků (tvořili ji Jiří Mahen a Stanislav
Rambousek za SVOK a předseda Spolku československých knihovníků F. K. Soukup), kteří mu vysvětlili současné svízele veřejných
knihoven a zdůraznili, že úplné vybudování knihoven jako všeobecně vzdělávacích ústavů pro dospělé je naprosto nutné v zájmu vzdělanostního, mravního, hospodářského a sociálního pokroku. V memorandu se požadovala novelizace knihovnického zákona, prošetření
desetileté činnosti knihoven, soustředění pozornosti k malým vesnickým knihovnám, provedení systemizace a ustavení samostatného
oddělení pro veřejné knihovny na ministerstvu. Ministr po obdržení memoranda slíbil věnovat těmto otázkám náležitou pozornost
i v souvislosti se státním rozpočtem; zůstalo však jen u slibu.
Na jednání výboru SVOK 22. března 1931 v Brně bylo rozhodnuto, že spolek vydá svým nákladem plakát, vybízející čtenáře
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i občany k ochraně knih s tím, že text napíše předseda Jiří Mahen
a obrázky nakreslí akademický malíř Josef Lada, s nímž už o tom
bylo jednáno. Je to první zpráva o legendárním plakátu, který ovšem
vyšel až v roce 1934 nákladem Státního nakladatelství.

ÚSTŘEDNÍ SPOLEK
ČESKOSLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Začátek třicátých let 20. století byl ve znamení hospodářské krize. Rok 1933 přinesl ve státním rozpočtu pro podporu lidové výchovy a obecních knihoven nižší výdaje o 60 % ve srovnání s rokem
předchozím, který už byl také v rozpočtu krácený. I to byl důvod,
proč se v knihovnickém tisku ozývaly hlasy proti organizačnímu
tříštění sil v několika spolcích. Knihovnická činnost mohla mít podle takových názorů úspěch jen tehdy, když se soustředí síly knihovníků nejen obecních a veřejných knihoven, ale také knihovníků
působících v knihovnách vědeckých a administrativních. Když pominuly osobní důvody, které v roce 1927 byly hlavní příčinou ustavení SVOK, převážily názory, že jednotná knihovnická organizace
bude mít při jednání a zastupování celé knihovnické veřejnosti
větší váhu. I když tyto hlasy spíše kritizovaly nově vzniklou Knihovědnou společnost československou vedenou Z. V. Tobolkou, byl to
Jiří Mahen, který je vyslechl a navrhl na sjezdu knihovníků pořádaném roku 1933 v Kutné Hoře sloučení Spolku veřejných obecních
knihovníků se Spolkem československých knihovníků.
Slučovací jednání mezi oběma spolky nebylo snadné, naráželo na
odpor ministerských úředníků i některých městských knihovníků.
O tom vypovídá Mahenův dopis Stanislavu Rambouskovi ze dne
14. dubna 1933: „Otevřeně Ti píšu, že musíš dát na Calábka a Kvasničku [městský knihovník Přerova – pozn. JK] pozor. Calábek brání
své dítě, které mu zbylo ze slavné epochy. To člověk dovede chápat.
Na druhé straně ovšem musíme mít i odvahu opravdu něco udělat,
stejně jako tu odvahu musí mít Praha. Píši zároveň Soukupovi.“ (Franc
1959, s. 11)
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Jednání trvalo téměř dva roky a výsledek byl oznámen na X. sjezdu československých knihovníků, který uspořádaly oba knihovnické
spolky společně v květnu 1934 v Hradci Králové a na němž se dohodly na změnách stávajících stanov. Při slučování bylo dohodnuto,
že knihovníci malých venkovských knihoven nemusí povinně odebírat drahý Časopis československých knihovníků, což dosud pro
členy Spolku československých knihovníků bylo povinností, a při
zachování nižšího členského příspěvku se mohou stát členy spolku.
Formálně to proběhlo tak, že Spolek československých knihovníků
požádal o změnu stanov a změnil se v Ústřední spolek československých
knihovníků; SVOK pak oznámil likvidaci.
Ke sloučení obou spolků došlo formálně 16. června 1935 na ustavující valné hromadě nového spolku, která se konala v Masarykově
lidovýchovném ústavu v Praze. Předsedou Ústředního spolku československých knihovníků se stal František K. Soukup, místopředsedy Jiří Mahen a Josef Volf. Staronový Ústřední spolek pokračoval
v pořádání každoročních sjezdů, které se konaly roku 1935 v Třebíči, v roce 1936 ve Frenštátě pod Radhoštěm a o rok později v Chrudimi, kde se uskutečnil poslední předválečný sjezd.
Jistě je možno souhlasit s Ludvíkem Kunderou, že „lze bezbolestně vymyslet aspoň dva tucty rozličných přednášek o Jiřím Mahenovi: Mahen lyrik, Mahen dramatik, Mahen prozaik, Mahen a český
národní charakter, Mahen knihovník, Mahen novinář, Mahen dramaturg a režisér, Mahen a film, Mahen a Brno, Mahen v anekdotách
atd. až po Mahena osvětáře, Mahena rybáře, Mahena vůbec a Mahena zvláště.“ (Hek 1958, s. 5) Jeho knihovnické povolání následovalo po středoškolské profesuře, novinářství a dramaturgii. S knihovnictvím byl spojen od roku 1921 a nejvíc z něho získala brněnská
Městská knihovna. Mahen se z ní snažil udělat ústav, který by naplňoval jeho představu moderní knihovny, jak ji vyložil ve spise
Nutnosti a možnosti veřejných knihoven (1925). Tato knížka ovšem
přesahuje brněnský rámec a měla programovou platnost ve zdůrazňování sociálního poslání knihoven.
Stejně tak v kolektivní práci českých knihovníků, jak ji představuje zmíněná publikace Knihovna jako instituce národní, to byl Mahen,
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kdo jí vtiskl výslednou formu. V anketě formuloval program pro veřejné knihovny na dlouhou dobu. Praktickým doplňkem jeho úsilí
o výchovu čtenáře se stala Knížka o čtení praktickém (1924), která
přinesla jeho ucelené názory na knihovny, knihy a čtenáře a jejíž
význam spočíval v praktických návodech pro sebevzdělání. Také
všechny Mahenovy přednášky nebo články v časopisech rozvíjely
jeho názory na funkci knihoven v národě. Veřejná knihovna měla
podle něj fungovat jako obecná knihovna praktická a měla být součástí sítě knihoven, kterou ovšem bylo třeba dobudovat tak, aby byla
schopna působit ve prospěch vzdělávání občanů.
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Mahenovy krajiny
z pohledu krajinného ekologa
JAN LACINA

Jiří Mahen se narodil a vyrůstal v rovinaté krajině Čáslavské kotliny. Sociolog Emanuel Chalupný, který se zabýval podmíněností
lidské povahy prostředím, soudí, že „rodáci z krajů rovinatých, nad
nimiž oko bloudí do širých dálek nemajíc význačných obrysů horských, o které by se opřelo, bývají náchylní k dalekým perspektivám
celkovým a nespolehliví v detailu“ (Chalupný 1933). Jako příklad
takové osobnosti uvádí T. G. Masaryka. Netroufám si posoudit, zda
i Mahen byl „nespolehlivý v detailu“, mám však za to, že určitě
směřoval k dalekým perspektivám: vnitřním i krajinným. Byl jat
jakýmsi neklidem, obdobně jako „zakletý živel“ Tomáš Černý –
hlavní hrdina Kamarádů svobody (1909). Celý život vlastně hledal
jakési „tůně prostoru“, hledal je v rozmanitých krajinách. Jaké ty
Mahenovy krajiny v dobách, kdy je objevoval, byly a jaké jsou dnes?
A jaký byl vlastně vztah mnohovrstevného umělce ke krajině a přírodě? Zkusme nahlédnout alespoň do některých Mahenových krajin.

FÁDNÍ ČÁSLAVSKÁ ROVINA
„Kdykoliv jedu z Moravy do Prahy, zmocňuje se mne ve vlaku za
Přeloučí prazvláštní napětí,“ vyznává se Mahen ve stati Rodný kraj
v knížce Toulky a vzpomínky (1931). „Vím, že dříve, než se objeví
panoráma Kaňku, mohu, dám-li si dobrý pozor, uviděti kus něčeho,
čemu se říká rodný kraj…“ (Mahen 1953, s. 235) A v dopise Petru
Bezručovi roku 1934 vyjadřuje svůj vztah k rodnému městu a jeho
okolí takto: „Moje vlast je sice v Čáslavi, ale to je patria. To není to,
139

co poutá.“ (Hek – Vlašín l964, s. 21) Plochá Čáslavská kotlina v nadmořské výšce kolem 240 metrů, navíc odpradávna téměř souvisle
zorněná, skutečně není příliš atraktivní krajinou. Město samo má
krásné parky s rybníky, ale kolem jsou jen široširá pole, přetínaná
rušnými silnicemi a železnicí.
Této rovině vévodí nejen vysoká věž gotického chrámu, ale
i mohyla konzumní společnosti: kuželovitá skládka komunálního
odpadu. Jakási oáza v urbánně-agrární krajině, kdysi evangelická
osada Kalabousek, kam chodíval malý Toník Vančura k dědečkovi,
je obklopena zčásti fotovoltaickými panely, zčásti koniferovými
plantážemi velkozahradnictví Starkel. A tak v Kalabousku potěší
alespoň to, že se tam ve zpustlém zatravněném sadu pasou krávy,
jediná připomínka dávných časů. Mezi Čáslaví a Kalabouskem,
kde na píscích chytával malý student svižníky, jsou přehnojená
a přechemizovaná pole, kam je nežádoucím organismům zakázáno
vstoupit. Obdobně jako brouky svižníky, symbol dětských Mahenových let, budeme zřejmě jen marně v okolí Čáslavi hledat kout,
který dospělý Mahen vyvolává ve svých vzpomínkách: „A přece
stůněme po jedné mezi se šípkovým květem mládí nějak navěky.“
(Mahen 1953, s. 238)

MÁCHOVU KRAJI NA DOSAH
Během Mahenových gymnaziálních let se Vančurova rodina přestěhovala do Dubé v severních Čechách, kde gymnazista trávíval
prázdniny a posléze tam vychodil i jeden školní rok německé měšťanky (Rambousek 1982). Mahenův vztah k této členité – a řekněme
romantické – pahorkatině Polomených hor, kopcovině z kvádrových
pískovců, z nichž roztroušeně vystupují třetihorní vulkanické suky
(nápadné kopce tvořené znělci, čediči nebo trachyty) a kde je síť
kaňonovitých údolí, byl podstatně pozitivnější. Vždyť zde chodil do
rozsáhlých, převážně borových lesů na houby, borůvky a brusinky.
Naopak ve zbytku listnatého lesa v čedičové suti pod zříceninou
hradu Starý Berštejn na Berkovickém vrchu (480 m) – Mahen hovo140

ří o zřícenině Perštejn na Hirschbergu – rádi s bratrem Františkem
trhávali a jedli kyselavé plody divokého angreštu, typického keře
přirozených suťových lesů. A rozhlíželi se odtud do světa – zejména
směrem k Bezdězu a Ralsku, do krajiny Máchova Máje, kam občas
rovněž – cesta necesta – putovali.
„Doba začínajícího jinošství našla v ní svůj rámec,“ píše o krajině
v okolí Dubé ve svých vzpomínkách (Mahen 1953, s. 251). „Na všech
stranách obklopovaly nás lesy a lesy a lesy! Nemohli jsme se jich
nasytit […] Celý kraj byl přívětivý,“ shrnuje Mahen (tamtéž, s. 252)
a myslí nejen na přírodu, ale i na zdejší lidi, byť to tenkrát byli převážně Němci. „Severočeská krajina vtiskla se hodně hluboko do mé
duše“ (tamtéž, s. 259), bilancuje v letech zralosti. Své nesporné krásy a přírodní hodnoty – nejen kulturní hospodářské lesy, ale i rozsáhlé zbytky přirozených reliktních borů, bučin a suťových listnatých
lesů, mokřadní společenstva v údolních dnech, rozmanité skalní
útvary – uchovala si tato krajina dodnes. Na jih od Dubé se roku 1996
stala součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, roku 2014 k ní
bylo připojeno i území Máchova kraje. A Mahen by asi žasl, když
by se dověděl, že právě tady, jen pár desítek kilometrů od Prahy,
se po staleté přestávce nedávno zabydlila vlčí smečka.

KVĚTNATÉ A ZPĚVNÉ HORŇÁCKO
Roku 1907 Mahen přesídlil jako suplující středoškolský profesor
z Čech na Moravu – nejprve do Hodonína a pak do Přerova. Tato
poříční města si sice příliš neoblíbil (asi v té době ještě nebyl náruživým rybářem), zato odtud putovával do kopců Horňácka, jehož
krajina a lidé ho velmi zaujali, ba strhli. Svědčí o tom nejedna rozjímavá stránka jeho Díže (1911). Tato část rozsáhlého karpatského
oblouku se nazývá Bílé Karpaty, ale sotva proto, že je z vápence, tedy
kamene z dálky nápadně bílého. Vápence totiž tvoří jen malou část
Bílých Karpat, převažuje flyš – střídání pískovců a jílovitých břidlic.
Původ názvu musíme hledat spíše ve zdejší vegetaci: v bukových
lesích, jejichž kmeny bývají stříbřitě šedé až bílé, spíše však v rozsáh141

lých loukách. Ty sice kvetou v rozmanitých barvách, ale mají i převážně bílý aspekt. Botanik profesor Josef Podpěra (1948) dokonce
odvozoval název Bílých Karpat od stříbřitých porostů stepní trávy
kavylu, jehož semena sem snad měly kdysi přinést ve své srsti ovce
z jihu migrujících Valachů. Kavyl bychom zde však dnes většinou
hledali marně, krása zdejších luk, jejich výjimečná druhová bohatost,
je však evropsky pověstná. Oddával se jí i Mahen, když před více než
sto lety vycházel se zdejšími kosci při měsíčku do orosených porostů:
„A to všechno pro vás, vy trávy a vy louky na Jazevčách, požehnané mezi všemi lúkami slováckými! To pro vás, pro vás jenom jsem
dnes ve vzácné náladě, v níž se to koupe lépe než v moři!“ jásá
Mahen a pokračuje: „Chtěl bych vás nějak popsat, aby i moje milá
v dálce viděla, jak jste opravdu krásné!“ (Mahen 1954, s. 86–88)
A vzápětí představí přes třicet bylin – od vítodu a bělozářky přes
„žlutý národ“ omanu, prasetníku a kozí brady až po převzácnou
orchidej tořič pavoukonosný. Na středoškolského profesora češtiny
a němčiny velice slušné botanické vědomosti!
Za století od Mahenových toulek Horňáckem byly o této výjimečné krajině a jejích lidech vydány mnohé etnografické a přírodovědné
(zejména botanické) spisy. Napovídají, že pojmy folklor a flóra jsou
zde souznačné. Roku 1980 byly Bílé Karpaty na své moravské i slovenské straně vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Šest let nato
byly dokonce zařazeny do celosvětové sítě biosférických rezervací
UNESCO, a to především kvůli zdejším orchidejovým loukám.
Profesionální botanici (Chytrý, Härtl a Šumberová 2012) spočítali, že
v nich lze na čtverci o straně čtyři metry, tedy na šestnácti metrech
čtverečních, najít až 105 druhů bylin a trav, což je světový rekord!
K nejznámějším z nich patří louky, které jsou na ploše téměř sto
hektarů chráněny v Národní přírodní rezervaci Jazevčí u Javorníku,
tedy Mahenovy louky „Na Jazevčách“. Jsou pravidelně částečně koseny, jinak by se jejich druhová diverzita nezachovala, o seno však již
není zájem. Roubené seníky v Petruchově dolině, o kterých se Mahen
rovněž zmiňuje, zůstávají žalostně prázdné. Celkový ráz bělokarpatské krajiny, její biodiverzita i její zpěvnost však zůstaly ve své podstatě zachovány, takže snad i dnes by se zde Jiří Mahen vyznal:
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„Hory, moje hory! Proč jsem se mezi vámi nenarodil a nesmím
mezi vámi zůstat? […] Hej, tu někde je život tak krásný, že za kus
půdy a trochu bývání někde na stráni dovedl bych dát celou svou
literární kariéru!“ (Mahen 1954, s. 99 – 101)

BRNĚNSKÉ OBZORY
To naštěstí Mahen neudělal. Roku 1910 přesídlil do Brna, které
již zůstalo jeho trvalým bydlištěm až do konce života. To ovšem
neznamená, že odtud neputoval dodaleka a rozmanitými směry.
Dříve než budeme sledovat některou z jeho dalších krajin, všimněme
si města, jak ho popisuje ve svém brněnském románu Nejlepší dobrodružství (1929): „Vyšli z lesíka a octli se na cestičce vysoko nad
červenými skalami. Jaký nový spanilý pohled otevřel se jim odtud
na Brno a na celé údolí nad Pisárkami! […] Naproti bělaly se vily
boháčů a domky se starými vinnými sklepy […] Ticho tu bylo, slunce sem mohlo jistě po celý den, vysoko se tu cítil každý nad denním
shonem tam dole...“ (Mahen 1929, s. 103)
Není divu, že hlavní hrdina románu Jan Gryga „se nořil do tohoto koutu nad městem přímo s nepoznanou rozkoší“ (tamtéž, s. 43).
I bez názvu místa je téměř každému Brňanu jasné, že nás spisovatel dovedl na vyhlídku z Červeného kopce. Vysoko nad řekou Svratkou z nadmořské výšky téměř tří set metrů je odtud vidět nejen
blízké výstaviště, ale též převážnou část Brna i vzdálenější lesní
obzory, které město kromě jižní části obkružují. Ty „červené skály“
jsou tvořeny devonskými slepenci. Na mělké vysýchavé půdě zde
rostou kromě „hejnek bílých břízek“ i staré zakrslé duby. V podrostu
mile překvapí vřes, smolnička i vzácnější teplomilné druhy – třeba
bělozářka větvitá a čilimník řezenský. Za zvláště chráněné území se
sice tento zajímavý kousek přírody uprostřed hlučného města nepodařilo vyhlásit, pod názvem Mahenova stráň je však registrovaným
významným krajinným prvkem a tvoří důležitý segment kostry
ekologické stability převážně urbánní krajiny.

143

VODY POD PÁLAVOU
Na jižním obzoru je z Červeného kopce v dálce vidět vábivé bradlo Pálavy, strmě vystupující z poříční krajiny Dyjsko-svrateckého
úvalu. Právě tam a dále na jih k řekám Mahen unikal z Brna nejčastěji, neboť už byl nejen všestranným literátem a kulturním pracovníkem, ale i náruživým rybářem a posléze i odborným ichtyologem.
V Rybářské knížce (1921) se v kapitole Moje vody vyznává: „Mám
jich už 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 patnáct
minut, takže ryby, vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek,
stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera […] Ležím u nich, jsem jimi
prostě okouzlen.“ (Mahen 1947, s. 88)
Přesnou polohu svých nejmilejších vod však Mahen přesně neuvádí. A tak se zdá, že to nemusí být právě to odříznuté říční rameno
u Přítluk, které je jeho jménem označeno. Mahen zde lovil ryby
nejen v přirozených tocích a jejich přirozeně odříznutých ramenech,
ale i v regulovaných říčních úsecích a trativodech. Svůj jasný postoj
k násilné přeměně přirozených toků, odpovídající postoji současných
ekologických aktivistů, vyjádřil v rozhovoru s ptačím rybářem skorcem: „A co, bratře, jak se ti chytá v regulaci? Už to není to – ovšem
– že… A až nám to začnou regulovat tam dole u nás – ! Doufejme,
že nebude dost peněz na to. Nebo budeme muset my rybáři zbuntovat celou revoluci proti tomu...“ (Tamtéž, s. 43)
Hlavní proces radikálních vodohospodářských úprav zde však
vypukl až desítky let po Mahenově smrti. 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!
Největším zásahem do jihomoravské nivní krajiny bylo ovšem vybudování vodního díla Nové Mlýny. Voda tří těsně na sebe navazujících nádrží, budovaných v letech 1975–1989, zde postupně pohřbila
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3227 hektarů jedinečné mozaiky meandrujících řek (včetně soutoku
Svratky s Dyjí), říčních jezer s lekníny a stulíky, květnatých nivních
luk, porostů hlavatých vrb s unikátním hnízdištěm divokých husí
a rozmanitých typů lužního lesa.
Kdyby dnes Mahen zase kráčel za rybami na Dyji pod Šakvicemi,
narazil by nikoliv na řeku zaříznutou v lužním lese do povodňových
hlín 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. 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 tak vyděsit. Určitě by ho však
překvapily nápadné skluzy z kukuřičného pole do trativodu, které
poznat nemohl. To si tam do vody k dalšímu transportu tahají stvoly kukuřice bobři, kteří se sem navrátili před čtvrtstoletím. Mahen
odtud znal jen ondatry. Oázou vegetace i živočichů zůstalo Mahenovo jezero. Kolem tichých rybářů občas proletí ledňáček, zavítá
sem plachý čáp černý. Jen ty ryby – „štiku podle štiky“, ale i kapry,
sumce a další druhy – sem už nepřinášejí pravidelné povodně; rybí
obsádku musejí rybáři doplňovat uměle.

DALŠÍ MAHENOVY KRAJINY
Z Brna neklidný Jiří Mahen samozřejmě putoval i do dalších krajin. Opakovaně třeba do Moravského krasu (zejména na Macochu)
i na různá místa Českomoravské vrchoviny, a to i na lyže. Velice ho
vábily a zasáhly Beskydy s Javorníky svým krajinným rázem a zbojnickou tradicí. Navštěvoval tam se ženou Karlou své kamarády malíře – Jana Kobzáně na Soláni (Mahenová 1978, s. 253–259) a Františka Hlavicu na Kohútce (Mahenová 2017, s. 33–34). V jedné ze
svých Dvanácti pohádek píše, že Radhošť je „nejhezčí kopec na světě“
(Mahen 1969, s. 9); valašský Soláň dokonce označil za „odraziště
bohů“ (Mahenová 1978, s. 255).
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Všechny tři zmíněné krajiny – Moravský kras, Žďárské vrchy
v kulminační části Českomoravské vrchoviny i Beskydy s Javorníky
– byly v padesátých až sedmdesátých letech 20. století vyhlášeny
chráněnými krajinnými oblastmi. Zůstaly v nich sice zachovány
segmenty plnohodnotné přírody (skalní vápnomilná vegetace
v Moravském krasu, zbytky pralesů v Beskydech, zbytky rašelinných
lesů a luk na Vysočině) a často i malebný krajinný ráz. Navzdory
plošné ochraně těchto krajin by v nich však Jiří Mahen jen sotva mohl
mít všude dobrý pocit, že se k přírodě – jak nabádá v úvodu své
Rybářské knížky – chováme dostatečně gentlemantsky. Určitě by mu
tam přinejmenším chyběla druhově pestrá společenstva ryb.
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Svratka u Koroužného – jedno z oblíbených Mahenových rybářských míst
Foto: Jan Lacina
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Jedlobukový beskydský prales v NPR Razula
Foto: Yvona Lacinová
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Fond Jiřího Mahena
v Moravském zemském muzeu
HANA KRAFLOVÁ

Materiál spjatý s dílem a životem Jiřího Mahena, uložený v Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea Moravského zemského
muzea (dále ODL), stojí na samém počátku existence tohoto
pracoviště: již několik prvních desítek přírůstkových čísel ODL patří
mahenovskému fondu. V prosinci 1957 a lednu 1958 – u příležitosti
Mahenových nedožitých pětasedmdesátých narozenin – se v Domě
pánů z Kunštátu konala výstava Brno Jiřímu Mahenovi, první akce
komplexně představující jeho osobnost a tvorbu.
Vytvořil ji fundovaný autorský tým: hlavní kurátorkou byla historička umění Cecilie Hálová (ředitelka Muzea města Brna), spolupracovali Karel Bundálek (teatrolog, pedagog JAMU), Artur Závodský
(literární a divadelní vědec, pedagog brněnské filozofické fakulty),
Václav Dyk (přírodovědec, pedagog Vysoké školy veterinární v Brně),
Ladislav Řezníček (ředitel Krajské lidové knihovny v Brně) a také
mladý absolvent bohemistiky Jiří Hájek, který se Mahenovým dílem
zabýval ve své diplomové práci; redaktorem katalogu byl literární
vědec Josef Hrabák (pedagog brněnské filozofické fakulty). Instalace výstavy se ujal architekt Bohuslav Fuchs (tehdy děkan Fakulty
architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického
v Brně), texty na panelech upravil grafik Antonín Jero (pedagog
brněnské Školy uměleckých řemesel), plakát a pozvánku navrhl
akademický malíř Eduard Milén (pedagog brněnské filozofické
a pedagogické fakulty).
Hlavním pořadatelem akce bylo Muzeum města Brna, spolupracovaly především Památník národního písemnictví v Praze, Literár149

ní archiv Národního muzea a brněnská Krajská lidová knihovna.
Materiál shromážděný pro tuto výstavu se posléze stal podnětem
k založení nového pracoviště, literárního oddělení Muzea města
Brna (1958); to pak bylo roku 1961 delimitováno do instituce s větší
působností: do Moravského muzea. Vedoucím oddělení se stal zmíněný Jiří Hájek-Hek (1932–1998), který mimo vynucenou přestávku
v letech 1973–1983 zastával tuto funkci až do své smrti.

POPIS MATERIÁLU
Fond Jiřího Mahena čítá přes čtyři sta inventárních čísel: jde převážně o korespondenci, méně o fotografie (někdy doplněné negativy
nebo štočky), dále jsou to příležitostné tisky, rukopisy, výtvarná díla
a audiovizuální materiál. Fond byl získán dary i nákupy, a to jak
v antikvariátu, tak od soukromých osob. Rozsahem se řadí mezi
fondy střední velikosti a je velmi rozmanitý; dobře reprezentuje jak
šíři autorovy činnosti, tak ohlasy Mahenova díla, a je proto hojně
využíván.

KORESPONDENCE
Početně nejbohatší je odeslaná korespondence: přes čtyřicet
Mahenových dopisů, pohlednic a korespondenčních lístků, psaných
perem nebo na stroji (s rukopisnými vpisky a podpisem). Nejhojněji
zastoupeným adresátem je úředník Vlastimil Velík, kolega z rybářského spolku (korespondence pochází z let 1928–1937). Prvnímu
českému rybářskému spolku Mahen roku 1931 napsal dopis, jímž
rezignoval na funkci předsedy, dva roky nato přátelům rybářům
poděkoval za blahopřání k padesátým narozeninám.
Častým adresátem byl také Václav Poláček, redaktor nakladatelství
Družstevní práce, s nímž Mahena pojil vztah pracovní (firma vydávala
Mahenovy Sebrané spisy a řadu Divadelní hry) i přátelský: nejčastěji
jde o příležitostné pozdravy a vzkazy z let 1934–1936, odkazující
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též k osobním kontaktům. Roku 1931 bylo Národní divadlo v Brně
pozemštěno; jeho novému řediteli Václavu Jiřikovskému Mahen
napsal v letech 1932 a 1933 dva listy o zřizovatelských problémech
brněnské scény v souvislosti s celorepublikovým řešením divadelní
otázky. Stručný je vzkaz řediteli Národního divadla v Brně Václavu
Štěchovi z doby, kdy byl Mahen dramaturgem činohry (1922).
V prosinci 1917 a v lednu 1918 Mahen korespondoval s redaktorem
Miroslavem Ruttem ohledně rukopisů pohádek pro vánoční číslo
Národních listů. Spisovatele Miloše Jirka v roce 1928 oslovil jako
redaktora Českého slova a poslal mu aktualizované zamyšlení o postavení mladého československého státu a o výchově budoucích
generací (viz též oddíl Tisky). Karlu Schulzovi, tehdy redaktoru
Lidových novin, v listopadu 1928 odpověděl jako účastník prvního
ročníku ankety o nejzajímavější knihu roku. V dopisech adresovaných
F. X. Šaldovi v letech 1932–1935 řešil jistou kauzu týkající se divadelní kritiky a psal o setkání. Z dalších adresátů příležitostné korespondence jmenujme například spisovatele Rudolfa Inocence Malého, Vladimíra Bidla, Antonína Boučka, Klementa Bochořáka či
časopis Slovácko. Najdeme tu i list s objednávkou knih nebo poděkování za zaslání časopisu, odpověď literárnímu příznivci či autorovi
z pozice dramaturga činohry.
V úvodu zmíněná výstava byla oproti původnímu plánu zkrácena
a místo 30. dubna 1958 byla ukončena již v lednu tohoto roku: příčinou byla příprava výstavy k desátému výročí takzvaného Vítězného
února: to se dozvídáme z dobové úřední korespondence. Byla uchována též rozsáhlá korespondence s institucemi a s jednotlivými
účastníky mahenovské konference konané roku 1982 (více viz oddíl
Rukopisy).

RUKOPISY
Rukopisy samotného Jiřího Mahena ve fondu nejsou četné. Najdeme zde básně U nás – !, Pytlácká a Podobizna, ale také list se zápisem
do neurčeného dívčího památníku (1906). Cenné jsou Mahenovy
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poznámky k projektu Masarykova osvětového domu (architektem
byl Bohuslav Fuchs), jehož myšlenka vznikla koncem dvacátých let
a věnoval se jí například časopis Index. Strojopis hry V pasti (sešitý
v pevných deskách) pořídila Karla Mahenová. Druhou, rozsáhlejší
část rukopisných památek tvoří práce o Jiřím Mahenovi, iniciované
přípravou velké výstavy v závěru padesátých let.
Citlivé osobní svědectví přinášejí vzpomínky spolupracovníka
z brněnské knihovny M. K. Robuše (strojopisy Poslední stisk ruky,
Jiří Mahen a Samko Dudík, Jiří Mahen – knihovník, Mahen jako člověk).
Živé momentky najdeme v textu Antonína Kleinwächtra, zaměstnance knihkupectví Arnošta Píši (Tři setkání s Jiřím Mahenem).
Přispěli redakční kolegové: Pavel Váša z Lidových novin (Jiří Mahen,
redaktor a člověk) nebo J. L. Fischer (Jiří Mahen a Index). Autory
výstavy sám oslovil na základě novinové zprávy redaktor F. K. Zachoval z Náchoda s drobnou lyrickou upomínkou z Mahenova raného
mládí. Přečteme si též pohřební řeč Vlastimila Velíka.
Rozsáhlé jsou písemnosti z jednání o přípravě výstavy Brno Jiřímu Mahenovi: prezenční listiny a zápisy ze schůzí, zadání pracovních úkolů, libreto, strojopisy příspěvků pro katalog. Ke každé části
výstavy byly připraveny podrobné podklady: soupis Mahenových
brněnských bydlišť a pracovních působišť, oblíbených přírodních
lokalit, seznamy kýžených zápůjček a soupisy vystaveného materiálu.
V pamětní knize pak čteme pochvalné zápisy neznámých návštěvníků i podpisy osobností z uměleckého, vědeckého nebo žurnalistického světa. Roku 1982 se u příležitosti stého výročí Mahenova
narození v Brně konala konference Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky; pořádaly ji Státní vědecká knihovna v Brně
a Knihovna Jiřího Mahena a přednesené příspěvky byly posléze
vydány ve sborníku. ODL uchovává agendu obou těchto akcí (zde
se badatel mimoděk poučí o dobové polygrafické praxi a edičním
provozu: pozná například komunikaci prostřednictvím korektorských
značek nebo uvidí obtahy štočků).
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TISKY
Z chronologického hlediska je to nejprve několik památek souvisejících s Mahenovým úmrtím: vstupenka na rozloučení v Divadle
Na hradbách 25. května 1939, příležitostný tisk Jiří Mahen in memoriam (vydala Družstevní práce v Praze) a letáček s básní Josefa Šustra Přísaha (Jiřímu Mahenovi). Plakátek k pořadu Beseda s Jiřím
Mahenem není datován: akci roku 1940 připravilo Zemské divadlo
v Brně za spolupráce Dramatického svazu, SVU Aleš, Moravského
kola spisovatelů a Svazu českého studentstva.
Fond obsahuje též materiál k inscenacím hry Janošík: Národní
divadlo v Praze reprezentuje plakát původní premiéry (1910) a program k premiéře bezmála o padesát let mladší (1958), třetí je program
Městského divadla na Kladně (režie Alois Hajda, 1962). V roce 1942
uvedl pražský soubor Větrník v Divadélku pro 99 inscenaci Husa na
provázku (Trosečníci v manéži): zachoval se česko-německý programový leták s obsazením. Program amatérského nastudování hry Nebe,
peklo, ráj (1957) je dokladem dobového kulturního dění: dílo připravil „soubor Komise kulturní masové práce družstva Drukov v Brně“
v režii profesionála Stanislava Fišera (viz též oddíl Fotografie).
Zvláštní otisk z Časopisu Moravského muzea v Brně (AMM
XXXVIII, 1953) je katalogem výstavy Mahen divadelník, která byla
v Moravském muzeu instalována na přelomu let 1952 a 1953 u příležitosti Mahenových nedožitých sedmdesátin (katalog připravil
Antonín Skála). Samozřejmě jsou zde uloženy tisky k zmíněné výstavě Brno Jiřímu Mahenovi: pozvánka na zahájení výstavy a její
katalog, jakož i plakát s dominantní portrétní kresbou Eduarda
Miléna, který zval na celé mahenovské jubilejní oslavy, plánované
v rozmezí prosinec 1957 až duben 1958. Večer po vernisáži výstavy
– v sobotu 14. prosince 1957 – měla v Mahenově divadle premiéru
hra Mezi dvěma bouřkami a druhý den se v Janáčkově opeře konalo
slavnostní matiné.
Po zrušení velké výstavy v březnu 1958 Krajská lidová knihovna
na ulici Kobližné připravila výstavu Jiří Mahen, spisovatel a knihovník,
jak zjistíme z cyklostylované pozvánky. Máme pozvánku na před153

nášku Jiřího Cejpka Knihovník Jiří Mahen, proslovenou v téže době
v Domě osvěty města Brna, a skromně vypravenou bibliografickou
brožuru Znáte spisy Jiřího Mahena?, kterou vydala knihovna v únoru uvedeného roku. V Českém Brodě byla na jaře 1959 instalována
Výstava z rybářského prostředí (pořádaly ji Okresní podlipanské muzeum, Okresní archiv a Československý svaz rybářů), kde se uplatnily příslušné panely zrušené výstavy: ODL má pozvánku a plakát.
Další materiálový soubor tvoří tisky vydané k pořadům a výročím,
a to včetně scénářů (to jsou sice strojopisy, ovšem vyhotovené vždy
ve větším počtu exemplářů, ať už jde o průklepy nebo o kopie pořízené metodou cyklostylu). Řada začíná strojopisem vzpomínkového
pásma Sbohem, Jiří Mahene, nedatovaného rozhlasového scénáře
patrně z roku 1939, který muzeu věnoval roku 1958 Dalibor Chalupa: jeho podpis a poznámku o obsazení čteme na titulním listu.
Několikastránkový cyklostylovaný program Návštěvníkům Večera
Jiřího Mahena (Ústřední knihovna v Ostravě 1950, pořad v rámci oslav
Jiřího Mahena v Čáslavi) obsahuje též životopis a soupis díla. Dochoval se program a plakát pořadu Vzpomínáme Jiřího Mahena a Rudolfa
Těsnohlídka v Domě umění města Brna (1958, připravil Jiří HájekHek, režie Rudolf Walter). Téhož roku Městská lidová knihovna
v Praze uvedla literární pásmo Svůj život spjal jsem v rýmy tvrdé…:
existuje svázaný cyklostylovaný scénář.
Slavnost přejmenování Krajské lidové knihovny na Knihovnu Jiřího Mahena (1959) je doložena pozvánkou a plakátem. Další pozvánka informuje o Vzpomínkovém odpoledni k pětačtyřicátému výročí
Mahenova úmrtí, které pořádalo Státní divadlo v Brně ve spolupráci
s krajským a městským odborem kultury (1984). Akce Mahenův návrat
1961 se konala v Čáslavi: pozvánka hovoří o výstavě, kladenské
inscenaci Janošíka a o konferenci divadelních ochotníků (pořádaly
Vlastivědné muzeum Čáslavska, Dům osvěty a Městská osvětová
beseda v Čáslavi). Knihovna Jiřího Mahena vydala roku 1959 u příležitosti dvacátého výročí Mahenova úmrtí brožuru Knižní dílo Jiřího
Mahena a ke stému výročí jeho narození v roce 1982 soubor reprodukcí jeho karikatur. Téhož roku vznikla skládačka s verši Františka
Halase a Otokara Fischera, doplněnými kresbami Eduarda Miléna
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(vydal ji Národní podnik Kniha ve spolupráci s odborem kultury
Jihomoravského krajského národního výboru).
Výstřižky z periodik i z příležitostných publikací nabídnou například zamyšlení Jiřího Mahena nazvané Excalibur: článek z listu
Svoboda z roku 1920 (autor zde působil v letech 1919–1921, později
externě) je opatřen opravami a komentářem, neboť aktualizovanou
verzi poslal Mahen roku 1928 do Českého slova (viz oddíl Korespondence); je to jediný dokument tohoto oddílu psaný jeho rukou.
Ostatní výstřižky představují dobové recenze, nekrology či vzpomínkové stati.

FOTOGRAFIE
Veškerý fotografický materiál tohoto fondu je černobílý. Jeho
součástí jsou ateliérové portréty i jiné fotografie Jiřího Mahena
a záběry z akcí, jichž se zúčastnil pracovně nebo soukromě, snímky
lokalit, které se pojí s jeho životem, a fotografie související s jeho
úmrtím a úpravou hrobu; též jsou tu snímky členů jeho rodiny.
Dále fond obsahuje fotokopie písemného, tištěného i výtvarného
materiálu, fotografie z inscenací jeho her a z filmu Janošík a také
podrobnou dokumentaci výstavy z roku 1957. K malé části fotografií
existují též negativy.
V ODL jsou dále uloženy čtyři velké reprezentativní portréty,
jejichž autorství je možno připsat brněnskému ateliéru Stoklas:
k některým z nich vznikl kovový štoček, určený pro výstavní a tiskové účely. Malý nedatovaný portrét byl pořízen pravděpodobně pro
legitimaci. Samostatně je Mahen zachycen také na snímcích z doby
pražských vysokoškolských studií (například pro univerzitní index)
a z období pedagogického působení v Přerově a v Hodoníně. Vidíme
ho v plenéru (pod hradem Veveří, na rybách, na zahrádce na Kraví
hoře apod.), ve vojenském, v pracovně brněnské městské knihovny;
na ateliérovém snímku pózuje spolu s šéfredaktorem listu Svoboda
Jaroslavem Vašíčkem.
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Poměrně četné jsou skupinové snímky, více je soukromých: třída
nižšího gymnázia v Čáslavi (1892), pomaturitní setkání v zahradní
restauraci (1902), výlet na Babí lom před první světovou válkou
a za války pak společnost ve Víru (již s budoucí manželkou Karlou
Haselmannovou a její sestrou). Z doby poválečné jsou to setkání
s rodinou sochaře Josefa Kubíčka a s nakladatelem Václavem Poláčkem, letní pobyty v Jugoslávii (například s Václavem Jiřikovským)
a na Slovensku (s maďarskými rybáři u Váhu, s hudebníkem Samkem
Dudíkem). Nechybí zde ani svatební fotografie novomanželů
Mahenových a fotografie z jejich cest (například do Luhačovic) a též
snímky Karly Haselmannové před sňatkem.
K méně zastoupeným záběrům pracovním patří skupinové fotografie ze setkání knihovníků Československé republiky (ve třicátých
letech 20. století); zde zmiňme i momentky zachycující Mahenova
spolupracovníka z brněnské knihovny M. K. Robuše. Z divadelního
prostředí je jediný snímek: Mahen spolu s Vítězslavem Nezvalem
a Jindřichem Honzlem po premiéře Klauna Čokolády v pražském
Novém avantgardním divadle (1933). Fotokopiemi starších fotografií
jsou snímky Mahenovy původní rodiny. Zajímavou kuriozitou je
snímek restaurace slavnostně vyzdobené k Mahenovým padesátinám.
Další částí je fotodokumentace brněnských bydlišť, pracovišť
i oblíbených Mahenových míst na Moravě a na Slovensku: jak bylo
výše uvedeno, mnohé tyto snímky vznikly pro potřeby výstavy z roku
1957. Rozsáhlá a podrobná je též fotodokumentace této výstavy:
snímky zachytily vzhled instalace v sálech i podobu jednotlivých
panelů. Tematicky do této skupiny patří také záběry z roku 1939:
Mahenův stůl v knihovně krátce po jeho smrti s portrétní fotografií opatřenou černou páskou, dva snímky davu před Divadlem Na
hradbách, odkud byl vypraven Mahenův pohřeb, a pohled na katafalk
ve foyeru, dále fotografie výkladu knihkupectví Arnošta Píši, pietně
upraveného na Mahenovu počest po jeho smrti. Záběry z Českomoravské vrchoviny zachycují odvoz kamene pro Mahenův hrob (1951).
Rozsáhlý soubor dokumentuje odhalení pomníku v parku u brněnského Janáčkova divadla (1976).
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Poměrně malá je skupina snímků věnovaná inscenacím Mahenových her: v titulní roli Janošíka jsou zachyceni Václav Jiřikovský (1910)
a Jaroslav Vojta (1918), mladý Rudolf Walter byl Haralou, později
vytvořil roli Šándora. Více fotografií pochází z inscenace Chrousta
(Krajské oblastní divadlo v Brně 1952). Existuje také poměrně rozsáhlá fotodokumentace amatérského nastudování hry Nebe, peklo, ráj
(Brno 1957, viz též soubor Tisky). Zmiňme i několik snímků z filmové podoby Janošíka (1935).

VÝTVARNÁ DÍLA
Tato skupina zahrnuje akvarel Jiří Mahen a jeho redakční druhové
z Lidových novin Václav Karásek a dr. František Klusáček od Františka
Jandy s vepsanými Mahenovými verši (duben 1913). Dále je tu portrétní kresba Jana Kobzáně (tuš, 1938), podepsaná i Mahenem,
a nedatovaná portrétní kresba Jaroslava Krále (tuš, asi z první poloviny dvacátých let). V oddělení jsou též uloženy dvě varianty Mahenovy busty od Vladimíra Preclíka, patřící do cyklu Generace avantgardy (výstavu připravilo pracoviště roku 1987): prvotní dřevěný
artefakt (1959) byl posléze odlit v bronzu. Miloš Slezák vytvořil
mahenovskou pamětní medaili a plaketu. Ve fotokopiích jsou pak
uchovány další portrétní kresby nebo karikatury. Jejich autory jsou
nejhojněji Jaroslav Král a Eduard Milén, dále například František
Hlavica, Miloš Jiránek, Jan Kobzáň nebo A. V. Hrska.
Do této podkapitoly můžeme zařadit rovněž originální panely
z výstavy Brno Jiřímu Mahenovi. Jde o cennou dokumentaci dobové výstavní prezentace, autentické předměty dokládající způsob
výstavní práce před šedesáti lety. Podkladová hobra panelů je polepena různobarevným papírem, na ní jsou upevněny fotografie s popisky tištěnými na bílém papíře, pravoúhlou kompozici plochy
podtrhují bílé linky. Při instalaci ve vitrínách byly panely doplněny
textiliemi.
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AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Na podzim roku 1992 – u příležitosti 110. výročí Mahenova narození a po zásadní společenské změně v listopadu 1989 – pořádalo
tehdejší Literární oddělení MZM besedu Co žije z Mahena. Moderoval ji Jiří Hájek, Mahenovo dílo představil literární vědec Štěpán
Vlašín; režiséři Alois Hajda a Miloš Hynšt vzpomínali na svou práci
při uvedení jeho her a upozornili na Mahenovy stále aktuální myšlenky. Ukázky z Mahenova díla přednesl člen činohry tehdejšího
Zemského (dnes Národního) divadla v Brně Ladislav Lakomý.
Z této akce byl pořízen amatérský videozáznam (100 minut, autor
neuveden). Ve fondu gramofonových desek nalezneme pouze jednu,
zčásti věnovanou Mahenovu dílu: dvojalbum Významné inscenace
Mahenovy činohry v Brně (Supraphon, Gramofonový klub, 1973) obsahuje též úryvek z nastudování hry Mrtvé moře v režii Miloše Hynšta.

MAHENOVSKÝ MATERIÁL
V JINÝCH FONDECH
ODDĚLENÍ DĚJIN LITERATURY
Mahenovské dokumenty dále najdeme v pozůstalosti básníka
a později rozhlasového pracovníka Dalibora Chalupy: Mahenovy
rukopisy, Chalupovy texty a dopis Karly Mahenové. Mahenův proslov
při odhalení pamětní desky na rodném domě Otýna Břeňka ve
Vranovicích (1934) se dochoval ve dvojí verzi strojopisu a částečně
v rukopisném konceptu. Rozsáhlý, perem psaný manuskript Dalibora Chalupy Hra se stíny. Tříšť vzpomínek na Jiřího Mahena je osobním
vyjádřením úcty k umělci a příteli, strojopis Vzpomínka na Jiřího
Mahena (projev u příležitosti Mahenova úmrtí, pravděpodobně napsaný pro Radiojournal) je stylizován více bilančně. Počátkem června 1939 Karla Mahenová poslala Chalupovi poděkování za pohřební
řeč, proslovenou ve vestibulu Zemského divadla.
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ODL spravuje také několik předmětů spjatých s osobností Vítězslava Nezvala: jedním z nich je rukopis jeho básnické knižní prvotiny Most. Kniha vyšla péčí Jiřího Mahena u brněnského knihkupce
a začínajícího nakladatele Stanislava Kočího (1922), v rukopise najdeme Mahenovy vpisky. Mahenovský materiál se nachází i ve fondu
amatérské sběratelky Jany Čechové: kromě ateliérové portrétní
fotografie je to snímek Mahenovy domácí pracovny, nedatovaný
strojopis o krizi nakladatelského podnikání, rukopisné poznámky
k přednášce o výchově dospělých, rukou psané knihovní kartotéční
lístky a tištěné poděkování manželky za kondolenci. Nedatovaný
dopis s otázkami pro Svaz knihkupců a nakladatelů Republiky československé do časopisu Československý knihkupec poslal Mahen
Antonínu Kleinwächtrovi, stejně jako vizitku s objednávkou knihy
(adresát byl autorem úpravy výkladní skříně po Mahenově smrti).
Fond sbírkových knih a příruční knihovna ODL nabízejí k prezenčnímu studiu starší i novější vydání Mahenových děl (včetně
prvních). Sbírkové předměty spjaté s jeho osobností spravují též
Oddělení dějin divadla a Historické oddělení MZM.

VYUŽITÍ FONDU
Z mahenovského materiálu nynějšího ODL čerpaly především
interní výstavy. Kromě již uvedených to byla v roce 1982 výstava
Ulička odvahy Jiřího Mahena a Rudolfa Těsnohlídka. Výstava ODL
Být čtenářem v městě Brně… (2004–2005) zasvětila jeden z oddílů
založení brněnské Městské knihovny a roli Jiřího Mahena. Rok 2010
přinesl velkou prezentaci materiálu MZM v pražském Národním
muzeu: výstava Poklady Moravy v části věnované literatuře připomněla rozsah a význam Mahenova díla. A činí tak i první stálá literární expozice MZM Corpus litterarum. Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách, přístupná veřejnosti od roku 2013.
Expozice MZM Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století,
otevřená v roce 2017 u příležitosti 200. výročí založení této instituce,
nabízí v oddílu věnovaném dění naší první republiky bustu Jiřího
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Mahena od Vladimíra Preclíka a kolekci brožur Nápady a výpady.
Prezentuje také předmět spravovaný Historickým oddělením MZM:
pamětní knihu Výstavy soudobé kultury, kterou Mahen opatřil
úvodním slovem. Části videozáznamu pořadu z roku 1992 měli
možnost zhlédnout návštěvníci dvou výstav, taktéž pořádaných
u příležitosti oslav 200. výročí založení MZM: krátký monolog
Jiřího Hájka o Mahenovi byl součástí výstavy Chvála sběratelství
(2017–2019), delší sestřih byl promítán na výstavě Oddělení dějin literatury (2017). Sbírkové předměty ODL posloužily též při přípravě
instalací v Mahenově památníku, součásti Knihovny Jiřího Mahena,
a to jak první expozice, otevřené roku 1992, tak její rekonstruované
podoby, přístupné od jara 2019. V celém fondu nachází vhodné podklady periodický tisk, čerpali z něj scenáristé pořadů pro Dům
umění nebo pro rozhlas.
V roce 2019 několik brněnských institucí připomnělo osmdesát
let od Mahenovy smrti. ODL připravilo akci Mahen. Mahen? Mahen!,
v jejímž rámci prezentace v tramvaji (Myšlenky pro třetí tisíciletí)
a panely v ulicích (Brněnskými cestami) čerpaly především z vlastního
mahenovského fondu. Diskusní pořad na téma Co žije z Mahena II
(konal se v Dietrichsteinském paláci 28. září 2019) doplnily části
videozáznamu besedy z roku 1992 a několik panelů výstavy z roku
1957: i tento pořad byl zaznamenán a stal se tak součástí sbírkového
materiálu.
Jako každý muzejní či archivní fond i materiál ODL spjatý s životem a tvorbou Jiřího Mahena je jak bohatým svědectvím o autorovi
a jeho době, tak i výmluvnou výpovědí o časech následujících,
o recepci dané osobnosti, o pochopení a výkladu jejího díla, o síle
jejího vlivu. Pozůstalost Jiřího Mahena není bohužel uložena na
jednom místě, ODL spravuje pouze její část: většinu materiálu předala Karla Mahenová Památníku národního písemnictví v Praze
(inventář byl vydán roku 1961).
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Dopis Jiřího Mahena Miroslavu Ruttemu z 30. listopadu 1917
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Programový leták inscenace Husy na provázku v divadle Větrník
z 15. září 1942
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Programový leták pořadu k uctění Mahenovy památky z roku 1940
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Summary
The monograph introduces readers to Jiří Mahen (1882–1939), an
important figure of Czech culture between the two world wars, and
his diverse creative activities. It opens with a prologue by the editor,
Jiří Poláček, who is also the author of the first chapter, “Poet of lifelong
integrity“, where he outlines Mahen’s life path, details the
circumstances of his tragic death, and characterizes his poetic, prosaic
and dramatic works as well as his friendships with other personalities
of cultural life. The second chapter, called “Friends of freedom: the
circle of friends from the time of Mahen’s studies in Prague” has
been contributed by Marek Krejčí. He discusses the years when
Mahen studied at the Faculty of Arts in Prague and his activities
associated with the anarchist movement, offering portraits of his
friends from those years, some of whom inspired characters in
Mahen’s debut novel Kamarádi svobody (1909, Friends of Freedom).
The same novel is addressed in the chapter contributed by Martin
Tichý, called “Three novels of the youth: on the context of Friends
of Freedom”. Tichý chose to analyse the reception of the novel by his
contemporaries, alongside the reception of Mládí (1909, Youth) by
Zdenka Hásková and Stříbrný vítr (1910, Silver Breeze) by Fráňa
Šrámek. The first section of the volume closes with “Greetings to
the free homeland: discursive analysis of a poem by Mahen written
in response to the events of 28 October 1918”, a chapter by Pavel
Večeřa.
The second section of the book opens with the chapter by
Veronika Valentová, “Shorter early plays by Jiří Mahen”. The author
analyses less known plays by Mahen – Juanův konec (1905, Juan’s
Demise), Úspěch (1906, Success), Klíč (1906, The Key), Na horách
(1907, In the Mountains) and Josef se vrátil (1919, Joseph is Back).
The early plays by Mahen also include Janošík (1910, Janošík), a play
staged by Brno National Theatre at the end of 2018, in a radical
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adaptation by Martin Františák. This performance is discussed in
chapter “Mahen Revisited in Brno National Theatre” by Marek
Lollok; the chapter offers a detailed analysis of the adaptation by
Františák, with rather critical conclusions. In another chapter, “Husa
na provázku Theatre and Jiří Mahen”, Petr Oslzlý characterizes
the emergence, development and specifics of the famous theatre
based in Brno, which – due to political reasons – had to operate under
the title Divadlo na provázku for a number of years. Having worked
with the theatre for a number of years, the author is drawing on his
own experience, and is revealing the links between the theatre
and Jiří Mahen, especially his own book Husa na provázku (1925;
Goose on a String).
The second part of the book also includes two chapters exploring
links between Jiří Mahen on the one hand and František Obzina and
Jan Mukařovský on the other. The first of the two chapters, “Jiří
Mahen and František Obzina” by Vladislav Raška, offers a portrait
of the printer and publisher based in the town of Vyškov (1871–1927)
and gives an overview of the production of his printing company and
editorial house. The author uses the correspondence between the
two men to examine the friendly and also business-oriented
relationship between them. The chapter also outlines the history of
the printing company after Obzina’s death, when it was run by his
son-in-law Alois Báňa. In the following chapter, “Jiří Mahen and Jan
Mukařovský”, Ondřej Sládek describes the relationship between
these two figures, focusing on the contribution by Mukařovský
into the volume published on the occasion of Mahen’s 50th birth
anniversary; he also makes an original contribution by analysing
Mahen’s handwritten notes found in the volume by the Prague Circle
of Linguistics Spisovná čeština a jazyková kultura (1932, Formal Czech
and Language Culture).
The last section of the book contains three chapters. In his chapter
“Jiří Mahen and the Association of Public Librarians”, Jaromír
Kubíček outlines the history of Czech lending libraries between
the two world wars, focusing on the role Jiří Mahen played and the
organizations associating librarians at that time: the Association of
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Czechoslovak Librarians and Their Friends, the Association of Public
Librarians, and the Central Association of Czechoslovak Librarians.
The author of the next chapter, “Mahen’s Landscapes from the
perspective of a landscape ecologist”, Jan Lacina, focuses on
landscapes Mahen was spending times in or visiting. These included:
the landscape around Čáslav, north Bohemia around Dubá, the
landscape around Hodonín, Brno and surroundings, and south
Moravia around Pálava Hills.
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Poznámka:
Jmenný rejstřík zahrnuje pouze jména uvedená v jednotlivých kapitolách,
nikoli v soupisech pramenů a použité literatury, ale ani v anglickém resumé. Neobsahuje rovněž stránkové odkazy na Jiřího Mahena.
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Kolektivní monografie zahrnuje studie dvanácti autorů z několika
pracovišť, mimo jiné z Masarykovy univerzity, Slezské univerzity,
Moravského zemského muzea či z Janáčkovy akademie múzických
umění. Úvodní kapitola představuje nástin Mahenova života a jednotlivých složek jeho mnohostranné tvorby. Další kapitoly přibližují Mahenova studentská léta, dobový ohlas jeho prvního románu
Kamarádi svobody a báseň, kterou roku 1918 reagoval na vznik
republiky. V následujících kapitolách jsou analyzovány Mahenovy
rané hry, inscenace upravené verze dramatu Janošík v Národním
divadle Brno a spojitost Divadla Husa na provázku s Mahenovou
stejnojmennou knihou. Autoři ostatních kapitol se zaměřují na
Mahenův vztah k vyškovskému tiskaři Františku Obzinovi a literárnímu vědci Janu Mukařovskému, na jeho roli v knihovnických spolcích a na jeho oblíbené krajiny. Monografii uzavírá soupis Mahenovy pozůstalosti uložené v Moravském zemském muzeu.

