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Ve stnu pandemie
J i ř í P o l á č ek

Rok 2020 byl poznamenán virovou pandemií, navíc v jeho průběhu
odešly dvě osobnosti, jež se dlouhodobě zabývaly Mahenovou tvorbou.
21. března zemřel ve věku šestasedmdesáti let docent Jan Lacina, který měl
v Milíři rubriku Krajiny Jiřího Mahena a jemuž v tomto čísle věnujeme
speciální vzpomínkový blok. 13. srpna se uzavřela životní pouť docentky
Věry Vařejkové: bylo jí devětaosmdesát let. Dlouho působila na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity, přičemž se zaměřovala na literaturu pro děti
a mládež. Vydala publikaci Pohádky Jiřího Mahena (1992, rozšířené vydání
1996), o Mahenově tvorbě nadto psala v Brněnském večerníku či v časopisech
Ladění a Komenský.
Na uvedený rok ovšem připadlo i několik výročí. 22. března uplynulo
sto let od narození Ludvíka Kundery (zemřel 17. srpna 2010), básníka, dramatika, překladatele i výtvarníka, bratrance Milana Kundery. Byl dlouholetým předsedou Společnosti Jiřího Mahena, takže stál též u zrodu Milíře:
tuto skutečnost připomínáme přetištěním jeho úvodníku k prvnímu číslu.
29. srpna se dožil devadesáti let nejstarší člen našeho spolku profesor Jan
Šmarda, bratranec básníka Ivana Blatného, působící řadu let na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity.
Pokud se vrátíme k předchozímu číslu Milíře, reakci na něj poslal redakci
syn Františka Halase profesor F. X. Halas (ve dvou dopisech z 10. a 12. února). Spisovatelka Ludmila Klukanová toto číslo představila 3. března čtenářům Jihlavských listů a anotace na něj vyšla v knihovnickém časopisu Duha
1/2020. Divadelní kritik Vít Závodský o něm informoval 15. května v „mediální doméně jihomoravských novinářů“ BRNOŽurnál a 8. června v Týdeníku Rozhlas.
Časopis Česká literatura 2/2020 otiskl anotace dvou příspěvků ze zmíněného čísla: mé studie o vztahu Jiřího Mahena a Františka Halase a studie
Marka Lolloka o Mahenově hře Dezertér (Lollok také přispěl heslem o kníž-



ce Husa na provázku do divadelní revue Theatralia z roku 2019). Mimoto
v čísle 1/2020 referoval o příspěvcích Hany Kraflové, Jana Laciny a Vladimíra
Novotného z Milíře 20/2018. Stojí rovněž za zmínku, že Novotného studii
z tohoto Milíře (Mahen v mnoha podobách) glosoval Dalibor Tureček
v kolektivní monografii Impresionismus v české kultuře 1880–1920 (2020).
A mahenovské akce? V roce 2019 jich proběhlo hodně (souhrnně jsem
o nich pojednal pod názvem Brněnský rok s Jiřím Mahenem v Bulletinu SKIP
4/2019), ale letošní rok byl na ně chudý. V Mahenově památníku jsem měl
15. ledna přednášku Novinář Karel Čapek, o níž Radana Koudelová informovala ve Zprávách Společnosti bratří Čapků číslo 136. Vladislav Raška
vystoupil 27. ledna s pořadem Bratři Čapkové, Mahen a Obzinova tiskárna
ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka. V březnu jsme chtěli v Mahenově
památníku zahájit přednáškový cyklus Básníci Mahenovy generace, leč to
už přišla řečená pandemie. Po jejím částečném ústupu jsem zde 24. září
přiblížil poezii S. K. Neumanna, o devět dnů dříve se tu konalo Ohlédnutí
za Janem Lacinou – a tím naše akce skončily!
Je nasnadě, že se nemohla uskutečnit ani setkání členů Společnosti
Jiřího Mahena, jimž si dovolím připomenout placení členských příspěvků
(nejlépe na účet 254733159/0300). Do října jich zaplatilo pouze dvanáct.
Jde stále jen o sto korun, což dnes není nijak závratná suma, přitom budeme
muset zaplatit nejenom tento Milíř, nýbrž i sborník z loňské mahenovské
konference.
A nyní už k následujícím příspěvkům. František Všetička analyzuje báseň Balada z Mahenovy první básnické sbírky Plamínky, zatímco Vladimír
Novotný se zaměřil na jeho prozaický debut, jímž je povídkový soubor
Podivíni (obě knížky vyšly v roce 1907). Poté osvětluji vztah Jiřího Mahena
a Arna Nováka, od jehož narození uběhlo sto čtyřicet let. Následuje zmíněný úvodník Ludvíka Kundery a stálá rubrika Z dílny Jiřího Mahena,
která reflektuje mimo jiné Mahenovu účast ve třech anketách z roku 1928.
Další stránky vyplňuje řečený blok vzpomínek na Jana Lacinu, tvořený
texty jeho čtyř přátel. Číslo uzavírá recenze mé knížky Bratři Čapkové od
Víta Závodského a anotace monografie o Ondřeji Sekorovi.   



Balada Jiho Mahena
F r a n t i š ek V š e t i č k a

Rok 1907 byl pro Jiřího Mahena šťastný, neboť v něm dvakrát debutoval.
Jednak jako prozaik povídkovou sbírkou Podivíni, jednak jako básník pamfletem Černovská masakra a sbírkou Plamínky (v témže roce vydal zároveň
drama Klíč). Výrazný ohlas získaly Plamínky, jež vyšly nákladem Časopisu
pokrokového studentstva. Náročný F. X. Šalda sbírku ve Volných směrech
pod pseudonymem Quidam s jistými výhradami uvítal, jeho nejkonkrétnější postřeh se vztahoval k baladické notě Mahenových básní:



„Bylo by třeba pregnantní a typické formy, jakou má stará balada se svým
refrénem a jinými elementy stylového paralelismu – ale ovšem přenesené na
daleko složitější duševní děje. A p. Mahen jest vskutku nejšťastnější, kde,
ať vědomky, ať nevědomky, blíží se baladické formě. Nutí ho k umělecké
koncentraci, a té jest mu na ten čas co nejvíce třeba.“1
Když Šalda formuloval tato slova, měl nepochybně na mysli především
Mahenovu Baladu, která je předmětem následujícího výkladu.

B a l a da
Na jeho prsou nikdy neležel
svět v rozmaru a v krotkém nebezpečí.
Dědictví malé po otci jen měl –
to vedle hrubých, neurvalých řečí
		 kus chleba – nůž.
Nad jeho hlavou nikdy neplály
snad hvězdy proto, aby potěšily.
Šel život hluše někam do dáli,
a dvě jen věci v tomhle světě zbyly:
		 kus chleba – nůž.
Však chléb měl často příchuť trpce zlou,
a nůž byl často – ocel hladová.
Šel chudák blátem, pustou temnotou.
Co dneska na svém srdci uschová?
		 Kus chleba – nůž.
Hřát horkým tělem chtěl pak tělo cizí,
leč žena dobrá z cesty uhýbala,
a ta, co na všech, na všech polích sklízí
ta ještě dárek nově nový dala:
		 kus chleba – nůž!
1

ŠALDA, F. X. Kritické projevy 6. Praha: Melantrich, 1951, s. 264.



Let dvacet snášel svoje utrpení,
let třicet kráčel stále bez cíle.
Nevěřil, pro něj že se něco změní.
Co špinavá mu kryla košile?
		 Kus chleba – nůž.
Však dozrál. V den, kdy na Golgotě zmíral
ubohý Kristus, žebrák hořce lkal.
Ponejprv slzy bídy z očí stíral.
Ponejprv srdce jemu pobodal –
		 nůž – bez chleba…
A přešel rok. Nůž ostřím šedě svítí.
Po spravednosti srdce zavzdychá.
Ulicí blázen na večer se řítí
a tato slova hřímá do ticha:
		 Buď chléb – či nůž!
Hned roste poplach. Ryk se vzmáhá, vzmáhá.
Zabíti blázna káže potřeba.
Ponejprv lid však blázna zabít váhá.
Výhružně vzduchem mstivé ostří svítí –
		 nůž bez chleba… 2

S t ro f i c k á

s t ru k t u r a

Námětem této básně je vzdorné živoření individuí, jež Mahen později označoval souslovím kamarádi svobody. Zmínku o protagonistovi činí básník už
v incipitu, který má aliterující (nikoli aliterační) ráz: Na jeho prsou nikdy neležel. Aliterace je ve vstupní strofě podpořena třemi obdobnými rýmovými
výrazy: nebezpečí – neurvalých řečí – nůž.

2

MAHEN, Jiří. Plamínky. Praha: Časopis pokrokového studentstva, 1907, s. 81–82.



Shodná situace (včetně aliterace) se vyskytuje na začátku druhé strofy:
Nad jeho hlavou nikdy neplály. Tato spojitost (odkazová a aliterační) naznačuje, že první a druhá strofa tvoří introdukci básně.
Baladický příběh kulminuje v šesté strofě, v níž dochází k závažnému
časovému zlomu, třikrát zdůrazněnému: V den, kdy na Golgotě zmíral ubohý
Kristus – Ponejprv – Ponejprv. Kulminační strofa tak vymezuje časový předěl.
(Den, kdy na Golgotě zmíral ubohý Kristus byl podle hebrejského kalendáře
14. nisan, jehož název bezděčně koresponduje s aliterací vstupních veršů
první a druhé strofy.)
Časové určení ponejprv se opakuje v závěrečné strofě: Ponejprv lid však
blázna zabít váhá. Časové vymezení v kulminační strofě se týkalo protagonisty, v závěrečné strofě se vztahuje k okolnímu světu, který s ním rozpačitě sympatizuje.
Kulminační strofa je podtržena mimo jiné také tím, že v ní Mahen poprvé změnil refrén: nůž – bez chleba… Toto znění tvoří pak explicit celé
básně. První změna refrénu tak signalizuje finále příběhu.
Představovaly-li první dvě strofy strofy introdukční, pak poslední dvě
tvoří sloky finální. Od kulminační strofy jsou odděleny rovněž temporálně:
A přešel rok.
Spolu s kulminační strofou finální strofy vymezují nastalý stav hned na
svém počátku: Však dozrál – A přešel rok – Hned roste poplach. Z hlediska
skladby verše je nejúdernější sdělení v závěrečné strofě, poněvadž Hned
roste poplach tvoří hemistich.
Vyhrocování děje vede k tomu, že se ve finálních strofách rozpadají verše do jednotlivých krátkých vět:
		 A přešel rok. Nůž ostřím šedě svítí.
		 Hned roste poplach. Ryk se vzmáhá, vzmáhá.
Jde o počáteční verše finálních strof, které navodí atmosféru obou slok.
Pravidelné rýmové schéma jednotlivých strof ababc básník v závěrečné
sloce pozměnil na abacb, takže potřeba se nyní rýmuje s konečným bez chleba.
Předposlední rýmové ostří svítí se pak rýmuje s prvním veršem předchozí
strofy: ostřím šedě svítí. Opakuje se nejen rýmové slovo, ale také výraz s ním
spjatý (ostří). Rýmové sepětí ostří svítí – ostřím šedě svítí zároveň stvrzuje, že
finále Balady sestává ze dvou strof (v introdukci toto sepětí vytvářely především vstupní verše první a druhé strofy).



Výrazný svorník básně představuje dále refrén, který má v prvních pěti
strofách shodný ráz – předkládá v nich vždy dvě potřebnosti: a dvě jen věci
v tomhle světě zbyly. Ve zbývajících třech strofách, tj. v kulminační a finálních,
se dvě věci zúží v jedinou: nůž – bez chleba, buď chléb – či nůž! Protagonistova
situace se počínaje kulminační strofou jednoznačně vyhrocuje.
Pozůstalé věci, jež protagonista zdědil, mají sestupný ráz. V první strofě
jsou tři – hrubé řeči, chleba a nůž, v druhé až páté strofě jde o dvě věci
a v šesté až osmé o věc jedinou.
Protagonista básně je v průběhu děje různě označován – v třetí strofě
jako chudák, v šesté jako žebrák a v sedmé a osmé jako blázen. Jeho označení v šesté, sedmé a osmé strofě Mahen v rámci verše zvýraznil tím, že je
vložil na konec prvního hemistichu (v sedmé a osmé strofě) a na začátek
druhého hemistichu (v šesté a osmé strofě), čímž dokázal, že ctí zákonitost
a strukturu verše.
Označení protagonisty se v Baladě dvakrát stupňuje. Nejprve kvantitativně – označení chudák a žebrák je použito pouze jednou, kdežto blázen
třikrát (1 – 1 – 3). Posléze je protagonista stupňován také opačným směrem,
ne klimaxovým, ale antiklimaxovým: chudák – žebrák – blázen. Antiklimax
se nakonec vyhrocuje v tom smyslu, že váhající lid začíná s bláznem částečně sympatizovat. Antiklimax tohoto druhu koresponduje s antiklimaxem
pozůstalých věcí, jak se obrážejí především v refrénu (3 – 2 – 1).
Architektonika básně má pravidelné uspořádání – počátečním dvěma
introdukčním strofám odpovídá závěrečná dvojice finálních strof. Kulminační strofa je umístěna přesně před strofy finální. Pravidelný ráz mají i strofy
samotné, stejně tak jejich refrén. S touto strukturní pravidelností koresponduje obsahová složka – protagonistův trpký, pasivní život (průběžně se sice
vrací řeč o noži, ten však má pouze výhružný charakter).
Na architektonice Balady se výrazně podílejí tři druhy strof: introdukční,
kulminační a finální. Zbývající strofy jsou ty, v nichž se především kladou
dotěrné otázky. V třetí strofě: Co dneska na svém srdci uschová? V páté strofě:
Co špinavá mu kryla košile? V architektonicky stěžejních strofách se otázky
nevznášejí.



Tr i a di c k á

tendence a refrén

S architektonikou bezprostředně souvisí Mahenova triadická tendence.
V introdukci a posléze v refrénu se sice tvrdí, že dvě jen věci v tomhle světě
zbyly, ale struktura básně napovídá jiné, spěje k triadické výpovědi. Konkrétně: (1) protagonista je trojím způsobem označen: chudák – žebrák – blázen;
(2) poslední označení protagonisty se vyskytuje třikrát; (3) poprvé je protagonista označen až v třetí strofě; (4) navíc v jejím třetím verši; (5) pozůstalé
věci protagonisty jsou na počátku tři: neurvalé řeči – chleba – nůž; (6) vymezeni stavu v posledních třech strofách je trojí: Však dozrál – A přešel rok – Hned
roste poplach; (7) časové určení ponejprv je třikrát konstatováno; (8) aliterující incipit zahrnuje tři členy: na – nikdy – neležel; (9) obdobný tříčlenný
aliterující ráz má první verš druhé strofy: nad – nikdy – neplály; (10) stavebnou osu básně vytvářejí tři druhy strof – introdukční, kulminační a finální;
(11) kulminační strofa je v pořadí šestá [2 x 3]; (12) v kulminační strofě je
třikrát zdůrazněn časový předěl: V den, kdy na Golgotě zmíral ubohý Kristus –
Ponejprv – Ponejprv. Básníkova triadická tendence tak přerůstá v triadický
princip.
Triadický princip je přibližně tak starý jako poezie sama – vyskytuje se
například už v Závišově písni ze 14. století. Z novodobých básníků tento
tektonický princip použili Vítězslav Nezval v Manon Lescaut a František
Hrubín v Lešanských jesličkách.3
Mahenova Balada má však některé rysy, které jsou vlastní také tvůrcům
jeho generace. Především je to úsečná intonace, zřejmá zejména ve strofách
vymezujících nastalý stav. Jde o intonaci, jež prostupuje také poezii Viktora
Dyka; Jaromír Studený ne náhodou v souvislosti s Mahenovou prvotinou
píše o „vlivu úsečné intonace dykovské“.4 Součástí této intonace je i rozpad
veršů do krátkých vět.

Viz VŠETIČKA, František. Fenomén formy. Olomouc: Poznání, 2018, s. 128–136.
STUDENÝ, Jaromír. Doslov. In MAHEN, Jiří. Lyrika. Praha: Československý spisovatel, 1958, s. 210.
3
4



Druhý rys, který Jiřího Mahena spíná s jeho generací, je úderný refrén.
Ze soudobých básníků ho maximálně uplatnil především Petr Bezruč
(zejména ve svých baladách).5 Při příležitosti Bezručových pětašedesátých
narozenin Mahen o jeho básnické tvorbě v brněnském rozhlase řekl:
„Bezručova poezie by nebyla taková krásná a velkolepá, kdyby za ní
nebyla drsná duše, červený květ. Možná, že to bylo kouzlo jeho bytosti,
které nás přitahovalo k němu nejsilněji. Čtenář věří této drsné duši všecko.
Co by u jiného básníka vypadalo jako póza, je u Bezruče tragická skutečnost.
Ten člověk opravdu se musel po leta vzpřimovat, neboť mu lehlo skutečně
na šíji jarmo kmene. (…) Bezručova poezie tančila často krvavý tanec na
pokraji šílenství, ale toto šílenství bylo daleko horší než šílenství průměrné:
s člověkem letěl do propasti celý národ.“6
Mahena a příslušníky jeho generace tedy neovlivňoval pouze Bezručův
refrén, nýbrž jeho celkové pojetí skutečnosti.

5
6

Viz VŠETIČKA, František. Bezručova báseň. Olomouc: Poznání, 2018, s. 9nn.
MAHEN, Jiří. Za oponou umění a života. Praha: Československý spisovatel, 1961, s. 60–61.



Hledn, ptrn a vzpomnn
V l a di m í r N ovo t n ý

Příteli impressionisto, potěš nějak mou duši!
  (Jiří Mahen: Renaissance)

Na počátku poznámek k Mahenově rané prozaické tvorbě budiž provedena nejstručnější rekapitulace. Povídková knížka se souhrnným názvem
Podivíni (ani jedna ze zařazeného sexteta příběhů se takto nejmenuje),
čítající rovnou stovku stran, představuje spisovatelův prozaický debut.
Byla opatřena nejlapidárnějším podtitulem „Prosa“ a vyšla v prosinci 1907
v rámci VI. ročníku Moderní bibliotéky v redakci Karla Huga Hilara
v pražské čtvrti Královské Vinohrady. Nešlo ovšem o první autorovu knížku:
tou se stala aktovka Juanův konec z roku 1905, po níž dvě léta nato následovala další dramatická práce, totiž aktovka Klíč, jakož i veršovaný pamflet
Černovská masakra a poté „buřičská“ básnická sbírka Plamínky.
Vesměs tudíž šlo o publikace vydané v témže roce 1907, stejně jako jen
o něco málo později prozaický cyklus Podivíni. Z tohoto hlediska byl Mahenův tvůrčí letopočet 1907 neobyčejně plodný a příznivý; autor v pětadvaceti letech výrazně vykročil vstříc jak poezii, tak próze a zejména dramatu,
kterému se i v příštích obdobích věnoval nejčinoroději. Zároveň ale platí,
že se povídky ze souboru Podivíni dají interpretovat rovněž jako svého druhu přípravná předzvěst ke spisovatelovu generačnímu románu Kamarádi
svobody, dokončenému a uveřejněnému za další dva roky.
Všechny literární texty vznikají v konkrétním kulturním a sociálním
prostoru a v této spojitosti lze na jedné straně konstatovat, že charakter povídek ze souboru Podivíni byl do značné míry utvářen Mahenovým pražským
pobytem, kdy jako mladý „kamarád svobody“ patřil ke kmenovým návštěvníkům legendární „olšanské vily“ Kamilly a Stanislava Kostky Neumannových, salonního hnízda českého anarchismu i literárního. Na straně druhé si



právě v této době Mahen našel stálejší občanské povolání a posléze i zaměstnání, byť nikterak existenčně spolehlivé: opustil totiž metropoli českých zemí
a přijal místo suplenta na reálce ve vzdáleném Hodoníně.
Počínaje školním rokem 1907–1908 v čáslavském rodákovi z různých
důvodů uzrávalo rozhodnutí stát se Moravanem volbou, stejně jako se stalo
v případě jeho generačního druha Rudolfa Těsnohlídka nebo o něco staršího
literárního kritika a historika Arna Nováka. Právě v Hodoníně zastihlo
Mahena vydání jeho prozaické prvotiny a v tomto městě, zanedlouho již
proslulém coby rodiště Tomáše G. Masaryka, se mohl těšit i z její kritické
recepce.
Literárněkritické reflexe Mahenových Podivínů by si dozajista zasloužily samostatnou analýzu, v kontextu našich poznámek je pouze připomeňme, poněvadž byly překvapivě hojné a objevovaly se v tehdejších předních
periodikách. Jak uvádí akademický Lexikon české literatury, první a pohotově napsané recenze pocházely z pera spisovatelova anarchistického přítele
S. K. Neumanna a jeho básnického druha Otakara Theera, další recenzní
ohlasy uveřejnili Arnošt Procházka, Jindřich Vodák a poté
i talentovaná prozaička Božena Benešová, ponejvíce
generační vrstevníci tvůrce
Podivínů. Dnes se zdá být poněkud nezvyklé, že v Pokrokové revui otiskl své vyjádření o knize i její redaktor, již
zmíněný divadelník, básník
a kritik Karel Hugo Hilar.
Marně bychom však hledali
dobové kritické posouzení
Podivínů od Františka Xavera
Šaldy, Karla Sezimy nebo
Františka Václava Krejčího,
ačkoli například Šalda o jiných Mahenových knižních
titulech později psával.



P o di v í n i

v l i t e r á r n í c h p ř í ru č k ác h

Náš věhlasný literární dějepisec Arne Novák, odkážeme-li na jeho mahenovské pasáže v Přehledných dějinách literatury české (jejichž spolupisatelem,
jak známo, byl Jan V. Novák), zjevně kladl mnohem výše Mahena dramatika
(„tkvějícího ve starším impresionismu“), ba i Mahena básníka nad Mahena
prozaika: jeho prozaické tvorbě totiž dopřál ve zmíněných Přehledných dějinách
nejméně interpretačního prostoru. Charakterizuje jeho „výpravnou prózu“
coby impresionistickou a blízkou mladistvé novelistice Šrámkově, načež
upozorňuje pouze na „kroniku studentské bohémy“ Kamarádi svobody (1909)
a na pozdější generační výpověď Nejlepší dobrodružství (1929).
Další spisovatelovy prozaické tituly vypočítává bez sebemenšího hodnocení, poté ale vyzdvihuje Mahenovu „hojnou žeň fejetonistickou“, zvláště
Rybářskou knížku (1921) a cestopisněji laděnou Hercegovinu (1924). To jsou
však v obou případech knížky žánrově i stylově a tematicky téměř nesouměřitelné i s dalšími autorovými ranými povídkovými svazky (Díže, 1911; Dvě
povídky, 1911) nebo s pozdějšími poloesejistickými texty v knize Měsíc (1920)
– a především s prvotinou Podivíni. Na jiném místě Přehledných dějin literatury české ostatně Novák hovoří o Mahenovi značně zdrženlivě a možná až
nevlídně jako o „překotném impresionistovi“.
Ani jiné literárnělexikografické a literárněhistorické příručky nevěnují
Podivínům důkladnější pozornost a vesměs je posuzují v kontextu rané
Mahenovy tvorby, přičemž se zpravidla vyrovnávají s kardinálním problémem,
jak charakterizovat jejich specifickou poetiku. Zůstaneme-li jen u některých
interpretací, kupříkladu v připomenutém Lexikonu české literatury se konstatuje, že spisovatel jak ve svých prvních povídkách, tak i v románovém dokumentu Kamarádi svobody „soustředěně zobrazil deziluzivní svár ideálů
s realitou, citové a erotické zmatky a katastrofy, bolestné vášně a osudy
romantických snílků a ztroskotanců“. Kromě tohoto dlouhého, až neslovníkového líčení se v hesle o Mahenovi rovněž mluví o „hledání hodnot a utváření charakterů“, závažnější je však souhrnná interpretace těchto raných
spisovatelových textů coby „próz dušezpytného ladění“. Vzápětí se v citovaném hesle označují Mahenovy povídky (tentokrát zařazené do knihy Díže)
za „nejtypičtější doklad impresionistické metody“. Co z toho můžeme
vztáhnout na Podivíny?



Dovolme si však jednu drobnou, povýtce anekdotickou a méně již polemickou odbočku, týkající se zmíněných příruček. V roce 1923 vyšel v pražském vydavatelství Lidová tribuna převážně faktografický, pohříchu ne vždy
spolehlivý slovník sestavený F. S. Frabšou s názvem Čeští spisovatelé dnešní
doby. Na straně 87 můžeme vyhledat heslo o Jiřím Mahenovi, který tu řádně
figuruje před Josefem Svatoplukem Macharem a Marií Majerovou, jakož
i před legionářským literátem Jaroslavem Máchou, sestává ovšem pouze ze
tří slov, respektive z pěti: „Mahen Jiří (viz Antonín Vančura).“ Neprodleně
tudíž otočíme na příslušnou stranu 144, kde by měl Mahen/Vančura být, není
tu však po něm ani stopy! Nejprve Emanuel a Vítězslav Valentové a po nich
Vladimír Vašek, ano: pseudonym Petr Bezruč. Smolař Mahen, zkraje dvacátých let již renomovaný spisovatel, zřejmě Frabšovi ze slovníku prapodivně
vypadl. K interpretaci Podivínů by bibliografické heslíčko v tomto slovníku
jistěže nebylo nikterak výrazněji nápomocno, jde však o nepřehlédnutelnou
mahenologickou kuriozitu.
Vrátíme-li se k odborné literatuře, poněkud jiné atributy přiznává autorově povídkové sbírce z roku 1907 taktéž akademická příručka Čeští spisovatelé 19. a 20. století. V nesignovaném medailonu Jiřího Mahena se v souvislosti s jeho prozaickou tvorbou objevují totožné příměry jako v později vydaném
Lexikonu, podstatné je však konstatování, že Mahen „také v próze začíná
podobně jako jeho vrstevníci impresionistickou povídkou“, přičemž přesnější by bylo zdůraznit, že se to týká jen některých autorových vrstevníků.
Poté se ale o Mahenově próze uvádí, že je žánrově velmi rozmanitá, že však
– což má platit i pro jeho rané povídky – „jejím základním sjednocujícím
prvkem je lyrismus, procházející vývojovými proměnami od impresionistické náladovosti po poetisticky uvolněnou fantazii“. Závěrečné označení se
zjevně týká až pozdějších, nikoli předválečných autorových prozaických
textů. A co se zde rozumí onou impresionistickou metodou? Nuže, má se
projevovat jednak v „mnohotvárnosti drobných próz“, jednak ve skutečnosti, že se v prozaickém souboru „střídají črty, povídky, nápady a úvahy“. Nic
z toho v šestici debutantských povídek z Podivínů ještě nenalezneme.



V ý k l a dy

v s y n t e t i c k ýc h ko m pe n di í c h

Stále je ovšem záhodno potýkat se s kardinálním interpretačním problémem, jak se s Mahenovou ranou tvorbou – a tudíž i s jeho prozaickou prvotinou Podivíni – vypořádávají literárněhistorická syntetická kompendia.
Například akademické Dějiny české literatury IV, napsané z valné části v šedesátých letech 20. století a vydané po úpravách až o čtvrt století později.
František Buriánek v nich bohužel autorovy postjuvenilní povídky naprosto
pominul a připomněl pouze jeho první román Kamarádi svobody. Zároveň
Mahena začlenil do té části nastupující literární generace, která tenkrát podle Buriánka „s vášnivým zaujetím“ vnášela do literární tvorby i literárního
života své „kritické protesty proti společenskému řádu, proti potlačování
svobody a plnosti života“ a (veškerou?) českou prózu na počátku 20. století
„podstatně ovlivnila svým vyhraněným hodnotícím vztahem k životu i svým
osobním prožitkem“. Nicméně se zdá, že tyto tendenční floskule nejsou
příliš souměřitelné s prvopočáteční Mahenovou poetikou a estetikou.
O poznání výstižnější se zdá být Buriánkova následující sentence, podle níž
zmíněné pokolení „podstatně přispělo k subjektivaci vypravěčského stylu“:
toto konstatování se již dá s nezbytnou dávkou tolerance vztáhnout rovněž
na povídky z Podivínů.
O autorově prozaickém debutu se tedy v akademických Dějinách nepraví zhola nic, některá tvrzení týkající se Kamarádů svobody je však možné či
přípustné jakoby proti proudu času uplatnit též na dříve napsané a vydané
Podivíny: například že v uvedeném generačním románu Mahen snad i přesvědčivěji než raný Šrámek „zaznamenal vnitřní rozpolcenost generace“
a že do této poloautobiografické knihy „promítl svůj stálý vnitřní svár mezi
kladem a záporem, mezi vírou a skepsí, mezi buřičským sebevědomím
a náladami rezignace a tragické marnosti“. Úvahám o impresionismu, o lyrismu nebo o „dušezpytnosti“ Mahenova jitřivého vypravování  se Buriánek
nicméně vyhýbá na příslovečné stovky honů. Zároveň ovšem o autorově
básnické prvotině Plamínky, vydané ve stejném roce jako Podivíni, tvrdí, že
stála na počátku cesty české poezie „od anarchistické revolty k ocenění
kladů života a darů země“, ergo cesty, která později „znovu přivedla básníky
ke společenství s lidem“. Na raného Mahena posléze badatel pohlíží jako
na tvůrce, který přinejmenším jako básník měl zkraje minulého věku své



místo na „revoluční společenské frontě“. Pro povídky z knížky Podivíni to
neplatí ani náhodou.
Bez jakýchkoli pochybností by bylo možné si vystačit rovněž s nejpovšechnějším, byť věcně dozajista výstižným označením Podivínů coby textů
„plných melancholické erotiky a skeptických, ironizujících hrdinů“, jak
Mahenovu povídkovou prvotinu charakterizuje kupříkladu Štěpán Vlašín
v novodobé vlastivědné publikaci Literární Morava. Právě tak se zdá být
bezchybné nic neříkající konstatování česko-francouzské slavistky a komparatistky Hany Voisine-Jechové v Dějinách české literatury (určených francouzským vysokoškolákům), podle níž Mahen coby básnický reprezentant
literární moderny, směřující od impresionismu k vitalismu, „napsal řadu
povídek“. Znamená to, že rovněž v nich – rozuměj také v Podivínech, posléze též v Díži – jsme svědky neúhybného autorova směřování od impresionistické poetiky k poetice vitalistické? A poté v poválečném údobí k poetice
poetistické?

S y m bi o t i c k ý

c h a r a k t e r p ov í d e k

Po více než sto deseti letech můžeme přijít s literárněhistorickou hypotézou, že šestice raných Mahenových povídek, počínaje vstupními prózami
Renaissance a Portrét a konče Věčným dnem a Sponkou, nemají vysloveně ani impresionistický, ani vitalistický, ba ani „dušezpytný“ charakter
(třebaže tyto postupy či momenty se v nich zhusta objevují) a že jejich
narativní zacílení je z hlediska autorského postoje výrazně symbiotické.
Navíc natolik symbiotické, že s přihlédnutím k autorovu důrazu na niterné
prožitky a psychologické zážitky pocitově a generačně značně spřízněných
postav je záhodno mluvit také o určitých protoexpresionistických motivech
a situacích.
Tyto motivy a situace se ještě zdaleka neprezentují v intencích expresionistické literární a umělecké avantgardy z meziválečné doby. Ne náhodou
sám autor předznamenává, že společným jmenovatelem jeho prvních čili
předválečných povídek je či byla „touha po lepším budoucnu“. Moment
generační, avant la lettre i futuristický (příznačně se zde mluví též o „sopkách
nově se rodícího světa“), do určité míry ale také protoexpresionistický.



Na Mahenova vyprávění, zařazená do jeho prozaické prvotiny Podivíni,
však můžeme rovněž pohlížet jako na povídky dominantně lyrické, navíc
psané začínajícím básníkem, tudíž i jako na svého druhu básnické povídky.
Ze všeho nejvíce to však jsou povídky s cílevědomě exponovaným generačním vyzněním, jde tedy také o povídková ztvárnění a vystižení dobového,
ale i nemálo nadčasového generačního životního pocitu. Sám Mahen v předmluvě k Podivínům v náznaku připouští, že prozatím může jít všehovšudy
o pokusy, navíc o „pokusy – snad nedokonalé“. Vzápětí debutující prozaik
přichází s určitou beletristickou definicí, když deklaruje: „Co jsou všechny
tyto povídky? Hledání, pátrání a vzpomínání.“ Jeho jinými slovy doplňme,
že prozatím to má být rovněž aspoň zlomek z „milionu ploch, jež odrážejí
obrazy z mého života“.
Nikoli náhodou je jedna vyznavačská sentence v autorově prozaické
prvotině neopakovatelně lyrická, nadnesená a povznášející, především však
neopakovatelně mahenovská: „A srdce se mi bouří nade vším…“



Ji Mahen a Arne Novk
J i ř í P o l á č ek

Dne 2. března 2020 uplynulo sto čtyřicet let od narození literárního historika a kritika Arna Nováka (1880–1939), syna spisovatelky Terézy Novákové.
Od roku 1920 byl profesorem brněnské filozofické fakulty, byl též jejím
děkanem a rektorem Masarykovy univerzity. S Jiřím Mahenem ho spojovaly
Lidové noviny; v době, kdy začal úzce spolupracovat s jejich brněnskou redakcí (měl v nich externí úvazek), však už Mahen jejím členem nebyl.  
Vztah těchto dvou osobností úzce spjatých s Brnem nebyl příliš souladný, což naznačuje i Mahenův epigram ze sbírky Kozí bobky z Parnasu (1921),
v níž si vzal na mušku například F. X. Šaldu, Jindřicha Vodáka, J. S. Machara, Antonína Sovu, Otokara Březinu, S. K. Neumanna, Fráňu Šrámka,
Viktora Dyka nebo bratry Čapky. Arna Nováka viděl takto:
A já nevím, co mi pořád
při tvých věcech překáží…
že když čtu je, vždy jak byl bych
na číhané, na stráži. –
Pořád jak bych slyšel mlýnek,
v němž jen půl je života.
Teď jde správně… ale nyní
na prázdno jen hrkotá! –
Vždyť to mlynář jistě slyší –
proč neskočí na nohy?
– Vykládá teď mlečům ve dne
mapu hvězdné oblohy…



Nahlédneme-li do Soupisu vědecké a kritické činnosti Arne Nováka, který
roku 1940 vydal „na paměť svého člena“ Pražský lingvistický kroužek, zjistíme, že Novák recenzoval řadu Mahenových děl: mnohé z nich však hodnotil negativně nebo s malým porozuměním. Nejprve posoudil v časopisu
Přehled Mahenovu básnickou prvotinu Plamínky (1907) a v témže periodiku
i povídkový soubor Podivíni (1907). Poté v Lidových novinách referoval
o Kamarádech svobody (1909). V časopisu Lumír zhodnotil básnické sbírky
Duha (1916) a Tiché srdce (1917), načež v časopisu Národ otiskl recenzi hry
Nebe, peklo, ráj (1919). V deníku Venkov recenzoval fantaskní prozaické dílo
Měsíc (1920) a také svazek divadelních promluv Před oponou (1920) a Režisérův
zápisník (1923).

Karikatura Adolfa Hoffmeistera zachycující Arna Nováka
spolu s Vladislavem Vančurou, Josefem Horou a Josefem Pekařem



O dalších Mahenových
pracích psal – kromě zhodnocení básnické skladby
Scirocco (1923) v Lumíru –
v Lidových novinách. Publikoval zde recenze Rybářské
knížky (1921), výboru Básně
(1928) a románu Nejlepší
dobrodružství (1929), jakož
i básnických sbírek Požár
Tater a Rozloučení s jihem,
vydaných v roce 1934. S Jiřím Mahenem se rovněž
v těchto novinách 24. května 1939 rozloučil, přičemž
ho nazval „básníkem životní celistvosti“. Téhož dne
tu otiskl článek Jiří Mahen
a lyrika, k němuž 20. června
přidal další článek nazvaný
Jiří Mahen se učí knihovníkem. Lze ještě dodat, že
napsal jeho heslo pro Ottův
slovník naučný: je obsaženo
v osmadvacátém svazku
této encyklopedie, který
vyšel roku 1909.

Portrét Arna Nováka od Huga Boettingera



Kouzlo Mahenova odkazu
L u dv í k K u n der a

Ze všech knih Jiřího Mahena neznám ani jedinou, kde by to přinejmenším jedenkrát nezazářilo, nezahřmělo, nevytrysklo, nevybuchlo myšlenkami
či nápady absolutní novosti. Někde se tyto pasáže skrývají v úvodu či doslovu (Mahen byl mistr těchto textů k vlastním spisům: byla by z nich krásná
samostatná kniha), jinde nutno hledat „uvnitř“ a vytrvaleji a „meditativním
způsobem“. V každé práci je posléze přítomen Veliký Iniciátor, jímž Mahen
byl a je. V tomto trvalém otvírání dvířek, dveří i vrat, v tomto podněcování
k osvěžujícímu průvanu, v tomto urputném provětrávání, v tomto tvořivém
neklidu, v této duchovní mladosti je stálost a kouzlo a dobrodružství Mahenova odkazu.
     Jak jej z tohoto množství vydolovat?
Jiří Mahen na to odpovídá sám, když
si v roce 1933 připomíná tzv. řemeslné
poznámky Anatola France a trojnásob
si červeně zatrhuje pokyn, který zní:
„Práce s klihem!“ Rozčilovalo ho
automatické jen „vyplňování archů“
a k tomu podotýká: „… to se spraví
tím, že se všechno rozstříhá a slepuje
znova!“ To je podle dnešní terminologie koláž, literární ovšem.
     A podle našeho mínění jedna z možných cest, jak čtenáři a divákovi ulehčit přístup k bohatosti ukryté v díle
tohoto ojedinělého básníka-podněcovatele.

Karikatura Ludvíka Kundery
od Viléma Reichmanna

(Milíř 1/1994)    



Z dlny Jiho Mahena
V roce 1920 Jiří Mahen vydal tři knížky: „studentskou hru o čtyřech
dějstvích“ Chroust (B. Kočí), soubor divadelních promluv Před oponou
(S. Kočí) a svazek fantaskních próz Měsíc (S. Minařík), který naposled vyšel
v roce 1997 zásluhou brněnského nakladatelství Jota s obsáhlou studií Milana
Suchomela a také s doslovem Ludvíka Kundery z předchozího druhého
vydání z roku 1968. Po úvodu, adresovaném velvyslanci Měsíční říše v Praze,
následuje tento text:
„Stůjte a podívejte se! Dnes zase zazářil nejčistším leskem. Kdysi před
věky, před nesčíslnými věky našli ho obři hluboko, hluboko pod námi v pohořích nekonečna, kde hledali pozůstatky bohů. Zbyl po jednom z nich,
zlatá přilba po tom, jehož jméno ztratilo se v propastech hvězd. A byl to bůh:
tělo jeho byla nejbělejší slonovina,
oči černý drahokam, nohy ohnivé
sloupy, mozek diamant, nejslavnější ze všech hmot. Vzali obři zlatou
přilbu, vyhodili ji do prostoru –
letěla tři tisíce dnů a tři tisíce nocí,
zatančila svůj tanec nade vším, co
tu stvořeno bylo, konečně se zastavila nad zemí, po níž kráčel člověk… A teď visí nad námi…, září…,
vzpomíná…, dívá se…
Povídají, že je mrtev. Je to lež.
Není mrtev. Včera bylo mu zase na
chvíli do tance; už se zakymácel
a chtěl se rozeběhnout ve výškách,
kam doletí jenom nejsmělejší z myšlenek. A to deset tisíc milenců
modlilo se k němu a slova přísah
šuměla kolem jeho boků. Všechny



vyhaslé sopky na něm jako by se byly chtěly probudit – jejich jícny se zachvěly, zaúpěly a k sedmdesátému souhvězdí nad námi zalehl praskot a rachot
jako onoho dne, kdy rodil se Tichý oceán a Austrálie na jeho pokraji a kdy
ohromný kotouč prahmoty letěl zlaté přilbě vstříc…
Stůjte a podívejte se!
Běžte a neohlížejte se!! Sjíždí zvolna, ale s děsivou jistotou blíž a blíž.
Okamžik a rozbije drtivou hrůzou všechna okna i všechny stěny našich bytostí a mé duše. Šílenství letí za ním –
– Co tu chceš?
– Chci si s tebou pohovořit!
– Mluv!“

D o pi s y F r a n t i š k u O b z i n ov i
Na počátku dvacátých let se Jiří Mahen sblížil s vyškovským tiskařem
a vydavatelem Františkem Obzinou (1871–1927), který byl – řečeno slovy
Karla Čapka – „mistrem svého řemesla“. V Muzeu Vyškovska je uložen soubor
Mahenových dopisů adresovaných Obzinovi z let 1921–1924. Někdejší ředitel
vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka Vladislav Raška a též člen Společnosti
Jiřího Mahena tyto dopisy přepsal a mimo jiné o nich mluvil na loňské brněnské konferenci Jiří Mahen v množném čísle. Přetiskujeme první dva listy:
v prvním z nich Mahen 21. února 1921 reflektuje svoji návštěvu v Obzinově
tiskárně, v druhém dopisu 31. května 1921 naráží na svoji hru Nebe, peklo, ráj,
jejíž rukopis Obzinovi poslal na výstavu knih vzešlých z jeho tiskárny, dále
zmiňuje rozepsanou Rybářskou knížku a dokončenou komedii Generace.
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. Ale když se člověk nedá, i to se přemůže.



Opakuji Vám, že jsem měl z Vaší podnikavosti upřímnou radost. Seženu-li nějakou zajímavou knížku o knihtisku do knihovny, rád Vás vždycky
s ní seznámím.
S projevem dokonalé úcty
Váš
Jiří Mahen

Milý pane Obzino,
posílám Vám do té výstavky milerád jeden ze svých rukopisů. Je to hra,
která se hrála na Národním divadle v Praze a v níž vystupoval Vojan pohostinsky v Karlíně u invalidů, kde se tak nebezpečně nachladil. Proto jsem
částečně rád, když se rukopisu zbavím.
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
práce, a mám z toho, že Vás osobně znám, radost, jako bych znal umělce
a nikoliv jenom knihtiskaře. 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.
S projevem srdečné úcty
Váš
Jiří Mahen

Tři

a n k e t y z ro k u 19 2 8

K desátému výročí republiky v roce 1928 vyšla v tehdejších novinách
a časopisech řada anket, do nichž namnoze přispěl i Jiří Mahen. „Umělecký
měsíčník“ Volné směry, redigovaný Františkem Kovárnou, Emilem Fillou
a Otakarem Novotným, v čísle 7–8/1928–1929 požadoval zodpovědět tyto
otázky: „co bylo potřeba a co jsme zapomněli udělat v minulém desetiletí
a k jakým novým úkolům nás zavazuje současnost“. Redakce otiskla odpovědi Karla Kramáře, Maxe Švabinského, V. V. Štecha, Arna Nováka či bratří
Čapků a také Jiřího Mahena, který napsal:



„Vaše anketa, vážení pánové, je snad příliš obsáhlá. Kladete otázku, čeho
že bylo zapotřebí v uplynulých desíti letech, co prý jsme zapomněli udělat
a k jakým novým úkolům nás zavazuje současnost. Pokud jde o tu první
otázku, myslím, že by se na ni mohla dát odpověď z bible: Jednoho jest zapotřebí! Tím rozumím, že národ musí vykonat svoje veliké poslání na světě
jako věrný spolubojovník vyšších zájmů. To ostatní všechno bude nám potom
časem přidáno, jako už nám bylo přidáno, i když jsme byli utiskováni a tlačeni ke zdi. Izaiáš prorok viděl kdysi v nejhorší porobě svůj národ jako zrnko,
které vybíhá neustále mezi dvěma mlýnskými kameny, které je rozdrtit
nemohou. Tak i já věřím, že náš národ je povolán k tomu, aby skutečně
existoval. Žádné kameny ho nikdy nerozdrtí. Nese svůj osud v sobě. Nejhorší by bylo, kdyby najednou začal hnít.“
Mahen pak posuzuje situaci v sochařství, architektuře, divadelnictví
a malířství, přičemž s vědomím někdejšího úzkého sepětí literatury s výtvarným uměním soudí, že literatura s ním ztratila kontakt, což „je přece pro
kulturu celého národa na pováženou“.
Deník Národní osvobození zveřejnil 28. října 1928 anketu, v níž se
ptal, co oslovení tvůrci republice přejí do druhého desetiletí. Otiskl odpovědi spisovatelů Antala Staška, Jana Herbena, Fráni Šrámka, Marie Majerové,
Eduarda Basse, Jaroslava Durycha, Františka Langera, Josefa Hory nebo
bratří Čapků, kritiků F. V. Krejčího, Karla Sezimy, Miroslava Rutteho, Františka Gőtze a A. M. Píši či malíře Václava Špály a herce Zdeňka Štěpánka,
a to i s jejich autogramy. Jiří Mahen na položenou otázku odpověděl takto:
„Potřebujeme plno tvůrčího úsilí v kultuře i práci civilizační, v soukromém
životě i v politice. Ještě nestačíme na všechno a vidíme různé mezery, kde
jsme je nečekali. Tyto mezery nemůžeme do budoucna vyplňovat jenom
rušnější prací. Právě tato práce musí dostat daleko intenzivnější tempo
a skutečně moderní rámec, který nebude zejména pokřiven nesnesitelnými
politickými a kulturními ,protislužbami‘. Přeji tedy republice do nového
desetiletí opravdu energické tempo práce na všech stranách a svobodný,
tvůrčí vývoj věcí – pro budoucnost!“
Třetí anketa nazvaná Co nám ještě schází vyšla v časopisu Pestrý týden
43/1928. Vedle Jana Vrby, Josefa Kopty, Edmonda Konráda, bratří Čapků
nebo Miroslava Rutteho v ní vystoupil též Jiří Mahen, který redakci napsal:



„K 28. říjnu letošního roku vypisovat anketu Co nám ještě schází připadá mně hodně groteskní. Snad měla být předmětem ankety jiná otázka:
Čeho máme nadbytek? Ta by se dala lépe a snadněji zpracovati než otázka
Co nám schází, respektive Co nám ještě schází. Trpíme nadvýrobou
čítankových ctností, a co nám schází, opravdu dneska náhodou nevím.
Leda tohle:
Byl nedávno u mne jeden brněnský dramatický umělec, který měl vystupovat v kterémsi divadle v Praze. Když s ním všechno domluvili, ptali se
ho, ke které politické straně patří, a on chudák nevěděl. Scházelo mu tedy
členství nějakého politického útvaru, aby mu nescházelo pranic… Nedávno
byl zase u mne jeden kulturní člověk, kterého potřebovali v Praze. Nějak
jim tam scházel. Za tím člověkem přišel jeho starý přítel, univerzitní profesor,
a vyřizoval mu z Prahy vzkaz, ke které straně prý on, scházející člověk,
patří. Když prohlásil hrdě, že je žákem Tolstého a o politické strany se nestará, zavrtěl starý přítel hlavou a smutně odešel. Vzácná kariéra byla ta tam.
Člověk, který neměl scházet v Praze, bude jí scházet, poněvadž mu schází
to, že schází v některé politické straně.“

Ji ř í M a h e n

o

Pe s t r é m

t ýdnu

V uvedeném časopisu Pestrý týden 47/1928 vyšel Mahenův článek nazvaný Jak si může člověk s Pestrým týdnem popovídat. Je to komentář
k číslu 45, obsahující řadu vtipných glos. K otištěným básním Josefa Macha,
přítele Františka Gellnera a Jaroslava Haška, Mahen podotkl: „Aj, vida, Josef
Mach a pěkné verše! Není zrovna dobře, že se nějak zapomnělo na Macha,
a Mach nedělá dobře, že zapomíná sám na sebe.“ Fotografii slavného malíře
Františka Kupky Mahen komentoval takto: „– Kupka? Pořád krásná hlava
jako před léty! Ta hlava je nějaká neobyčejně mužná a veselá. Jak mohou
o tomhle člověku říkat malíři, že je to divný pavouk?“
Dále si autor Kamarádů svobody vzal na mušku fotografie soch a pomníků T. G. Masaryka. Prezidentova socha v Jaroměři se mu zdála být umístěna „nějak příliš vysoko“ a postrádal u ní „míru člověka“. Poté usoudil, že
„Masaryk v Poděbradech vypadá na fotografii jako Bedřich Smetana“, kdežto na pomníku v Kunčičkách vyhlíží „jako nějaký dopálený Alois Jirásek“.



Ve spojitosti s fotografiemi v Pestrém týdnu Mahen také promluvil
o sobě: „Chtěl jsem kdysi fotografovat všechny zajímavé skupiny keřů
a stromů při Moravě a Dyji a ukázat lidem, jak i strom má svoje tragické
a dramatické momenty, jak vzrůst stromů má svoji jedinečnou dynamiku.“
A v obratu k přírodě Mahen též zavzpomínal na své pobyty na Slovensku,
na chytání pstruhů v Bělé a toulky v horách: „Kde jsou ty časy, kdy jsme se
s Martinem Rázusem dívali na Kriváň a snili o velké túře po všech koutech
Roháčů?“
Stojí ještě za zmínku, že v Pestrém týdnu 48/1928 se Mahen rozepsal
o své hře Nasreddin čili Nedokonalá pomsta (1928), o níž prohlásil, že v ní
„klidná radost pramení z každého děje a z každé situace a neohlíží se na
souvislejší rámec prostě proto, poněvadž ho není vůbec zapotřebí“. K článku
byl připojen jeho obecně neznámý portrét od Jana Ondry.
(jp)



Krajiny Jana Laciny
Když v roce 2012 Milíř dostal podobu literárního sborníku, jedním z jeho
nejvýznamnějších přispěvatelů se stal Jan Lacina. V čísle 14/2012 otiskl fejeton Kytice pro Jiřího Mahena, v němž píše o Mahenových Kamarádech svobody: spojuje je s „pocitem nádherného bezbřehého tuláctví“, který v sobě
každoročně „rozezvučuje pomocí jarního povětří“. Touto zmínkou o svém
proslulém tuláctví jako by předjal vznik rubriky Krajiny Jiřího Mahena.
V letech 2013 až 2019 v ní publikoval sedm textů, v nichž na základě
svých výprav, znalostí Mahenova života a díla i své odbornosti zachycoval
dřívější a dnešní tváře Mahenových krajin. Postupně takto přiblížil Brno,
Dolnomoravský úval, Čáslav a okolí, Horňácko, Přerov a řeku Bečvu, Českomoravskou vrchovinu a Beskydy.
V roce 2020 se chtěl vydat do Dubé u České Lípy, kde Mahen strávil
několikery prázdniny a ve školním roce 1897–1898 tu chodil do německé
chlapecké měšťanky (podrobně o tom pojednal Jiří Rambousek v Milíři
19/2017 a 20/2018). Měla to být poslední výprava. Jan Lacina doufal, že ji
uskuteční, i když už byl těžce nemocen. Dne 9. března mi napsal: „A já se
snažím věřit tomu, že se můj zdravotní stav alespoň trochu zlepší, abych
mohl vyjet do Dubé a uzavřít své toulky Mahenovými krajinami.“ Bohužel
za dvanáct dnů nato zemřel…
Jeho život skončil v Tišnově, kde se také narodil, a to 9. ledna 1944. Po
maturitě vystudoval brněnskou lesnickou fakultu a pak byl pracovníkem
Vojenských lesů a statků, přičemž poznal mnohé české i slovenské končiny.
V polovině sedmdesátých let přišel do Brna: nastoupil do Geografického
ústavu ČSAV, z nějž se později stal Ústav geoniky AV ČR; podílel se tu na
formování nového vědního oboru – geobiocenologie. Mimoto přednášel – od
roku 2003 jako docent – na Mendelově univerzitě. S Brnem zůstal pracovně
spjatý i po návratu do rodného Tišnova.
Jako krajinný ekolog zkoumal krajiny postižené povodněmi (například
poříčí zmíněné Bečvy), haldy na Ostravsku či okolí Rožínky. Podnikl řadu
zahraničních cest, jež ho zavedly do Finska, Polska nebo na Kubu, ale



i k Bajkalu či na někdejší Podkarpatskou Rus. Své odborné znalosti uplatňoval při natáčení filmových dokumentů, v rozhlasových pořadech a při různých
exkurzích. Stál u zrodu časopisu Veronica, v němž publikoval od jeho prvního čísla z roku 1986 až do konce svého života a působil i v jeho redakční radě.
Byl autorem a spoluautorem mnoha odborných prací a fotografických publikací, přispíval do řady různých periodik, ale měl i literární a výtvarné nadání (jeho strýcem byl malíř Bohdan Lacina). Literárně začal tvořit už jako
středoškolák a pokračoval během studia na lesnické fakultě, kde založil a vedl
časopis LEF. Posléze publikoval rozličné fejetony a črty s přírodní tematikou,
z nichž sestavil soubory nazvané Kousíček modré (2015) a Klucanina (2017).
Jako výtvarník tvořil hlavně koláže, jež také vystavoval, nadto byl kurátorem četných výstav jiných tvůrců. Své znalosti výtvarného umění uplatňoval při konfrontaci krajinomaleb s místy, která tyto obrazy zachycovaly,
vyznal se však i v literatuře a hudbě. Mnohé aktivity vyvíjel v rodném Tišnově a okolí: mimo jiné napsal knihu Květnice a příroda Tišnovska (1999)
a natočil sedmdesátidílný televizní cyklus Přírodou Tišnovska (2001–2010);
právem v roce 2013 dostal Cenu města Tišnova.
Znal jsem ho bezmála čtyřicet let. Kromě uvedeného časopisu Veronica,
s nímž spolupracuji od roku 1987, nás pojila „revue otevřené kultury“ ROK
(1990–1993): oba jsme patřili ke kruhu Jana Skácela, v němž se koncepce
této revue zrodila. Měli jsme blízký vztah rovněž k Jaromíru Tomečkovi,
a tak jsme sestavili sborník Odkaz Jaromíra Tomečka (2008). Samozřejmě nás
spojoval i Jiří Mahen – vedle Milíře to bylo též členství ve Společnosti Jiřího
Mahena. Jan 16. března 2016 představil v Mahenově památníku svoji knížku
Kousíček modré a 22. května 2019 vystoupil na konferenci Jiří Mahen v množném čísle. Pominout nelze ani verše na jeho parte, pocházející z Mahenovy
sbírky Balady (1908).
Jeho osobnost, životní dráhu a mnohostranné aktivity přibližuje sborník
s názvem Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi, vydaný tři měsíce po
jeho skonu tišnovským nakladatelstvím Sursum s podtitulem Přátelé o Janu
Lacinovi (veřejnosti byl představen poprvé 24. června v Tišnově, poté byl
k mání na lacinovských večerech 15. září v Mahenově památníku a 22. září
na brněnské Skleněné louce). Editor Ivo Dostál v něm shromáždil rozličné
příspěvky pětatřiceti autorů, které doplňuje velké množství reprodukcí
černobílých i barevných fotografií a Lacinových výtvarných děl, úryvky z jeho



deníku a soupis jeho prací. Blok vzpomínek na Jana Lacinu – rovněž s několika fotografiemi – zahrnuje také časopis Veronica 2/2020; v následujícím
čísle 3/2020 mu byly věnovány ještě dva články.

J i ř í P o l á č ek

Na devátém Memoriálu Sonnyho Halase nedaleko Drahonína (2018)
Foto: Ivo Dostál



Z Ti š n ova

d o s v ě ta a z pě t

Jako pravý tišnovský rodák byl Jan Lacina také velkým tišnovským
patriotem. Ačkoliv díky vzdělání a povolání byl výsostně oddaný přírodě,
měl aktivní vztah i k dějinám, kultuře, osvětě a společenské angažovanosti.
O jeho vztahu k Tišnovsku nechme promluvit jeho samotného. V textu otištěném v časopise pro ochranu přírody a krajiny Veronica (2/1996) a přetištěném
v publikaci Krajiny srdce (2016) napsal:
„Tišnovsko je sice moje krajina rodná, ale krajinou srdce se mi nestalo
hned! Musel jsem je napřed opustit a protoulat se zpátky jinými krajinami,
které se mi zdály být milejšími i jitřivějšími, malebnějšími i velkolepějšími,
přitažlivějšími i útulnějšími. Bylo mnoho krajin, ve kterých jsem se cítil doma
a po kterých se mi stýskalo více než po krajině rodné.“
Nicméně krajina dětství zůstává asi u každého z nás na prvním místě,
což potvrzuje i Lacinovo vyznání první krajinné lásce v již citovaném textu:
„Mnoho let byla krajinou mého srdce Vysočina. Nikoliv její tišnovské
předhůří, ale vrcholová část Žďárských vrchů kolem Sněžného, odkud pochází po meči náš rod. Právě tam jsem se stal venkovanem, ve kterém pocit
bezpečí a pohody dodnes vzbuzuje vůně sena, pach hovězího hnoje či pryskyřice ze smrkového chvojí, pokládaného za třeskutých zim místo rohožky
na práh chalupy. Právě mezi zdejšími lesy, lesíky, květnatými loukami,
bramborovými a lněnými poli, kamenicemi a studánkami jsem našel měřítko pro všechny ostatní krajiny, cit pro takové rozměry a rysy, které se sdružují v útulnost. V dobách všemocného dětství, kdy si bylo možno objednávat
i sny, jsem si zde nechával zdát o Tišnově. Vůbec ne proto, že se mi po rodném městě stýskalo, ale právě naopak: abych se mohl radovat, že se neprobouzím doma, ale pod babiččinými pruhovanými cíchami ve Sněžném.“
Vysočinu – zvláště v její svratecké části – Jan Lacina miloval bezvýhradně, nakonec byla cílem i jeho mnoha pracovních aktivit. Zvláštní, ba až
symbolický význam pro něho měl vrch Sýkoř, kam pravidelně od studentských
let směroval svá silvestrovská a jarní putování. Vyznává se z toho v textu
Hvězdná a nehvězdná tuláctví, publikovaném v časopise studentů lesního
inženýrství LEF:



„Tady mezi nebem a zemí v jeskyňce – škvíře, do níž se stěží vtěsnám
a kde mě tlačí do zad kameny, když jsem zalezl do spacího pytle, zapálil
cigaretu a rožnul svíčku, abych s hlavou zvrácenou mohl pozorovat zběsilé
chumelení, jsem pocítil rozkoš až v koříncích vlasů a vyhrklo ze mne blažené – doma!“ (LEF 4–5/1966)

Sever ní

a v ýc h o d n í k r a j i n y

Jako student se dostal na výměnnou praxi do Finska a nebylo divu, že ho
jako milovníka nejen Solvejžiny písně z Griegova Peera Gynta teskné kouzlo
severské krajiny uchvátilo – na rozdíl od krajin Středomoří, kterým nepodlehl nikdy:
„Pallas Tunturi, pohoří v Laponsku, z kterého jsem pozoroval nejkrásnější východ slunce, jaký jsem kdy zažil a zažiji, z modrého šera úpatí do
něho potrubovali rozespalí sobové, zatímco jezera – přes den tak modromodrá – zezlátla, až to bodalo do očí jako výheň.“ A dále píše: „Seděl jsem kdesi v severním Finsku na balvanu uprostřed vřesoviště. Dole se už šeřilo, tady
na vřesovišti fialově, ale když letěla hejna jeřábů popelavých nad jezerem,
viděl jsem tam na hoře ještě slunce. Tetřívci zahřadovávali do huňatého
chvojí. Kdesi se rozkvokalo hejno kurů sněžných a táhlo z morény na morénu.
Přes vřesoviště vedla k jezeru losí stezka a já čekal, čekal a srdce cítil až
v krku.“ (Hvězdná a nehvězdná tuláctví, LEF 4–5/1966)
A stejné to bylo s podobnými krajinami Polska, kde také byla možná
vzrušující setkání s vlky nebo i s losy, kde bylo možné vídat a slýchat jeřáby
či pozorovat vznešený let labutí:
„Ze vzdálenějších krajin, do kterých jsem se vracel, mě nejvíce zasáhla
Biebrza. Nikde jinde jsem v takové míře nepropadl vášnivé touze po divoké
přírodě jako právě v těchto bažinách na severovýchodu Polska. Na jaře toužebné troubení jeřábů, na podzim podivně chmurná a divoká losí říje mne
fascinovaly natolik, že mi bylo jedno, zda zapadnu v hlubokých rašeliništích, zda se mi v nepřehledné krajině podaří vrátit do dřevěné hájenky,
v jejíž blízkosti slídili vlci.“ (Veronica 2/1996)
I proto Janu Lacinovi byla blízká východní část naší tehdejší republiky
se zachovalou přírodou bez ohledu na hranice, tedy včetně bývalé Podkar-



patské Rusi. V tamějších lesích trávil některé ze svých studentských praxí,
pak tam pracoval několik sezon jako specialista typolog, navrhující původní
a přírodě nejlépe vyhovující dřevinnou skladbu lesů v rámci svého zaměstnání u Vojenských lesů statků. Pobýval tam i v dobách svého vědeckého
působení v Akademii věd a na Mendelově univerzitě.
Sám o tom napsal: „Tady na východním Slovensku jsou pastviny navoněné kravami a koňmi. Někde víc kravami, někde víc koňmi. Jak kde.
A všude na pastvinách rostou pláňky: jabloně i hrušky. Teď na podzim padají současně s listím i taková malinkatá jablíčka a takové maličké hruštičky,
chuť mají stejnou – svírá se po nich hrdlo a žaludek se jim vzpěčuje.“ (Hvězdná a nehvězdná tuláctví, LEF 4–5/1966)
Součástí krajiny jsou však i lidé. Každá krajina má svou historii, kulturu
a obyvatelstvo, nic z toho nezůstávalo stranou Lacinova zájmu: „Chceme-li
proniknout do duše lidu, chceme-li se s ním spřátelit, musíme jít tam, kde
má každý srdce dokořán: do hospody,“ napsal ve své Chvále samohonky
(LEF 2/1964).

Na loukách u Svaté Heleny v rumunském Banátu (2012) Foto: Pavel Klvač



V rámci svého povolání různě dlouhou dobu pobýval ve všech vojenských
prostorech někdejší republiky. V oblasti pod Zvolenem ve vojenském prostoru Pliešovce, známém pod jménem Oremoláz, dvě sezony trávil na jednom
z tamějších lazů; zde je jeho vyznání:
„Přímo posedlý jsem byl Zaježovou – lazy roztroušenými v nádheře
květnatých luk a proužcích polí v kopcích na jih od Zvolena. Na temenech
hor se v časném podzimu medově barvily dubové a bukové lesy, pod střechami chalup visívaly věnce nazlátlých cibulí a červené girlandy paprik.
Právě tady jsem se na svých pracovních toulkách nejvíce sblížil s vesničany. Dokonce tak úzce, že jsem se často musel obloukem vyhýbat lazům,
abych alespoň někdy unikl přátelsky vnucovaným pohárkům slivovice a rožovky. Tady jsem občas držel kleče pluhu a kosu, zkoušel svírat i opratě
koňského spřežení, a tak v sobě rozezvučel touhy dávno uplynulého dětství.“
(Veronica 2/1996)

J i ž n í M o r ava

a

Br no

Jana Lacinu svými půvaby zvábila i krajina jižní Moravy:
„Léta mě opájela jižní Morava – pach bahna a kopřiv u dosud nezkrocené Dyje dole a vůně jižních pelyňků a ožanky na vápencových bradlech
Pálavy. A mezi tím nádhera sadů, vinic a vinných sklepů, kde se tak dobře
rozjímalo a zpívalo s bohémskými přáteli. Připadalo mi nemožné, že bych
jediný máj nepoklekl k rozkvetlým katránovým keřům na Dunajovických
kopcích, že bych jediný říjen nevzhlížel ze strachotínských vinic na klíny
protahujících divokých husí. Vždyť i z této krásně neklidné krajiny přišli
začátkem století do Tišnova moji předkové! Kdykoliv jsem zahlédl důvěrně
známou siluetu Pálavy – a ta je vidět hodně zdaleka! –, rozechvělo se mi
srdce radostnou předtuchou a blažeností.“ (Veronica 2/1996)
Následovaly pobyty i v jiných krajinách, které zanechaly stopu v jeho
vnímavé duši. Sám vzpomínal též „na tajemné šero bukového Vihorlatu,
na máchovskou krajinu kolem Bezdězu, na Krušné hory s aromatickým
koprníkem, na klasickou českou krajinu Horažďovicka s rybníky a oblými
žulovými balvany“. (Veronica 2/1996)



Ale nebyly to jen krajiny na první pohled líbezné, zamiloval si také krajiny na první pohled méně vábné jako třeba ostravské haldy či výsypky
uranových dolů na Rožínce, které v rámci svých pracovních úkolů dlouhodobě sledoval a zpracovával:
„A já, který utíkám do přírody, abych tam vášnivě hledal ty nejdivočejší
a nejpustší kouty, se čas od času potřebuji toulat těmi nejzakouřenějšími,
nejčernějšími a nejhlučnějšími ulicemi. A tak se čas od času vydávám na noční hledání duše města. Nacházím ji v okolí teplárny. To je kolos. A jako mne
v přírodě uchvacuje les rozervaný vichrem, tak tady zůstávám u vytržení z toho
nepřetržitého syčení, bušení, skřípání, praskání, z plápolajících plamenů
a blikání světel, z oblaků páry a dusivého kouře, z míhání vlaků na náspu,
z hvízdání lokomotiv a troubení aut. Je to peklo. A je to duše města. Je to
kruté, ale člověk časem přilne k věcem, které ho likvidují. Protože pomalu
a zatím bezbolestně.“
(Hvězdná a nehvězdná tuláctví, LEF 4–5/1966)

Na výstavě svých výtvarných děl v tišnovské Galerii Josefa Jambora (2010)
Foto: Pavel Klvač



Po bezmála deseti letech tuláckého života a po založení rodiny se Jan
Lacina usadil v Brně:
„Na mnoho let jsem uvízl v Brně a přiznávám, že i tohle město se stalo
záležitostí srdeční. Zvláště Kamenná kolonie na Červeném kopci, kde jsem
se mohl cítit napůl venkovanem, napůl člověkem městským, ale při pohledu z vrcholu Červeného kopce mne stále naléhavěji vábil na nejzazším
obzoru Sýkoř – střecha Tišnovska. Pode mnou proudila od Tišnova Svratka
a já si stále zřetelněji uvědomoval, že žiji na opačném břehu, než je můj rodný
dům. Stesk po rodné krajině, která ležela doslova na dosah, se stal nesnesitelným. Tehdy jsem pochopil, že je ideální, když se v krajině srdce ztotožní
krajina domova s krajinou rodnou. Že trvalou krajinou srdce nemůže být ta,
která mě uvádí do stavu blaženosti při nahodilých setkáních, byť se mi nad
jejím půvabem tetelilo srdce sebevíc. V krajině srdce musím žít a cítit se být
za ni spoluzodpovědný.“ (Veronica 2/1996)

N áv r at

do

Ti š n ova

Touha po trvalém zakotvení v rodišti nakonec zvítězila: „Po třiceti letech
zmítání jinudy jsem se rozhodl pro návrat. A bylo kam se vracet! Už královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., projevila vytříbený vkus, když
se rozhodla založit ženský cisterciácký klášter Porta Coeli právě u Tišnova.
Řečeno květnatou mluvou nadšených vlastivědců ze začátku našeho století,
dala jej postavit tam, kde ‚Svratka ladná z jedné strany prudkou pije Loučku
a z druhé v náruč svoji vine horský potok zlatonosný Besének… Pod věkopamátnou horou Květnicí, pokrytou vábnými koberci lučin, jichž barvy
aksamitově zelené pestrými květy bylinek protkané, zrak nádherou uchvacují‘. My Tišnováci jsme odjakživa lokálními patrioty a na svoje kopce a vody
nedáme dopustit. Však také na naší starobylé radnici si každý může přečíst,
že je ‚Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava‘.
Krajina srdce má svou hmatatelnou historii. Fascinuje mě, že si mohu
v Bráně nebes sáhnout na raně gotické rostlinné ornamenty v načervenalém
permském pískovci lámaném kdesi u Drásova. Traduje se, že právě odtud,
z drásovských a všechovických vinic, dala královna Konstancie dovézt víno
na slavnou korunovaci svého syna Václava I. Vzrušuje mě, že i na naší zahrád-



ce, mezi rebarborou a rybízem, je možno dodnes vyrýt šedivé střípky z popelnicových pohřebišť dávné kultury lužické. Blaží mě, že stejně jako kdysi
můj pradědeček Janík, první Tišnovák našeho rodu, mohu i já dnes usednout
do téže milé hospůdky Humpolky na jedno dvě točené a kus řeči se sousedy.
Krajina srdce má takové tvary a rozměry, které mi vyhovují. Nedovedl
bych trvale žít ve stísněnosti hlubokého údolí ani v šíravě roviny. Potřebuji
být obklopen kopci a žít v médiu povětří. Volný a přitom bezpečný se cítím
být především v trati zvané Šatany nad Tišnovem. Právě to je ten můj živný prostor příhodně ohraničený (nikoliv uzavřený!) modravými horizonty
Květnice, Klucaniny, Svobodnice, Paní hory, Jahodné, nad které se na obzoru vypíná Sýkoř. Právě tady jsem kdysi u silnice k Železnému poslouchával
hučení telegrafních drátů a pochopil je jako naléhavou výzvu k tuláctví.
Právě tady jsem se v rozblácených jarních polích nechal navždy uchvátit
bezbřehým letem čejek. Odtud mě to táhne za vonnou květinou lunarií

Jedlobukový prales v NPR Razula: snímek z poslední výpravy
do Mahenových krajin (2019) Foto: Yvona Lacinová



do rulových skal Sýkoře, do třešňových sadů Stanovisek, na koniklecové
pahorky u Čebína, k divočící řece Svratce pod Sokolí skálou u Prudké…
Všemi směry se dá na Tišnovsku jít a být blažený.
S krajinou srdce je třeba žít v důvěrném souladu. Nezačíná až od prahu
domu, od zahradní branky, ale už moje postel je její součástí. Stává se mi,
že si zrána vyjdu na práh zjistit stav oblohy a rorýsů a vzápětí cítím, že nejsem
doma v kuchyni, ale že mám papuče promáčené rosou, protože jsem se
zcela bezděky octl v mateřídoušce nad městem. Krajina srdce vtahuje.
Především v ní, na Tišnovsku, mívám úlevný pocit, že se mi podařilo napojit krevní oběh na zdejší potoky a říčky, na vodivá pletiva stromů a květin,
do proudění větrů a vánků.
Na svou krajinu srdce musíme být hrdí a ona se nesmí stydět za nás.
Je mou ctižádostí být své krajině užitečný, spolurozhodovat o její tvářnosti.
Uspokojuje mě, že také mým přičiněním se již v jizvách kůrovcových holin
zelenají místo smrku mladé listnáče. Že v sýkořských lesích zůstanou zachovány alespoň zbytky nádherných bučin s javory, že se obnoví mokřad
pro ptáky mého srdce – čejky.
V krajině srdce se nezmítám, ale kotvím. Sedím pod naší hrušní, pod
slavnou hrušní pastornicí, až v Brně i Praze známou jako zdroj lahodného
destilátu. Z okraje nedaleké Klucaniny se ozývá černý datel a jeho vábení se
prolíná se znělým zpěvem zahradního rehka. Kulinářské vůně petrželky,
libečku a jedlého kouře, který se v sousedově udírně protáhl kolem bůčku,
se mísí s pryskyřicí borovic. Zvedá se vítr, ale tlumený větvemi ovocných
štěpů a houštinou černého bezu nezneklidňuje, ale konejší. Cítím, jak se
rozprostírám svou krajinou, a přesto nemohu tvrdit, že se mi občas nezasteskne po těch minulých, že bych nezatoužil po těch budoucích. Je mnoho krajin
srdce na naší planetě, a pokud se vyznávám z lásky k Tišnovsku jako krajině
srdce jediné, tak také proto, že my tišnovští rodáci dobře víme, že Tišnovsko
nikde nezačíná a nikde nekončí.“ (Veronica 2/1996)
Ano, pro Janovo všeobjímající srdce bylo Tišnovsko všude a se svým
dlouholetým přítelem s podobným viděním světa, výtvarníkem a tulákem
Sonnym Halasem, založili neformální Společnost tišnovských rodáků, jejímž
krédem bylo právě to, že pro ně Tišnovsko nikde nezačínalo a nikde nekončilo. I proto do něj také přirozeně vešly krajiny milé Jiřímu Mahenovi.

I vo D o s tá l



S t e z ko u J o s e fa U h r a
Nečekaný odchod přítele Jana Laciny mě přiměl k tomu, abych opět sáhl
po jeho knihách. Ne těch striktně vědeckých, ale těch, v nichž procítěně
popisuje svá setkání s různými krajinami a jejich tajemstvími. Bohužel jej
vědecká práce od takového psaní odváděla až příliš, a tak jich není mnoho.
Vlastně jen tři – kniha z roku 1999 o jeho milované Květnici, hoře majestátně se vypínající nad Tišnovem, a pak dvě sbírky fejetonů a črt Kousíček
modré z roku 2015 a Klucanina z roku 2017. Obě mají hodně společného.
Knížečka o Klucanině je však intimnější. Cele je věnována přírodním dějům
na tomto kopci, jenž jako pendant Květnice uzavírá tišnovskou aglomeraci
z jihovýchodní strany, na dosah Janova tišnovského domu, a autor jej proto
zná do nejmenších detailů. V druhé sbírce naopak popisuje krajiny celého
bývalého Československa od Vihorlatu až po Krušné hory.

Ilustrace Jana Steklíka z knížky Kousíček modré



Právě při četbě těchto sličných publikací přijde až líto, že toho Jan Lacina nenapsal více. Vyprávět o přírodě totiž uměl stejně jako Jaromír Tomeček,
ale jaksi zasvěceněji, s větší grácií a také s všudypřítomným smutkem, jenž
mu způsobovaly nezvratné změny, které v krajině ani po roce 1989 nepřestaly. Krajinami vzdálenými i svou „rodnou“ Klucaninou procházel s evangelickou pokorou, se znalostí lesníka a přírodovědce, ale zároveň i s hlubokým
vhledem do regionální historie a literárního či výtvarného místopisu.
Při četbě črt z Kousíčku modré jsem si navíc již dávno všiml Lacinova
pozoruhodného literárního umění. Dokázal totiž o krajinách Jakuba Demla
psát stylem demlovským, tam, kde se koří Jiřímu Mahenovi, vidíme obraty
mahenovské, při popisu Neveklovska se dere na povrch inspirace Hrubínem, na krajinu se dokázal dívat i očima básníků – Skácela, Březiny, Halase,
Bezruče, Nezvala či svérázné přírodní filozofky Anny Pammrové.
Krajinné črty Jana Laciny také přímo vybízejí k cestám a snad i k zrevidování toho, o čem autor většinou ne tak dávno psal. Pro tento vzpomínkový
blok jsem záměrně zvolil cestu do krajiny od Janova Tišnova nijak vzdálené,
do níž lze dojít z Tišnova proti proudu Svratky pohodlně i pěšky – do krajiny, za jejíhož literárního protektora si můj mistr přírodní črty vybral spisovatele Josefa Uhra, jenž jí v nemnoha svých smutných povídkách dokázal
vzdát hold dříve, než jej tuberkulóza, tento kdysi nemilosrdný průvodce
chudých spisovatelů, v dvaceti osmi letech sklátila do hrobu.
Vstoupit do ní lze na vlakové zastávce Borač, pojmenované po větší obci
rozkládající se na pravém břehu Svratky, jež pohltila Uhrovu rodnou osadu
Podolí na břehu levém. Hned za vlakovou zastávkou se Švarcava, jak se zde
řece běžně říká, vynořuje z karpatsky divoké a hluboké soutěsky, jíž si
cestou k jihu prorazila průchod od Doubravníka a Nedvědice, odkud na ni
přísně shlíží silueta mocného hradu pánů z Pernštejna. Lákavá soutěska,
jejíž dominantou je Sokolí skála, čnějící hrdě dvě a půl stovky výškových
metrů nad řeku, ale tentokráte zůstane mimo naši pozornost, jakkoli její
suťová pole a žleby, porostlé bukovými lesy s vtroušenými borovicemi a jedlemi tvoří poslední připomínku dávných vysočinských pralesů a Jan Lacina
to zde měl právě proto velmi rád. V jedné z jeskyní, jež v rulových skalách
soutěsky vyhloubila voda, dokonce i s oblibou přespával!



Pod Popem Ivanem na někdejší Podkarpatské Rusi (2007) Foto: Pavel Klvač



K r a j i na

na d

Pod ol í m

Věnovat se totiž budeme krajině přímo nad Uhrovým Podolím, zejména
svahům stoupajícím z údolí až k vrchu Veselského chlumu, tyčícího se nad
„horskou“ vesnicí, která kdysi dala chlumu své jméno. Je to ovšem zcela jiný
svět než divoký prales Sokolí skály. Je to krajina, na jejímž vzhledu se podepsala usilovná a tvrdá práce generací Podolských, svět, který Janu Lacinovi
učaroval neméně než sousední divočina a dokonce jej přiměl komponovat
jím i neobvyklou naučnou Stezku Josefa Uhra.
Na první pohled jistě není zřejmé, proč se tak stalo. Vždyť jsou ty svahy
víceméně zarostlé „obyčejným“ lesem, zatímco porosty na sousední Sokolí
skále a jí protější Bučině svým přirozeným složením lákají mnohem více!
Ovšem stará cesta, směřující z Podolí na Veselí a do Lomnice, po níž
Uhrova stezka stoupá, již po prvních krocích vedoucích kolem spisovatelova rodného domku dokáže, že si Jan tuto krajinu nevybral náhodou.
Svahy nad Podolím totiž nebyly porostlé lesem vždy. V obci sice nikdy nežili velcí rolníci, neboť levý břeh Svratky zde na rozdíl od boračské strany
poskytoval pouze minimum ploch vhodných pro pěstování polních kultur
a pravidelně zaplavovaná rovinatá niva u řeky nemohla být využívána jinak
než jako louka. Ale i malí řemeslníci a domácí tkalci, jako byl právě Uhrův
otec, museli mít nějaké polnosti k získání základní obživy. A ty nebylo možno vzdělat jinde než na prudkých svazích nad obcí, a proto musely být dobře zajištěné před erozí. Zbytky všech těch opatření lze právě podél cesty do
Veselí vidět v podobě jinde nebývalého množství nejrůznějších antropomorfních památek.
Již samotná cesta, notně stoupající do vrchu – z údolí na Veselský chlum
je nutno překonat 280 výškových metrů – je pozoruhodným dokladem péče
o to, aby byla dobře využitelná i v době plískanic a nepohody. Je vyštětovaná na výšku stavěnými plochými kameny, přechody přes místní potůčky jsou
zajištěny můstky z velkých plochých kamenných desek, u výjezdu na louku,
právě v takové vzdálenosti, aby se člověk stoupající po ní notně zapotil,
je zbudována kamenná studánka. V místech, kde sklon cesty nabývá na
strmosti a nebylo z ní možno s vozem bez úhony nikam odbočit, je opatřena
„výhybkami“, aby se dvě proti sobě jedoucí spřežení dokázala vyhnout.
Porosty zpevňující úvoz před samotným Veselím pak jsou typickým příkladem



dřívějšího výmladkového hospodaření: obyvatelé obou obcí ořezávali úvoz
vroubící buky na palivové dřevo tak dlouho, až se z nich vytvořily mohutné
polykormony – soustromí, kdy z jednoho pařezu vyrůstá hned několik nových
kmenů.
Podolská pole a louky byly na svých okrajích před erozí chráněny zpevňujícími kamennými zídkami. Dnes jsou zarostlé v lese a jejich původní
smysl nemůže být nezasvěcenému zřejmý, ale ony i tak stále zůstávají dokladem dávné péče starých hospodářů o své pozemky a potažmo o krajinu.
Ve špatně přehledných místech od sebe jednotlivá pole a také veselský
a podolský katastr dodnes odděluje soustava naplocho zasazených sádových
kamenů, zamezujících sousedským sporům a tvořících pozoruhodné a pro
běžného návštěvníka nesrozumitelné kamenné řady.
Paradoxem celé této neobyčejně zachované malorolnické krajiny je skutečnost, že les nejdříve zpětně pohltil bývalé luční pozemky na méně přístupných a strmějších svazích.
Na těchto loukách vždy rostly roztroušené stromy, vesměs buky či lípy.
Dnes jsou tito často sto padesát a více let staří jedinci, lišící se svým habitem
od výrazně mladšího náletového lesa, jedinými pamětníky dávného harmonického stavu. Naopak tam, kde se dříve rozkládala pole, tedy na příhodnějších méně strmých místech, se v současnosti bez výjimky nacházejí louky,
na něž časem přešlo floristické bohatství dřívějších sousedních lučních pozemků. Celá krajina podolského katastru je tak názornou učebnicí jak rozkvětu hospodaření na těžce přístupném území, tak jeho zániku.
Pokud v mlhavých listopadových či prosincových dnech stoupáte po
Stezce Josefa Uhra vším tím zachovalým krajinným bohatstvím až na temeno Veselského chlumu, na němž je ona hospodářská krajinná struktura snad
ještě zachovalejší než na podolských svazích, může se často stát, že mlhu
najednou prorazí sluneční paprsky a obloha se zalije jásavou podzimní
modří. Ta se bude odrážet ve zvlněném moři mraků zahalujících svratecké
údolí, z něhož jako pozoruhodné ostrovy vyplují jen vrcholy okolních kopců,
jimž vládne z výšky sedmi set metrů majestátný Sýkoř. V tu chvíli bude hned
zřejmější, proč tento nepříliš rozsáhlý svět kamenných zídek a starých cest
vstoupil do Janova srdce.

Vác l av Š t ě pá n ek



P o h y bl i v é

s vát k y v

K a r pat e c h

O návštěvě Karpat vždy Jan Lacina hovořil jako o svém „pohyblivém
svátku“. Byl znalcem jejich přírodních podmínek i zanikajícího života zdejších
obyvatel. Kdo měl štěstí se s ním toulat karpatskou krajinou, zažil svátek
dvojnásobný. Řádná pouť po (pra)lesních a pasteveckých stezkách a pěšinách
pak měla zpravidla svůj konec v útěšném prostředí venkovské putyky.
Po aklimatizačním přípitku s doprovodnou průpovídkou „Pánové!“ byli
do hovoru o krajině záhy vtaženi i přítomní domorodí pijáci. Současnost se
proplétala s minulostí, historie s mýtem, vědecká terminologie s každodenním výrazivem. Janova vlídnost a empatie, dlouhý plnovous a celkový habitus
dobrotivého tuláka působily v tomto směru na vstřícnost nových domorodých
přátel kouzlem otvíráku na konzervy.

Se studenty nad údolím Alibeg mezi Dunajem a Svatou Helenou
v rumunském Banátu (2012) Foto: Pavel Klvač



Funkce těchto besed nebývala rekreační, ale organicky doplňovala krajinně-ekologická bádání tam, kde moc moderních vědeckých metod ztrácela na své epistemologické síle. Jakkoli má proces tvorby fytocenologického
snímku okolního lesního segmentu v sedu na pařezu svou noetickou relevanci i poezii, skutečný obraz krajinné struktury však může být komplexně
dokreslen až v biotopu hospody. Existují prostě data, která z krajiny ani
s nejmodernějším technickým vybavením nevyčtete.
Základním předpokladem úspěšného hospodského bádání o krajině je
schopnost splynout s místním prostředím, naladit se na lokální svéráz a osvojit si domorodý dialekt. Osvědčená metoda k ovládnutí těchto klíčových
kompetencí (dnešní terminologií soft skills) vede přes konzumaci lokálních alkoholických produktů. I začátečník v oboru brzy zjistí, že efektivita
pohárku karpatské kořalky je účinnější než semestrální kurz nebo obsáhlá
metodologická příručka. Nicméně ani tato metoda není snadná; je zapotřebí
její dlouhodobé osobní kultivace, nejlépe pod dohledem zkušeného mistra,
jakým byl docent Lacina víc než spolehlivě. Pak už to jde víceméně samo.
Tu a tam se badateli v Karpatech poštěstí najít nálevnu, kde hranice
mezi „uvnitř“ a „vně“ není ostře vymezena, kde se biotopy hospody a krajiny pozvolna prostupují. Taková terénní výzkumná stanice je pak k bádání
zvláště vhodná a ovoce poznání v ní lze sklízet jaksi bezprostředně, v krátkém
časovém intervalu a ve velkých datových souborech současně. Zjednodušeně by se dalo říct, že příroda do hospody sama leze (příkladem může
být několikaleté legendární pozorování chocholouše obecného v nálevně
U Pepsiho na Svaté Heleně v rumunském Banátu). Geobiocenologie zde
přímo kvete.

Pav e l K lva č



Znalec brat apk bilancuje
V í t Z ávo d s k ý

Není žádným tajemstvím, že se předseda Společnosti Jiřího Mahena
a spoluredaktor i kmenový přispěvatel jejího zpravodaje Milíř Jiří Poláček,
který od roku 1994 působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity,
jako literární historik a kritik systematicky zabývá zejména českým písemnictvím 20. století. Knižně vydal například rozbor postav próz Vladislava
Vančury Portréty a osudy (1994), soubor studií o naší meziválečné literatuře
Tvorba a recepce (2003) a eseje Básnický rok (2015), přibližující reflexe jednotlivých měsíců v české poezii. Mimoto se podílel na
dalších zhruba dvaceti publikacích, zejména na spisovatelských slovnících a kolektivních monografiích.
Nejnověji využil skutečnosti, že na rok 2020 připadají jubilea obou bratří Čapků
(sto třicet let od narození Karla a pětasedmdesát od smrti
Josefa), a sestavil bibliografii
svých čapkovských prací, jichž
od roku 1977 napsal už přes
osmdesát. Tento soupis je součástí nevelké knížky nazvané
Bratři Čapkové (Albert, Boskovice 2020, 70 stran, 300 výtisků), pro niž si autor s použitím
jejich autoportrétů a dvou citátů sám navrhl lákavě žlutou
obálku.



Po jeho podmračeném frontispisovém portrétu následuje Prolog aneb
Ledacos o bratrech Čapcích, vysvětlující kompozici bibliografie, rozčleněné
do šesti bloků. První z nich podchycuje jedenáct studií, většinou vzniklých
pro speciální konference a následně zveřejněných v příslušných sbornících (mj. v polštině a dokonce v japonštině), ale též v časopisech, denících
nebo učebních textech. Zvlášť je třeba zmínit studii Adresát Jiří Mahen
z Milíře 20/2018, probírající Mahenův vztah k Petru Bezručovi, Otokaru
Fischerovi, Vítězslavu Nezvalovi, Jaroslavu Kvapilovi, Karlu Čapkovi a Antonínu Sovovi.
Počtem dvaatřiceti čísel nejobšírnější je oddíl Recenze, zahrnující hodnocení hlavně knižních novinek řady badatelů, editorů či beletristů (Jiří
Opelík, Miroslav Halík, František Buriánek, František Všetička, Věra Vařejková, Marie Šulcová), opět publikovaná v odborném i denním tisku. Divadelníka potěší, že Poláčkovi v glose Vzpomínky a úvahy neušel ani „předlistopadový“ úspěšný sólový pořad Miroslava Částka Tož se nám to přece jen
povedlo, sestavený z Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem.
Devatero jubilejních článků připomíná ve třech dekádách různá výročí
obou bratrů. Partie Zprávy registruje jedenáct údajů, týkajících se hlavně
konferencí a seminářů. Pátá část zahrnuje čtyři Poláčkovy fejetony (mj.
o výstavě Josefových obrazů a kreseb v Jízdárně Pražského hradu). Blok
Ostatní práce soustřeďuje čtrnáct námětově i žánrově rozličných textů –
medailony, slovníková hesla, polemiky, rozhlasové rozhovory (též o vztahu
Karla Čapka k Brnu) atp. Úhrnem běží o dvaaosmdesát bibliografických
položek (několik posledních je z roku 2020), svědčících o autorově kontinuálním „čapkologickém“ zájmu a soustavné prezentaci jeho výstupů v písemné i mluvené podobě.
Prolog rovněž vypočítává Poláčkovy další aktivity v dané oblasti na akademické půdě (též na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity), přednášky v knihovnách nebo v Mahenově památníku
a účast na čtyřech významných našich i zahraničních sympoziích, kde docházelo k setkáním s nejednou významnou osobností.
Po bibliografii následující oddíl Sedmkrát o bratrech Čapcích zahrnuje
porůznu knižně i časopisecky publikované texty, některé ad hoc zkrácené
nebo naopak rozšířené. V studii Novinář Karel Čapek autor konstatuje, že
Čapek od roku 1904 publikoval téměř ve stovce periodik. Po sedmi letech



externí spolupráce roku 1917 vstoupil s bratrem Josefem do redakce prestižních Národních listů a poté od roku 1921 až do konce života působil (opět
spolu s Josefem) ve vlivných, zejména inteligencí vyhledávaných Lidových
novinách. Psal téměř do všech rubrik (i několik příspěvků do jednoho čísla)
a vybudoval si zde výjimečné postavení. S podporou citací ze vzpomínek
Eduarda Basse, Františka Kubky, Františka Langera a Heleny Čapkové
Poláček charakterizuje Čapkův obecný přístup k publicistické sféře (včetně
jeho jazyka a stylu) i její prolínavý vztah k beletristické tvorbě. Čapek vydával svou encyklopedickými znalostmi podloženou žurnalistiku knižně,
v čemž vytrvale pokračoval editor Miroslav Halík. Obhlédnout tento rozsáhlý „terén“ byť jen letmo si bezpochyby žádá mnohaleté mravenčí úsilí.
Ve stati Josef Čapek v čtenářské anketě Lidových novin autor rekapituluje, jak se v letech 1928–1941 do oné respektované výroční kulturní akce
promítala osoba tohoto malíře a literáta – ať už díky jeho vlastní tvorbě (tituly Stín kapradiny, Kulhavý poutník či Umění přírodních národů) nebo coby
desetinásobného respondenta, kultivovaně sledujícího novinky domácí i cizí
provenience, a to včetně náročné poezie.
Poutavou mozaikou objevů a postřehů je kapitola Karel Čapek a příroda.
Na základě pečlivých rešerší Poláček zprvu chronologicky a s poetickými
úryvky vypočítává, kde všude v Čapkově díle na přírodní motivy narazíme:
v korespondenci, beletrii (Boží muka, Krakonošova zahrada, Továrna na
Absolutno, Povídky z druhé kapsy, Devatero pohádek, Bajky a podpovídky),
dramatech (Ze života hmyzu), publicistických souborech (Zahradníkův rok aj.)
i v pětici cestopisů. Dále Poláček dělí žurnalistické materiály podle čtyř
ročních období, rozličných českých a slovenských regionů, konkrétních zvířat
a rostlin, recenzí odborných knih atp. Dochází k závěru, že nejeden Čapkův
sloupek lze aktuálně vztáhnout i k současným ekologickým snahám.
V textu Ztracený básník uměním podobojí jde o vztah básníka Františka
Halase k odkazu (zejména výtvarnému) Josefa Čapka. Kapitola Karel Čapek
a Jiří Mahen je částí zmíněné studie z Milíře 20/2018. S krátkými citátovými
doklady autor připomíná, že vztah obou umělců se týkal zejména jejich her
(oba byli krátce divadelními dramaturgy) a vzhledem ke vzájemným soudům
o nich se nevyhnul třecím plochám. Méně známou problematiku řeší stať
Bratři Čapkové očima Karla Sezimy. Prozaik a kritik z okruhu časopisu Lumír
se o nich zmiňuje ve své memoárové tetralogii a jejich díla blíže rozebírá



v knižních souborech recenzí. Celý sedmidílný blok uzavírá parafráze jednoho
entrefiletu Karla Čapka: sloupkem Mrava a kňuba čili Dovětek si Poláček ve
stejném duchu, vyzdvihujícím bohatství češtiny, recesně pohrává se skutečnými i neexistujícími či kuriózními antonymy.
Poslední oddíl nazvaný Portréty, karikatury a ilustrace obsahuje dvanáct
více i méně známých kreseb, jimiž jsou autoportréty obou Čapků, jejich
karikatury (po dvou od Františka Bidla a Adolfa Hoffmeistera, jedna od
Otakara Mrkvičky), kresba Ondřeje Sekory a tři ilustrace Josefa Čapka.
Publikaci uzavírá ve formě stručného slovníkového hesla poznámka o autorovi.
Ačkoli Bratři Čapkové jsou prací v zásadě informativně bibliografickou
(a tudíž v údajích striktně respektující knihovnická pravidla), zároveň dokládají, že se Jiří Poláček po řadu let zabývá zejména beletristickou a publicistickou tvorbou bratří Čapků s patřičnou akribií a rozhledem, komplexně,
v náležité šíři a společenském i generačním kontextu. Oceněníhodný je
rovněž počet a rozptyl obesílaných tiskovin – od konferenčních sborníků,
Zpráv Společnosti bratří Čapků, Milíře a akademických revuí (Universitas,
Ladění) přes časopisy (Česká literatura, Český jazyk a literatura, Kulturní
měsíčník, Literární noviny, Tvar, Kmen, Veronica) po deníky (Rovnost,
Brněnský večerník, Lidové noviny, Mladá fronta DNES). Jsem přesvědčen,
že se Poláčkova současná „čapkologická“ bilance v budoucnu ještě výrazně
rozhojní.  



Monografie o Ondeji Sekorovi
Mezi autory karikatur a portrétů Jiřího Mahena, jimiž jsou například
Josef Lada, Adolf Hoffmeister, František Bidlo, Jaroslav Král či Eduard Milén, patří také Ondřej Sekora (1899–1967). V Milíři 20/2018 jsme otiskli jeho
kresbu z Literárních novin z roku 1936, na níž je zobrazen Josef Holeček
jako Mikuláš, Marie Majerová má podobu anděla a Jiří Mahen je nakreslen
jako chlupatý čert. Lze také připomenout karikaturu Mahena coby rybáře,
otištěnou roku 1932 v časopisu Pestrý týden.



S tvůrcem slavného Ferdy Mravence autora Kamarádů svobody pojily
Lidové noviny: Sekora v nich však působil – stejně jako bratři Čapkové –
až od roku 1921 (v roce 1941 dostal výpověď a definitivně tu skončil počátkem března 1942, kdy byl vyloučen z Národního svazu novinářů). O jeho
dvacetiletém působení v tomto listě, ale i o jeho dalších aktivitách a osobním
životě vypovídá monumentální monografie nazvaná Sekora. Mravenčí a jiné
práce, vydaná s vročením 2019 Moravským zemským muzeem a pražským
nakladatelstvím Akropolis.
Dvanáctičlenný autorský kolektiv vedený Tomášem Prokůpkem v ní
nastiňuje Sekorovy životní osudy a pak v monotematických kapitolách
charakterizuje jeho žurnalistickou činnost, humoristické kresby, karikatury
a ilustrace, komiksy, soukromou malířskou a kreslířskou tvorbu. Dále se
zabývá Sekorovými knihami pro děti a mládež, aktivitami ve sférách divadla,
audiovizuálních médií a sportu, znalostmi světa hmyzu i občanskými a politickými postoji. Neopomíjí ani takzvané další životy Sekorova díla.
Celá monografie je bohatě ilustrována reprodukcemi kreseb, fotografií
a různých dokumentů, má však i samostatnou obrazovou přílohu. Nadto
obsahuje soupis Sekorovy knižní tvorby a výstav, seznam odborné literatury,
jmenný rejstřík, dvojí resumé a další standardní složky. Ve spojitosti s ní
v Moravském zemském muzeu probíhala velká sekorovská výstava.
(po)
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