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J I Ř Í P O L Á Č EK

Před dvaceti lety – na konci roku 1993 – vznikla v brněnském Mahenově
památníku Společnost Jiřího Mahena. V uplynulém dvacetiletí se ve shodě se
svými stanovami zaměřovala nejenom na bližší poznávání Mahenova života
a díla, nýbrž i na rozvíjení mahenovských tradic v oblastech literatury, divadla
a knihovnictví. Uskutečnila řadu přednášek, besed, autorských čtení či představování nových knih a současně vydávala svůj zpravodaj s názvem Milíř.
V letech 1994–2004 jich vydala třináct. Po delší odmlce, do značné míry způsobené odchody zakladatelských osobností, k této třináctce přidala čtrnácté
číslo, a to v nové grafické úpravě a s jinou koncepcí. Učinila tak na sklonku
roku 2012. Nyní přichází s číslem patnáctým, jež má stejnou podobu, leč poněkud bohatší obsah.
První příspěvek napsal Jiří Rambousek, který v něm přibližuje Mahenovu
korespondenci s Josefem Ladou; mimoto přispěl ještě objevným článkem
o Mahenovu textu ke skladbě pro mužský sbor Josefa Komárka. Mezi tyto
dva příspěvky jsem vklínil připomínku pozoruhodného sborníku, vydaného
před osmdesáti lety k Mahenovým padesátinám (jeho součástí je i karikatura
Františka Bidla, jež zdobí obálku tohoto Milíře). Dále František Všetička osvětluje Mahenovo přerovské působení. Následuje anketa, v níž patero osobností
spojených s divadlem uvažuje, proč se Mahenovy hry na českých jevištích už
dlouho neinscenují a zda by některé z nich bylo možno uvádět.
Jiří Mahen byl niterně spjat s řadou různých krajin, což Jana Lacinu
inspirovalo k tomu, že tyto krajiny chce postupně navštěvovat a pak o nich –
vesměs ve spojitosti s Mahenovými díly – psát. Jan Lacina čtenářům Milíře
nabízí i část vzpomínek tišnovského rodáka Bohuše Sedláka, který patřil
k Mahenovým blízkým přátelům v letech před první světovou válkou. Naopak
až po této válce se Mahen přátelil se svým příbuzným Vladislavem Vančurou.
Dokládá to i úryvek ze vzpomínkové knihy Ludmily Vančurové, od jejíž
smrti uplynulo již třicet let. Jiné výročí připomíná Jana Černá: jde o dvacet let
existence Mahenova památníku.



V předchozím Milíři jsme zavedli rubriku nazvanou Z dílny Jiřího Mahena, v níž nyní přetiskujeme ukázky z Mahenových děl věnovaných končinám
u Jaderského moře – z cestopisné knížky Hercegovina a z básnické sbírky Rozloučení s jihem. Prostřednictvím posledních dvou příspěvků se lze vydat na
sever a zároveň blíže poznat osobnost Rudolfa Těsnohlídka, Mahenova vrstevníka a spolužáka. Vladimír Novotný představuje novou knihu o tragické
smrti Těsnohlídkovy první ženy, jejíž život se uzavřel na svatební cestě v Norsku, o čemž vypovídá i fejeton Miluše Juříčkové.
Autoři uvedených textů tedy zvou čtenáře na cestu nejenom na stránky
Mahenových prací, korespondence či mahenovských memoárů, ale též do blízkých i vzdálených krajin. Jakkoli těmito čtenáři jsou primárně členové
Společnosti Jiřího Mahena, Milíř je adresován rovněž jiným zájemcům,
z jejichž řad možná vzejdou naši další členové. Srdečně je mezi nás zveme!
Přihlásit se lze v Mahenově památníku (Mahenova 8, 602 00 Brno, cerna@
kjm.cz), kde je možno zaplatit také členský příspěvek ve výši sto korun, případně ho poslat na účet číslo 254733159/0300.
Nakonec chci poděkovat dvěma institucím, které finančně podpořily vydání tohoto čísla Milíře: je to jednak Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a jednak Česká spořitelna, pobočka Jánská 10, Brno.





J I Ř Í R A M B O U S EK

Jiří Mahen a Josef Lada byli dobří přátelé. Už v roce 1906 Mahen uveřejňoval v humoristickém týdeníku Svítilna (v korespondenci mu někdy říkal
Lucerna) satirické články o českých politicích, k nimž mu jeho o pět let mladší kamarád kreslil karikatury tehdejších veličin českého politického nebe.
Roku 1918 Lada ilustroval Mahenovu knížku Dvanáct pohádek a později i jeho
další knihu pro děti Co mi liška vyprávěla. Vzájemná korespondence mezi
Mahenem a Ladou přináší – jako každý písemný styk – především informace,
ale je též plná humoru a dobromyslného žertování. Oba pisatelé byli velmi vtipní a prokázali to i svým dílem: Mahen například epigramy věnovanými českým literátům a Lada jako autor kreslených vtipů a čtyřdílného vyprávění
o příhodách kocoura Mikeše, které patří ke klasickým knížkám naší dětské
literatury.
Jiřího Mahena, ředitele Knihovny města Brna, v roce 1930 napadlo, že by
se mělo udělat něco, co by upozornilo čtenáře nešetrně zacházející s vypůjčenými knihami, že si nepočínají jako kulturní lidé. A hned také napsal dvanáct
satirických dvojverší, jejichž vtip je v ironickém zahrocení: ukazují hříchy
páchané na knihách, aniž říkají, že se to či ono nesmí a nemá dělat. Mahen
věděl, že jde jen o jednoduchá říkadla: nechtěl se pod veršíky ani podepsat,
šlo mu o pomoc knihovnám a knihovníkům. Zřejmě už při psaní myslel na to,
že verše budou potřebovat obrazový doprovod a že nejvhodnějším ilustrátorem
by byl právě Lada. Obrátil se proto na něj s prosbou, aby nakreslil plakát, na
němž by bylo dvanáct obrázků s Mahenovými dvojveršími.
Lada dal téměř obratem najevo, že je ochoten obrázky namalovat, ale celá
akce se nečekaně protáhla. Zprvu nebylo jasné, kdo chystaný plakát vydá (nakonec to bylo Státní nakladatelství, které v první republice vydávalo především
učebnice), ale hlavní potíž byla v tom, že Lada byl příliš zavalen prací: kreslil
pro humoristickou přílohu Českého slova Kvítko, ilustroval knihy, připravoval



výstavy svých děl, a navíc byl v roce 1931 nějakou dobu nemocen. Mahen ho
žertovnými pobídkami trpělivě upomínal a při cestě do Prahy mu přišel jeho
slib připomenout také osobně.
První dopisy týkající se plakátu Braňte knihu! jsou z konce roku 1930
a humorná výměna názorů na toto téma pak pokračuje až do listopadu 1931.
Poté následuje téměř rok a půl trvající pauza. Teprve 3. dubna 1933 Mahen
Ladovi radostně oznamuje, že dostal ze Státního nakladatelství „jakýsi plakát“, asi kvůli korektuře textové části: „Nevěřil jsem toho roku svému oku
bez sklenice moku, ty votroku, že už by ten plakát mohl být vůbec hotov.
Teď se ovšem těším, že než odejdu na dovolenou, přece jenom ten plakát bude
někde viset.“ Následuje další roční prodleva, po níž 7. dubna 1934 Lada sděluje do Brna, že dostal z nakladatelství nátisky ke kolorování. V Kronice mého
života vysvětluje zdržení tím, že měl příliš mnoho práce: „Při tehdejší mé veliké zaměstnanosti pozapomněl jsem na Mahenův plakát, takže mě za rok
(v září a říjnu 1931) několikrát rázně upomínal.“1
V době, kdy Lada pracoval na kolorování, Mahen 11. května 1934 znovu
zapochyboval, že vše dobře skončí: „…Žádnej plakát nevyjde, ani kdyby se za
to postavil Tvůj starý přítel malíř Hitler.“ Začátkem května 1934 napsal Lada
v nedatovaném dopisu do Brna: „A ten plakát vyjde, abys to věděl! Jakmile
bude trochu jen příznivé počasí, tak vyjde poprvé ven. Po tak dlouhé době porodu je přirozeně hodně zesláblý. Právě jsem dokoloroval se strašlivým proklínáním poslední nátisky a jdu do vinárny.“
Příjem pěti kusů hotového plakátu oznamuje Mahen Ladovi 15. prosince
1934. Dobu od června do listopadu 1934 pravděpodobně zabrala výroba v tiskárnách Státního nakladatelství. Plakátem se oba partneři zabývali i v některých dalších dopisech. V jednom z nich Mahen například Ladovi napsal,
že jejich společné dílo vzbudilo senzaci a opravdový zájem na sjezdu knihovníků z celého světa, konaném v Madridu – Mahenovi to sdělil československý
účastník sjezdu, státní knihovnický instruktor Kubíček.
Dopisy cituji z knihy Adresát Jiří Mahen, která vyšla v roce 1964 k pětadvacátému výročí Mahenovy smrti.2 Je to poměrně obsáhlý výbor z Mahenových dopisů i jeho přijaté korespondence, jehož editory a pořadateli byli
brněnští literární vědci Jiří Hek (vlastním jménem Jiří Hájek) a Štěpán Vlašín.
O oddílu nadepsaném Josef Lada editoři v poznámkách říkají: „Celý soubor
39 dopisů Mahenových a Ladových je tu v úplnosti tištěn poprvé.“ Také v úvodu edičních poznámek zařazují Josefa Ladu mezi několik osobností, jejichž





korespondenci s Mahenem považují za tak významnou, že otiskují vše,
co se dochovalo. Ve skutečnosti však jeden důležitý dopis, dokonce doplněný
obrázkem napodobujícím záhlaví obchodní korespondence, Hek a Vlašín neznali.
Mahen totiž hned od počátku, tj. od listopadu 1930, počítal s tím, že
administrativní stránku celého podniku bude mít na starosti jednatel Spolku
veřejných obecních knihovníků, jihlavský knihovník Stanislav Rambousek
(1897–1937). Průklep svého prvního dopisu z 12. listopadu 1930 spolu s Ladovou odpovědí poslal do Jihlavy, aby Rambousek věděl, oč jde. V dopisu je přípisek rukou, který Mahen opsal i na kopii poslanou do Jihlavy a nahoru ještě
připsal Ladovu pražskou adresu Praha II., V Ohradách.3 Tak se průklep
Mahenova dopisu i s originálem Ladovy odpovědi dostal do Jihlavy. Hek
a Vlašín ovšem nemohli vědět, že jeden z Ladových dopisů je v jihlavském
Státním okresním archivu. Soubor korespondence mezi Mahenem a Ladou
tedy obsahuje celkem čtyřicet, nikoli třicet devět dopisů.
Xeroxová kopie Ladovy odpovědi na Mahenovu žádost byla poprvé otištěna v roce 1996 jako jedna z příloh diplomové práce absolventky brněnské
pedagogické fakulty Blanky Vackové.4 Zveřejněn byl tento dopis v roce 1998
v Jihlavských listech v článku Vlastimila Svěráka Josef Lada & pradědeček.5
Sám jsem se o něm zmínil a citoval ho také roku 1998 v článku Korespondence Jiřího Mahena s jihlavským knihovníkem Stanislavem Rambouskem
v Milíři.6 Tato stať včleňuje uvedený dopis do souboru korespondence Mahen
– Lada.7
První dopis s nabídkou, aby Lada doprovodil Mahenovy verše svými kresbami, má číslo 4 (viz poznámka 2). Po něm už v souboru Adresát Jiří Mahen
jako číslo 5 následuje Mahenův dlouhý dopis s datem 25. listopadu 1930,
který má fiktivní jednací číslo 2,356.740/30 a adresu Firma Josef Lada a pradědeček, Praha II, V Ohradách č.1. Zmínka o „firmě Josef Lada a pradědeček“
je reakcí na Ladovu odpověď z 23. listopadu 1930, kterou Hek a Vlašín
neznali.
Uvádím nejprve Mahenův dopis, kterým žádá Ladu o spolupráci. Při podepisování dopisu si Mahen zřejmě vzpomněl na další podrobnosti a pod text
rukou připsal poslední odstavec.



V Brně 12. 11. 1930
Milý Josefe,
dlouho jsem přemýšlel, jak bys byl eště slavnější, než seš, a rozhodl jsem se, že
vymyslím pro Tebe cyklus obrazů, jako jsme to dělávali kdysi s nebožtíky českými
politiky v pražské Lucerně. Pamatuješ se ještě, jak každý z těch politiků měl cvikr,
počínaje Zemínkou a konče Vohryzkem?
Posílám Ti návrh na uměleckej plakát, který bychom dali my, knihovníci, zhotovit asi v rozměrech 60 x 1 m. Byly by to tři obrázky čtyřikrát pod sebou, pod tím
by byly ty veršíčky, které by se mohly dát vytisknout. Rozumí se, že by to bylo nebarevné. Já sem, člověče, předsedou spolku veřejných obecních knihovníků, tak tam
bysme taky něco prodali. Potřebuju to hlavně do Brna, do knihovny a 25 filiálek.
Hlavní nápis nahoře by byl:
Pozor na knihu!
Proto Ti píšu dneska, jestli bys nám to mohl udělat, ty kresby, a co bys za to chtěl.
Když děláš Kvítko, moh bys nám taky něco hezkýho udělat. Potom by si to moh třeba převzít Masarykův lidovýchovný ústav a vydat to v barvách. Moc jsem přemýšlel o tom, který blboun by nám to pořádně namaloval, až jsem přišel na Tebe.
Vím, že seš náramnej dobrák a že na mne, starého kamaráda, přece eště něco dáš.
Kór když to nechceme zadarmo. Tak mně napiš pár řádků, estli to uděláš nebo né,
a odpověď mně pošli do Brna do knihovny.
Knížky z veřejné knihovny jsou všechny vázány černě, to je jejich hlavní charakteristika.
S toužebností budu, nejdražší příteli, očekávati Tvé zprávy z daleké Matičky Prahy.
Líbám Tě na čelo a doufám, že přistoupíš na to, abys byl slavnej mezi náma knihovníkama a celou obcí čtenářskou, která Tě srdečně pozdravuje a těší se, že nás nenecháš ve štychu.
Tvůj starej
J. Mahen
Teď mne napadá, že by se to mohlo naložit a vytisknout někde v Praze (České
slovo) a že by to mohlo být barevné a že bys na tom mohl vydělat víc než Chaplin na
Kidovi. Já se svého autorského práva vzdávám, ale muselo by to bejt přesně tak,
jak to navrhuju. Korektury bych musel vidět. Moje jméno by na plakátě být nesmělo.
Brněnská knihovna by dostala 30 plakátů zdarma.
M.



Do celku korespondence je tedy třeba doplnit Ladův dopis, kterým na
Mahenovu nabídku reagoval kladně (i když splnění úkolu potom trvalo dva
roky a hotový barevný plakát vyšel až koncem roku 1934).
Text Ladova dopisu, který Mahen odeslal do Jihlavy:
JOS.LADA & PRADĚDEČEK
Patenty č. 3 a č. 54. JOS.LADA & PRADĚDEČEK Telefon 326–22 až 1,254.298
Tovární výroba vtipů, aforismů, vývoz myšlének, poznámek, dovoz amerických vtipů.
Autogenní sváření se s jinými firmami, sklady impertinence, sarkasmu a starých
anekdot.
V Praze 23.listopadu
Velectěnej lumpe,
Odpovídajíce na Váš velectěnej dopis, varujeme Tě, abyste si z naší firmy nedělal
legraci. Kolik by se toho plakátu tisklo, pro Kristapána! 25 kusů? Jo, kdyby si ho
vobjednali ti blbouni, co maj spořitelní a pracovní knížky! Myslíš to doopravdy?
Co bych za něj chtěl? 2 000 Kč. Originál by vám zůstal. Záloha Kč 1 999. Napiš mi
eště jednou, až vystřízlivíš, co a jak a kerak, jestli to mám dělat doopravdy, nebo
špásem. Abych věděl, mám-li přibrat ňáké lidi.
Očekávajíce Vaši rozumnou nabídku
znamenáme se s úctou
Jos. Lada, pradědeček
Přes text Lada neumělým dětským způsobem nakreslil prasátko. Proto
Mahen v odpovědi říká: „…všechno jsem vymyslel, promyslel a rozmyslel jenom pro Tvou slávu, a Ty mně posíláš dopis s prasátkem! Bídák jsi byl dycky,
to je o Tobě známo, ale teď se stal z Tebe bídák rafinovaný. Těch Kč 1 999,– by
se už někde sehnalo, ale kdo by Ti zaplatil tu korunu do dvou tisíc, to je horší.“ Bez dopisu, který přinášíme, by Mahenův dopis z 25. listopadu 1930 nebyl
plně srozumitelný: například by nebylo jasné, proč Mahen napsal adresu „Firma Josef Lada a pradědeček“ a proč se zmiňoval o prasátku a odměně 1999 Kč.



Chystaný plakát a potíže s celou akcí byly také častým tématem korespondence mezi Mahenem a Stanislavem Rambouskem. Hned 30. listopadu 1930
píše Rambousek Mahenovi: „…ten nápad s Ladou je velmi dobrá věc, a myslím, že bychom to mohli ve své režii podniknout. (…) Tvůj návrh je dobrý
a postihuje správně nešvary, na něž jsme v knihovnách zvyklí. Připadá mi však,
že série dvanácti obrázků je příliš rozsáhlá a že na formátě, který navrhuješ,
dopadnou obrázky i tisk veršíčků dosti drobně. Na plakát by to asi přece jen
bylo trochu přeplněno; uvažuj tedy o tom, nedala-li by se ta epopeje přece jen
zkrátit. Nezapomeň také, že navrhovaný formát bude třeba upraviti s ohledem
na běžné velikosti papíru, aby se nám to zbytečně nezdražilo.“
Mahen odpověděl obratem už 1. prosince. Návrh na zmenšení počtu obrázků odmítl a dodal, že plakát by měl být barevný, třeba menší a že vydat by
ho mohl Melantrich. „Jsem pro to,“napsal ve své odpovědi, „aby tam těch
dvanáct obrázků zůstalo, aby se lidé měli čemu smát. Chtěl jsem, aby se vychovávalo smíchem spíše než kázáním. Kratší série by působila dojmem
improvizace. Ladovi je to jedno, jestli namaluje 9 nebo 12 obrázků.“



Mahena zřejmě zlobilo, že celá věc se tak dlouho táhne. Svědčí o tom ironická zmínka v dopisu Rambouskovi z 15. dubna 1932: „Nemluv mně o plakátu. Budu muset asi vstoupit do nějaké politické strany a dát se zvolit do
výkonného výboru, abych to prosadil. Ujišťuju Tě však, že už mě to dávno
nebaví a že klidně umřu, i když ten plakát nevyjde.“
Brzy na to se však ledy přece jen hnuly, i když do doby, kdy plakát spatřil
světlo světa, bylo ještě daleko. 24. dubna 1932 psal jihlavský knihovník do
Brna: „Posílám Ti v příloze Ladův popis obrázků – podívej se na to, opatři
poznámkami a pošli přímo Státnímu nakladatelství. Já bych jen k 5. obrázku
poznamenal, zda by snad nebylo lepší poukázat na časté vpisování různých
poznámek do knih (brejlatý student!) – zdá se mně to rozhodně častější než
vyřezávání. Ovšem je třeba mít také na mysli, že nebráníme nikomu, aby do
vlastní knihy psal. Šestý obrázek by se mohl rozhojnit o malé dítě, které sedí
na zemi a čmárá v knize, ne?“8 Na Ladově šestém obrázku jsou skutečně děti,
které však do knih nečmárají, ale trhají je na kusy. To odpovídá původnímu
Mahenovu návrhu, jak ho cituje Alena Ladová: „Dětičky rvou knihy.“9
Několik dopisů obou přátel nebylo v knize Adresát Jiří Mahen publikováno
poprvé. Část Mahenových dopisů zveřejnil sám Josef Lada, který v roce 1942,
uprostřed temných válečných let, vydal svou Kroniku mého života. Některé listy otiskl v úplnosti, jiné publikoval jen zčásti, případně je zkrátil nebo v detailech změnil. Jsou to dopisy 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 32, 38.10
V roce 1963 pak vyšla kniha malířky Aleny Ladové Můj táta Josef Lada,
v níž autorka rovněž věnovala pozornost kamarádskému vztahu mezi Mahenem
a svým otcem. Přetiskla jejich dopisy (zčásti celé, zčásti v úryvcích, ani tady
samozřejmě nejde o vědeckou edici), a to – podle našeho očíslování jednotlivých
položek korespondence v knize Adresát Jiří Mahen – čísla 37, 33, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 38 a 39. Jak Josef Lada,
tak jeho dcera nahradili Mahenův vulgarismus z dopisu datovaného 9. dubna
1934 („hovno záleží“) výrazem, který je „společensky“ přijatelnější („na tom
nezáleží“). Jedině Alena Ladová však otiskla Mahenův doplněk k dopisu číslo 4 z 12. listopadu 1930 a uvedla, že „v dopise je perem nakreslen návrh na
rozmístění 12 obrázků s textem »Pro knihovníky a hodné čtenáře namaloval
L.P. 1931 JOSEF LADA«“. U návrhů na náměty kreseb je už také všech dvanáct dvojverší. Znění některých z nich Mahen později ještě upravil.11



V Kronice mého života ani v knize malířovy dcery ovšem není dopis z jihlavského archivu, protože Lada svoje dopisy necitoval (neměl je k dispozici,
protože je psal rukou) a ostatní tento dopis neznali.
Josef Lada svou Kroniku mého života vydal poprvé tři roky po Mahenově
úmrtí. Kapitolu Jiří Mahen ukončil dojemnými slovy: „O Mahenově dobrém
srdci připsal jsem několik řádků k vzpomínce na spolupráci s ním, když jsem
mu ilustroval roku 1918 pohádkovou knihu. Nyní chci jen ještě dotvrdit, že
jsem v něm poznal kamaráda vzácného mužného charakteru, člověka nejryzejší čestnosti, na jehož štítu nebylo poskvrny. Pro upřímné, srdečné, obětavé
přátelství jsem si Mahena hluboce vážil a vždycky litoval, že jeho vzdálený pobyt bránil nám, abychom se osobně více stýkali.“12
Také Mahen stavěl Ladu jako člověka i jako umělce velmi vysoko. V polovině třicátých let informoval svého kamaráda, že by o něm rád napsal malou
monografii. V dopisu ze 17. června 1935 Mahen píše: „Byl jsem na té výstavě
kreseb, poslal jsem Ti odtamtud lístek. Napiš mně docela upřímně, jestli někdo napsal nějakou studii o kresbě u Tebe, respektive o linii. Zdá se mi, že by
to mohla být nějaká moc roztomilá věc asi na dva tiskové archy, kdybys do toho
dodal nějakých 25–30 vybraných věcí. Myslívám na to vždycky, když prohlížím
u nás toho ubohého gangstera a dogu. Na podzim by se mně možná do toho
chtělo, snad bys časem neměl nic proti tomu.“
Originál Ladovy kolorované kresby s dogou a postavou vylekaného, krčícího se lupiče, původně určená patrně pro Kvítko, visel v Mahenově pracovně
a dnes je v majetku brněnského Mahenova památníku. K svému plánu se
Mahen vrátil i v dopisu ze 4. března 1936: „Čekal jsem, že dostanu za Janošíka
50 tisíc a byl bych Ti 10 tisíc věnoval za věci, které bych si byl u Tebe vybral,
abych mohl o tom napsat knihu. Zarazilo mne, že na té výstavě máš u těch
svých věcí poměrně velmi nízké ceny. Prosím Tě, to ani takové věci, jako jsou
Tvoje, tedy řekněme věci líbivé, pro všecky přijatelné atd., ta česká měšťácká sebranka nekupuje?“ I v roce 1936 tedy Mahen pomýšlel na napsání knihy
o Ladovi. Ladovo zdraví se však v následujících letech postupně zhoršovalo a ani politická situace na sklonku první republiky klidné tvůrčí práci příliš nepřála, takže Mahen svou myšlenku na ladovskou monografii už neuskutečnil.
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J I Ř Í P O L Á Č EK

Dne 12. prosince 1932 se Jiří Mahen dožil padesáti let. K tomuto jubileu
vyšel sborník s prostým názvem Mahenovi, který uspořádal František Halas
s Jiřím Žantovským a počátkem roku 1933 ho vydalo pražské nakladatelství
Družstevní práce. Přispělo do něj čtyřicet autorů, přičemž někteří z nich napsali dva příspěvky. Jejich texty byly doplněny soupisem Mahenových prací,
šesti fotografiemi a čtyřmi Mahenovými portréty od Františka Gellnera,
Jaroslava Krále, Františka Bidla a Eduarda Miléna.
Mezi přispěvateli najdeme představitele různých kulturních sfér. Výrazné
zastoupení zde mají básníci: kromě Františka Halase, který napsal jen úvodní
slovo, jsou to S. K. Neumann, Fráňa Šrámek, Josef Hora, Vítězslav Nezval,
Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl, Vilém Závada, Jiří Mašek a Svata Kadlec.
Každý z nich přispěl jednou básní, Nezval však napsal soubor glos. Dále tu
figurují prozaikové Vladislav Vančura, Jaromír John, Karel Konrád a J. V. Pleva, jejichž texty mají vzpomínkový či pozdravný charakter.
Ve sborníku nescházejí ani lingvisté,
literární vědci a kritikové, například František Trávníček, F. X. Šalda, Albert Pražák, Jan Mukařovský, J. L. Fischer, Bedřich
Václavek nebo Pavel Fraenkl. Někteří z nich
napsali též příspěvky vzpomínkového rázu
(třeba Albert Pražák), jiní však své texty
pojali vědecky (František Trávníček, Jan
Mukařovský). Další autoři charakterizují
Mahenovo působení v oblasti divadla (Václav Jiřikovský, Jan Kunc, Jaroslav Vojta)
a jeho dramatickou tvorbu (Josef Träger),
jakož i činnost knihovnickou (Bohuslav
Koutník, Stanislav Rambousek) a vztah
k přírodním vědám (Vladimír Teyrovský).



Jestliže někteří uvedení přispěvatelé založili své texty na vzpomínkách,
dvojnásob to platí o příspěvcích Mahenových vrstevníků, k nimž náleží
Michael Kácha, Josef Mach, Karel Titz, Antonín Bouček, Pavel Sula, J. J. Filipi či Karel Nozar. Většina z nich evokuje Mahenovo dětství a studentská léta.
Jejich texty dotváří pojednání Jiřího Žantovského o Mahenově „veselé vážnosti“ a osvětlení jeho vztahu k Slovensku, které napsal František Mareš s Ivanem Ballem.
Sborník k Mahenovým padesátinám se podobá Knížce o Šrámkovi (1927),
jež vyšla k témuž jubileu tvůrce Stříbrného větru a do níž přispěli zčásti stejní
autoři (Albert Pražák, Vladislav Vančura, Pavel Fraenkl, Josef Hora, Jaroslav
Vojta, J. L. Fischer). Stejně jako ona manifestoval jubilantovo významné postavení v soudobé kultuře a jeho přátelství s dalšími kulturními osobnostmi.
Přibližme si tento sborník pěti ukázkami:

PŮ LNO ČNÍ MOTÝ L
Josef Hora
Sám když je člověk, hledá ty,
kdo měli odvahu být sami.
Hledá je v srdci zaváty
kdes mimo cesty, mimo chrámy.
Vy také jste byl proklatý,
duch z omámených těch, kdo mámí.
Z těch, jimž si sedl na šaty
půlnoční motýl pod hvězdami.
Kus blázna a kus básníka,
kus milence a písmák zpola
trpící hlas, jenž nevzlyká,
neholedbá se steskem svým
a provokativně radš volá
vstříc drtícím ho tajemstvím.



J I Ř Í M U M A H E N OV I
Stanislav K. Neumann
Pojeďme spolu dlouhou túrou dolů
k průzračné řece, k rybám stříbrným.
Anebo hore pozdravíme spolu
polonin stáda, ze salaší dým.
I setkati se na dalekém molu
můžeme spolu, kde nám zvoní rým.
Jsme kovkopové v modrém zlatodolu,
smíme-li nazvat okamžik jen svým.
Ať žijí ryby, brouci, hory, lesy!
Chytíme pstruha, zulíbáme vřesy.
Čert vezmi, pane, literaturu!
Portrét Jiřího Mahena
od Eduarda Miléna
ze sborníku Mahenovi

Čert vezmi na chvíli i politiku!
My doma pro jistotu nůž i dýku
necháme spát. A jdeme na túru.

P O Z D R AV J I Ř Í M A H E N OV I
Vladislav Vančura
Jiří Mahen je můj strýc. Slýchával jsem jeho jméno daleko dříve, než byla má
pozornost obrácena k literatuře. Mluvíval o něm můj otec, který si mladého básníka
velmi vážil. Celkem však měl Mahen ve vlastní rodině pramalé úspěchy a snad ještě teď někteří strýcové litují, že se raději nestal ředitelem gymnázia nebo velkostatkářem.
Pokud jsem slýchal vyprávět, byli Vančurové zarytci anebo lidé ztřeštění. Jeden
z našich příbuzných nečetl od zralého věku až do své smrti nic než Bibli, jiný Vančura slynul výstřední laskavostí, třetí se jaksi nekale zmocnil lodi a křižoval s ní po
mořích, až byl chycen a potrestán na hrdle. Podobné historky se několikrát vracejí.
Před dvěma roky jsem měl příležitost vypravovati příběhy Kozlíkovy, jenž – jak se
praví – byl ze stejného pytle.
Příbuzenský vztah není před čtenáři důležit; nicméně je mi velmi milé, že mohu
básníka Jiřího Mahena osloviti i jinak: Ať žije strýc Antonín!



G L O S Y O M A H E N OV I
Vítězslav Nezval
Má-li někdo z našich současníků goethovského ducha, je to právě Jiří Mahen.
Kdybychom chtěli spočítat otisky prstů, které zanechal, a odhadnout podle nich jeho
velikost, museli bychom se ponořit nejen do umění, nýbrž i do vědění všeho druhu
a do přírody. My, kteří ho známe, nevycházíme z údivu. Za rozsáhlým dílem, které
je v neustálém rozvoji, je ještě jedno dílo, jeho hovory, jeho korespondence, jeho zásah do reálného života.
Je podivuhodné, že při tolika teoretických projevech nebyl vlastně Mahen nikdy
v zajetí žádné básnické skupiny. V mottu k Plamínkům si předsevzal být záškodníkem
avantgardy a dělat, co sám uzná za dobré. Gellnerovština mu zůstala stejně cizí jako
neumannovské pozérství. A co je nejzvláštnějšího na těchto teoretických projevech, že
nikdy nevnucují dogma, že se vyhýbají konečné definici, že nechávají vnímatelům
veškerou tvůrčí svobodu, že se s námi spíše sdělují, než radí, předpisují, poroučí.
Dogmatickým duchům vadila na Mahenovi právě tato neurčitost, nedostatek policejního ducha, my v ní vidíme krásný relativismus, takt, jemnost, smysl pro svobodu.

M A HEN A BR NĚNSK É
Václav Jiřikovský

D I VA D L O

Mahenův poměr k brněnskému divadlu a k divadlu vůbec byl by nejlépe vyjádřen
bez srovnávací spojky a, místo níž lze položiti prosté rovnítko, neboť Mahen je divadlo.
Jsou lidé, pro které divadlo může býti cílem, jsou lidé, kterým divadlo je počátkem,
a jsou lidé, kterým divadlo je položeno v život od počátku až do konce. Mahen je z nich.
Pro brněnské divadelní poměry byl Mahen mužem, který jediný a prvý pochopil
a vyložil živý, dramatický rytmus divadla. Do sousedského tempa, nechuti k intenzitě rychlé potřeby dramatické zkratky, která se liší od předpokladu moravské povahy, pomalé a volné, sáhl Mahen energicky svým prudkým temperamentem, iniciativně prohlásil, že moravské divadlo nesmí a nemůže pouze napodobovati pražské
a světové scény, že musí tvořiti z vlastních prostředků a z vlastních sil přispívati
ke stavbě dramatického umění. Zde tkví Mahenův význam pro brněnské divadlo,
zde je jeho specielní odkaz pro dnešek, který i když žije v lepších poměrech, je stále
ještě vzdálen Mahenova ideálu a za své zlepšené poměry má právě co děkovati
Mahenovu boji za aktivně produktivní moravské divadlo.





J I Ř Í R A M B O U S EK

Učitel a po dlouhá desetiletí řídící učitel Josef Komárek se narodil roku
1886 v České Skalici, ale celý život působil v Hodoníně, kde také v roce 1958
zemřel. Byl to můj strýček, manžel jedné ze starších sester mé maminky.
V Hodoníně byl známý jako výborný hudebník: až do roku 1946 byl dirigentem
místního pěveckého sboru Hlahol, doprovázel hostující sólisty a byl i příležitostný skladatel. Některé jeho skladby byly provedeny též v Praze. O jeho
skladatelské činnosti jsem za strýcova života nevěděl, ale jeho hru na housle
a klavír jsem – ač hudební laik – velmi obdivoval.
Dcera Josefa Komárka, moje sestřenice Jarmila Chytilová-Komárková,
která dnes už také není mezi námi, mě v roce 1996 požádala, abych dochovanou část pozůstalosti jejího otce předal do hodonínského Státního okresního
archivu, který brzy nato provedl inventarizaci a soupis Komárkových materiálů. V pozůstalosti byl vedle plakátů, programů koncertů, posudků Komárkových
skladeb a korespondence také list notového papíru formátu A 5 se zhudebněnou básní Jiřího Mahena Zdravice s podtitulem Mužský sbor na slova Jiřího
Mahena. Jak svědčí datum na Mahenově přípisku, skladba vznikla pravděpodobně v první polovině roku 1936. Mahenova báseň byla zřejmě reakcí na
zvolení Edvarda Beneše prezidentem republiky 14. prosince 1935. Kde a kdy
Mahen svou báseň uveřejnil, se mi zatím nepodařilo zjistit.
Text Mahenovy zdravice prezidentu Benešovi:
Pták jistě sluncí tisíc tuší,
však věří jenom v jediné.
My také jedno máme v duši,
to, pro něž lidstvo nezhyne.
To slove Mír a slove Láska
– a slove úcta k člověku,



Ty za ním veď nás,
veď nás za ním,
i když je dosud v daleku!
Je tam, a žárem věčným plane
a na čin taví lidský vzdech.
Buď zdrávo, slunce milované,
buď zdrávo, slunce milované,
buď zdrávo, buď zdrávo,
a hřímej s námi k slávě,
hřímej k slávě všech!
Po zhudebnění poslal Josef Komárek list s notami Jiřímu Mahenovi s dotazem, zda jako autor nemá námitky proti zveřejnění skladby. Mahen napsal
svou odpověď na rub Komárkova opisu skladby, rovněž opatřený tištěnou notovou osnovou. Část odpovědi je psána na stroji, podpis a přípisky Mahenovou
rukou. Jak vím od paní Karly Mahenové, Mahen vždycky po návratu z oběda
– před začátkem půjčování knih – vyřizoval korespondenci, a to tak, že diktoval své dopisy do stroje úředníkovi knihovny, jehož za to zvlášť odměňoval.
Pravděpodobně proto je Mahenovou rukou napsán pouze závěr krátkého
dopisu. Originál notového zápisu jsem předal do hodonínského archivu, pro
Mahenův památník jsem pořídil xeroxovou kopii.
Text Mahenova dopisu:
V Brně dne 8. června 1936
Spanilý příteli,
rozumí se, že můžete textu použít, text je správný, to s Pazdírkem si vyřiďte sám, já
do toho nezasahuji. Ovšem že nevím, nebude-li proti tomu mít něco Foerster, který
to zpracoval. Jinak si myslím sám, že text se může zpracovávat do nekonečna.
Pozdravujte všechny. Na Vás jsem nikdy nezapomněl. Pozdravujte Mašíka.
Váš Mahen
Demokracie ať hřímá k slávě všech
(Slunce)

Beneš je jejím věrným služebníkem.

Je – tam (to slunce demokracie v dětech)



Slovo jsem v předposlední větě dopisu Mahen připsal rukou, ve strojopisu
chybí. Slovo Foerster a některá slova v rukopisném přípisku Jiří Mahen podtrhl,
všech podtrhl dvakrát, a spojka je (o tom, že slunce demokracie je v dětech) je
podtržena dokonce čtyřikrát.
Josef Komárek, absolvent učitelského ústavu v Příboře, byl jenom o čtyři
roky mladší než Mahen, a je proto dobře možné, že se znali už z doby, kdy
Mahen působil v Hodoníně jako středoškolský profesor. Pazdírkovo hudební
nakladatelství, o němž se Mahen zmiňuje ve svém dopisu, sídlilo v Brně na
České 32, kde byla také prodejna not a hudební literatury. Nevím, zda Josef
Bohuslav Foerster zhudebnil týž Mahenův text a zda byla Komárkova skladba
někde provedena. Uveřejněna nikde nebyla, v Milíři ji tiskneme poprvé.






F R A N T I Š EK V Š E T I Č K A

Na podzim roku 1907 Jiří Mahen opustil pražská vysokoškolská studia,
aniž je zakončil státními zkouškami. Jako suplent vyučující češtinu a němčinu nastoupil na reálku v Hodoníně, kde působil ve školním roce 1907–1908.
Poté přešel do Přerova na obchodní školu (na Horním náměstí 10, dnes je tu
městský úřad), kde setrval celé dva roky (1908–1910). Vzhledem k tomu, že jej
vyučování neuspokojovalo, nastoupil 15. listopadu 1910 do redakce Lidových
novin v Brně. Mimochodem do toho Brna, o němž svému příteli Miloši
Jiránkovi ještě na Silvestra roku 1909 napsal: „Brno je mi pořád příliš protivné
město...“
V přerovském období Mahen napsal dramata Janošík a Propast věčně krásná a značnou část próz do knížky Díže, jež obsahuje celkem sto obrázků.
Janošík vznikl sice v přerovské éře, ale napsán byl o prázdninách roku 1909 na
druhém konci Moravy: v Javorníku v Bílých Karpatech. Premiéru měl 30. září
1910 v pražském Národním divadle, takže Mahen ji prožil ještě jako přerovský
občan.
Haná, alespoň ta přerovská, Mahenovi k srdci nikdy nepřirostla. Žil a učil
v Přerově, ale obrázky z Díže, které tehdy psal, se – pokud jsou lokalizovány – odehrávají na Moravském Slovácku. Mahen zůstal duší v Hodoníně a na
Slovácku. Stejně tomu bylo s jeho učitelským zaměstnáním, o němž malíři
Miloši Jiránkovi v dubnu 1910 napsal: „Tož sedím doma a jsem mrzut. Chvílemi kleji na blbé opravování úloh a na celou kantořinu. Chtělo by se mi dělat
něco čistě mého. A nemohu. Vyprchala nálada a zbyl jen nějaký stesk. A tak
jedu zítra na Slovácko a budu tam jezdit každých čtrnáct dní.“
Přes tuto pochmurnou náladu byl Mahen v Přerově spolkově činný, mimo
jiné také v Sokole. V roce 1910 vzniklo při této organizaci Lidové divadlo, jehož zahajovacím představením byla veselohra z vojenského prostředí Osudný
manévr. Jejím autorem byl Luděk Archleb, tehdy populární dramatik. Režii
měl Jiří Mahen a vzhledem k tomu, že premiéra se konala 6. listopadu 1910,
šlo v podstatě o jeho rozlučkovou akci s přerovskou kulturní obcí.



Přerov sám se s Mahenem rozloučil – už po jeho odchodu – dvakrát. V prosinci 1910 měl v Městském domě premiéru Janošík. Sehrála jej společnost ředitele Janovského. Úroveň tohoto představení byla patrně nevalná; Přerovský
obzor o něm lakonicky poznamenal: „Personál divadelní vynasnažil se, seč síly
jeho byly, aby podal to nejlepší, což se mu též aspoň částečně zdařilo. Jest
ovšem přirozeno, že u společnosti, kde pěstují se téměř výhradně vábné, však
málocenné květy vídeňské múzy, znáti to na provedení činohry. Zbojníci,
Janošík, vše to mělo v mnohých částech sklon k operetě.“
Ještě hůře to dopadlo s premiérou Mahenovy hry Propast věčně krásná.
Autor toto drama napsal v Přerově roku 1910 a Přerovští se mu svou inscenací
chtěli nepochybně zavděčit. K historii této hry je třeba dodat, že vyšla pouze
časopisecky (v Květech roku 1913) a inscenována byla jen jedenkrát, a sice
16. prosince 1913 v přerovském Městském domě. Sehrál ji soubor ředitele
Bedřicha Jeřábka. Jde o jedno z nejproblematičtějších Mahenových dramat,
což ostatně vzápětí potvrdil i nepodepsaný recenzent na stránkách Přerovského obzoru: „Nové drama Mahenovo, Propast věčně krásná, zklamalo všechny,
kdo v něm očekávali vzestup dramatického umění sympatického básníka.
Základní myšlenka hry, nové pojetí lásky jako přirozené a prostě lidské věci,
není ani přesvědčivě prokázána, ba ani důsledně provedena, ježto hrdina dramatu, advokát dr. Král, se svou osudnou nutností Martou zřítí se nakonec sám
do té propasti věčně krásné. (...) Dramaticky jest nová práce Mahenova úpadkem oproti Janošíkovi.“
Propastí věčně krásnou je v Mahenově pojetí sebevražda. Tak o ní psal
roku 1910 – 22. května 1939 touto cestou odešel na onen svět.




V posledních desetiletích se na českých divadelních jevištích takřka nesetkáme s inscenací některé z her Jiřího Mahena. Proto jsme se zeptali několika dramaturgů, vysokoškolských pedagogů a kritiků, prostě lidí, kteří jsou
s divadlem stále v úzkém kontaktu, v čem spatřují příčinu tohoto jevu. Položili jsme jim následující otázky:
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?
Zde jsou jejich odpovědi:
1. Netroufám si odpovědět na tuto
otázku „teď a tady“, především proto, že jsem Mahenovy hry dnešníma
očima nečetl. Naposledy jsem to
podnikl někdy během své dramaturgické éry v Mahenově činohře, tj.
zhruba před dvaceti lety, a to právě
ve snaze objevit v nové době (rozuměj: po sametové revoluci) něco aktuálního, provokujícího. Tehdy se mi
to nepovedlo. V textech jsem nenašel
nic, co by tenkrát niterně souviselo
s dobou, s aktuální lidskou či společenskou problematikou. Bylo to samozřejmě v kontextu doby, která
měla před sebou mimo jiné úkol
„dohnat“ všechny zakázané autory a
všechna zapovězená témata minulá



i současná, a tak pro hry Jiřího Mahena byla možná konkurence příliš silná.
Abych mohl posoudit jejich dnešní použitelnost, musel bych si je znovu přečíst.
2. 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. Za aktuální u Mahena považuji některé
expresionistické tendence a motivy – tam je to pro mne osobně lákavé a možná by to bylo srozumitelné i pro část dnešních diváků. 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.
VÁC L AV C E J PE K
Autor byl letech 1979–1987 dramaturgem České televize, poté dramaturgem Mahenovy činohry (1987–2003); od roku 1990 je profesorem JAMU v Brně.

1. Asi divadelně nejživější jsou – paradoxně – poetistická filmová libreta z Husy
na provázku: například Klaun Čokoláda, Válečná loď Bellerophon, Muž , který sedí,
a přece jde, Diderotovci, Král David mezi psy a kočkami nebo nejznámější
Trosečníci v manéži, prověření úspěšnými jevištními realizacemi či autorskými
parafrázemi od Šmídova Větrníku přes Semafor Jana Švankmajera či impulsů
k Polívkovi až k řadě dnešních pokusů – což se takto autorsky podívat i na ty
další? A také bych se přimlouval za další drobné, dnes neznámé práce psané
pro Červenou sedmu (Josef se vrátil, Náměsíčný aj.) – nebo za filozofické drama
Mefistofeles: což ho takhle uvést, třeba zkrácené, v jednom večeru se Šafaříkovým Mefistovým monologem? Tím vším chci říci, že 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, tak jak s jeho odkazem geniálně, protože neakademicky, kdysi naložili brněnští „provázci“ a jejich duchovní guru.
2. Protože je z větší části jeho dílo neznámo a neobjeveno.
VL A D I M Í R J U S T
Autor je teatrolog, literární a divadelní kritik, dramatik, profesor FF UK a FAMU
v Praze.



1. Jméno Jiří Mahen zapomněli dokonce už i ti, kdo mají název jeho filmových
libret Husa na provázku skoro půl století na vývěsním štítu. Brno má sice na
kopečku pod onkologickým ústavem Mahenův památník, ale co vědí dnešní
duchovní škrholové o příslušnících bouřlivácké generace, o nichž jejich velitelé
na bojištích první světové války říkávali, že „jsou psi a prasata,“ a oni jim to vracívali slovy, že „maj srdce ze zlata“. O Nasreddinovi čili Nedokonalé pomstě jsem
se naposledy bavil na jiném brněnském kopci s Josefem Věromírem Plevou –
a kdo zná pro změnu jeho Malého Bobše, kterého třeba Sylvie Richterová
a její sestra Zuzana znaly nazpaměť, nebo aspoň jím převyprávěného Robinsona?
Mahenův Dezertér? Kdo dneska utíká do lesů? A Janošík, autorova hra nejlepší?
Vždyť podle nových ideologů to byl lotr a škůdce! Český národ se vyžívá v rozvracení pověstí a mýtů, které ho ve znamení zrodu formovaly. Není to otázka
inteligence. Dokonce i Ladislav Smoljak, nejspíš aby se dostal do nebe, dehonestoval – a myslel to naprosto vážně – význam Mistra Jana Husa. Marně jsem
mu připomínal, že husitství bylo první evropskou národní revolucí, náboženskou
reformací, v Basileji vítěznou. To mi do hlavy vtloukl historik Josef Válka.
Jan Žižka? Lapka! Ale já tvrdím, že nikdy neporažený vojevůdce. Mahen napsal přes dvacet dramat. Zeptejte se kohokoli na jejich názvy. Nevzpomene si
už ani na Janošíka…
2. Takřka? A které se objevily? Nebo co jsou to „poslední léta“? I ten Dezertér
v ostravské Aréně a v Moravském divadle Olomouc je Longenův, ne Mahenův.
Bylo by to by to pořád na stejně smutnou notu. Pídíme se po kuriozitách,
doháníme evropské zpoždění, nic nám není svaté. A budu to stupňovat. Ztrácíme kontinuitu s českou historií a kulturou. Bez identity se snáze vládne.
Jen malý příklad. Nejprve čeští mocichtiví zavrhli literaturu emigrantů v cizině,
i těch vnitřních, co doma vydávali aspoň samizdaty. A nejpozději v prosinci
1989 přišli ti noví s tezí, že česká kultura dvacet let neexistovala, s výjimkou té
jejich. Dodnes blábolí první i druzí, protože jsou nedovzdělaní. Jak by je mohl
zajímat nějaký Mahen?! Aby se jeho hry hrály, musel by si je přečíst nějaký
vzdělaný dramaturg – posledním takovým byl Ludvík Kundera – nebo aspoň
režisér jako už také zemřelý Peter Scherhaufer – a najít v nich klíč k našim
dnům. Jenomže číst už jsme zapomněli. Všichni. Kde se stala chyba? Jiří Mahen je pomník. Je třeba vydat se hledat živou vodu. Jen jestli nám pomohou
mravenci, ryby, krkavci a mušky, když se přemnožily jen hyeny.
J I Ř Í P. K Ř Í Ž
Autor je divadelní kritik a publicista, redaktor deníku Právo.



1. Dlouho mne lákal Dezertér, přitažlivý a provokativní námětem i tvarem, ale
pochybuji, že by dokázal upoutat současné publikum.
2. Protože se nevyskytují režiséři jako Evald Schorm, který dokázal objevit zapomenutého Chrousta.
M I RO S L AV P L E Š Á K
Autor byl dramaturgem Divadla pracujících v Gottwaldově (1972–1989), dramaturgem Mahenovy činohry Národního divadla v Brně (1991–2003) a uměleckým
šéfem Městského divadla ve Zlíně (2003-2006); je profesorem JAMU v Brně.

1. Myslím, že z dramatického díla Jiřího Mahena je rozhodně možné vybrat
nejednu hru, která by dokázala upoutat současné diváky.
2. Proč se v posledních desetiletích Mahenovy hry takřka neobjevují na českých jevištích, má především dva důvody:
a) Současná převládající dramaturgie českých divadel se při uvádění starších,
takzvaně klasických her neorientuje na znalé vyhledávání těch, jejichž témata
a problémy by mohly právě v této chvíli zaznít plně, aktuálně a nově. Kolik titulů se například hraje z šestatřiceti Shakespearových dramat? Současné uvádění oněch starších, starých, ba prastarých her je řízeno režiséry, kteří se po
„dramaturgickém“ výběru co nejznámějších her známých dramatiků (protože
na tyto kusy a autory přece lidi určitě přijdou) soustřeďují na co nejoriginálnější pojetí. Když starý text starého autora tomuto novému pojetí překáží,
je prostě změněn tak, že je mnohdy k nepoznání. Jistý rekord v tomto směru
v poslední době překonala klasická norská hra, v níž na jedné scéně souboru
Mahenovy činohry z autorových jedenácti postav bylo „režijně-chirurgicky“
odstraněno devět.
Pro dramaturgie divadel je otázka, proč sahají stále jen do tak úzkého okruhu
klasických her. Nedovoluji se ani zeptat, co z této světové pokladnice dramaturgové přečetli a zda v tom hodlají pokračovat. Mají například představu
o tom, kolik nedávných a současných laureátů Nobelovy ceny za literaturu
dosud nebylo vůbec nikdy uvedeno na českých jevištích? Jejich hry namnoze
nejsou ani v jediném výtisku (ani v originále) v žádné české knihovně!
V takové „soutěži“ podnikavosti se samozřejmě ztrácí i Jiří Mahen.



b) Absence Mahenovy dramatiky na českých jevištích je v těchto souvislostech
málem „ospravedlnitelná“. Neospravedlnitelná je v divadle, které (ne)nese jeho
tradici hledačství, byť nese jeho jméno, ač se je již před časem pokusilo z průčelí svého stánku Thálie sundat.
JA RO M Í R VAV RO Š
Autor byl v letech 1961–1991 dramaturgem Mahenovy činohry Státního (Národního)
divadla v Brně.
(in)




J A N L AC I N A

Od jinošských let byl pro mne Jiří Mahen strhujícím kamarádem svobody,
vyzývajícím k bezbřehým toulkám. Představoval jsem si ho jako muže mohutné postavy – vzrůst člověka by přece měl odpovídat jeho věhlasu! Proto mě
roku 1982 na výstavě k stému výročí Mahenova narození v brněnském Paláci
šlechtičen nemile překvapily jeho boty. Ve skleněné vitríně vedle omšelého
batůžku byly vystaveny vysoké kožené „komisňáky“, prvorepublikové, ne-li
dokonce c. k. provenience, zajisté ručně šité, dobře vychozené a nesoucí stopy dlouhých a dalekých pěších cest. Byly však nečekaně malé, spíše dámské
než pánské, a já si jen stěží dokázal představit, že si je obouval velikán, který
napsal: „(...) chceme raději dozráti jako tuláci za plotem, kteří prožili, co chtěli, než zešedivěti jako hlupáci, kteří se neodvážili jít svou cestou“.
Dodnes nevím, jakého fyzického vzrůstu vlastně Mahen byl. Zklamání
z malých tuláckých bot však už dávno vyprchalo. A je mi jedno, v jaké obuvi
vlastně chodil. Všechny ty jeho krajiny – od rodné čáslavské roviny s evangelickou
vesničkou Kalabouskem přes pískovcové severočeské Dubsko, Přerov s běsnící Bečvou a zpěvné Slovácko až po Brno s okolím a nivu jihomoravských řek
s vápencovým bradlem Pálavy – nesou Mahenovy stopy, mají ozvuky v jeho
obsáhlém díle. Přitahují. Snad se nám podaří postupně je všechny navštívit.
I. B R N Ě N S K É

O B Z O RY

Poznání, ba procítění Brna a příměstské krajiny, které přijal za svůj domov,
Mahen zúročil v románu Nejlepší dobrodružství (1929). Ponechám stranou,
že dobová i ta pozdější kritika (například Josef Hrabák roku 1961) považovala
příběh penzionovaného středoškolského profesora Jana Grygy, varietního umělce Lukáše Hertla, jeho krásné, ale psychicky choré ženy Viktorie a romantické
slečinky Matyldy za slabší z Mahenových děl. Mám k tomuto románu totiž
zcela osobní vztah: kdysi mi – stěhujícímu se z venkova s milovanými a dalekými modravými horizonty – pomohl smířit se s Brnem.



V té knize je několik tulácky opojných vět, nečekaně vyvěrajících kousek
od vřavy velkoměsta, třeba: „Brno mělo obzory.“ Nebo: „Nezbylo než se vrátiti do obzorů, které jedině správně pohlcovaly člověka i s jeho myšlenkami.“
Není divu, že hlavní hrdina románu Jan Gryga „se nořil do tohoto koutu nad
městem přímo s nepoznanou rozkoší, neboť tu bylo volno.“
A kde vlastně ten zázračný kout s obzory v Brně je? Návod na jeho objevení se dočteme na 103. straně Nejlepšího dobrodružství: „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... Pod pěšinou držela se v červené zemi hejnka bílých břízek...“
I bez názvu místa je nám jasné, že
pěšinka nás dovedla na vyhlídku z Červeného kopce. Vysoko nad řekou Svratkou z nadmořské výšky téměř tří set
metrů je zde vidět nejen převážnou část
Brna s blízkým veletržním výstavištěm
a bohémskou Kamennou kolonií (v Mahenově románu ji právě budují chudí
cihlářští dělníci), ale i vzdálené lesnaté
horizonty Brněnské vrchoviny – třeba
průlom Svratky od Brněnské přehrady
směrem k Tišnovu (kam Mahen tak rád
chodíval), špičatý Babí lom nad Kuřimí
nebo vysoko nad údolím Svitavy nahloučené domky Babic, v jejichž okolí
se odehrávají klukovské příběhy Ptačího
chleba, poutavé knížky Jaroslava Marchy,
kterou Jiří Mahen roku 1921 upřímně přivítal jako „knihu šťastného dětství“, jež
sám nezažil.



Ty „červené skály“ jsou tvořeny devonskými slepenci a kdysi jistě skýtaly
sporou pastvu kozám a snad i ovcím. Již desítky let na jejich červené půdě rostou mimo „hejnek bílých břízek“ i krásně krpaté duby a uměle vysázené
borovice černé, pocházející z jižnější Evropy (včetně Balkánu, jehož některé
krajiny Mahen též miloval). A hlavně: daleko od míst svého častějšího výskytu na chudé a drsné Vysočině zde docela izolovaně roste populace vřesu,
ze vzácnějších bylin pak třeba bělozářka větvitá a čilimník řezenský. Proto již
před čtvrt stoletím bylo toto přírodovědně i kulturně cenné území navrhováno
za chráněné. Byl pro ně zvolen jistě nejvhodnější název Mahenova stráň.
Nedá mi to, abych se na Mahenovu stráň nevracel. I letos v říjnu jsem si
tam vyšlápl vychutnat daleké obzory. Poletovalo zlatožluté listí javorů, červené
planých třešní, bronzově hnědé dubů. Poněkud těžkopádněji než listí prolétly
občas sojky. V široce rozevřených křídlech ukázaly dráždivě modromodrá pírka a připomněly mi Mahenovu báseň Modří ptáci hor:
Myslíš snad, že tvoje touhy
jiné nežli ptačí jsou?
Křídla máš-li, roztáhni je,
nad světy tě ponesou!
A tak jsem se díky Mahenovi zase alespoň chvíli nad Brnem vznášel.

Portrét Jiřího Mahena od E. Š. Kostrhona
z třetího vydání románu Nejlepší dobrodružství (1950)




Tišnovský rodák Bohuš Sedlák (1880–1957) byl všestranným kulturním
pracovníkem a publicistou. V mládí poznal řadu slavných herců (včetně
Jindřicha Mošny), a tak toužil po umělecké dráze. Po absolvování tišnovské
měšťanky se však na přání svého otce na zámku v Lysicích vyučil zahradníkem.
Jako talentovaný zpěvák účinkoval v četných operních rolích v tišnovském
sokolském divadle. Redigoval regionální týdeník Náš kraj, ale přispíval i do
Lidových novin a dalších periodik. Inicioval také
založení tišnovské městské knihovny a byl jejím
prvním knihovníkem; vykonával též funkci tišnovského archiváře. Od mládí se přátelil se spisovatelem J. F. Karasem. V Brně se sblížil s Jiřím
Mahenem a dalšími literáty, které přivábil do
svého rodného města. V roce 1948 vydal soubor
čtivých črt nazvaný V závětří Květnice (podruhé
tento svazek vyšel roku 2000), k němuž uznalou
předmluvu napsal Jaroslav Kvapil. Jednu kapitolu
Sedlák věnoval Jiřímu Mahenovi; přetiskujeme
z ní několik úryvků:
Poznali jsme se s Mahenem v roce 1910 na pavlači zadního traktu starého domu
v Rudolfské ulici číslo 6. Oba jsme tam měli svoje šití, on v kumbálku prvního patra
vpravo, v redakci Lidovek, já u schodů v sekretariátě u Václava Šlesingra. Oba jsme
toho roku dali sbohem dřívějšímu blahobytnému zaměstnání – on pustil po vodě
suplování na střední škole v Přerově, já jsem se zase vzdal beznadějného čekání na
zemský obrok, slibovaný mi zároveň s místem ovocnického instruktora.
Od toho léta jsme byli s Mahenem stále spolu až do ženění. V podjaří roku 1912
stěhoval nás na trakaři dobrý pan Kubásek z Lidovek. Mahen měl velký kufr, plný
batoh, dvě udice a lyže. Většinu knih měl v redakci. Na kufrech se kymácely naše dva
uzly z prostěradel, plné peřin a šatů. Jako dva študáci. Ale podle povykování,
žduchání a střídání v řízení trakaře s milým panem Kubáskem študáci nejnižších
ročníků.



Kvartýr jsme si najali v zahradním domku na jižním svahu Špilberku s vchodem
z Údolní ulice i z onoho pověstného kopce. Byla to rohová světnice s třemi velkými
okny na jihozápad a se skleněnými dveřmi. V létě tam bylo teploučko jako ve skleníku,
v zimě zase topit bylo zbytečné, všechno teplo by bylo vyšlo za pět minut tak jako tak.
Mahen byl velice pilný. Odpoledne po kavárně psával v redakci až do večera.
Překládal z německých, italských, francouzských, anglických a všech slovanských časopisů kulturní zajímavosti. Jako činoherní kritik psal divadelní referáty hned v noci,
v téže době obstarával také kulturní rubriku. Nebyl-li večer za povinností v divadle,
měl jistě nějakou přednášku, debatní večírek nebo něco takového. Doma v noci psával často ještě několik hodin. Vždy rychle a načisto. Usínal potom jako na povel.
Některé naše večery byly jenom tak nazdařbůh. Bloumat městem, ale kam? A to
máš sakramentsky jedno, pojď se kouknout na plakáty. A buď to byl cirkus v Kartouzích nebo komedianti na návsi v Židenicích, maringotky u Zábrdovic, cokoliv,
jenom když tam bylo hodně lidu. František Gellner chce, aby se šlo do Židenic na
pivo. Šlo se tedy na pivo. Karel Pelant navrhuje víno v klášterním sklepě na Starém
Brně – táhlo se tedy tam. Zůstalo-li se v Brně, doplnili jsme stůl Arnošta Heinricha
v Besedním domě nebo jsme vrazili mezi sajgetýry u Šmídů v Národním divadle,
kde Pavel Dědeček řádil se svou partou i s pozdějším skladatelem Chlubnou.
Každá pěkná neděle byla vyplněna velkými cestovními podniky po zemi moravské. Za deštivého počasí jsme působili v Kartouzích v Besedním domě nebo
u Hladkých, v sokolovně v Židenicích, zkrátka všude, kde bylo hodně lidu a rámusu,
to Mahen miloval. Třetím v naší partě býval vždy korektní „kupčík“ Anton Bohanes,
čtvrtým knihkupec Pepek Novotný a pátým nemluva fotograf Racek. Často s námi
chodíval Franta Gellner, Pelant zřídka, jemu jsme byli moc divocí a naší rozpustilostí jeho vážnost příliš trpěla.
Stopy našich výprav by bylo možno dodnes sledovat ve starých ročnících Neděle,
tehdejší přílohy Lidových novin. Tam se prozrazuje, zda jsme byli na Hostýně při
korunovaci Panny Marie nebo na Pohansku u Břeclavě na národní slavnosti, v Tišnově na hodech, v Kroměříži na orelském sletě nebo kde všude.
S Mahenem jako spolubydlícím jsem se rozešel v roce čtrnáctém, těsně před válkou. Na památku mi dal pastel od Miloše Jiránka, návrh na obálku jeho knihy Kamarádi svobody a knížku od Linkea-Poppra Fantasien eines Realisten. Tuto knihu
jsme přivezli z pohřbu Viléma Mrštíka. Mahen mu ji kdysi půjčil a byla to poslední
knížka, kterou Vilém četl. Našli jsme ji u Mrštíků ve včelíně zastrčenou mezi úly.
Dal jsem ji pak Otakaru Bystřinovi, když sbíral památky po Mrštících. Obraz
Jiránkův mám dosud.
(jl)




Před třiceti lety – 7. prosince 1983 – zemřela Ludmila Vančurová, manželka Vladislava Vančury. Narodila se 14. ledna 1897 a za svobodna se jmenovala Ludmila Tuhá. S Vančurou se poznali při studiu pražské lékařské fakulty, po jejímž absolvování se vzali a poté žili na Zbraslavi, kde vykonávali
lékařskou praxi. Jejich dcera Alena Santarová (1923–1967) byla spisovatelkou,
publicistkou a nakladatelskou redaktorkou, autorkou knih pro děti a mládež
(Káťa, Katrin, Katynka, 1959; Známá neznámá, 1960; Od úterka do soboty, 1963;
Slon v domácnosti, 1965).
Ludmila Vančurová napsala vzpomínkovou knížku nazvanou Dvacet šest
krásných let (1967, upravené vydání 1974), kterou vytvořila – podobně jako Karla Mahenová (Život s Jiřím Mahenem, 1978), Olga Scheinpflugová (Živý jako
nikdo z nás, 1997) či Jarmila Čapková (Vzpomínky, 1998) – svědectví o soužití
se svým manželem, o něm samotném a jeho díle i o dalších osobnostech. Vzpomíná v ní též na Jiřího Mahena:
Vladislav říkával, že snad všichni Vančurové jsou víc nebo míň střelení – a dodával, že sebe do toho tvrzení také musí zahrnout. Skutečně, většinou se každý nějakým způsobem lišil od průměru. Vladislav a jeho strýc, vlastně starší prabratranec
Jiří Mahen (Antonín Vančura), se vymykali i literárnímu průměru.
Vladislav už v dětství poslouchával historky o podivínství, divouství, vzdělanosti a ušlechtilosti otcových strýců, mezi nimi i o otci Jiřího Mahena. Sám se však
o rodokmen tuze nezajímal, a teprve když se Mahen objevil u nás na Zbraslavi,
dostali se ke společné minulosti a k příběhům rodu Vančurů.
V době, kdy se připravoval k Rodině Horvatově, obíral se Vladislav podrobněji rodinnou historií. Mahen – se kterým se Vladislav začal více stýkat hlavně od
Markéty Lazarové – se už dávno zabýval sestavováním širokého rodokmenu Vančurů; sbíral charakteristiky a životopisy předků a příbuzných. Od Mahena jsme
se dověděli více o jedné větvi žijících Vančurů, jejichž děd byl bratrancem Vladislavova dědečka, stejně jako děda Mahenova. Tyto Vančury Vladislav sám poznal
osobně až později. Bylo to zase prostřednictvím Mahenovým, ale tentokrát prostřednictvím smutným, otřesným: po tragické smrti Mahenově, na jehož pohřbu se
sjeli Vančurové z různých stran.



Vladislav si Mahena vážil a měl u něho rád vančurovské fyzické i povahové
rysy; Mahenova sebevražda byla pro něho silný otřes. Bylo to drama na prahu tragických událostí politických, jejichž tlak a tíseň jsme už víc a víc všichni pociťovali.
(jp)




J A N A Č ER N Á

Už dvacet let se snaží obohacovat kulturní dění Brna a okolí Mahenův památník, detašované pracoviště Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Spolu s ní si
připomněl několik loňských výročí: uplynulo sto třicet let od Mahenova narození, devadesát let od zpřístupnění této knihovny pro veřejnost (20. listopadu 1922) a jedenáct let od znovuotevření renovované ústřední knihovny ve
Schrattenbachově paláci na Kobližné ulici (1. listopadu 2001).
S myšlenkou vytvořit památník s pobočkou knihovny z domu, kde Jiří
Mahen strávil poslední čtyři roky svého života a kde z něj dobrovolně odešel,
přišla Karla Mahenová. K realizaci jejího záměru však došlo až po její smrti.
O jeho uskutečnění se do značné míry zasloužil také její synovec Oldřich
Haselman, někdejší vysoký komisař pro uprchlíky v OSN. Chod památníku
vlídně sledoval z Uruguaye, Lausanne i z Paříže a pilně sem posílal návštěvníky ze světa.
Mahenův památník je centrem mnoha aktivit. Půjčuje krásnou i populárně
naučnou literaturu a časopisy pro dospělé i pro děti, poskytuje informace
z oblasti literatury a umění, o životě a díle regionálních, zejména brněnských
spisovatelů, o Mahenově životě a díle, o historii Knihovny Jiřího Mahena.
Mimoto pořádá exkurze, besedy, komorní literární večery a výstavy. Do roku
2000 zpracovával bibliografickou ročenku Tvorba jihomoravských spisovatelů
v roce…, na jejímž základě byl vytvořen Slovníček současných brněnských spisovatelů. Památník shromažďuje též knižně vydané dílo Jiřího Mahena a mahenovskou literaturu, uchovává archiv ohlasů činnosti Knihovny Jiřího Mahena v tisku. Patří k automatizovaným pracovištím této knihovny, takže jeho čtenáři mohou s jedním čtenářským průkazem využívat služeb dalších dvaceti poboček.
Památník je rovněž základnou pro Společnost Jiřího Mahena, jejíž kořeny
sahají do dávné minulosti, ale která mohla být založena až v roce 1993.
V jejím čele léta stál další „muž mnoha řemesel“ Ludvík Kundera a také mezi
členy je nebo byla řada známých jmen: literární vědci Jiří Hájek-Hek, Dušan
Jeřábek, Štěpán Vlašín, Jiří Cejpek či Jiří Rambousek, hudební skladatel



Miloš Štědroň, spisovatelé František Kožík, Ivan Kříž a Jiří Vančura (jeden
z Mahenových synovců), holanovský editor Vladimír Justl, herečka Marie
Pavlíková, režisér Divadla Husa na provázku Peter Scherhaufer…
Bohužel některé z nich – a právě ty nejaktivnější – postihl osud podobný
osudu Mahelovu: předčasný, i když ne dobrovolný odchod ze života. To činnost Společnosti Jiřího Mahena a vydávání členského zpravodaje Milíř značně
oslabovalo a po smrti Ludvíka Kundery její činnost téměř ustala. V minulém
roce se jí však ujalo nové vedení, které dává naději, že se její síly opět obnoví.
Pokud jde o aktivity Mahenova památníku, trvale největší pozornost vzbuzují setkání „na půdě“. Na besedách se tu v průběhu času vystřídali Mahenovi pamětníci i osobnosti bytostně mu blízké. Ivan Jelínek na Mahena přijel
zavzpomínat až z Anglie, Ivan Kadlečík připomněl Mahenovy vřelé vztahy se
Slovenskem. Dále zde vystoupili Ivan Klíma, Zdeněk Rotrekl, Jan Trefulka,



Zdeněk Urbánek, Ludvík Vaculík, Marie Vaculíková, Antonín Přidal, Ivan
Martin Jirous nebo Jiří Kratochvil, který tu často čte ze svých rozepsaných
románů; jeho knihou Nesmrtelný příběh se mihne i postava Jiřího Mahena.
Stálý okruh návštěvníků si získal dlouhodobý cyklus, který pro Mahenův
památník připravoval někdejší dramaturg Mahenovy činohry Státního (nyní
Národního) divadla v Brně Jaromír Vavroš, Brunensia sub tegulis aneb Čtení
na půdě. K nejzajímavějším podvečerům cyklu patřila četba Mahenových fejetonů otištěných v Lidových novinách v podání Břetislava Rychlíka. Dalším
pravidelným pořadem bylo „velké čtení“ z dosud nepublikovaných textů
spisovatelů sdružených v Obci moravskoslezských spisovatelů. Kromě toho se
uváděly knihy z nakladatelství Větrné mlýny, jež vydává hlavně poezii a divadelní hry, takže jde o tituly žánrově Mahenovi blízké. Byly představovány
také knihy z nakladatelství Atlantis, zejména spisy Ludvíka Kundery, Zdeňka Rotrekla a Ludvíka Vaculíka.
Uskutečňovaly se též literární a divadelní podvečery ve spolupráci se spřízněnými sdruženími, jako jsou Klub přátel Mahenovy činohry Národního divadla v Brně, Klub rozhlasové stanice Vltava, česko-slovenské sdružení
Mosty, Společnost Otokara Březiny či Společnost Anny Pammrové. Intenzivní kontakt má památník také s literární redakcí Českého rozhlasu v Brně.
Pravidelnou letní zastávku zde mívala Královská šekspírtovská společnost
Radima Vašinky neboli Divadlo Orfeus. Prostor byl a je poskytován i divadelním a literárním aktivitám mladých tvůrců.
Mahenův památník se snaží připomínat Mahenovu osobnost také atmosférou třicátých let, vládnoucí ve všech prostorách půvabné vilky, kde spisovatel v letech 1935–1939 nejenom žil, ale i přijímal návštěvy svých přátel,
redigoval své spisy, zabýval se rybářskými výzkumy a odpočíval. Připomíná
ho pietně uchovaná pracovna s knihovnou, originály obrazů, rybářský prut,
bagančata a množství dalších drobných předmětů, jakož i keřovitá pivoňka na
zahradě, dosud bohatě kvetoucí vždy v období, na něž připadá výročí Mahenova úmrtí.
Rovněž knihovna, pro veřejnost otevřená kromě několika všedních dnů
také v neděli, je podle návštěvníků oázou klidu, útočištěm kultury, místem
svátečních setkávání, kde nejeden příchozí může načerpat povzbuzení a energii, aby mohl i nadále čelit protivenstvím života. Práce knihovnic se neomezuje jen na mechanickou obsluhu žadatelů o knihu a na úřední hodiny, nýbrž
přispívá i k uchovávání a rozvíjení Mahenova odkazu.




Jiří Mahen si velmi oblíbil balkánské končiny u Jaderského moře, které se
mu staly – jak napsal v knížce Toulky a vzpomínky (1931) – „skoro druhým
domovem“. V letech 1922–1933 zde byl se svou ženou celkem sedmkrát:
zprvu pobýval v Cavtatu u Dubrovníku, později na Hvaru či na Korčule.
Tyto pobyty se také promítly do jeho literární tvorby. Počátkem roku 1924
vydal cestopisnou knihu nazvanou Hercegovina, jíž dal podtitul Poznámky,
vzpomínky a pohádky. Ve třiceti kapitolách tu popsal zdejší přírodu, města
i lidi, přičemž těžil ze své cesty podniknuté v roce 1923. Když ze zdravotních
důvodů musel přestat k Jadranu jezdit, napsal básnickou sbírku Rozloučení
s jihem (1934), věnovanou Vítězslavu Nezvalovi a obsahující osmatřicet básní.
První knížku si přibližme třemi ukázkami a druhou pěti kratšími básněmi.



Z T R AC E N Ý

RÁJ

Trebišnjica byla jednou takovou krásnou boží řekou na tom světě, jakou je dnes
Neretva, ale už dávno, dávno je tomu, co se probíjela někudy dolů k Blatům a k moři
– nahoře, kde to viděla oblaka, Kras ji zradil, zvábil do podzemí… A tam v ohromných jeskyních a širokých prostorách je dneska nějaký ztracený ráj, který se už mezi
námi na tomto světě neobjeví.
Tajemství hercegovských ponurých řek nebude úplně odkryto nikdy. Je příliš rozsáhlé a nějak zase příliš nicotné. Lidé vyzpytovali si bajkami, kam která voda se
ztrácí a kde zase vyvěrá – a věda nemůže mít věru tady tolik zájmu na každé krasové říčce, aby vypátrala její přesný podzemní běh. Celý bosenský a hercegovský Kras
je nevyčerpatelnou studnicí nejromantičtějších dohadů a přece v jádru nejde o nic jiného než o prázdné, vyprahlé propasti a žárem slunce vysušená propadání, o tklivé
oázy zelených „dolin“ ve starých závrtech a o celou řadu estavel, které chrlí vodu
a zase ji pohlcují podle toho, jak dole pod zemí zásobárny jsou hladovy nebo vzduty a přeplněny. Všechen krasový problém je celkem velmi jednoduchá věc, ale jak pořád vábí, láká a přitahuje!
Trebišnjica ozývá se konečně s jinými říčkami hned u dalmatského pobřeží a je
proto nejvýš zajímavé, vidíme-li ji tam nahoře úplně. Tam dole u moře jde s ostatními ponornými prameny o celý svět výtoků vod z jižní Hercegoviny, který od Rizna
vzhůru blýská na slunci slapy, říčkami a potoky a kreslí v moři ledakdes modré
i šedé pruhy, hnědé jenom tehdy, když na druhé straně mocně napršelo a voda proletí skalami a jeskyněmi jako dravý proud.
B L ATA
Blata kdysi vypadala takto: celé ústí Neretvy bylo jediný dubový a bukový les se
spoustou kopřiv, rákosí, divoké révy a nejrozmanitějších trav (mezi nimi plno vysokých mečovitých ostřic). Lesy táhly se po pravé straně řeky už od Čapljiny přes
Gabelu až dolů k moři, uzavírajíce v sobě plno ramen sladké i poloslané vody a plno
bařin, za nimiž leželo asi pět velkých jezer, velikých ok za neproniknutelným houštím a podrostem. Na levé straně řeky při ústí do moře ležela veliká jezera mezi rameny Velké a Malé Neretvy a pod horami rozbíhala se „blata“ Černou riekou hluboko až nad Neum.
Vlastní Blata tvořily však vždycky od nepaměti řeky, jezera, tůně, ramena, járky, močály, bahna a ponorné jámy kol dnešního Deranského jezera a Svitavského



blata. Tam chrlila Neretva vzedmutou Krupou všechnu podzimní a jarní vodu,
kterou nemohla protlačit vraty u Gabely, tam ukládala všechnu vodní povodeň,
která se navalila Trebižatem z ohromných polí a jezer u Vrgorce a čipernou Brečavou,
a tam také posílala Trebišnjica svůj pozdrav pod zemí rodné sestře v údolí…
Zrodily se z toho tam dole nepřehledné plochy vodní se spoustou zrádných koutů
pro člověka, které kácely loďky vetřelců a posílaly je prázdné po proudu zpět. Tenkráte žily tady, bytovaly, bojovaly a rodily se miliony vodních ptáků, vytíraly se tu
miliardy ryb a po stech a tisících mohla se čítat stáda divokých vepřů, která tu hledala a ryla…
S A R A J E VO
Nejkrásnější pohled na Sarajevo je pozdě večer, kdy září hvězdy a svítí světla
po celém městě. Tenkrát promění se celé to hnízdo duchů na kouzelný obraz, nad nímž
jsme stáli s velkým džinem unešeni.
Šňůry velkých světel napjaly se tam dole a nakreslily tak páteř města podél Miljačky. Nad touto páteří po stranách a do výše různým směrem bylo vidět další velká
světla městských svítilen. Všade jindy bylo by možno poznat dle nich ulice, světla by
běžela pěkně za sebou, tady nikoliv. Asi na pěti místech vidět všeho všudy tři až čtyři velká světla, která zachycují nějaký větší kout, ale pak se to vše zase rozběhne po
výškách a po šířkách v naprosto nepravidelných mezerách…
Sarajevo! Má duše tě miluje. Zasnoubila se s tebou, když tě uviděla ponejprv
a loni, myslím, slavili jsme sňatek. Velmi často vidím tě živě před sebou. Opanovalo
jsi mé sny. Vidím tě pořád, pořád jenom z výše, veliký džin otvírá mně perspektivy
nad tebou, jsi mé fantazii „hradem přepevným“ i je mi dobře na světě, pomyslím-li,
že existuje vůbec takové spanilé město pro můj duchovní zrak, jako jsi ty.

M Ě S T E Č KO

NA P OBŘ E ŽÍ

Maloval je někde Monet,
vymyslil je Rousseau Celník?
Vše je prudká souhra barev,
jeden pestrý kosodélník,
domky jsou tu slavné věci,
barvy ploch jak šlehaly by,



slavná věc jsou ptáci v kleci,
slavná věc pár šupin z ryby.
Růžová a černá s bělí
o každou se drobnost dělí.
Modrá splývá se zelení,
jen tak prosté to však není:
na sebe se všechno lepí
a přec zase vzlétá volně,
vidím vše a přec jsem slepý,
podřezaný beran v kolně.
V přístavě spí loďka žlutá,
v půli jako přeříznutá.
Kdybychom v ní motor měli,
na tuňáky bychom jeli.
Zatím delfín k molu pluje,
na městečko pokukuje.
Mne sem střihli, postavili,
že je mi ten kout zde milý.

BA L K Á N S K Á

RO K L E

Zastavte se, zastavte se nade mnou,
věčné věci se svou láskou tajemnou!
Pohár zmaru když se nejvíc nakloní,
z vás jen kdesi pod sluncem to zazvoní,
člověk že je brat
všeho bez výhrad!
Zastavte se, zastavte se nad námi,
věčné hvězdy, s hrou, jež muže omámí!
Šťastni když a bezpečni se cítíme,
my to víme, s vámi že se řítíme



v dálku, kde je hrob
všeho bez ozdob.
Stůjte však, ó stůjte ještě okamžik,
než vás protne náhle vzteklý běs a křik!
Pohár zmaru než se skácí ze stolu,
slyšte nás, jak všichni mřeme pospolu
v poslední náš den:
nože, nože ven!

NA

V YS V Ě T L E N O U

Že tu mnohé známé jméno
není veršem zachyceno?
Snad bych mohl šetřit slovy,
snad to za mne kniha poví?
To snad dlužno podotknouti:
nešlo o pozdravy z pouti,
zachytil jsem v jednom kvasu
vši tu naléhavou krásu,
která zemřít ve mně chtěla.
Teď se škeble uzavřela.
Teď je má a já jsem její –
známá jména cize znějí.

VE Č E R N Í
Maják zametá nebe,
mé srdce je nezametá,
vždyť jsem tam nechal kdes tebe
až někde na konci světa,



vždyť nás tam všechny kdos čeká
s výčitkou za bolest,
na kterou kdekdo z nás zapomněl,
druhý již nemoh snést!
Maják zametá hory…
Ó kéž by šel vysoko nad ně!
Ó kéž by – ó kéž by on posvítil
na všechno tam v dáli na dně!
Možná, že růže tam rozkvetla
soucitem žhavá,
zem byla by zas jako za mlada
výkřik a divoká láva!

PO SLEDN Í

TELEGR A M

Srdce jako broskev zde ti dozrávalo,
zde ti slavík zpíval, kdekdo měl tě rád –
jak to, že jdeš od nás, že se něco stalo,
co nás rozloučilo navždycky už snad?
Byls prý doma tady. Ó ty divná chválo,
která mnoho říkáš, ale neumíš hřát!
Kdo je někde doma, tomu stačí málo,
nemoc nestraší ho, ani s bídou hlad.
Nic ti nevyčítám – každý někde máme
místo, z něhož přejdem správně v lepší svět,
odjinud kdo skočí, smutně vaz jen zláme.
Ty to místo hledáš – já v tvém nitru čet.
Vrať se aspoň ve snu, když to tvé tě zklame,
a teď ruku dej mi – řeknem: naposled!





V L A DI M Í R N OVO T N Ý

S Jiřím Mahenem bývá často spojován Rudolf Těsnohlídek. Tito dva výrazní literární tvůrci nejsou připomínáni vedle sebe náhodou: oba pocházeli
z Čáslavi, studovali na zdejším nižším gymnáziu, podíleli se na podobě studentských časopisů – a oba se usadili v Brně, kde se stali pojmy kulturního
života. Nakonec si bohužel zvolili dobrovolný, jistěže předčasný odchod ze
života. Koneckonců už roku 1941 vyšla v Brně knížečka Josefa Dvořáka s názvem Čtení o Mahenovi a Těsnohlídkovi, zahrnující četné vzpomínkové příspěvky. Z podobného „čtení“ o Těsnohlídkovi si připomenutí zaslouží pozdní životopisný román Františka Kožíka nazvaný Jsem vánočnímu stromu podoben
(1993).
Nedávno k této „těsnohlídkianě“ přibyla zčásti beletristická, zčásti dokumentární knížka s názvem Těsnohlídkova norská kalvárie, vydaná roku 2012 pražským
nakladatelstvím Arsci. Na její skladbě je
zřetelně znát, že ji napsali dva autoři: jednak redaktor a publicista Miloslav Martínek, který znovu zkoumal tuzemské
archivní fondy a zabýval se některými morbidními motivy ve spisovatelově tvorbě,
jednak znalec česko-norských kulturních
vztahů Ladislav Řezníček, jemuž se podařilo objevit norské vyšetřovací spisy, týkající se autorovy severské cesty. Oběma
šlo o tragickou událost, která je doposud
vnímána jako letitá záhada.



Mladý student filozofie Těsnohlídek se v létě 1905 vydal se svou o dvě
léta starší chotí Jindřiškou na svatební cestu do Norska, do země, jejíž literaturu velice obdivovali a která se právě mírumilovně odtrhla od švédského království; chtěli se setkat zejména s realistickým prozaikem Alexandrem Kiellandem. V městečku Vestness (existují i další podoby jeho pojmenování jako
Vestnes, Vestnaes…) však v hotelovém pokoji došlo k osudnému výstřelu
z revolveru a jeho obětí se stala paní Jindřiška. Marně se hledaly důvody její
(pravděpodobné) sebevraždy, byť se mluvilo o její nervové labilitě. Těsnohlídek
nebyl nikdy podezříván z násilného činu (snad s výjimkou první senzacechtivé odezvy v Národních listech), je však zřejmé, že tragický večer nadlouho
nebo navždy poznamenal jeho životní filozofii. Zvláště když ani jeho druhé
manželství nebylo šťastné – a když on sám zvolil po letech též sebevraždu:
postřelil se přímo v redakci Lidových novin a zemřel na následky zranění; jeho
třetí paní si téhož dne pustila plyn.
Na začátek uvedené knihy autoři umístili beletrizované životopisné vyprávění o Těsnohlídkově seznámení s jeho budoucí manželkou a o jeho literárních počátcích. Na dalších stránkách se nevyhýbají literárním exkursům,
jsou obeznámeni s Těsnohlídkovou spisovatelskou dráhou a jeho dalšími osudy, těžiště jejich knížky však spočívá v tom, že předkládají veřejnosti víceméně všechny momentálně dostupné či nově nalezené dokumenty a literární
texty, které se týkají nešťastného okamžiku v regionálním norském hotelu.
Nabízejí též některé Těsnohlídkovy texty z té doby nebo jeho pozdější
reflexe tragické události. Nepochybnou dokumentární cenu mají protokoly
soudního vyšetřování v Norsku, zprávy z pražského policejního archivu i další důležité písemnosti. Zprvu se totiž v Praze nevědělo, co se stalo a kdo je tou
záhadně usmrcenou osobou: norské noviny i úředníci zkomolili v jejich očích
nesrozumitelné slovanské příjmení na Vesnoklisizk nebo ještě bizarnější
Tefnihliček.
Jiří Mahen je v knize připomenut několikrát. Jednou v souvislosti s redakcí časopisu Obzory, do něhož oba mladí literáti přispívali, podruhé jako
ten, kdo uvedl Těsnohlídka mezi návštěvníky tzv. olšanské vily Kamilly
Neumannové a S. K. Neumanna, čili do prostředí takřečené mladé anarchistické bohémy, potřetí v rámci jedné zajímavé životní reálie: když totiž novomanželé uzavřeli sňatek na pražské Staroměstské radnici (šlo o občanský
sňatek, z církve oba vystoupili), svůj první manželský večer strávili v dnes již
zbořeném holešovickém divadle Uranie na představení Mahenova dramatu



Konec Dona Juana, uváděného spolu s dramatickou prvotinou Fráni Šrámka
Červen. Brněnské údobí spisovatelova života však Martínek s Řezníčkem
nikterak zevrubně nezkoumají, stranou jejich zájmu zůstaly i Těsnohlídkovy
styky s Mahenem. Je to pochopitelné: šlo jim především o dokumentární
i literární rekonstrukci všeho, co souviselo s dávnou, leč nezapomenutou norskou tragédií.
Po odborné stránce se mohli opřít zejména o monografie Bedřicha Golombka z roku 1946 a Josefa Hrabáka z roku 1982. O novinářských počátcích
a Těsnohlídkovu životním příběhu psali i mnozí další badatelé, mimo jiné
Karel Štorkán, Radko Pytlík, František Všetička či Bohumil Marčák. Pokud
v Lexikonu české literatury najdeme formulaci, že se manželé Těsnohlídkovi
vzali v červenci 1905, kniha o jejich norské kalvárii stvrzuje, že k sňatku, na
nějž se odmítli dostavit nevěstini rodiče, došlo již v květnu tohoto roku.
A pokud Eva Strohsová píše, že autorova choť „za nevyjasněných okolností
zahynula ranou revolveru (pravděpodobně sebevraždou)“, materiály v publikaci vydané v Arsci většinu těchto okolností vyjasňují. Jedna záležitost by si
možná zasloužila vysvětlení: Těsnohlídek a jeho žena jsou pochováni v Brně,
v knize však čteme, že „pohřebních obřadů nebylo, (rakve) dali do aut a odvezli je do Pardubic ke kremaci“. Bylo tomu tak proto, že brněnské krematorium se v této době teprve stavělo.
Kniha Těsnohlídkova norská kalvárie je v prvé řadě literárním dokumentem, týkajícím se jedné pochmurné epizody spisovatelova života, třebaže pochmurných jich bylo vícero. Hned zkraje v této publikaci čteme, že „po zbytek života Těsnohlídek ponechával své severské zastavení na cestě strastiplným
životem dohadům o jeho výzvě ke společné smrti, o početných sebevraždách,
které spáchaly na počátku 20. století dívky z pražského gymnázia Minerva
(k nim patřila i Jindřiška – pozn. V. N.) nebo dokonce o členství v jakémsi
klubu sebevrahů, který měl ve stejné době existovat v Brně“. Jenže v následujících kapitolách už o těchto pověstech nepadne ani zmínka. Přitom z některých
indicií by mohlo vyplývat, že Těsnohlídkova mladá choť, obdivovatelka severských literatur, jež byla navíc soužená souchotinami, se skutečně rozhodla
zvolit smrt na severu. To však mladý básník a prozaik, jeden z Mahenových
„kamarádů svobody“, stěží mohl předpokládat.




M I LU Š E J U Ř Í Č KOVÁ

Je červenec roku 2013. Stojím na balkónu hotelu Alexandra v Molde, v jednom z center na rozervaném západním pobřeží Norska, v kraji fjordů a ostrůvků, který nastavuje skalnaté čelo vlnám Atlantského oceánu. Město Molde je
na dvaašedesátém stupni severní zeměpisné šířky, takže malebný Bergen se
nachází odtud na jih a Trondheim s památnou katedrálou se rozkládá 220 km
severovýchodním směrem.
Jenže lidský život není cesta podle mapy a kompasu, třebaže se zdá, že
Rudolf Těsnohlídek a jeho manželka Kaja měli srdce jakoby cele obrácené
k severu, na stranu půlnoční. Byli reprezentanty a hybateli generace, která byla
fascinována skandinávskou a především norskou literaturou – cítili se jí osloveni až do kořene svého životního pocitu. Právě norský způsob tázání po cestě moderního člověka, bez korzetu po staletí zažitých rolí a bez masek přirostlých k deformované tváři, provokoval a inspiroval generaci Viléma Mrštíka,
Josefa Merhauta a Jiřího Mahena. Norské hledání rezonovalo s myšlenkami
T. G. Masaryka, který si dopisoval s prozaikem Arne Garborgem o etických
otázkách souvisejících s literární tvorbou. Literární historik Arne Novák si dokonce podle Garborga upravil své původní jméno Arnošt, tak silně ukazoval
kompas srdce k severu.
Rudolf Těsnohlídek stál evidentně na počátku unikátního dialogu, který
česká kultura vedla s kulturou norskou, a to před vznikem Československa
i po něm – v dobách nesvobody pak tento dialog překročil úzké hranice literatury a nesl plody životní. Na dohled od Molde, v maličké osadě Nesjestranda,
našla útočiště skupinka uprchlíků z okupovaného Československa. Dvě děti,
čtyři muži a jedna žena se po dobu dvou let sžívali s hostiteli a doufali v nový
život. Byli však v létě 1942 deportováni do Osvětimi: sdíleli tak krutý osud
židovského obyvatelstva Norska. Nora Lustigová, oběť holocaustu, žila až
do okupace v Brně. Při svém příjezdu do Molde v létě 1940 vzpomínala na
Těsnohlídkovu kalvárii, znala i závěr života Jiřího Mahena. Stéla na křesťanském hřbitově připomíná jména zavražděných Čechoslováků s těmito slovy:
„Všichni lidé jsou bratři.“



Sedmipatrová luxusní budova hotelu Alexandra se nachází přímo v srdci
města, tedy u přístavu. Dívám se na neobvykle klidnou mořskou hladinu
posetou ostrovy a ostrůvky. Jako neslyšné šípy se po ní pohybují čluny a plachetnice, lodě celostátní dopravy přistávají s burácením motorů, obrovský zaoceánský parník plný turistů vyplouvá na volné moře. Ačkoliv se blíží půlnoc,
na horizontu se v plném slunci rýsuje neskutečná scenérie vrcholků, na nichž
se třpytí úzké proužky sněhu a ledu. Přímo naproti mně, na druhé straně fjordu, se nachází Vestnes, malé letovisko jakoby přikryté temným stínem hor.
Dřevěná, kdysi bíle natřená budova hotelu v tzv. švýcarském stylu, kde se
s výhledem na bolestně krásné panorama hor odehrála ona tragédie, která
Těsnohlídka poznamenala na celý život, už dávno neslouží svému účelu.
A u dřevěného kostela s úzkou věží odpočívá tělo nešťastné Jindry.
Dozvídám se, že hotel Alexandra, ve kterém novomanželé trávili první
dny po svém příjezdu, než se rozhodli přeplavit se do Vestnes, stál původně
pár set metrů odtud. Nebudu tedy spát v oněch místech, kde si Rudolf a Jindra v červenci 1905 krátili dny rozhovory o literatuře, četbou norských a německých novin a čekali, až ustane déšť a objeví se vlídné slunce.

Pohled na město Molde. Foto: Miluše Juříčková



Kolem prolétávají hluční racci a mně se neustále vrací otázka: co ty dva
přivedlo právě sem do Molde? Co věděli o tomto kraji, o této zemi? A co zde
chtěli zažít? Bylo to Hamsunovo opojné líčení krátkého norského léta? Toužili se poklonit místům spjatým s dětstvím a mládím velkého Bjo/ rnsona,
zastánce slabých? Chtěli snad vystoupat na vyhlídku Varden, místo Ibsenovy
inspirace pro existenciální drama Paní z moře? Právě tady mělo být pro ně mytické Norsko nejopravdovější, omamné výhledy nejopojnější, samota ve dvou
nejhlubší?
Dnes už si ani nedovedeme představit, že sem naše dva poutníky přilákala nějaká rozmazaná černobílá fotografie, kterou možná viděli v českém nebo
německém tisku, když třeba referoval o pravidelných letních návštěvách německého císaře Viléma II. Ano, i taková černá čmouha na novinovém papíře
mohla tehdy vyvolat touhu vydat se na dalekou a obtížnou cestu a na vlastní
oči se přesvědčit, jak opravdu vypadá země fjordů a ság. Ságy manžele Těsnohlídkovy asi příliš nezajímaly. Je zřejmé, že se chtěli co nejvíc dovědět
o zemi, která právě tehdy bojovala svou mírovou bitvu o národní identitu
a státní samostatnost. Hrdí Norové se právě vymanili z personální unie se
Švédskem, ustanovené roku 1814 po napoleonských válkách. Uvědomovali,
že podstatnou část jejich sebevědomí tvoří kulturní a literární svébytnost,
proto se v procesu emancipace vyhnuli zbraním a sáhli po peru…
A málem bych zapomněla: v březnu téhož roku 1905 byli Rudolf s Kajou
mezi třemi tisíci návštěvníky, kteří v Praze zhlédli výstavu obrazů Edvarda
Muncha, násilníka snu, jak se vyjádřil F. X. Šalda. Pro současníky a především
pro výtvarné umělce byla tato vůbec nejrozsáhlejší Munchova výstava zjevením, zemětřesením, extází. Jak napsal Emil Filla, byla výbuchem bomby,
„která explodovala přímo v nás a navždy nás změnila.“ A Filla ještě dodal:
„Byly Munchovy krajiny norské? Ne, byly to krajiny duše, a to duše trpící.“
Těsnohlídkovi se cítili expresionistickými tahy štětce silně zasaženi a možná
se vydali hledat jejich ozvěnu do umělcovy vlasti.
Molde se noří na pár desítek minut do polotmy. Bílá letní noc je zálohou
na krátké zimní dny plné šedi a beznaděje. Obyvatelé Molde jsou zvyklí na
letní ruch i na zimní plískanice. A pro nás poutníky? Cesta do Molde může
být i cestou k sobě – dnes stejně jako tenkrát, před sto osmi lety.
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