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Ve znamen jubile 
Ji ř í  Pol áč ek

	 Společnost	Jiřího	Mahena,	jež	vznikla	v	roce	1993,	završuje	své	letošní	
aktivity	 vydáním	devatenáctého	 čísla	 svého	 zpravodaje	 s	 názvem	Milíř.	
Spektrum	těchto	činností	tvoří	konání	valné	hromady	a	dvou	schůzí	rady,	
participace	 na	 akcích	 pořádaných	Mahenovým	památníkem	 (mimo	 jiné	 
jsme	 si	 zde	ve	čtvrtek	1.	 června	připomněli	pětasedmdesáté	výročí	 smrti	
Vladislava	Vančury)	a	prohloubení	spolupráce	s	Knihovnou	Jiřího	Mahena.	
Snažíme	se	přibližovat	Mahenův	odkaz	středoškolským	a	vysokoškolským	
studentům:	osobně	tak	činím	zejména	na	půdě	Pedagogické	fakulty	MU,	
nadto	jsem	měl	22.	března	přednášku	pro	studenty	gymnázia	na	Elgartově	
ulici	v	Brně.	
	 Je	potěšující,	že	Mahenovo	dílo	rezonuje	i	v	zahraničí.	Fantaskní	proza-
ický	soubor	Měsíc	(1920)	nedávno	vyšel	v	Guggolzově	nakladatelství	v	Berlí-
ně.	Člen	Společnosti	Jiřího	Mahena	Hasan	Zahirović	již	v	roce	2014	přiblí- 
žil	bosenským	čtenářům	cestopisnou	knihu	Hercegovina	(1924),	a	to	v	časo-
pisu	Riječ,	vydávaném	ve	městě	Brčko,	jež	leží	blízko	chorvatských	hranic.	
Letos	na	podzim	ji	představil	i	v	sarajevském	periodiku	Život:	zde	ke	kapi-
tole	o	Sarajevu	a	svému	textu	přidal	Mahenův	medailon	s	fotografií.
	 Rada	města	Brna	na	schůzi	konané	22.	srpna	vyslovila	souhlas	s	umístě-
ním	sídla	Společnosti	Jiřího	Mahena	v	Mahenově	památníku	(Mahenova	8,	
602	 00	Brno).	 Jak	 jsem	psal	 v	minulém	Milíři,	 požádali	 jsme	o	dotaci	 na	
výrobu	tohoto	sborníku	Magistrát	města	Brna:	naší	žádosti	bylo	vyhověno	 
a	dostali	 jsme	23	000	Kč.	Další	obdržené	 finanční	prostředky	představují	
členské	příspěvky;	stále	jde	o	100	Kč	ročně	a	peníze	lze	posílat	na	účet	číslo	
254733159/0300.	Nadále	počítáme	s	finanční	podporou	Pedagogické	fakulty	
MU,	neboť	 část	nákladu	Milíře	 je	určena	 jejím	studentům	a	pedagogům.	
Pracujeme	na	 kontrole	 placení	 členských	příspěvků	 ve	 spojitosti	 s	 revizí	
členské	základny.							





	 Společnost	 Jiřího	Mahena	 byla	 nucena	 upravit	 své	 stanovy,	 aby	 byly	
v	souladu	s	novým	Občanským	zákoníkem.	Jejich	upravená	verze	byla	letos	
na	jaře	uložena	na	Krajském	soudu	v	Brně.	Případné	další	změny	lze	provést	
na	příští	valné	hromadě	v	roce	2018,	kde	bude	možno	pozměnit	též	složení	
rady.	Nyní	 ji	 tvoří	 Jiří	 Poláček	 (předseda),	 Ivan	Němec	 (místopředseda),	 
Jana	Černá	 (jednatelka),	 Zdena	Matušková	 (hospodářka),	 Josef	Gogela,	 
Olga	 Jeřábková,	Monika	Kratochvílová,	 Jiří	Rambousek	 a	Vít	Závodský.	
V	tříčlenné	revizní	komisi	jsou	Lenka	Búřilová	(předsedkyně),	Petra	Horá-
ková	a	Eva	Večerková.	
	 A	teď	se	již	věnujme	Milíři.	Není	pouhým	zpravodajem	našeho	spolku,	
nýbrž	snažíme	se	mu	vtisknout	charakter	literárního	sborníku,	adresovaného	
zájemcům	mimo	Společnost	 Jiřího	Mahena	 a	kulturním	 institucím.	Proto	
budeme	usilovat	o	jeho	větší	mediální	ohlas	(na	loňské	číslo	upozornily	jen	
anotace	v	Knižních	novinkách	9–10/2017	a	v	Duze	2/2017,	jeho	elektronická	
podoba	byla	umístěna	na	webové	stránky	Knihovny	Jiřího	Mahena).			
	 Dominantním	 rysem	nového	 čísla	 je	 reflexe	 různých	 jubileí.	V	 první	
studii	analyzuje	Ivan	Němec	Mahenovu	hru	o	Nasreddinovi,	kterou	porov-
nává	 s	 tematicky	podobným	dramatem	Josefa	Kainara,	 od	 jehož	narození	 
29.	června	uplynulo	sto	let.	Na	Mahenovu	dramatickou	tvorbu	–	konkrétně	
na	komedii	Ulička odvahy	z	roku	1917	–	se	zaměřuje	rovněž	Naděžda	Peňá-
ková,	zatímco	Jiří	Rambousek	se	podrobně	zabývá	Mahenovými	studentský-
mi	léty	(otiskujeme	jen	první	část	jeho	stati,	druhá	polovina	vyjde	v	příštím	
čísle).	Následují	vzpomínky	na	Mahena	z	pera	Čestmíra	Jeřábka,	připravené	
jeho	vnučkou	Olgou	Jeřábkovou.	
	 Jan	Lacina,	který	letos	vydal	knížku	přírodních	črt	nazvanou	Klucanina,	
přibližuje	další	Mahenovy	krajiny	–	nyní	se	vydal	do	Přerova	a	povodí	Bečvy.	
S	 jeho	 příspěvkem	korespondují	 evokace	Mahenových	 pobytů	 v	 jiných	
končinách,	napsané	Karlou	Mahenovou	a	Františkem	Všetičkou.	Do	rubriky	
Z	dílny	Jiřího	Mahena	jsem	zařadil	ukázky	z	knížek	vydaných	v	letech	1907	
a	1917,	ale	i	texty	z	dobových	časopisů.	V	souvislosti	s	Jiřím	Mahenem	při-
pomínám	jubilea	Vladislava	Vančury,	F.	X.	Šaldy	a	Fráni	Šrámka,	zatímco	
David	Kroča	napsal	medailon	 letošního	devadesátníka	Jiřího	Rambouska,	
zvoleného	 čestným	 členem	 našeho	 spolku.	 Číslo	 uzavírá	 ohlédnutí	 za	
čtvrtstoletou	činností	Mahenova	památníku	a	fotografie	brněnské	Maheno-
vy	sochy.									





Nasreddin Jiho Mahena  
a Nasredin Josefa Kainara

iva n němec

	 Když	v	útlé	publikaci,	napsané	k	Mahenovým	padesátinám, pojmenoval	
Josef	Věromír	 Pleva	 svého	 přítele	 jako	 „moravského	Nasr-ed-dina“,	 zdů- 
vodnil	to	takto:	„Neodvažoval	bych	se	napsat	takovýto	titul,	kdybych	nebyl	
přesvědčen	 o	 tom,	 jak	Mahen	hodžu	Nasr-ed-dina	miluje.	Mahen	miluje	
mohamedány,	 vidí	 v	 nich	 lidi,	 kteří	mají	 daleko	 víc	 osobní	 svobody,	 než	
dovolují	jiná	náboženství,	a	Mahenovi	je	osobní	svoboda	nade	vše.	Mahen	
rád	o	mohamedánech	vypravuje,	jak	je	poznal	na	svých	toulkách	po	Balká- 
ně.	(…)	Ještě	pro	něco	mi	připomíná	Mahen	Nasr-ed-dina,	pro	jeho	velký	 
a	jemný	smysl	pro	humor,	se	kterým	se	dívá	na	vše	kolem,	pro	jeho	ironii	 
a	satiru,	které	nemilosrdně	užije	tam,	kde	 je	toho	třeba,	ať	 je	 to	kdekoliv	 
a	před	kýmkoliv.“1

	 Tato	 slova	 napsal	Pleva	přibližně	 čtyři	 roky	poté,	 co	 se	 v	 brněnském	
Divadle	Na	 hradbách	 2.	 listopadu	 1928	 uskutečnila	 premiéra	Mahenova	
dramatu	Nasreddin čili Nedokonalá pomsta	(knižně	vyšlo	v	roce	1930).	Autor	
ho	v	předmluvě	 charakterizuje	 jako	pohádkovou	komedii	 z	Orientu	 a	 zá- 
roveň	 těmto	 orientálním	 zemím	 vyznává	 svou	 hlubokou	 lásku	 a	 obdiv.	 
Mimoto	píše:	„Snad	je	tato	hra	také	doslovem	ke	CLOWNŮM,	o	kterých	
jsem	snil	ve	svých	filmových	libretech.	Nasreddin	nebyl	opravdu	než	clown	
na	 stolci	 soudcovském.“2 Mahen	 tak	 připomíná	 svou	Husu na provázku  
(1925),	jejíž	experimentální	ráz	a	poetistickou	obrazotvornost	zřetelně	cítíme	
i	v	komedii,	v	níž	je	Nasreddin	titulním	hrdinou.

1	 	PLEVA,	Josef	Věromír.	Mahen – moravský Nasr-ed-din.	Brno:	Jan	Martinek,	1933,	s.	9–10.
2	 	MAHEN,	Jiří.		Nasreddin čili Nedokonalá pomsta.	Praha:	Nakladatelství	a	knihkupectví	
B.	M.	Klika,	1930,	s.	6.





	 Tato	 legendární	 postava	přežila	 v	 tisících	příbězích	 řadu	 století	 a	 její	
popularita	je	živá	dodnes,	neboť	se	stále	objevuje	v	nejrůznějších	uměleckých	
žánrech	 po	 celém	 světě.	Hodža	Nasreddin	 se	 nejčastěji	 charakterizuje	 
jako	 lidový	 filozof,	 vtipný	 a	moudrý	 hrdina	 humorných	 příběhů,	 jejichž	
anekdotická	pointa,	sloužící	zároveň	jako	poučení,	obvykle	odhalí,	že	tento	
mudrc,	soudce,	učitel	či	duchovní	svou	hloupost	a	bláznovství	jen	předstírá.	
Jeho	život	se	klade	do	13.	století,	kdy	žil	převážně	v	městě	Akšehiru	v	ma-
loasijské	Anatolii,	kde	údajně	studoval	pod	vedením	významných	badatelů	
své	doby,	a	také	tam	zemřel.
	 Město	Akšehir	je	podle	Mahenovy	scénické	poznámky	též	místem	děje	
jeho	komedie,	která	se	odehrává	ve	dvou	dnech	a	je	rozdělena	do	tří	dějství.	
Kromě	 nezvyklého	 počtu	 takzvaných	 vedlejších	 postav	 v	 ní	 hromadně	 
vystupují	i	osoby	bez	samostatných	rolí.	Jsou	pojmenovány	jako	Dav	a	plní	
funkci	 antického	 chóru,	 na	nějž	 autor	klade	v	některých	 scénách	nemalé	
nároky	jak	v	mluvním,	tak	pohybovém	vyjádření.	
	 Poněkud	rozvláčná	expozice,	vytvářená	dialogy	sousedského	klábosení,	
úsměvnými	příběhy	bazarových	vypravěčů	a	několika	anekdotami,	navozu-
je	obraz	každodenního	života	městečka.	Poklidnou	atmosféru	ukončí	 roz-
hněvaný	Prodavač	stěžující	si	na	Chuďase,	věčně	stojícího	u	jeho	krámu,	kde	
mu	vyčichává	veškerou	vůni	pečeného	masa.	Vstupující	soudce	Nasreddin	
má	rozhodnout,	jakým	způsobem	bude	Prodavači	nahrazena	škoda	za	zcizo-
vání	vůně.	Za	souhlasu	pozorně	sledujících	a	komentujících	obyvatel	rozsou-
dí	 při	 tak,	 že	 vyčichaná	 vůně	bude	 zaplacena	 zvukem	 cinkajících	mincí.	
V	další	scéně	se	pak	soudce	Nasreddin	zastane	pronásledovaného	Abdula,	
vyvažeče	odpadků,	jenž	si	mu	stěžuje	na	posměch	svého	okolí,	protože	je	
špinavý	a	silně	zapáchá.	V	závěru	prvního	jednání,	v	jehož	průběhu	se	odvi-
ne	i	řada	absurdních	komických	situací,	se	jako	nová	postava	náhle	objeví	
Princezna,	která	nechá	marně	se	bránícího	Abdula	unést	svými	zbrojnoši.
	 Důvod	této	akce	se	objasní	až	ve	druhém	dějství	a	stane	se	výchozím	
konfliktem	hry.	Ukáže	 se,	 že	Princezna	 svého	muže	přistihla	 při	 nevěře	 
a	rozhodla	se	mu	pomstít	stejným	způsobem.	Pro	svoji	odplatu	si	úmyslně	
vybrala	špinavého	a	páchnoucího	Abdula,	protože	se	domnívá,	že	přinutí-li	
ke	styku	milence	tohoto	vzezření,	tak	o	to	víc	manžela	poníží.	Rozhodnutí	
k	tomuto	zneuctění	zdůvodnila	takto:	manžel	se	jí	vysmát	nesmí,	neboť	pak	
by	jí	uprchl	navždy.





	 V	tomto	zdůvodnění	zaznívá	jedna	z	myšlenek,	jejichž	varianty	se	v	dra-
matickém	i	komickém	dialogu	mezi	Princeznou	a	Abdulem	objevují	několikrát	
a	lze	je	vyjádřit	otázkami:	Je	možno	nevěru	muže	tolerovat	více	než	nevěru	
ženy?	Má	jeden	z	partnerů	právo	držet	druhého,	aby	neuprchl	navždy	za	svou	
touhou?	Je	oprávněn	svůj	protějšek	dotlačit	do	pozice	poslušného	otroka?	Ze	
záblesků	podobných	úvah	se	pod	lehkou	rouškou	humoru	nenápadně	vynořu-
jí	ústřední	otázky	Mahenovy	hry:	Jak	může	moc	jednoho	ovlivňovat	svobodu	
druhého?	Jak	bojovat	proti	bezpráví?	Kdo	je	vlastně	vinen	tím,	k	čemu	došlo?
	 Nasreddin,	který	ve	třetím	dějství	vstoupí	opět	na	jeviště,	se	marně	po- 
kouší	najít	v	rozporuplné	situaci	jednu	společnou	pravdu.	Bouřící	lid	se	mezi	
tím	 názorově	 rozdělil.	 Jedni	 žádají,	 aby	 soudce	 přísně	 potrestal	 nevěru	 
i	Abdulův	únos,	druzí	chtějí,	aby	vládl	jen	smích.	Hrozí	vzpoura.	Nasreddin	
vyřeší	napjatou	situaci	neočekávaným	nápadem.	Prohlásí,	že	Abdula	je	pod-
le	některých	skrytých	znaků	převlečený	velkovezír.	Dav,	omráčený	vyslove-
ním	vysokého	titulu,	se	rázem	názorově	sjednotí	a	v	hlubokých	poklonách	
vyjádří	opovrhovanému	vyvažeči	odpadků	úctu.
	 V	závěru	dramatu	zůstává	na	scéně	Nasreddin	pouze	s	postavou	pojme-
novanou	Děda	 s	 konví.	Tento	mlčící	 statista,	 jenž	 dosavadnímu	dění	 jen	
přihlížel,	pronese:	„Ty,	ó	Nasreddine,	 jsi	 vlastně,	ehm,	ehm,	veliký	 filuta	 
a	žádný	soudce,	ale	právě	proto	–	ehm,	ehm	–	tě	naše	vladařské	srdce	miluje.	
Zažehnal	jsi	jejich	hloupou	vzpouru	a	zahnal	je	na	cesty,	kde	mne	zase	nej-
méně	půl	roku	neobjeví.“	Na	Nasreddinovo	naléhání,	aby	se	panovník	neu-
krýval,	ale	zasedl	do	vladařského	křesla,	dodá:	„Nu,	tak	se	tam	tedy	vrátím,	
když	chceš	–	ale	půjdeš	se	mnou!	Pomůžeš	mi	panovat,	ačkoliv	vidíš,	že	říše	
se	vede	sama.	Ach,	Nasreddine,	 jaký	to	bude	ráj	na	světě,	až	všichni	 lidé	
budou	tak	nadáni	fantazií	jako	ty	a	–	promiň	–	i	já!	Dobře	bude	se	všemi,	
jenom	kalifů	a	vezírů	snad	už	nebude.“3

	 Panovníkova	slova	jsou	opět	jedním	z	drobných	dokladů,	proč	byl	Mahen	
tak	často	spojován	s	touhou	po	osobní	svobodě.	Není	snad	třeba	dodávat,	
v	čem	tkví	poetičnost	a	metaforičnost	následující	finální	scény,	v	níž	Děda	
s	konví	polévá	za	odměnu	vodou	Nasreddina,	jenž	mu	blaženě	děkuje	slovy:	
„Ó	pane,	kéž	by	tvá	konev	neměla	dna!“4  

3	 	Viz	poznámka	2,	s.	96–97.	
4	 	Viz	poznámka	2,	s.	97.





Odez va a da l ší inscenace

	 Ze	 stručného	nástinu	 fabule	 je	 zřejmé,	 že	 hra	 není	 pouhým	„volným	
řetězcem	 anekdot,	 jemuž	 chybí	 pevná	 dramatická	 stavba“,	 jak	 ji	 nepříliš	
výstižně	několikrát	charakterizoval	Štěpán	Vlašín,	autor	jediné	mahenovské	
monografie.	Přikývnout	je	však	možno	na	jeho	mínění,	že	hra	„přes	veškerou	
svou	fantazijní	uvolněnost	není	útěkem	od	současnosti	a	nechce	bavit	 jen	
samoúčelnou	komikou“.	Naopak	nelze	zcela	souhlasit	s	Vlašínovým	tvrze- 
ním,	že	brněnská	premiéra	v	roce	1928	kvůli	režijním	a	hereckým	slabinám	 
neznamenala	úspěch.5  

	 Dobová	kritika	svědčí	o	tom,	že	někteří	recenzenti	přijali	hru	se	značným	
obdivem	a	pochopením.	Podle	recenze	Karla	Schulze,	otištěné	v	Lidových	
novinách	4.	listopadu	1928,	v	Mahenově	komedii	„nejde	již	o	ironický	poš-
klebek	a	bolavý	cynický	smích,	ani	o	 škodolibou	karikaturu,	pamfletické	
šlehnutí	nebo	pohled	šikmo	zkreslující,	ale	o	smích	tvůrčí“.	Režisér	Rudolf	
Walter	„využil	všech	groteskních	možností,	ať	již	to	byly	prvky	pantomimic-
ké,	 stínové	obrázky,	 sborové	 říkanky,	nebo	 loutková	gestikulace“. Přísněji	 
na	Mahenovu	hru	reagoval	Čestmír	Jeřábek.	Přivítal	ji	sice	jako	experiment,	
který	je	novou	Mahenovou	„výpravou	v	nezbadanou	oblast	(…)	a	pokusem	
o	svěží	a	nespoutanou	jevištní	kratochvíli,	ale	vadilo	mu,	že	komedie	je	„bez	
ambicí	 literárně-dramatických	 a	má	 naopak	 ambice	 bezmála	 cirkusové,	
klaunské,	filmové…“	Ve	shodě	s	ostatními	recenzenty	však	Jeřábek	pochvá-
lil	 herecké	 výkony	 a	 vyslovil	 obdiv	 „poctivému	 režijnímu	 úsilí	Rudolfa	
Waltra“.6

	 Zmínka	o	režijně-dramaturgickém	pojetí,	které	se	odrazilo	v	použitých	
inscenačních	postupech	(například	prvky	pantomimy,	taneční	pohyb	chóru	
a	stylizace	jeho	mluvního	projevu)	vyvolává	oprávněnou	domněnku,	že	autor	
na	jevištní	podobě	svého	díla	spolupracoval.	Není	asi	náhoda,	když	v	před-
mluvě	ke	komedii	vyslovuje	úvahu,	že	„celá	hra	mohla	by	se	státi	podkladem	

5	 	VLAŠÍN,	Štěpán.	Jiří Mahen.	Praha:	Melantrich,	1972,	s.	166–167;	viz	též	doslov	ke	
knize	Janošík, Ulička odvahy, Nasreddin.	Praha:	SNKLU,	1962,	s.	308;	Jiří Mahen – spolutvůr-
ce pokrokové kulturní politiky,	Brno:	SVK–MVS–KJM,	1983,	s.	32.		
6	 	JEŘÁBEK,	Čestmír:	Brněnská činohra. Rozpravy	Aventina,	1928–1929,	roč.	4,	č.	9,	s.	93.
7	 	Viz	poznámka	2,	s.	6.





k	pantomimě;	nešlo	by	ovšem	o	úplnou	formu	pantomimy.	Ve	větších	scénách	
zbyly	 by	 tu	 jen	 pantomimické	 náznaky“.7 Z	kritických	 reakcí	 je	 patrné,	 
že	režisér	naplnil	nejen	tuto	Mahenovu	rozvahu,	ale	v	pojetí	hlavních	herec-
kých	figur	se	snažil	vyjít	vstříc	i	jeho	další	touze.	Ta	spočívala	v	přání,	aby	
se	postavy	Nasreddina	 i	Abdula	blížily	dramatikově	představě	„velkolepé	 
a	lidské	figury	nejlepšího	clowna	devatenáctého	století	DEBURAUA“.8 
	 Je	 rovněž	 pravděpodobné,	 že	 autorově	 spolupráci	 na	 tvaru	 inscenace	
vyšel	režisér	Rudolf	Walter	s	dramaturgem	Lvem	Blatným	vstříc	také	proto,	
že	chtěli	tímto	posledním	společným	dílem	vzdát	Mahenovi	hold.	Na	jeho	
odkaz	se	snažili	po	celá	léta	spolupráce	navazovat,	a	tak	zřejmě	chtěli	usku-
tečnit	 jeden	 z	 jeho	dávných	požadavků,	 vyslovených	 roku	 1918	 v	 anketě	 
Moravsko–slezského	sborníku:	brněnská	činohra	nemá	čekat,	které	hry	se	
uplatní	na	pražských	scénách,	ale	má	sama	volat	„po	autorech,	aby	jí	svěřili	
původní	provozování	svých	her.“9 
	 Příznivá	ani	negativní	kritika	bohužel	nic	nevypovídá	o	oblibě	a	zájmu	
běžného	publika,	které	se	s	nekonvenčním	režijním	pojetím	komedie,	plným	
experimentálních	postupů,	muselo	vyrovnat.	O	diváckém	přijetí	inscenace	
lze	leccos	usoudit	pouze	podle	data	její	derniéry,	která	proběhla	zhruba	za	
měsíc	po	premiéře:	7.	prosince	1928.
	 Mahenův	Nasreddin	 z	 divadelních	 scén	 nezmizel	 ani	 v	 budoucnu.	
Nejčastěji	 se	 připomíná	 inscenace	 režiséra	 Jaromíra	Pleskota,	 která	měla	
premiéru	 v	 září	 1945	 a	 vyznačovala	 se	 „bujnou	 komediálností,	 hravostí,	 
fantazií	a	uvolněným,	tanečně	i	pantomimicky	rozhýbaným	herectvím	inspiro- 
vaným	komedií	 dell´arte“.10	Uváděla	 se	 na	 poříčské	 scéně	E.	F.	Buriana	 
a	 považuje	 se	 za	 zahajovací	 představení	 divadla	Disk,	 které	 tehdy	 ještě	 
nebylo	typickou	školní	scénou.	Pleskotův	způsob	inscenování	umožnil	mla-
dé	herecké	generaci	(Nasreddina	hrál	Radovan	Lukavský),	aby	vyjádřila	svou	
nechuť	k	psychologicko-realistickému	pojetí	herectví	a	dala	naopak	najevo	
svůj	 vztah	 právě	 k	 takovému	 režijnímu	 pojetí,	 které	 užívá	 netradičních	 
a	experimentálních	prostředků.

8	 	Viz	poznámka	2,	s.	6.
9  Úkoly Národního divadla v Brně.	Moravsko-slezský	sborník,	1918,	roč.	1,	č.	4–5,	s.	195.
10  Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů.	Praha:	Divadelní	ústav,	2000,	s.	46–47.





	 Není	bez	zajímavosti,	že	Mahenova	komedie	Nasreddin čili Nedokonalá 
pomsta	se	při	svém	uvádění	obvykle	neobešla	bez	dramaturgicko-režijních	
úprav	a	pozornost	na	sebe	strhávala	právě	nekonvenčními	režijními	postupy.	
V	podstatě	totéž	lze	říci	také	o	Kainarově	dramatu	Nebožtík Nasredin.

dr a m a JOsefa K a ina r a

	 Hra	Josefa	Kainara	Nebožtík Nasredin	vyšla	nejprve	v	roce	1958	v	desátém	
čísle	časopisu	Divadlo	jako	jeho	příloha.	23.	února	1959	měla	pod	názvem	
Nasredin premiéru	 v	 pražském	Divadle	ABC	v	 režii	Miroslava	Horníčka	 
a	tentýž	rok	vyšla	knižně.
	 Pro	děj	své	hry	Kainar	nezvolil	13.	století,	kdy	Nasredin	pravděpodobně	
žil,	ale	příběh	zasadil	do	epochy	následující,	která	se	pro	vyprávění	legend	
o	mudrci	a	lehkovážném	šprýmaři	rovněž	bohatě	využívá.	Je	to	doba,	v	níž	
krutý	turkický	dobyvatel	Tamerlán	zvaný	též	Timur	vpadne	do	osmanské	
říše	a	Nasredin	se	jako	obhájce	města	Aškehiru	stane	jeho	statečným	pro-
tivníkem.
 Hlavním	Nasredinovým	 protihráčem	 je	

kromě	Timura	postava	Správce	vodovo-
du,	 lotra,	 jenž	 jako	 výběrčí	 poplatků	
umí	manipulovat	 s	 pojmem	 práva,	
okrádat	 spoluobčany	 a	 převlékat	 
kabáty.	Vnějším	zdrojem	pozdější-
ho	konfliktu	se	stanou	perly,	kte-
ré	 správce	 potřebuje	 ukrýt	 před	 
Timurem,	a	tak	je	dá	tajně	spolk-
nout	Nasredinovu	 oslu,	 o	 jehož	

získání	pak	usiluje.	Ve	druhém	
jednání	 vstoupí	Nasredin	
do	 komplikovaného	 
jednání	 s	 Timurem	 
o	Aškehir,	který	se	mu	
podaří	zachránit.	Vrací

 se	domů	mezi	aškehir-





ské	občany	i	s	perlami,	které	předtím	zázračně	z	osla	vyšly.	Správce	ho	pře-
dejde	 a	 ošklivě	 pomluví,	 když	 všem	nalže,	 že	 perly	Nasredin	 získal	 od	 
Timura	za	to,	že	město	a	jeho	obyvatele	zradil.	Přestože	se	po	návratu	musí	
Nasredin	smířit	s	tím,	že	ho	po	tomto	falešném	nařčení	spoluobčané	potres-
tali	vypálením	domu,	začne	mezi	ně	perly	rozdělovat.	Protože	je	však	podle	
jejich	závistivého	mínění	obdarovává	nestejně	a	málo,	ubijí	ho.
	 I	ze	zjednodušeného	náčrtu	fabule	Kainarovy	hry	je	zřejmé,	že	odlišná	
dějová	 linie,	 než	 je	 v	 komedii	Mahenově,	 se	 v	 kresbě	 titulního	 hrdiny	 
musela	 projevit.	Zatímco	Mahenův	Nasreddin	byl	 „klaun	na	 stolci	 soud- 
covském“	a	krizi	rozděleného	aške-hirského	lidu	vyřešil	podle	slov	panov- 
níka	 jako	 filuta	 –	 tedy	 šibalsky,	 lišácky	 a	mazaně,	 je	Kainarův	Nasredin	
naopak	 souzen	a	bez	 rozsudku	krutě	odsouzen	 svými	hrabivými	 sousedy	 
na	věčnost.
	 Přesto	mnohé	rysy	hrdinů	zůstávají	stejné.	Oba	jsou	filozofové	i	klauni,	
kteří	jsou	ochotni	bránit	svobodu	za	jakoukoliv	cenu.	Milují	svět	a	žijí	v	něm	
s	chutí,	což	se	projevuje	i	v	jejich	sounáležitosti	s	okolím,	přestože	od	něho	
nemohou	očekávat	 odpovídající	 vděk.	Touha	po	 životě	 ve	 světě,	 jenž	má	
daleko	k	ideálnímu	stavu,	 je	vtipně	vyjádřena	zvláště	v	závěru	Kainarovy	
komedie,	v	níž	Nasredin	žádá	příchozího	anděla	smrti,	aby	se	mohl	vracet	
právě	do	tohoto	světa,	byť	v	něm	na	rozdíl	od	nebe	ledacos	vrže	a	skřípe.
	 Kainar	ve	své	hře,	napsané	převážně	volným	veršem,	zachycuje	velikost	
skromnosti,	když	vytváří	postavu	vnitřně	dramatickou,	otevřenou	nárazům	
i	poraněním.	Jeho	Nasredin	nezastírá,	že	je	smrtí	zaskočen;	nemůže	zastřít	
smutek,	 ale	 navzdory	 smrti	 zůstává	 okouzlen	 životem.	Mnohé	 z	motivů,	
které	Kainar	vložil	do	hry,	najdeme	v	jeho	předchozím	básnickém	díle.
 Nebožtík Nasredin	se	poprvé	ocitl	na	jevišti	v	době,	kdy	se	z	hodnocení	
současné	české	dramatiky	ozývaly	výčitky,	 že	 její	 autoři	nemíří	bojovněji	 
do	naší	současnosti	a	vyhýbají	se	závažným	politickým	a	společenským	ná-
mětům.	Nelze	se	proto	divit,	že	k	první	 inscenaci Nasredina	měla	kritika	
nemálo	výhrad.	Shodla	se	sice	na	tom,	že	je	to	dílo	„hlubší	koncepce	a	širokého	
životního	 obzoru“,	 jež	 „chválí	 život“	 a	má	 „laskavou	úsměvnost	 a	 jiskrný	
vtip“,	ale	zároveň	autorovi	vytkla,	že	se	od	něho	očekávalo	„víc	myslitelské,	
filozofické	průbojnosti,	daleko	odvážnější	i	ostřejší	zacílení	dávných	příběhů	
do	naší	 současnosti“.	Výtky	 se	 však	především	 soustředily	 na	 inscenační	 
tvar	hry	a	 režijní	práci	Miroslava	Horníčka,	 jemuž	recenzenti	zazlívali,	že	





„přečetl	divákům	Kainarovu	báseň	beze	změny“	a	že	„vnitřní	dramatismus	
myšlenek	a	metafor	nevyjasnil.“11 
	 Kromě	svého	prvního	provedení	se	Kainarův	Nasredin	již	nikdy	nehrál	
v	 původní	 podobě.	Výraznou	úpravou,	 na	níž	 se	Kainar	 částečně	podílel,	
prošel	text	komedie	v	brněnské	inscenaci,	která	v	režii	Aloise	Hajdy	a	dra-
maturgii	 Jaromíra	Vavroše	měla	premiéru	v	Mahenově	divadle	22.	května	
1963	 pod	 celým	názvem	Nebožtík Nasredin	 (ve	 stejném	 roce	 se	 komedie	
hrála	ve	Státním	divadelním	studiu	v	Praze,	takže	jeho	brněnská	verze	byla	
vlastně	již	třetí).	Brněnská	inscenace	se	setkala	s	velmi	příznivým	ohlasem	
u	kritiky	i	diváků	a	na	rozdíl	od	předchozího	hodnocení	se	o	ní	rázem	psalo,	
že	„přes	svůj	orientální	rámec	je	hrou	zcela	dnešní	a	spíše	než	o	nové	verzi	
hry	by	se	mělo	mluvit	o	nové	hře.“12 
	 V	zásadní	úpravě,	která	vycházela	především	z	brněnské	verze,	se	pak	
komedie	hrála	v	gottwaldovském	Divadle	pracujících	(premiéra	28.	června	
1980),	 kde	 ji	 inscenoval	 opět	 režisér	Alois	Hajda.	Na	novém	uspořádání,	 
jehož	jevištní	provedení	sklízelo	rovněž	nevšední	divácký	zájem,	se	vedle	
režiséra	rozhodujícím	způsobem	podílel	dramaturg	Miroslav	Plešák,	který	
komedii	 převedl	 do	 žánru	 „hry	 s	 písničkami“.	Z	 jeho	 nápadité	 adaptace	 
a	režijně	objevné	inscenace	vyplynulo	základní	téma	hry,	 jímž	se	stal	boj	
malého	člověka,	jenž	svým	intelektem	a	důvtipem	ubrání	město	nejen	proti	
vnějšímu	nepříteli,	 ale	 i	proti	politicky	zmanipulovanému	davu,	byť	za	 to	
krutě	zaplatí.13

11	 	HÁJEK,	Jiří.	Z pověstí lidu.	Divadelní	noviny,	1958–1959,	roč.	2,	č.	17–18,	s.	5;	HEŘMAN,	
Zdeněk.	Divadlo a doba II.	Host	do	domu,	1959,	roč.	6,	č.	4,	s.	186;	MACHONIN,	Sergej.	
Kainarův NASREDIN v ABC.	Literární	noviny,	1959,	roč.	8,	č.	9,	s.	6;	OPAVSKÝ,	Jaroslav.	
Divadlo ABC – Nasredin.	Rudé	právo,	6.	3.	1959,	roč.	39,	č.	64,	s.	3.
12	 	KUDĚLKA,	Viktor.	Ať žije nebožtík.	Rovnost,	25.	10.	1963,	roč.	78,	č.	255,	s.	4.
13	 	Podrobný	rozbor	inscenace	a	její	ohlasy	viz	ZDRÁHAL,	Dušan.	Režijní profil Aloise 
Hajdy II – inscenační tvorba z let 1972–1991.	Brno:	JAMU,	2016.	





Ulika odvahy a jej ohlas
na dě ž da Peňá ková

	 Hru	Ulička odvahy	psal	Mahen	na	podzim	roku	1916	při	svém	působení	
v	 jednoroční	vojenské	škole	v	Brně.	Knižně	vyšla	v	 roce	1917	a	premiéru	 
měla	po	odmítnutí	ze	strany	intendantury	pražského	Národního	divadla	až	 
31.	března	1917	v	Brně.	Po	nepříznivě	přijaté	Písni života se	autor	soustředil	
na	zpracování	jednoduchého	komického	příběhu	tří	nápadníků	ucházejících	
se	 o	 jednu	 slečnu,	 proto	 také	 hře	 dal	 podtitul	 „prajednoduchá	 komedie	 
o	třech	dějstvích“.	V	předmluvě	k	dramatu	Mezi dvěma bouřkami	vzpomíná,	
jak	došlo	k	tomu,	že	opustil	závažnější	tematiku	a	napsal	lyrickou	komedii:	
„To	bylo	kdysi	 za	 války,	kdy	 se	 chtělo	 jít	 z	přítmí	 všem	někam	do	 idyly,	 
kde	by	se	lidsky	dobře	dýchalo.“1 
	 Tento	 citát	 svědčí	 o	 tom,	 že	
Mahen	všechnu	nesvobodu	proží- 
val	velice	citlivě.	Proto	mu	práce	na	
Uličce odvahy	umožňovala	alespoň	
na	chvíli	utéci	od	válečné	 reality:	
hrozilo	mu	povolání	na	frontu.	Jako	
její	poslání	si	vytyčil	odvedení	po-
zornosti	od	válečných	strastí,	chtěl	
potěšit	 obecenstvo	 a	 vtáhnout	 ho	
do	 idylického	 života	 v	 „uličce“.	
Díky	 své	 jednoduchosti,	 svěžesti	 
a	 komičnosti	 se	 tato	 hra	 zařadila	
mezi	 nejhranější	Mahenova	 dra- 
mata.		 	 	

1  MAHEN,	Jiří. Mezi dvěma bouřkami.	Praha:	Družstevní	práce,	1938,	s.	8.





	 Děj	Uličky odvahy	–	jak	už	název	napovídá	–	se	odehrává	v	jedné	zapad-
lé	pražské	uličce.	V	prvním	dějství	se	seznamujeme	se	samotným	prosto- 
rem	poloslepé	uličky.	Na	jejím	konci	se	nacházejí	dvě	přízemní	okna,	 jež	
vedou	do	bytu	úředníka	Hory	a	jeho	sestry	Lojzičky.	Jedno	z	těchto	oken	 
je	 kvůli	 stoupající	 uličce	 situováno	 téměř	na	úroveň	dveří	 a	 dá	 se	do	něj	
lehce	vejít:	toto	uspořádání	způsobí	základní	zápletku	celého	dramatu.	
	 První	dějství	se	odehrává	jednoho	krásného	jarního	dne.	Ze	začátku	se	
setkáváme	 s	Horovými	přáteli:	 prudkou	 a	 upovídanou	Mílou,	 též	 zvanou	
Koníčkovnou,	 jejím	druhem	úředníkem	Koníčkem	 a	 postarším	přítelem	
Pilátem.	Když	všichni	přátelé	odejdou,	popojde	Lojzička	k	oknu	a	rukou	si	
upraví	 vlasy.	Toto	 gesto	 způsobí,	 že	 do	 jejich	 bytu	 oknem	vskočí	mladý	 
student,	 který	 si	myslel,	 že	 ho	Lojzička	 vybídla	 ke	 vstupu.	Ta	 po	 jeho	 
odchodu	gesto	zopakuje	a	do	okna	vskočí	další	postava	–	pán	v	cylindru,	
kterého	začne	Hora	Lojzičce	namlouvat.	Dějství	končí	příchodem	Horova	
přítele	Piláta.
	 Druhé	dějství	začíná	zvěstí	o	tom,	jak	si	Pilát	koupil	los	a	vyhrál	značný	
obnos	 peněz.	Na	 návštěvu	 k	Horovi	 přichází	Koníčkovna	 s	Koníčkem.	 
Koníčkovnu	trápí	to,	proč	si	ji	její	druh	nechce	vzít.	Na	návštěvě	se	poháda-
jí,	Koníček	uteče	oknem	a	Hora	 se	 jej	 vydá	hledat.	Koníčkovna	nakonec	 
také	 odchází,	 a	 tak	Lojzička	 zůstává	 v	 bytě	 sama	 s	 otevřeným	 oknem.	 
V	tuto	chvíli	přichází	znovu	student	a	začne	hrát	před	Lojziččiným	oknem	
na	foukací	harmoniku.	
	 Ve	 stejném	 okamžiku	 prochází	 kolem	 okna	 pán	 s	měkkým	klobou- 
kem.	Když	student	zmizí,	vnikne	oknem	dovnitř	za	Lojzičkou	a	pokouší	se	
ji	políbit.	Lojzička	volá	o	pomoc.	Kolem	domu	jde	pán	s	cylindrem,	vskočí	
do	okna	a	Lojzičku	zachraňuje.	Započne	hádka,	do	které	se	ještě	přidá	pří-
chozí	Hora	 a	 student.	Zjišťujeme,	 že	 všichni	 pánové	přišli	 proto,	 že	mají	 
o	Lojzičku	zájem.	Ta	však	dohadování	o	svoji	osobu	nemůže	vystát	a	společ-
ně	 s	Koníčkovnou,	 která	 se	 v	 tutéž	 chvíli	 vrátila,	 vyhání	 všechny	muže	
koštětem	z	bytu.
	 Ve	 třetím	dějství	 se	 ocitáme	opět	na	 stejném	místě.	Lojzička	pečlivě	
uklízí	 byt,	 přichází	Koníčkovna	 a	 společně	 si	 stěžují	 na	Koníčka	 a	Horu.	 
Oba	dva	začali	pít	a	chodit	po	hospodách,	zřejmě	mají	v	plánu	nějakou	lum-
párnu.	 Jakmile	Koníčkovna	 odejde,	 přichází	 za	Lojzičkou	 do	 kuchyňky	
Koníček.	V	tomto	momentu	se	vrací	do	bytu	i	Hora	se	studentem	a	uctivým	





pánem	v	cylindru.	Lojzička	nechce	s	pány	mluvit.	Nakonec	přece	jen	vyjde	
z	kuchyňky,	je	však	zcela	jiná!	To	Koníček	je	všechny	napálil,	když	se	pře-
vlékl	do	dámských	šatů.	
	 Tento	nejapný	vtip	odradí	pána	s	cylindrem,	který	odchází.	Nakonec	však	
potřetí	 vskočí	 oknem	do	bytu	 a	 vyzná	pravé	Lojzičce	 lásku.	Ta	konečně	
šťastně	souhlasí	a	celá	společnost	se	vydává	na	radostnou	procházku	večerní	
Prahou.	
	 Hra	dokáže	diváka	strhnout	idylickou	atmosférou	krásného	jarního	dne.	
Tvoří	 kontrast	 k	 autorově	 starší	 hloubavé	 tvorbě,	 především	k	dramatům	
Janošík	a	Mrtvé moře.	Hlavním	tématem	je	radostné	mládí,	které	se	zrcadlí	
v	postavě	studenta.	Je	to	mládí	divoké,	bezstarostné	a	především	zidealizo-
vané.	Má	být	vzpomínkou	na	autorovo	mládí,	přesto	v	něm	můžeme	najít	
podtón	lítosti:	Mahen	totiž	takové	bezstarostné	mládí	neprožil.	
	 Jeho	hru	můžeme	chápat	jako	oslavu	života,	 lásky	a	krásy,	 jako	pokus	 
o	prezentaci	pozitivního	přístupu	k	životu,	který	opět	představuje	student:	
stačí	 najít	 odvahu	 být	 šťastný,	 nenechat	 se	 vyvést	 z	míry	maličkostmi	 
a	pokusit	se	užívat	radosti	života,	dokud	to	jde.	Nechybí	zde	ani	téma	lásky,	
a	 to	hned	ve	dvou	rovinách:	u	Koníčka	a	energické	Koníčkovny	a	u	pána	
s	 cylindrem	 a	 Lojzičky.	 Tyto	 vztahy	 tvoří	 navzájem	 určitý	 protiklad;	 
Koníčkovci	vnášejí	do	hry	laskavou	komiku,	kdežto	Lojzička	a	pán	s	cylin-
drem	 způsobují	momenty	 napětí.	 Svou	 víru	 v	 člověka	 a	 v	 lásku	Mahen	 
potvrzuje	šťastným	koncem,	v	němž	se	u	obou	párů	schyluje	k	svatbě.	
	 Motiv	trojího	vskočení	do	cizího	bytu	oknem	se	zdá	být	poněkud	ne-
pravděpodobný,	 autorovi	 však	 umožňuje	 rozehrát	 celou	 komedii.	Trojí	 
vskok	do	okna	také	způsobí	definitivní	odhodlání	pána	s	cylindrem	vyznat	
Lojzičce	lásku,	a	tak	se	stává	jedním	z	hybných	momentů	hry.	
	 Mahen	do	Uličky odvahy	začlenil	rovněž	společenskou	kritiku.	Kritizuje	
fungování	byrokratického	aparátu,	nedostatečné	platové	ohodnocení	úřed-
nické	práce	(stěžuje	si	na	ně	bručounský	Hora,	ale	i	jeho	bohémský	kama- 
rád	Koníček)	 či	 vykořisťování	mladých	úřednic,	které	 ředitelství	podniku	
využívá	pro	dlouhou	a	náročnou	práci,	za	niž	je	nedokáže	spravedlivě	finanč-
ně	odměnit.			





Oh las v d ObOvé K r itice

	 Zákaz	provozování	komedie	 intendantem	Národního	divadla	vyvolalo	
velkou	zvědavost	a	následnou	debatu	o	samotné	hře.	Kritika	se	soustředila	
na	hodnocení	knižního	vydání,	protože	premiéra	se	zdála	být	v	nedohlednu.	
Názory	na	literární	kvalitu	Uličky odvahy	se	různily;	kritikové	jí	nejvíce	vy-
čítali	nedostatek	nadčasovosti	 a	předpovídali	 jí	krátkou	 jevištní	životnost.	
Přes	 tuto	 prognózu	 se	 stala	 jedním	 z	 nejhranějších	Mahenových	dramat.	 
Za	 zmínku	 stojí	 její	 úspěšný	návrat	 na	 jeviště	Národního	divadla	 v	Brně	 
v	roce	1938	v	režii	Václava	Jiříkovského,	jakož	i	její	inscenace	za	nacistické	
okupace	a	v	poválečných	desetiletích.	
	 Autory	 prvních	 kritických	 soudů	 byli	 například	F.	 V.	Krejčí,	Marie	 
Majerová,	 Arnošt	 Procházka,	 F.	X.	 Šalda,	 Jindřich	Vodák	 nebo	Richard	 
Weiner.	O	 reprízách	 ve	dvacátých	 a	 třicátých	 letech	 referovali	mimo	 jiné	 
J.	J.	Paulík,	Karel	Schulz,	Čestmír	Jeřábek,	A.	M.	Brousil,	Hanuš	Jelínek,	
Edmond	Konrád	či	A.	M.	Píša.	Mnoho	dalších	kritiků	psalo	o	inscenacích	
Uličky odvahy	ve	čtyřicátých	letech	a	v	následujících	desetiletích.	Přibližme	
si	toto	mnohohlasí	aspoň	třemi	soudy.	

 František Xaver Šalda 

	 F.	X.	Šalda	hodnotil	Uličku odvahy	veskrze	kladně.	Vzal	totiž	v	potaz	její	
autorskou	 prezentaci,	 podle	 níž	 jde	 o	 „prajednoduchou	 komedii	 o	 třech	
dějstvích“.	Uličku odvahy tedy	přijal	 jako	 tematicky	nezávažnou	komedii,	
jejímž	hlavním	úkolem	je	potěšit	lidská	srdce	v	těžkých	časech.	 	 	
 Přesto	jí	adresoval	několik	výtek.	Označil	ji	za	„veseloherně	konvenční,	
místy	 buršikosní,	místy	 však	 také	 lidsky	 teplou,	 humornou	 a	 zábavnou“2 
komedii.	Mimoto	 kritizoval	 omezenou	 časovost	 hry	 a	 její	 nedostatečnou	 
ideu:	 „Není	 to	 veselohra,	 jak	 ji	 bude	 žádati	 zítřek:	 drásavá	 karikatura	 
o	divokých	grimasách	vykloubeného	lidství,	ani	ohňostrojová	fontána	vtipu,	

2  ŠALDA,	František	Xaver.	Nové knihy. Kmen,	1917–1918,	roč.	1,	č.	15,	s.	9.





gracie	a	rozmaru	pod	taktovkou	Arielovou,	je	to	hra	starší	známky:	konec-
konců	 stará	 sentimentalita	 přetřená	místy	 bodrou	 obhroublostí,	místy	 
bohémskou	lehkomyslností,	jež	chce	býti	brána	za	životní	odvahu	nebo	do-
konce	tvůrčí	smělost.“3      
	 Přes	všechny	výtky	Šalda	nejvíce	odsoudil	samotný	zákaz	hry	intenda-
turou	Národního	 divadla.	Upozornil	 na	 podivné	 poměry	 v	 přijímání	 her	
v	tomto	divadle,	zejména	na	vztah	Jaroslava	Kvapila	a	Jiřího	Mahena,	jejichž	
vzájemná	spolupráce	se	vzhledem	k	rozdílné	umělecké	vyhraněnosti	často	
vyznačovala	komplikovaností,	jež	se	promítla	už	do	jejich	sporů	o	jiná	dra-
mata	–	o	Janošíka a	o	Mrtvé moře.

	 Arnošt	Procházka

	 Arnošt	Procházka	nevybíravě	kritizoval	knižní	Uličku odvahy,	zejména	
její	ideový	záměr:	zdál	se	mu	nedostačující,	naprosto	nechápal	místo	tohoto	
díla	v	Mahenově	tvorbě	a	přijal	ji	s	určitými	rozpaky.	Největší	vadou	celé	hry	
byly	podle	Procházky	 jednotlivé	 charaktery	postav,	které	na	něj	působily	
příliš	obyčejně	a	nezajímavě:	„Je	člověku	zcela	protivně,	když	knihu	odklá-
dá:	byl	ve	společnosti	lidí,	kteří	–	ač	snad	zcela	hodní	jinak	–	nemají	ničím	
nároku	na	tolik	pozornosti	a	zájmu,	kolik	jí	pro	ně	požaduje	autor...“4 
	 Procházka	pochválil	jen	drobnosti:	použití	neobvyklého	onikání,	snahu	
zobrazit	odlehčenou	atmosféru	krásného	jarního	dne,	výběr	tematiky	radost-
ného	života	a	bezstarostnost	mysli	některých	postav	či	realisticky	zachycené	
rozhovory.	 Inscenaci	Uličky odvahy	 v	Národním	divadle	 nicméně	 striktně	
odsoudil	a	nedoporučil.	V	závěru	kritiky	se	setkáme	dokonce	s	odsudkem	
autorovy	 duchaplnosti:	 „Familiernost	 nevybraných	 styků	 spodnějších	 
vrstev	 slaví	 tu	 triumf,	 jsouc	doplněna	 vyšeptalou	 vtipností	 a	 pochromlou	
duchaplností	spisovatelovou,	kterou	čtenáře	již	schlazuje	vstupním	slovem	 
a	charakteristikou	osob.	Jak	trudné	a	upocené	je	to!“5

3	 	Tamtéž,	s.	9.
4  PROCHÁZKA,	Arnošt.	Divadlo.	Moderní	revue,	1917,	roč.	23,	č.	4,	s.	192.
5  Tamtéž,	s.	191.





	 František	Václav	Krejčí	

	 Krejčí	se	radoval,	že	kvůli	zákazu	inscenování	Uličky odvahy	v	Národním	
divadle	mohla	její	premiéra	proběhnout	v	brněnském	divadle	a	nemuselo	se	
čekat	rok	po	pražské	premiéře,	jak	se	to	obvykle	stávalo.	Jeho	hodnocení	se	
vztahuje	k	brněnské	premiéře,	která	proběhla	–	jak	bylo	řečeno	–	31.	března	
1917	v	režii	Václava	Jiříkovského.	 	 	
	 První	jednání	má	podle	Krejčího6	„vlastnosti	pružného	míče,	jenž	odra-
ziv	se	vymrští	se	znovu	do	výše.“	Kritik	ocenil	nenucenou	a	jednoduchou	
komiku,	z	níž	čišelo	radostné	mládí	a	nezadržitelná	bujarost,	která	Maheno-
vi	vystačila	celé	první	dějství.	Poněkud	rozhořčen	byl	přechodem	do	druhé-
ho	dějství	a	rezignací	na	hlavní	zápletku	díla:	„autor	vystačil	trochou	situač-
ní	komiky	a	životností	svých	figurek,	plných	zdravých	názorů,	aby	udržel	
zájem	divákův	a	obveselil	ho	důkladně.“		
	 Podle	Krejčího	Mahen	svou	komiku	vyplýtval	v	průběhu	prvního	dějství:	
„Míč	vtipů	a	nápadů	pozbývá	své	pružnosti,	autor	ho	nešetřil	v	prvním	aktě	
a	na	třetí	dostává	se	občas	tím	méně.“	Krejčí	zápletku	považoval	za	nepříliš	
hlubokomyslnou	 a	 upozorňoval	 na	 její	 komplikované	 rozuzlení	 ve	 třetím	
dějství.	Z	této	nesouhry	nevinil	autora,	ale	spíše	režii	Václava	Jiříkovského.	
Pochválil	celkovou	atmosféru	hry,	ale	i	herecké	výkony	brněnského	souboru,	
především	 Jaroslava	Vojtu	 a	 Jarmilu	Urbánkovou,	 kteří	 ztvárnili	 souroze- 
necký	duet	Hory	a	Lojzičky.	Přes	několikero	výtek	byl	 s	hrou	 spokojený	 
a	uznal,	že	„autor	Janošíka	napsal	po	nezdařené	Písni	života	dobrou	českou	
veselohru	svérázné	koncepce,	a	co	nejvíc	dlužno	cenit,	jadrného	obsahu.“	

6  KREJČÍ,	František	Václav.	Z brněnské činohry. Lidové	noviny,	1.	4.	1917,	roč.	25,	č.	89,	
s.	3.





Rok v nmeck mance 
Ji ř í  R a mbousek

	 K	stému	výročí	Mahenova	narození	vyšla	roku	1982	ve	sborníku	vydá-
vaném	Okresním	archivem	a	Okresním	muzeem	v	České	Lípě	jako	samo-
statný	 svazek	moje	 knížka	 Jiří Mahen a Českolipsko,	 doplněná	 obrazovou	
přílohou,	reprodukcemi	fotografií	a	faksimile	dopisů.	Zabýval	jsem	se	v	ní	
Mahenovým	vztahem	k	Českolipsku	a	severním	Čechám.	Význam	rodné- 
ho	Čáslavska,	Brna	a	jižní	Moravy	pro	Mahenovo	dílo	i	činnost	byl	již	víc- 
krát	 zmiňován	 a	 hodnocen,	 ale	 jen	málo	 se	 vědělo	 o	 tom,	 že	 některé	 
Mahenovy	 pro	 budoucno	 důležité	 zážitky	 z	 doby	 dospívání	 jsou	 spjaty	 
s	městečkem	Dubá	u	České	Lípy	 
a	přírodou	Českolipska.	
	 Jak	došlo	k	tomu,	že	se	Mahe-
novým	trvalým	bydlištěm	na	jeden	
rok	 a	 několikery	 prázdniny	 stalo	
městečko	Dubá?	Do	obecné	školy	
chodil	Mahen	ve	svém	rodišti	Čás-
lavi,	kde	také	roku	1893	vstoupil	do	
primy	tamějšího	gymnázia.	V	roce	
1894	došlo	k	definitivnímu	úpadku	
otcovy	čáslavské	pekařské	živnosti.	
Již	 předtím	přišel	 o	 svou	usedlost	
Mahenův	dědeček,	 jenž	se	zaručil	
za	dluhy	svého	syna.	Antonín	Van-
čura,	 který	 nejprve	marně	 hledal	
přiměřené	 zaměstnání	 v	 Čáslavi	 
a	okolí,	potom	přijal	nabídku	faráře	
bratrské	 církve	Eugena	 Schmidta	
z	Dubé	u	České	Lípy,	 aby	 se	 stal	
kolportérem	náboženské	 literatu- 





ry1	 a	 pomocníkem	 faráře.	Do	Dubé	 se	 rodina	 přestěhovala	 v	 roce	 1895. 
Gymnazista	Mahen	však	zůstal	v	Čáslavi	a	do	Dubé	jezdil	jenom	o	prázdni-
nách.	Po	absolvování	kvarty	pak	strávil	u	rodičů	celý	školní	rok	(1897–1898)	
a	 chodil	 do	 závěrečné	 třetí	 třídy	 tamní	 německé	 chlapecké	měšťanky	 
(Bürgerschule).
	 Otec	Antonín	Vančura	se	roku	1907	–	v	době,	kdy	jeho	syn	už	byl	známým	
spisovatelem	–	stal	po	letech	působení	v	Dubé	správcem	malého	bratrského	
sboru	v	Duchcově	a	 roku	1912	se	do	Duchcova	s	celou	 rodinou	přestěho- 
val.	Mahen	za	rodiči	a	sourozenci	v	letech	svých	studií	i	později	do	Dubé	 
i	Duchcova	ve	svém	volnu	zajížděl.
	 Rodina	s	mnoha	dětmi	žila	celá	 léta	na	kraji	hmotné	nouze,	šetřilo	se	
s	 každým	grošem.	 Ještě	krátce	před	 smrtí	 –	 3.	 února	 1939	 –	píše	Mahen	
Ladislavu	Jiránkovi,	bratru	malíře	Miloše	Jiránka:	„Mým	osudem	byla	pro-
stě	 chudoba...“2	 Jakmile	 začal	 vydělávat,	 snažil	 se	 rodičům	 jejich	 situaci	
ulehčit	a	hmotně	je	podporoval.	Dokonce	jim	koupil	políčko,	na	němž	moh-
li	pro	potřebu	rodiny	pěstovat	zeleninu	a	brambory.	Zprávy	o	tom	se	najdou	
v	 otcově	 rukopisné	 autobiografii,	 kterou	 chtěl	Mahen	 literárně	 zpracovat	 
a	napsat	na	jejím	základě	životopisný	román.	K	tomu	už	bohužel	nedošlo.	
Vlastní	životopis	Mahenova	tatínka	je	dnes	v	majetku	brněnského	Maheno-
va	památníku.	V	této	otcovou	rukou	psané	knize	jsou	i	Mahenovy	poznám-
ky,	jež	připsal,	když	–	už	po	otcově	smrti	–	autobiografii	podrobně	pročítal.
	 Pro	studenta,	který	se	ve	škole	zatím	setkal	jen	s	učiteli	a	profesory	vy-
učujícími	česky,	byl	vstup	do	neznámého	prostředí	německé	měšťanky	zážit- 
kem,	jenž	se	mu	zapsal	do	paměti	na	celý	život.	„Měl	jsem	se	zdokonaliti	
v	němčině	a	upevniti	otřesené	zdraví	pobytem	v	lesnaté	krajině,“	píše	o	svém	
ročním	pobytu	v	Dubé	Mahen	ve	svých	vzpomínkách	na	dětství	a	chlapec-
ká	léta.3 

1	 	Dubský	farář	Schmidt	uváděl	ve	zprávě	o	své	činnosti,	že	teprve	nyní,	kdy	je	jedním	 
z	 kolportérů	Čech,	může	 církev	 šířit	 náboženskou	 literaturu	 i	mezi	 českými	 obyvateli.	 
V	 seznamu	knih,	 které	Antonín	Vančura	 starší	 nabízel	 na	 svých	kolportérských	 cestách,	 
byli	i	Broučci,	dílo	evangelického	pastora	Jana	Karafiáta,	tehdy	ještě	téměř	neznámé	–	znali	
ho	jen	v	rodinách	evangelíků.
2	 	MAHENOVÁ,	Karla.	Život s Jiřím Mahenem.	Praha:	Mladá	fronta,	1978,	s.	98.	
3	 	MAHEN,	Jiří.	Vzpomínka na školu.	In	Drobná	próza	I.	Dílo	Jiřího	Mahena,	svazek	2.	
Praha:	Československý	spisovatel,	1953,	s.	257.	





	 Dalo	by	se	předpokládat,	že	Mahen,	mající	za	sebou	kvartu	čáslavského	
gymnázia,	byl	starší	než	jeho	dubští	spolužáci,	ale	nebylo	tomu	tak:	patnác-
tiletých	 hochů,	 kteří	 se	 narodili	 v	 roce	 1882,	 bylo	 ve	 třídě	 celkem	 šest	 
a	Mahen,	který	se	narodil	v	prosinci,	byl	z	nich	nejmladší.	Dalších	šest	žáků	
z	celkového	počtu	osmnácti	se	narodilo	roku	1883,	jeden	v	roce	1884	a	pět	
roku	1885.

PrOsPěch a šKOlní zá žit Ky

	 Pokud	jde	o	docházku,	byl	žák	Antonín	Vančura	opravdu	vzorný.	Za	celý	
školní	rok,	který	trval	od	16.	září	1897	do	30.	července	1898,	zameškal	jen	
čtyři	půldny.	Ale	i	prospěch	měl	vynikající.	Na	konci	školního	roku	dostal	
téměř	všechny	známky	prvního	stupně	(sehr	gut)	a	nejlepší	známkou	bylo		
oceněno	 i	 jeho	 chování	 (vollkommen	entsprechend)	 a	 píle	 (sehr	 gefällig).	
Pouze	z	tělocviku	měl	po	celý	rok	dvojku.	O	své	menší	tělesné	zdatnosti	se	
Mahen	sám	zmiňuje:	„Byl	jsem	slabý	hošík	a	hrazda	s	bradly	nebyly	mým	
potěšením.	A	s	tělocvičnou	garderobou	jsem	byl	vždy	na	štíru.	Ani	na	oby-
čejné	cvičné	střevíce	jsem	neměl.“4	Na	konci	roku	měl	Mahen	až	na	dvojku	
z	tělocviku	samé	výborné,	dvojky	se	v	jeho	prospěchu	objevily	během	roku	
jen	v	předmětech	vyučovací	jazyk	(s	obchodním	slohem),	dějepis,	přírodopis	
a	geometrie	(s	rýsováním),	trojku	neměl	za	celý	rok	ani	 jednu.	Měl	druhý	
nejlepší	prospěch	z	celé	třídy.
	 K	některým	zážitkům	z	dubské	školy	se	Mahen	ve	svých	vzpomínkách	
opětovně	 vracel.	O	 přísném	učiteli	matematiky5	 a	 o	 tom,	 k	 čemu	došlo	 
v	jedné	z	jeho	hodin,	se	Mahen	zmiňuje	v	Knížce o českém charakteru	(1924).	

4  Moje mládí.	In	VLAŠÍN,	Štěpán.	Jiří Mahen.	Praha:	Melantrich,	1972,	s.	202.	Roku	1916	
požádal	František	Pražák	české	spisovatele,	aby	mu	poslali	své	vzpomínky	na	dětství	a	do-
spívání,	jejich	knižní	soubor	však	vydal	až	roku	1946	pod	názvem	Paměti českých spisovatelů 
z dětství.	Mahen	psal	svou	vzpomínku	v	roce	1919;		je	otištěna	v	knize	Josefa	Dvořáka	Čtení 
o Mahenovi a Těsnohlídkovi.	Praha:	nakladatelství	Miloslav	Stejskal,	1941.
5	 	Jméno	onoho	obávaného,	ale	spravedlivého	učitele	matematiky	nelze	z	dochovaných	
dokladů	s	určitostí	zjistit,	poněvadž	některé	podpisy	v	třídním	výkazu	jsou	nečitelné.





V	kapitole	nazvané	Jak	se	projevuje	český	charakter	vzpomíná:	„Tvrdohla- 
vost.	V	třetí	třídě	německé	měšťanky	v	D.,	kam	jsem	chodil	po	kvartě	gym-
názia	v	Č.,	abych	se	naučil	pořádně	němčině,	měl	jsem	učitele,	typ	Germána:	
komandoval,	 nestrpěl	 odporu,	 byl	 úsečný,	 postrach	 třídy.	 Pracovali	 jsme	
kdysi	domácí	úlohu	z	počtů,	kterou	celá	třída	(až	na	jediného	chlapce)	svor-
ně	 opsala	 ode	mne.	Kantor	 přinesl	 úlohy.	Za	 velkého	napětí	 v	 celé	 třídě	
oznamuje,	že	celá	třída	má	to	špatně	a	jediný	žák	dobře.	Jediný	žák	vstává	 
a	 rozhlíží	 se	 vítězně	kolem.	Kantor	 hladí	 si	 vousy	 a	 dívá	 se	 láskyplně	na	
hocha,	v	němž	se	mu	zalíbilo.	Přepočítávám	pod	lavicí	honem	celý	příklad	 
a	 jsem	přesvědčen,	 že	 jsem	se	nemýlil.	Hlásím	se,	 jdu	k	 tabuli.	Počítám,	
namáhám	se.	Vyhrávám.	Celá	třída	sedí,	nemluví.	Autorita	učitelova	visí	na	
nitce,	a	jaká	autorita!	A	tu	ten	člověk	zrudne	a	prohlašuje	hlasem,	který	se	
třese	vážností	a	slavností	okamžiku:	»Seht,	Buben,	ich	sag´s	aufrichtig:	Ich	
hab´	mich	geirrt!	Nicht	wahr,	man	kann	auch	Fehler	machen?	Die	Noten	
müssen	korrigiert	werden!	Her	damit!«	Imponoval	nám	ten	člověk,	impo- 
noval	–	bylo	to	úžasné.	A	bylo	to	spravedlivé!“6 
	 Jako	kontrast	k	této	příhodě	uvádí	Mahen	v	Knížce o českém charakteru 
počínání	 profesorky	 jednoho	 českého	učitelského	ústavu,	 jež	 nadiktovala	
svým	žákyním,	že	Černé myslivce	napsala	Růžena	 Jesenská.	Mahen,	který	 
se	kdesi	se	studentkami	setkal,	chybu	opravil,	ale	na	upozornění	žákyň	pro-
fesorka	 odpověděla,	 že	 z	 toho,	 co	 nadiktovala,	 nic	 neodvolá.	 Přispěla	 tak	
k	tomu,	že	studentky	propadly	u	maturity,	kterou	skládaly	na	jiném	ústavu.	
Mahen	však	z	tohoto	srovnání	nedělá	ukvapené	závěry.	Vždy	si	byl	vědom	
toho,	jak	jsou	děje	života	složité	a	neuchyloval	se	k	povrchním	generalizacím.	
Klade	sice	otázku,	kdo	je	bližší	Janu	Husovi,	zda	Němec,	či	Češka,	ale	je	to	
víceméně	řečnická	otázka	–	odpověděl	na	ni	v	úvodu	kapitoly	Knížky o českém 
charakteru	 jinou	 řečnickou	otázkou	–	 zda	 je	 celá	Anglie	 samý	gentleman.	

6  Knížka o českém charakteru.	Vyškov:		František	Obzina,	1924,	s.	20.	Na	titulním	listu	je	
uvedeno	Kniha o českém charakteru,	v	tiráži	je	Knížka o českém charakteru.	Volím	název	podle	
dalších	Mahenových	děl	(Knížka o čtení praktickém,	Rybářská knížka	aj.).		Překlad	německých	
vět:	„Podívejte,	chlapci,	říkám	to	upřímně,	zmýlil	jsem	se!	Člověk	může	taky	dělat	chyby,	
že?	Známky	se	musí	opravit!	Dejte	sem	sešity!“





K	této	příhodě	s	chybou	v	matematické	úloze	se	Mahen	podobnými	slovy	
vrátil	i	ve	své	Vzpomínce	na	školu	v	knize	Toulky a vzpomínky	(1931).
	 Na	 čáslavském	gymnáziu	 si	Mahen	oblíbil	 vlídného	profesora	Kobzu,	
který	měl	smysl	pro	humor	a	uměl	žáky	zaujmout	živým	vyprávěním	o	ději-
nách	 a	 zeměpisných	 zajímavostech,	 ale	 když	 byl	Mahen	 v	 tercii,	Kobza	 
ze	 školy	 odešel.	 Vcelku	Mahen	 rakousko-uherská	 gymnázia	 odsuzoval.	 
Ve	 Vzpomínce	 na školu	 kritizuje	 zejména	 neefektivní	 způsob	 výuky:	 
„Tempo	práce	se	chvílemi	ztrácelo	skoro	úplně.	Narodila	se	prostě	 jenom	
posvátná	autorita,	 ale	více	nic.“7	A	 stejně	ostře	 soudí	ve	vzpomínce	Moje	
mládí:	„O	gymnáziu	raději	nebudu	psát.	Jen	chvílemi	bylo	na	něm	snesitelně.	
Několik	učitelů	na	něm	se	ke	mně	chovalo	přímo	podle.“8	Tento	kritický	
postoj	 k	 tehdejším	 gymnáziím	 a	 atmosféře,	 jaká	 na	 nich	 vládla,	 dává	 
Mahen	 najevo	 i	 v	 prvních	 kapitolách	 románu	Kamarádi svobody	 (1909).	 
Sdíleli	 ho	 též	mnozí	 další	 naši,	 rakouští	 a	 němečtí	 spisovatelé	 z	 přelomu	 
19.	a	20.	století:	Vilém	Mrštík,	Antonín	Sova,	Fráňa	Šrámek,	Robert	Musil,	
Stefan	Zweig,	Heinrich	Mann	a	jiní.

Jin ý sv ě t v du bsK é šKOle

	 Německá	měšťanka	v	Dubé	Mahenovi	připadala	co	do	způsobu	výuky	
mnohem	efektivnější:	„Když	jsem	se	octl	na	rok	po	kvartě	na	německé	měš-
ťanské	škole	v	Dubé,	jako	bych	se	octl	opravdu	v	hodně	jiném	světě.	(…)	
Škola	měla	smysl	pro	člověka,	pro	tempo	práce,	čím	více	vyžadovala,	tím	více	
nabádala	 a	 vedla.“9	Mahen	 rád	 vzpomínal	 na	 „bodrého	učitele	 kreslení“,	
který	se	jmenoval	Josef	Nepomucky	a	byl	 jeho	třídním.	Učil	 jak	volnému	
kreslení	(Freihandzeichnen),	tak	i	rýsování	(geometrisches	Zeichnen).	Mahen	
vypráví,	jak	mu	tento	učitel	určil	dva	spolužáky	jako	pomocníky	a	dal	mu	
zajímavý	úkol	nakreslit	plán	dolní	části	náměstí:	„Měřili	jsme,	potili	jsme	se,	

7	 	Viz	poznámka	3,	s.	255–256.
8	 	Viz	poznámka	4,	s.	202.
9	 	Viz	poznámka	3,	s.	257.





ale	nakonec	to	bylo	v	pořádku,	neboť	to	byla	věc	lehká	a	zajímavá.“10	Jindy	
ho	Nepomucky	učil	jak	zacházet	s	barvami	a	jak	si	počínat	při	perokresbě.	
Ve	spojitosti	s	čáslavským	gymnáziem	Mahen	vzpomíná:	„Nejméně	lásky	
jsem	měl	ke	kreslení	(...),	ale	kupodivu	za	rok	jsem	se	naučil	na	měšťance	
malovat	 a	 kreslit	 s	 takovou	 chutí,	 že	 se	 kreslení	 stalo	 načas	mou	 velkou	 
vášní.	(...)	Několik	tet	chtělo	mít	ze	mne	malíře,	i	nový	profesor	kreslení	mě	
do	toho	lákal,	ale	to	už	jsem	četl	hltavě	Havlíčka	a	jiné	lidi	nějakého	nového	
světa	a	na	kreslení	a	malování	jsem	přestal	myslit.“11

	 Z	„mimoškolních“	dubských	občanů	stojí	za	pozornost	zvláště	farář	bra-
trské	ochranovské	církve	Eugen	Schmidt	(1844–1914),	který	poskytl	Mahe-
novu	otci	zaměstnání	a	příspěvek	na	přestěhování.	Byl	to	člověk	přesahující	
jak	svým	vzděláním,	tak	okruhem	zájmů	a	činností	obzor	malého	provinční-
ho	městečka.	Byl	to	Němec,	ale	měl	ve	své	diecézi	i	české	sbory	a	naučil	se	
slovem	i	písmem	česky.	Mladoboleslavský	farář	Václav	Vančura	mu	dopisy	 
i	zprávy	o	činnosti	psával	česky.	Schmidt	se	zajímal	o	stav	a	majetkoprávní	
poměry	Husova	 rodného	domu	v	Husinci	u	Prachatic	 a	psal	 si	mimo	 jiné	 
s	historikem	Kalouskem	a	T.	G.	Masarykem.	Jeho	synu	Waltrovi	vedl	Masa-
ryk	doktorskou	disertační	práci.	
	 Eugen	Schmidt	 napsal	 články	 o	Chelčickém,	Blahoslavovi	 a	Kralické	
bibli.	Odebíral	 realistický	 týdeník	Čas,	 odkud	 čerpal	 informace	 o	 české	
politice	a	kultuře.	Od	něho	a	jeho	přátel	se	Alois	Jirásek	dověděl	o	osudech	
dobrušského	 kupce	Františka	Vladislava	Heka	 a	 Schmidt	 Jiráskovi	 také	
opatřil	Hekův	portrét	a	jeho	autobiografii,	která	vyšla	roku	1862	v	časopise	
Brüderbote.	Tam	 Jirásek	našel	materiál	 k	 napsání	 prvního	dílu	 pětidílné	
obrozenské	kroniky	F. L. Věk.	Mahen	si	Schmidta	celý	život	velmi	vážil	a	na	
tom	se	nic	nezměnilo	ani	poté,	co	se	rozešel	s	církví	a	odmítl	vstoupit	na	
dráhu	protestantského	 teologa,	kterou	mu	doporučoval	 jak	otec,	 tak	strýc	
Václav	a	Eugen	Schmidt.	Když	v	červenci	1925	zemřel	v	Ochranově	Mahenův	
tatínek,	pronesl	syn	dubského	faráře	Walter	Schmidt	na	pohřbu	projev	o	jeho	
životě	a	zásluhách.	

10	 	Viz	poznámka	3,	s.	258–259.
11	 	Viz	poznámka	4,	s.	202.





Vzpomnky estmra Jebka

	 „Historie	dvacátých	let	 je	složitá,	ale	zároveň	lákavá.	(…)	Je	dobře,	že	
Čestmír	Jeřábek,	jeden	z	nejzajímavějších	autorů	a	členů	Literární	skupiny,	
spisovatel	osobitého	tvůrčího	vývoje,	sedl	ke	stroji	a	vypsal,	co	ví,	co	pama-
tuje.“	Tato	slova	napsal	literární	historik	Antonín	Jelínek	v	úvodu	ke	knize	
V paměti a v srdci,	kterou	vydal	Čestmír	Jeřábek	(1893–1981)	v	brněnském	
Krajském	nakladatelství	 v	 roce	 1961.	Vzpomíná	 v	 ní	 na	 ovzduší	mezivá- 
lečného	 literárního	Brna	 a	 především	 zachycuje	 vývoj	Literární	 skupiny.	
Jednu	ze	vzpomínek	věnuje	také	Jiřímu	Mahenovi,	o	němž	psal	již	v	dení-
kově	pojaté	knize	nazvané	V zajetí Antikristově	(1945).	Přetiskujeme	ukázky	
z	obou	knížek.	

(oj)	

	 Hned	na	podzim	devatenáctého	roku	mne	přeložili	z	prezidia	do	bezvý-
znamného	referátu	v	Městském	domě	a	v	závětří	tohoto	nového	působiště,	
ležícího	v	příjemném	sousedství	Denisových	sadů,	jsem	mohl	pak	pokračo-
vat	ve	své	literární	práci.
	 V	téže	budově	nedaleko	mé	kanceláře	se	tehdy	zařizoval	Jiří	Mahen.	Byl	
získán	pro	funkci	městského	knihovníka	a	pustil	se	do	práce	s	vervou	jemu	
vlastní.	Začínal	od	Adama	a	v	jeho	stísněné	úřadovně	se	kupily	knížky	nejen	
na	stole	a	na	židlích,	ale	i	na	podlaze	a	ve	všech	koutech.	Dlouho	jsem	uva-
žoval:	 Smím	 se	osmělit	navštívit	ho?	Neboť	Mahen	byl	 tenkrát	už	 slavný	
spisovatel,	proslulý	hlavně	svým	Janošíkem.	Od	premiéry	Janošíka	uplynulo	
už	skoro	celé	desetiletí	a	já	vzpomínal	na	své	studentské	vytržení,	když	jsem	
u	„klandru“	Starého	divadla	na	Veveří	ulici	v	Brně	sledoval	vzrušující	děje	
tohoto	buřičského	scénického	díla.	„Panečku,	tohle	je	spisovatel!“,		šeptali	
jsme	si	uchváceně.	A	se	stejným	obdivem	jsem	zpovzdálí	pozoroval	autora	 
s	charakteristickou	mušketýrskou	bradkou	na	ulici.	Bylo	ho	někdy	vídat	na	
Rudolfské	(dnešní	Česká	ulice	–	pozn.	oj)	před	budovou	Lidových	novin,	 
jak	pospíchá	mladistvým	krokem	a	 s	 jiskrným	pohledem	 tmavých	očí	po	
chodníku.	V	těch	očích	byl	–	 jak	se	mi	aspoň	zdálo	–	trochu	posměvačný	





výraz…	Pak	míjela	 léta,	 nebe	 se	 zatemnilo	 vojnou,	 tyranům,	 proti	 nimž	
bouřili	 rebelanti	Mahenova	druhu,	konečně	odzvonili	–	a	 já	 se	náhle	octl	 
u	samého	prahu	básníkovy	dílny.		
	 Mám	vstoupit	–	nemám?	
	 Konečně	jsem	si	dodal	mysli	a	jednoho	dopoledne	jsem	nesměle	zaklepal	
na	dveře	jeho	kanceláře.	
	 V	oku	mu	svitlo,	zamručel	cosi,	nedbale	mávl	rukou	–	a	už	jsme	spolu	
stáli	na	balkoně	a	dívali	se,	opření	o	zábradlí,	k	Denisovým	sadům.	O	čem	
jsme	hovořili,	přesně	nevím,	ale	hltal	jsem	každé	jeho	slovo	–	vždyť	ten	muž	
po	mém	boku	byl	autorem	Janošíka!	

Čestmír Jeřábek se svým synem Dušanem, pozdějším profesorem  
Masarykovy univerzity, v brněnských Lužánkách v roce 1960. 

Foto: archiv Olgy Jeřábkové     





	 Slyšel	už	o	nás	(tj.	o	Literární	skupině	–	pozn.	oj),	neboť	sledoval	všech-
no,	co	se	v	literárním	světě	šustlo,	a	ihned	měl	pohotově	rady,	bojovné	výzvy	
a	ironické	šlehy	–	to	děláte	hloupě,	toho	se	vystříhejte….	a	vzápětí	cosi	po-
chvaloval.	Člověku	šla	prostě	hlava	kolem.	
	 Vracím	se	do	své	kanceláře	–	bohatší,	odvážnější.	
	 Snad	pod	dojmem	tohoto	rozhovoru	jsem	začal	psát	o	divadle.	Hrálo	se	
tehdy	v	Brně	na	třech	scénách:	v	divadle	Na	hradbách	(bývalém	německém),	
ve	Starém	na	Veveří	a	v	Redutě	na	Zelném	trhu.	A	Mahen	v	tom	rozvíjejícím	
se	divadelním	ruchu	nesměl	chybět.	Ujal	se	dramaturgické	práce	–	a	pustil	
se	s	ohněm	do	zápasu.	Bojoval,	bil	se	–	a	velice	brzo	i	s	ředitelem.	Zastával	
názor:	Umění	–	a	žádné	kompromisy!	A	my	šli	za	ním.	Věděli	jsme,	kde	je	
naše	místo.		
	 Vzpomínám,	jak	jednoho	dopoledne	u	nás	ve	„Stadthofě“	zařinčel	telefon	
a	Mahen	k	němu	spěchal.	Volalo	divadlo	 a	Mahen	mne	nervózně	vyzval,	
abych	 spolu	 s	 ním	přiložil	 ucho	ke	 sluchátku.	Chtěl	mít	 patrně	 svědka	 –	 
a	potom	mi	ještě	jednou	opakoval,	co	po	něm	ředitel	Štech	žádal.	Šlo	o	to,	
aby	kus,	který	Mahen	pro	nejbližší	premiéru	zařadil	na	repertoár,	byl	nahra-
zen	 jiným,	kasovně	výhodnějším.	„Tady	 to	vidíte!“	vzrušeně	vybuchoval.	
„Copak	 je	 v	Brně	možné	dělat	 umělecky	hodnotný	 repertoár?	Člověk	 se	
snaží	–	a	potom	mu	do	toho	přijde	ředitel	nebo	ti	strejci	(tím	myslel	členy	
divadelního	Kuratoria)	a	všechno	mu	kvůli	kšeftu	zvrátí!“		Byl	bledý	a	rozči-
lený	a	marně	jsem	se	ho	snažil	uklidnit.	
	 Na	jeho	projevy	„před	oponou“	nezapomenu	nikdy.	Mahen	je	později	
vydal	knižně.	Co	ohně	v	nich	bylo,	co	myšlenek	a	bystře	odhadujících	po-
hledů	do	autorova	dramatického	díla!	Mířily	daleko	přes	rámec	informativ-
ního	uvedení	do	divadelního	představení.	Mahen	své	předpremiérové	pro-
slovy	 četl	 lehkým,	 skoro	 konverzačním	 tónem.	 Jeho	 zasněné,	 ale	 stále	
planoucí	 oko	 se	 chvílemi	 zvedalo	 od	papíru	 a	 bloudilo	kdesi	 ve	 výšinách	
ztemnělého	sálu.	Činoherní	večery,	jež	takto	zahajoval	svým	vykladačským	
slovem,	patřily	k	nejkrásnějšímu,	co	nám	kdy	bylo	v	Brně	na	poli	divadelní	
kultury	dáno.	Zejména	cyklus	komorních	představení	v	Redutě	měl	nejen	
svou	úrovní	literární,	ale	i	režijní	a	hereckou	hodnotu	přímo	průkopnickou.	
	 Mahen	se	nezalekl	ani	experimentálního	uvedení	aktovky	brněnských	
autorů	 začátečníků	 –	 Stejskala,	Chaloupky	 a	Blatného.	Bylo	 to	 v	 květnu	 
roku	1920,	kdy	předstoupil	svým	obvyklým	ležérním	krokem	před	oponu	 





v	redutním	sále,	usedl	k	připravenému	stolku	a	jal	se	srdečně,	ale	bez	pro-
tektorského	tónu	hovořit	o	výtvorech	tří	mladických	scénických	debutantů.	
„Divadelní	 prkna	 jsou	místem,	 jež	 nejlépe	dovede	poučiti	 autora	 	 dosud	
kolísajícího	o	jeho	pravém	literárním	určení	–	a	chcete-li,	i	o	jeho	životním	
určení	 vůbec…	“	Pak	 následovalo	 provedení	 Stejskalovy	Rozlohy života,	
Chaloupkovy	Vteřiny slávy	a	Blatného	Hvězdnaté oblohy…	Výmluvné	názvy	
–	a	jistě	i	symbolické.		Co	pro	autory	ještě	nezkušené	a	tápající	znamenalo	
mahenovské	morální	a	literární	zaštítění,	netřeba	připomínat.	

Oh lédnu tí PO ma henOv ě sm rti

	 27.	května	1939	–	Tento	týden	jsme	pohřbili	Mahena.	Nad	jeho	rakví,	
vystavenou	uprostřed	květin	ve	foyeru	Městského	divadla,	promluvilo	mno-
ho	lidí,	ale	nejhlouběji	se	přítomných	dotkl	srdečným	a	mužně	vzdorným	
projevem	básník	Halas.	
	 Připomnělo	mně	to	vzdálené	popřevratové	doby,	kdy	jsme	kutili	s	Ma-
henem	tak	 leccos	zdánlivě	 světoborného	v	přístěnku	knihkupectví	 čiper- 
ného	Stanislava	Kočího,	u	něhož	byl	tenkrát	Halas	zaměstnán	jako	příručí.	
Rozbíhali	jsme	se	literárně	do	světa	a	Kočí	vydal	za	Mahenova	redaktorství	
mnoho	mladých	knížek,	mezi	nimi	Nezvalův	Most,	Gőtzovu	Anarchii v nej-
mladší české poezii	a	mého	Zaskleného člověka.	Byly	to	jaré	časy	a	Mahen	stál	
se	svým	kamarádským	posměškem	u	všeho,	co	se	hýbalo	a	chtělo	vpřed.	
	 Před	pěti	dny	–	22.	května	–	odešel	ve	věku	necelých	sedmapadesáti	let.	
Odešel	dobrovolně,	podlomen	srdeční	nemocí	a	zavalen	událostmi,	jež	mu	
vzaly	víru	ve	spravedlnost	a	chuť	k	životu.	Viděl	kolem	sebe	nejen	zkázu	
svobody,	ale	i	bujení	české	fašistické	hlízy,	projevující	se	surovými	pouliční-
mi	demonstracemi	a	odpornými	tiskovými	útoky	na	vůdčí	duchy	naší	nedáv-
né	minulosti.	Uprchl	věcem,	jež	snášet	bylo	asi	nad	jeho	síly.	Šel	za	svými	
brněnskými	kamarády,	kteří	unikli	 rovněž	dobrovolně	životu	–	za	Těsno- 
hlídkem	a	Chaloupkou.	Ale	trpěl	jistě	více	nežli	oni,	neboť	trpěl	nejen	osob-
ní	bolestí,	nýbrž	i	bolestí	národa.	(…)
	 Horlivě	nás	podporoval	v	začátcích	Hosta,	radil	a	kritizoval,	poškleboval	
se	 i	 pobízel.	Když	 jsme	 se	 s	Gőtzem,	Blatným,	Chaloupkou,	 Stejskalem	 
a	Chalupou	 vítězoslavně	 shlukli	 v	 kavárně	Bellevue	 nad	 prvním	 číslem	 





Hosta,	byl	Mahen	u	toho,	listoval	s	mručením	v	památném	sešitu,	pochechtá-
val	se	jeho	červené	»cikorkové	obálce«	a	pozorně	si	pročítal	naše	redakční	
provolání.	Svůj	úsudek	si	nechal	pro	sebe,	ale	na	zářících	tmavých	očích	mu	
bylo	vidět,	že	je	s	námi	spokojen.	
	 Po	letech	jsme	se	zase	setkali	při	práci	v	Dramatickém	svazu,	ale	to	už	
měl	Mahen	na	výrazné	zbojnické	 tváři	 stín	nemoci.	Z	našeho	někdejšího	
mladého	 literárního	kruhu	odešel	na	věčnost	Blatný	a	Chaloupka,	kdežto	
Gőtz	a	Stejskal	dělali	v	Praze	divadlo	a	v	Brně	jsem	zůstal	sám	s	Chalupou.	
Jako	předseda	Dramatického	svazu	kypěl	Mahen	po	starém	zvyku	aktivitou,	
oslňoval	nápady	a	oplýval	podněty.	Na	chvíli	se	zdálo,	jako	by	v	Brně	mělo	
vykvasit	něco	jarého,	jako	by	se	do	něho	mělo	vrátit	to,	co	s	Hostem	odešlo…	
	 Ale	zůstalo	při	naději.	Brněnský	vzduch	zatím	jaksi	zhoustl	a	nedýchalo	
se	 v	 něm	už	 tak	 volně	 jako	 před	 časem.	Mahen	po	 nějaké	 době	 ochabl	 
a	stáhl	se	zklamán	do	své	ulity.	Slýchal	jsem	o	jeho	nemoci,	o	jeho	závratích,	
o	jeho	častých	návštěvách	v	Poděbradech.	A	pak	přišel	dvaadvacátý	květen.	





Krajiny Jiho Mahena
Ja n laci na

v. Př erOv a ř eK a beč va

	 V	Přerově	žil	Jiří	Mahen	jako	profesor	–	suplent	na	obchodní	akademii	 
v	letech	1908–1910.	Třebaže	odtud	každou	volnou	chvíli	utíkal	na	své	milo-
vané	Horňácko,	dá	se	říci,	že	právě	v	Přerově	prožil	rozhodující	období	svého	
života.	O	jeho	činnosti,	náladách	a	postojích	za	přerovského	pobytu	se	mno-
hé	dočteme	zejména	v	jeho	dopisech	malíři	Miloši	Jiránkovi.	Tak	například	
v	březnu	1909	žádá	výtvarníka	o	účast	na	přerovské	výstavě	českého	leptu,	
kterou	 organizuje.	 V	 říjnu	 téhož	 roku	 jej	 prosí	 o	 nakreslení	 obálky	 pro	 
Kamarády svobody,	 svého	 románu	„o	 erotickém	blouznění	mladých	duší“,	 
a	v	listopadu	mu	sděluje,	že	nechce	činit	škrty	ve	hře	Janošík,	požadované	
dramaturgií	pražského	Národního	divadla.	
	 V	lednu	1910	píše,	že	„Díže	kvasí	a	ostatní	mne	jenom	zlobí.“	V	únoru	
Jiránkovi	sděluje:	„Přestěhoval	jsem	se	do	takového	krásného	bytu,	slunce	
svítí	mi	 celý	 den	do	 oken,	 všade	 čistě,	 útulno,	 a	 tak	 jsem	nějak	 vnitřně	 
spokojen...“	Nedlouho	nato	–	v	dubnu	–	je	už	zase	Mahenova	nálada	horší:	
„Tož	 sedím	doma	 a	 jsem	mrzut.	Chvílemi	 kleji	 na	 blbé	 opravování	 úloh	 
a	na	celou	kantořinu.	Chtělo	by	se	mi	dělat	něco	čistě	svého.	A	nemohu.“	 
A	třebaže	se	v	témže	dopise	vyznává,	že	mu	nezáleží	na	nějaké	definitivě,	
začíná	 zde	 v	 srpnu	 1910	psát	 svou	doktorskou	disertační	 práci	Nihilismus  
v české poesii, jeho podstata a význam.	Brzy	 toho	však	nechá.	A	v	polovině	
října	 Jiránkovi	 píše:	 „Dneska	 dávám	 starému	 výpověď.	 15.	XI.	 nastupuji	 
v	Lidových.	A	nějak	se	na	to	již	těším.“	Na	podzim	roku	1910	tedy	Mahen	
Přerov	navždy	opouští	a	míří	na	své	poslední	a	nejdelší	působiště	–	do	Brna.
	 K	městu	Přerovu	a	krajině	v	jeho	okolí	Jiří	Mahen	zřejmě	příliš	nepřilnul.	
Snad	i	proto,	že	tehdy	ještě	nepropadl	rybářské	vášni.	Ve	zveřejněných	do-
pisech	Miloši	Jiránkovi	najdeme	o	městu	a	krajině	jedinou	větu	(ze	7.	května	
1910):	„Venku	bubnuje	si	vítr	do	polí,	vidím	to	i	teď	v	noci	z	okna,	jak	řeka	





se	nalévá.“	Ta	věta	však	dobře	vystihuje	podstatné	rysy	tohoto	území	–	pře-
vážně	polní	krajinu,	protékanou	řekou	Bečvou.
	 Město	Přerov	 (dnes	má	s	 integrovanými	obcemi	více	 jak	čtyřicet	 tisíc	
obyvatel)	se	nachází	v	nížinné	krajině	na	pomezí	Hornomoravského	úvalu	 
a	Moravské	 brány.	 Převážná	 část	města	 leží	 v	 ploché	 nivě	 řeky	Bečvy;	 
Mahen	ovšem	bydlel	na	starobylém	Horním	náměstí,	pahorku	vystupujícím	
nad	nivu	 jen	několik	metrů.	Právě	tady,	 totiž	v	bezpečí	před	povodněmi,	
bylo	 lokalizováno	 hradiště,	 posléze	 středověký	 hrad,	 který	 Pernštejnové	 
a	v	návaznosti	na	ně	Žerotínové	dali	přestavět	v	průběhu	druhé	poloviny	 
16.	a	začátku	17.	století	na	renesanční	zámek.	V	okolí	panského	sídla	vznika-
lo	město,	v	němž	se	usídlili	i	příslušníci	Jednoty	bratrské.	
	 Roku	1523	se	zde	narodil	Jan	Blahoslav,	pozdější	biskup	Jednoty	bratrské	
v	 Ivančicích.	K	 jeho	 nejvýznamnějším	dílům	patří	 rozsáhlý	 jazykovědný	 

Historické jádro Přerova na pahorku nad řekou Bečvou, kde Jiří Mahen  
na Horním náměstí bydlel. Foto: Jan Lacina





spis	Gramatika česká (dokončena	roku	1571)	a	hlavně	český	překlad	Nového 
zákona	z	roku	1564,	který	byl	později	přejat	do	Bible kralické.	Mahen,	pochá-
zející	 z	 bratrské	 rodiny,	 jej	 zajisté	 dobře	 znal.	 A	 snad	 se	 alespoň	 doda- 
tečně	přijel	podívat	na	monumentální	sochu	Jana	Blahoslava	od	Františka	
Bílka,	která	byla	na	Horním	náměstí	před	zámkem	a	Mahenovým	někdejším	
bydlištěm	odhalena	roku	1923	k	400.	výročí	Blahoslavova	narození.	V	zámku	
je	Muzeum	Jana	Amose	Komenského,	založené	již	v	roce	1887.	Tento	další	
bratrský	kněz	 a	 evropsky	významný	učenec	 zde	 chodil	do	bratrské	 školy	 
v	letech	1608–1611	a	nedlouho	nato	v	letech	1614–1618	na	ní	působil	jako	
učitel.	Mahen	tedy	trávil	svá	přerovská	léta	ve	velmi	památném	a	inspirujícím	
prostředí!
	 Svou	pamětní	desku	má	na	jednom	z	domů	Horního	náměstí	společnou	
s	Marcelem	Krasickým	(1898–1968),	regionálně	oblíbeným	malířem,	který	 
v	témže	domě	žil	o	desítky	let	později.	Podstatně	významnějším	v	Přerově	
žijícím	malířem	byl	Augustin	Mervart	(1889–1968).	Tento	realistický	kraji- 
nář,	jehož	dílo	je	zčásti	vystaveno	v	pamětní	síni	na	zámku,	maloval	kromě	
Přerova	především	své	rodné	Valašsko.	Mervartovy	procítěné	krajinomalby	
jsou	krásným	vyzváním	na	putování	povodím	Bečvy	–	od	nížiny	do	hor.

řeK a beč va K dysi a dnes

	 Název	této	beskydské	řeky	odvozují	etymologové	od	základu	bečet	=	
naříkavě	plakat.	Bečva	je	tedy	řvoucí,	hlučná,	dunivá	voda.	A	to	Bečva	sku-
tečně	takovou	dokáže	být,	neboť	 rychle	 reaguje	na	 tání	sněhu	či	vydatné	
deště	v	horách.	Vzniká	soutokem	Vsetínské	a	Rožnovské	Bečvy	ve	Valašském	
Meziříčí.	Odtud	teče	k	Přerovu	a	dále	k	ústí	do	Moravy	u	Troubek	širokou	
nivou,	 kterou	po	 tisíciletí	 vyplňovala	 štěrkovitými	 i	 hlinitými	 sedimenty.	
Vytvářela	 zde	 velkolepé	 oblouky	meandrů,	 v	 širokém	 řečišti	 přesouvala	
štěrkové	lavice,	místy	se	větvila	ve	vnitrozemskou	deltu.	Rozsáhlé	vodohos-
podářské	úpravy	v	 letech	1895–1933	však	řeku	napřímily,	zkrátily	o	deset	
kilometrů,	zkrotily	ji	do	monotónního	lichoběžníkového	koryta,	které	mělo	
neškodně	odvést	středně	velké	vody	(zhruba	412	kubíků	za	vteřinu).	
	 Jiří	Mahen	v	květnu	1910	sice	v	noci	tušil,	„jak	řeka	se	nalévá“,	jen	sotva	
však	v	Přerově	zažil	skutečně	velkou	povodeň.	Jedna	z	historicky	největších	





zde	řádila	před	dvaceti	lety,	začátkem	července	1997.	Po	extrémně	vysokých	
srážkách	v	Beskydech	(ve	dnech	4.	až	8.	července	zde	spadlo	přes	500	mm)	
byl	maximální	průtok	řeky	u	Přerova	kolem	700	kubických	metrů	za	vteři- 
nu,	takže	se	Bečva	rozlila	doširoka,	záplava	vystoupila	nad	nivu	místy	až	přes	
dva	metry.	Zaplavena	 byla	 i	 převážná	 část	 Přerova.	 Pahorek	 se	 zámkem	 
a	Horním	náměstím	tehdy	vyhlížel	jako	ostrůvek	v	moři.
	 Traduje	se,	že	řeky	mají	paměť,	dokáží	se	vracet	k	tvářnosti	a	k	trasám,	
ze	kterých	je	člověk	vytěsnil.	Při	katastrofické	povodni	tak	učinila	též	Bečva	
pod	i	nad	Přerovem.	Přívaly	jejích	vod	prohloubily	a	rozšířily	technicistně	
upravené	 koryto,	modelovaly	 vysoké	břehové	 nátrže,	 posouvaly	 štěrkové	
lavice,	snažily	se	vrátit	do	meandrů.	Vyvrátily	břehové	porosty	topolových	
kultivarů,	 zničily	 úrodu	na	polích.	Zbytky	 lužního	 lesa	 zanesly	 písčitými	
sedimenty	a	rozmanitou	dřevní	sutí	i	odpadky	z	měst	a	vesnic.	Běsnící	Bečva	

Vysoký nátržový břeh u Oseku nad Bečvou je hnízdištěm vzácné vlhy pestré. 
Foto: Jan Lacina





zničila	i	většinu	mostů,	odnesla	řadu	chat,	nahlodala	zdivo	domů.	A	mnohde	
obnažila	v	dávných	sedimentech	obrovité	kmeny	stromů,	vyvrácené	a	po-
hřbené	povodněmi	před	mnoha	staletími.	
	 V	pozdním	létě	1997,	když	povodňové	vody	opadly	a	zůstaly	jen	v	mělkých	
sníženinách	uprostřed	polí,	jsem	se	zúčastnil	mapování	změn,	které	rozvod-
něná	Bečva	ve	svém	řečišti	a	jeho	okolí	způsobila.	Vzpomínám	si,	že	i	mne	
jala	 úzkost,	 ba	 hrůza,	 když	 jsem	 spatřil	 pod	Valašským	Meziříčím	první	
obrovitou	 kavernu	 povodňového	 koryta	 se	 strmými	 nátržovými	 břehy	 
a	 když	 jsem	 tam	uviděl	 vším	možným	 zanesenou	 zahrádkářskou	kolonii,	 
v	níž	 ze	 zničeného	 skleníku	 vykukovala	 v	 odpadcích	 skomírající	 větévka	 
se	zeleným	fíkem.	Ale	vzápětí	mě	potěšil	od	 řeky	zaznívající	ostrý	hvizd	
ledňáčka.	Nadějný	ptačí	hlas,	 dávající	 tušit,	 že	 živel	 –	 z	hlediska	 člověka	 
a	jeho	díla	katastrofický	–	může	být	přírodě	prospěšný.	Povodeň	obnovila	
přirozené	říční	a	nivní	biotopy.	A	určitě	to	bylo	v	souladu	i	s	„gentlemanstvím	
k	přírodě“,	o	kterém	Mahen	hovoří	ve	své	Rybářské knížce,	když	jsme	na	Bečvě	
vybrali	několik	nejzajímavějších	úseků	povodňových	koryt	o	celkové	délce	
téměř	deset	kilometrů,	aby	byly	ponechány	bez	úprav	dalšímu	přirozenému	
vývoji.
	 Jeden	z	nich	je	hned	pár	kilometrů	nad	Přerovem	u	Oseku	nad	Bečvou.	
Již	dvacet	let	tam	sleduji	další	vývoj	povodňového	říčního	koryta	a	především	
jeho	postupné	zarůstání	vegetací	–	sukcesi.	Aktivní	řečiště	se	stále	posouvá	
k	levému	břehu,	zatímco	při	břehu	pravém,	kde	voda	protéká	jen	zjara	při	
tání	 sněhu	 v	Beskydech	 a	 při	 vydatných	deštích,	 roste	 již	 z	 přirozeného	 
náletu	souvislý	lužní	les	vrb,	topolů	a	olší.	Je	až	neuvěřitelné,	že	za	pouhá	
dvě	desetiletí	zde	vyrostl	topol	o	průměru	pětašedesát	centimetrů	a	vysoký	
dvacet	sedm	metrů.	
	 A	co	rozmanitých	bylin	a	trav	se	tu	zejména	ve	štěrkopísčitém	lemu	řeky	
každoročně	vystřídá!	Vrátili	se	sem	i	mnozí	ptáci,	vázaní	na	přirozené	říční	
toky.	V	oblázcích	pobíhají	kulíci	a	pisíci,	ve	vysokých	nátržových	březích	se	
zahnízdili	 ledňáčci,	břehule	 a	v	posledních	 letech	 i	nádherné	vlhy.	Místo	
jednotvárné	 vodní	 hladiny	 regulovaného	 toku	 se	 zde	 střídají	 vodní	 pláně	 
s	 tůněmi	 a	 bystřinnými	úseky	 řeky	 –	 eldorádo	početné	 a	 rozmanité	 rybí	
obsádky.	Jiří	Mahene,	básníku	a	rybáři	s	mužným	vztahem	k	přírodě,	určitě	
bys	dnes	našel	na	řece	Bečvě	k	rozjímání	i	k	lovu	nejeden	oblažující	kout!





Nvtva u Frantika Hlavici 
k a R l a ma henová

	 První	 náš	 větší	 výlet	 za	našeho	pobytu	 v	Rokytnici	 roku	1932	byl	 na	
Kohútku	a	patřil	Františku	Hlavicovi.	V	zimě	nám	v	Brně	vyprávěl,	jakou	
chatu	si	vystavěl	a	že	se	k	němu	musíme	podívat.	Říkal	nám,	že	je	tam	sám,	
odloučen	od	světa	a	lidí,	že	se	mu	tam	krásně	maluje	a	prostředí	že	je	ještě	
lepší.	
	 Nejkratší	cesta	na	Kohútku	byla	z	Hrozenkova.	Tam	jsme	přijeli	8.	čer-
vence	ráno	vlakem.	Odtud	se	muselo	přejít	přes	čtyři	kopce	a	ten	poslední,	
ten	byl	příkrý	 jak	do	nebe.	Když	 jsme	k	němu	přišli,	bylo	skoro	poledne	 
a	začaly	se	stahovat	mraky.	Přidali	 jsme	do	kroku,	do	kopce	to	však	není	
radno.	Přibývalo	větru,	bouře	se	blížila,	a	tak	poslední	úsek	jsme	již	skoro	
utíkali,	abychom	bouři	unikli.	Přišli	jsme	v	pravý	čas.	Udýcháni,	zmokli	jsme	
jen	trošku,	na	to	nejhorší	už	jsme	byli	pod	střechou.	
	 František	Hlavica	nás	pěkně	přivítal,	byl	sice	v	plné	práci	a	nečekal	nás,	
dokončoval	 nějaké	 ilustrace	 pro	 školní	 knihu,	 ale	 věnoval	 se	 nám	 velmi	 
dobře.	
	 Po	bouřce	jsme	šli	ven.	Hlavica	nám	ukazoval	okolí	Kohútky	a	jmenoval	
všechny	 okolní	 hory.	 Z	 jedné	 strany	 bylo	 Slovensko,	 z	 druhé	Beskydy.	 
Louky	byly	právě	v	květu	a	teprve	je	začínali	kosit.	Byly	voňavé	květy	ký-
chavic	a	všemi	druhy	horské	květeny.	Přesvědčili	jsme	se,	že	taková	horská	
louka,	to	je	pohádka.	Jde	se	po	ní	měkce,	jako	po	nejdražším	koberci,	k	tomu	
ten	rozhled	na	všechny	strany	a	ten	nejkrásnější	pocit	volnosti	a	svobody.	
	 Když	 jsme	se	vrátili	 z	procházky,	vařila	 jsem	podle	Hlavicova	návodu	
zbojnickou	polévku.	Samozřejmě	v	kotlíku	nad	ohništěm.	Chutnala	všem	
výborně.	Večer	se	povídalo	a	zpívalo,	pak	nás	František	uložil	dole	a	sám	šel	
spát	nahoru.	Ráno	bylo	krásné	počasí	a	my	se	těšili,	že	zpět	půjdeme	přes	
celé	Javorníky	až	do	údolí	Podťatého	a	do	Karlovic.	Odtud	vlakem	na	Vsetín.	





	 Ráno	si	nám	ale	František	stěžoval,	že	s	tou	samotou	to	není	tak	ideální,	
jak	si	to	představoval.	Hlavně	v	zimě!	Na	Javorníkách	nebylo	tehdy	žádné	
chaty,	teprve	se	chystali	stavět	chatu	na	Portáši.	Tak	lyžaři	unaveni	se	mu	
prý	několikrát	dostali	již	do	chaty	za	jeho	nepřítomnosti,	ohnuli	krásné	ruč-
ně	tepané	mřížky	na	oknech	a	vnikli	dovnitř.	A	když	byl	v	chatě,	chodili	zase	
prosit	o	čaj	a	podobně.	Hlavica	se	těšil,	že	až	bude	chata	na	Portáši,	že	bude	
mít	více	klidu.	

	 Posilnili	jsme	se	na	cestu,	museli	se	zapsat	do	pamětní	knihy	a	Mahen	
tam	připsal	tyto	verše:	

I já zde Pegasu usedám do sedla, 
Kohútka – Františku, ta se Ti povedla! 
Do dálek, do šířek běží tu boží svět, 
kdo to kdy uviděl, moh´ by Ti závidět! 
Slunce proč zapadá u Tebe do zlata? 
Rozdávat umí se jen duše bohatá! 

Tvůj	starej	Mahen					





Kouzlo zem bylo mocn
FR a n t i š ek vš et ič k a

	 V	české	literatuře	je	až	nadměrně	zakořeněn	láskyplný	vztah	ke	Sloven-
sku,	vyslovený	příslušníky	nejedné	literární	školy.	Za	svoji	generaci	ho	jed-
noznačně	vyjádřil	Jiří	Mahen	v	Kapitole o předválečné generaci	(1934),	v	níž	
uvedl:	„Přebíhali	jsme	přes	Javořinu	na	Slovensko	a	našli	tam	větev	národa,	
která	byla	 asi	 ve	 stejné	duševní	 situaci	 jako	my.	Našli	 jsme	 tam	 člověka,	
který	žil	hodně	po	svém	a	v	mé	paměti	žijí	výrazně	dodnes	rozmluvy	s	pro-
stým	venkovským	člověkem	na	Slovácku	a	na	Slovensku	jako	věci	vzácné	 
a	okouzlující.	Kouzlo	 země	bylo	mocné.	Skoro	 to	vypadalo,	 že	 jsme	našli	
konečně	svou	vlast	a	místo,	kam	můžeme	zabloudit	vždycky	jako	domů.“
	 V	souvislosti	se	Slovenskem	Mahen	hovoří	také	o	Slovácku,	neboť	odtud	
se	 konaly	 výpravy	 a	 navazovaly	 kontakty.	O	 prázdninách	 často	 zajížděl	 
zejména	na	Horňácko,	kde	se	nechal	okouzlovat	slováckou	přírodou.	Ve	své	
Díži	 (1911)	má	nejednu	 črtu,	 která	 vypovídá	 o	 její	 kráse	 a	 podmanivosti.	
V	jedné	z	nich,	nazvané	Slovácká	louka,	píše:	„A	to	pro	vás,	vy	trávy	a	vy	
lúky	 javornické,	 požehnané	mezi	 všemi	 lúkami	 slováckými!	Chtěl	 bych	 
vás	nějak	popsat,	aby	i	moje	milá	v	dálce	viděla,	jak	jste	opravdu	krásné!	–	
Líbá	vás	boží	vzduch.	Proto	budete	vonět	na	věky.	A	že	je	vám	srdce	země	
blíže	než	na	rovinách	pěknému	obilí	či	vydařené	řepě,	budete	kvést	pro	oči	
všech	na	slávu	svou	i	všeho,	což	pod	nebem	jest!“
	 V	těchto	nadšených	slovech	padlo	jméno	Javorník,	kam	se	Mahen	jako	
učitel	 na	 obchodní	 škole	 v	 Přerově	 dostal	 o	 prázdninách	 roku	 1909.	 Šlo	 
o	Javorník	u	Velké	nad	Veličkou,	v	jehož	škole	tehdy	pobýval	(dnes	se	v	ní	
už	dávno	nevyučuje).	Mahenových	letních	pobytů	na	Horňácku	bylo	několik;	
tento	 javornický	 se	 od	 ostatních	 lišil	 tím,	 že	 během	něj	 zrealizoval	 svůj	 
někdejší	sen	–	napsal	drama	o	Jánošíkovi.	V	dopise	malíři	Miloši	Jiránkovi,	
psaném	v	Javorníku	6.	srpna	1909,	o	tom	píše:
	 „Janošík	už	je	napsán.	Bylo	to	ve	mně	horší	než	horečka	(scházela	mi	ve	
školním	roce	prázdná	rána	na	práci)	a	dnes	jsem	se	vším	hotov.	Má	to	pět	





aktů,	na	padesát	osob	a	osm	písní.	–	Abych	vám	to	prostě	sdělil	(a	nějak	mi	
to	nepůjde,	už	teď	to	cítím),	Janošíkova	tragická	vina	byla	ta,	že	on	vrhl	se	do	
boje	s	něčím,	co	ho	muselo	srazit.	Nic	jiného.	Beru	to	jenom	tak	–	a	všechno	
vedlejší	jde	stranou.	A	dle	toho	jsem	to	postavil	tak,	že	ten	pád,	chycení	na	
Polhoře	–	už	je	něco	samozřejmého.“
	 Potřeba	ztvárnit	jánošíkovský	námět	má	patrně	svůj	počátek	v	roce	1907,	
kdy	maďarští	četníci	v	Černové	u	Ružomberka	rozehnali	dav	věřících	tím	
způsobem,	 že	 čtrnáct	 jich	 zastřelili	 a	 řadu	dalších	 zranili.	Mahen	na	 toto	
krveprolití	zareagoval	básní	Černovská	masakra,	jež	vyšla	v	Lidových	novi-
nách	 a	mimo	 jiné	 obsahuje	 tuto	 strofu:	 „Neptej	 se,	 synečku,	 neptej	 se,	 /	
neptej	se,	spravedlnost	živa-li.	/	Za	fatku	dávno	ji	kramářům,	/	čachrářům,	
kuplířům	prodali	–	/	sňatek	teď	výhodný	žádá	si	/	milenec	váháním	zoufalý:	
/		Hungarie,	nevěsta	krásná	/	–	cize	se	dívá…“
	 Touha	 po	 spravedlnosti	 je	 touha	 Jánošíkova	 a	 jeho	 horních	 chlapců.	 
Mahen	toto	téma	zpracoval	a	hru	nabídl	pražskému	Národnímu	divadlu,	kde	
měla	premiéru	30.	září	1910.	Napsal	 ji	v	neobyčejně	krátkém	čase,	což	se	
projevilo	na	její	tradičnější	podobě.	Poukázali	na	to	téměř	všichni	recenzen-
ti.	Nejsoustavněji	vyjádřil	tyto	výhrady	K.	H.	Hilar,	který	mimo	jiné	napsal:	
	 „…v	Mahenově	Janošíku	podává	se	nám	nikoli	tragedie,	nikoli	drama,	
ale	 národní	mýtus,	 zpracovaný	 způsobem,	 jenž	 neodpovídá	 přísnějšímu	 
a	 vážnému	 pojetí	 dramatu	 jakožto	 uměleckého	 druhu	 a	 nemá	 nijakých	 
nároků	za	takové	být	pokládán.	Je	to	práce	zřejmě	nestylová,	bez	hlubšího	
založení	 a	 intenzivnějšího	 života	uměleckého,	psaná	v	plné	konvenci	hry	
lidové,	efektní,	humanitářské.	Chová	patrnou	aspiraci	snadného	divadelního	
úspěchu,	jehož	jí	nelze	nepředvídat,	zato	zaráží	svou	uměleckou	krotkostí,	
nenovostí,	konzervativností,	bolestně	překvapuje	svou	formální	nedostateč-
ností	a	dramatickou	ledabylostí.“	(Divadlo	8/1910)
	 Obdobně	se	tehdy	vyjádřili	jak	F.	X.	Šalda	v	Novině,	tak	Jiří	Karásek	ze	
Lvovic	 v	Moderní	 revui,	Otokar	Fischer	 v	České	 revui	 a	 bratři	Čapkové	 
v	Přehledu.	Jediný,	kdo	od	začátku	s	Mahenem	a	jeho	Janošíkem	sympatizo-
val,	 byl	Miloš	 Jiránek,	 první	 čtenář	 jeho	dramatu	dávno	před	premiérou.	
V	listě	z	5.	ledna	1910	o	něm	autorovi	uvedl:	„Janošík	je	definitivní,	ale	tu	
pomohla	jistě	ta	hotová	látka,	jak	ji	připravil	lid	za	dvě	stě	roků,	a	pak	vnitř-
ní	příbuzenství:	po	prvních	dvou	 stránkách	 jsem	cítil,	 jak	 jste	 těm	 lidem	
blízký	–	a	látka	tak	dobře	nutila	k	objektivnosti.	To	je	krásná,	šťastná	věc,	
se	kterou	není	třeba	hýbat…“





	 Jiránkův	hřejivý	 vztah	ke	hře	 byl	 nepochybně	dán	dvojí	 skutečností.	
Jednak	Mahena	 inspiroval	 svou	knihou	Dojmy a potulky	 (1908),	 v	 níž	má	
rozsáhlejší	 črtu	 o	 zbojnících	 a	 Jánošíkovi,	 jednak	 se	 výtvarně	 podílel	 na	
knižní	podobě	této	hry.
	 Jiří	Mahen	byl	za	tuto	náklonnost	a	toto	podílnictví	vděčný.	Když	krátce	
nato	Miloš	Jiránek	v	listopadu	1911	zemřel,	věnoval	mu	tvůrce	Balad	(1908)	
básnický	nekrolog.	Jeho	vstupní	strofa	zní	takto:	„V	té	bouři	života,	jež	stále	
kolem	zuří,	/	Ty	učils	míti	rád,	co	nutno	milovati.	/	Žel,	že	už	tvoje	řeč	tak	
přítulná	a	měkká	/	se	smělou	vlnou	svou	už	ke	mně	nenavrátí	–	/	můj	věčný	
příteli!“
	 Počátek	 zbojnického	 dramatu	 je	 spjat	 se	 Slováckem,	 kde	 Jiří	Mahen	 
a	Miloš	Jiránek	rádi	a	svobodně	pobývali.	

	 Poznámka	 redakce:	Dvojí	 podoba	příjmení	 slovenského	 zbojníka	 Juraje	 Jánošíka	
v	předchozím	textu	vyjadřuje	odlišnost	jeho	běžné	podoby	a	názvu	Mahenovy	hry.

Stará škola v Javorníku, kde Mahen napsal Janošíka. 
Foto: František Všetička





Z dlny Jiho Mahena

	 Pokud	lze	připomínat	jubilea	literárních	děl,	pak	z	Mahenových	básnic-
kých	sbírek,	próz	a	dramat	by	v	roce	2017	šlo	–	vedle	hry	Ulička odvahy	(1917)	
–	o	sbírky	Plamínky	 (1907)	a	Tiché srdce	 (1917),	 jakož	i	o	povídkový	svazek 
Podivíni	 (1907).	Plamínky	 připomínáme	básněmi	Má	úroda	 a	Léto,	Tiché 
srdce,	jež	autor	dedikoval	Aloisu	Mrštíkovi,	básněmi	Psaníčko	a	Divná	kraji-
na.	Obě	sbírky	měly	poměrně	velký	kritický	ohlas:	o	první	z	nich	psali	na-
příklad	Kamil	Fiala,	Arne	Novák,	František	Sekanina	či	F.	X.	Šalda,	druhou	
recenzovali	rovněž	Novák	se	Šaldou	a	dále	třeba	Božena	Benešová,	Bohumil	
Polan,	Vojtěch	Martínek,	Štěpán	Jež,	J.	V.	Sedlák	nebo	Karel	Toman.	
	 Z	 knížky	Podivíni,	 recenzované	K.	H.	Hilarem,	 S.	K.	Neumannem,	 
Arnoštem	Procházkou	či	Otakarem	Theerem,	přetiskujeme	začátek	prózy	
nazvané	Rehabilitace.	Jejím	hrdinou	Mahen	učinil	protagonistu	díla	A.	F.	
Prévosta	Příběh rytíře des Grieux a Manon Lescaut	(1731),	známého	též	díky	
Nezvalově	 veršované	hře	Manon Lescaut	 (1940).	Mahenův	 rytíř	 se	marně	
snaží	vrátit	prostitutku	Ellen	do	normální	společnosti,	takže	běží	o	tematic-
kou	paralelu	s	Macharovou	skladbou	Magdaléna	(1894).	
	 Když	před	devadesáti	lety	začaly	vycházet	Literární	noviny,	hned	v	jejich	
prvním	čísle,	jež	vyšlo	9.	března	1927,	byl	otištěn	článek	Jiřího	Mahena	Lid	 
a	knihovny.	Je	to	namnoze	dodnes	platné,	ba	nadčasové	zamyšlení	nad	poslá-
ním	a	nabídkou	knihoven,	příznačné	důrazem	na	„výchovu	občanstva“.	Mahen	
dále	přispěl	 do	 třináctého	 čísla	 jako	účastník	 ankety	 o	 „knihách	 zdarma“	 
(v	témže	čísle	se	nadto	objevila	informace,	že	vedle	komedie	o	Nasreddinovi	
chystá	 soubor	próz	 s	 názvem	Dynamit;	 taková	knížka	 však	nevyšla).	Této	 
ankety	se	zúčastnili	také	například	Antonín	Sova,	Antal	Stašek,	F.	X.	Šalda,	
Karel	Sezima,	František	Langer,	Karel	Nový,	Čestmír	Jeřábek,	Jan	Weiss	nebo	
Bedřich	Václavek.	Ve	čtrnáctém	čísle	Literárních	novin	Mahen	otiskl	článek	
Čí	jsou	naše	divadla?	a	ironicky	glosoval	nekrolog	lékaře	a	spisovatele	Josef	
Thomayera	(1853–1927),	pocházející	z	pera	Arna	Nováka.	Z	uvedených	textů	
otiskujeme	Mahenovo	anketní	vyjádření	a	thomayerovskou	glosu.	

(jp)						





má ú rOda

Nad lány úrodnými stojím bez hnutí. 
Jak divně dojímá dnes polí úroda!
– Mák zkrvavělý mezi klasy svítí, 
v pšeničném planém vlnobití – 
oh, jaká krásná neshoda –! 

Jak refrén písní dávno nezpívaných 
by někdo zpíval v ticho slavnostní… 
Dva květy rudé tisknu ke rtu svému, 
k útěše srdci často zrazenému 
toulavá píseň čistým vzduchem zní. 

Má tóny zvláštní, štěstím zbarvené, 
jak po strunách když ruka přežene 
se v náhlém chvatu toužíc sevříti 
souzvuk, jenž musí zazníti 
v temno k pohádkám zladěné. 

Krev máků piju rety horečnými. 
– Má úroda, má duše, vzejde-li? 
Zní píseň svobody tak měkce, dlouze, 
přízvukem smutným o mé trpké touze 
však sní teď alt v ní jemný, nesmělý – 

lé t O

Bělá se ves mezi topoly, 
i když noc kryje ji tmavá. 
Nad tou vsí s topoly srdce už nebolí – 
bolí jen mladá má hlava. 

Bělá se ves mezi topoly, 
večer když chladem ji kryje. 
Nad tou vsí s topoly má touha sokolí 
křídloma odvážně bije. 

Děvčátko, drž se mne! V jeden kout 
klesne dnes království celé. 
Pro hnízdo s topoly – pro touhu sokolí 
třeba je vykupitele. 





Psa níč KO

Proč jsem včera sklopil čelo? 
Nevěř, tvá co mysl přede, 
na vrtkavost srdce moje, 
věř mi, nikdy netrpělo… 

Proč mně dneska oči hrály, 
stesk co tvými procházel se? 
Neklop hlavu, duše moje, 
byl to přízvuk nebývalý – 

jak by kolem přešla víla, 
v uši mně to zašeptala, 
potom tiše v tebe vešla, 
je v tom síla roztomilá: 

na touhu mé srdce slyší – 
chtěl bych mít tě jako horu – 
čím jí blíž jsi, tím je dále, 
a čím dál je, je ti bližší.  

di v ná K r a Jina  

Písčitá výška… Na ní hřbitov starý – 
rozpadlé zdivo, deštěm rozprýskané… 
Jaký to den až k zešílení dusný –! 
Do širých dálav kotouč slunce plane… 

Z márnice už jen shnilá prkna shnila, 
po hrobech kráčíš jako po pastvišti – 
a přece někde je tu pramen všeho 
a život odtud právě do tě prýští… 

Co je to, nevíš… Jako panna stará 
s úsměvem teskným márnice v dol zírá…
V kraj zíráš též a jediný máš dojem: 
že dnes v něm jistě nikdo neumírá. 

reh a bilitace

	 Psáti	historii	rytíře	de	Grieux	těchto	dnů,	toť	historie	velmi	podezřelá.	
Praktičtí	lidé	sníme	jen	o	antice	bývalých	dob	a	někdy	těšíme	se	z	ní.	Mnozí	
usmívají	 se	 chladně	nad	 tím,	 co	prý	už	nemožno,	 jiní	 radují	 se	prostě,	 že	
mnohé	věci	dříve	možny	byly.	
	 Dnes	opravdu	–	kam	s	velkými	city?	
	 Ubylo	snad	opravdových	vášní?	Snad	nikoliv,	nápadně	však	zhubly.		
	 Ubylo	snad	lásky?	Snad	nikoliv,	ale	než	omámí	světlo	opravdového	jara	
člověka,	zná	mládež	příliš	brzo	a	důkladně	svůdnou	tmu	hříchu	a	zašpiněné	
stránky	určitých	knih.	





	 A	pak!	Potáceti	se	z	horečky	poctivosti	do	horečky	hříchů,	z	horečky	do	
horečky	vůbec,	kterak	smutné!	Sentimentální	a	cyničtí	lidé	poučují	svět.	
V	tomto	okolí	moje	historie	o	Manon	skončí	se	neobyčejně	rychle.	
	 Býval	celkem	dosti	 způsobným	mladíkem,	 takže	 jeho	mládí	uplynulo	
hladce,	 skoro	 beze	 změn	 a	 bez	 převratů.	 Byly	 tu	 ovšem	nějaké	 bouřky	 
a	přehmaty,	ale	nikdy	nestaly	se	tak	hroznými,	aby	bývalo	nutno	zakazovati,	
hroziti,	mnoho	vyčítati,	nebo	snad	–	což	se	za	posledních	dnů	dosti	přihází	
–	vyháněti	z	domu.	
	 Nebyl	výstřední	povahou,	jak	dnes	mnohé	jmenují	neprávem,	z	pouhé	
hlouposti,	zrozenou	pro	nesmyslná	dobrodružství,	ale	měl	hodně	smyslu	pro	
notářství,	kterému	přičítal	rád	více	důležitosti,	než	v	životě	skutečně	mělo.	
Otce	neměl	a	matka	byla	vždy	shovívavá.	
	 Zrál,	rostl	a	uvažoval	odkázán	sám	na	sebe,	odkojen	spolu	mlékem	mat-
činy	ctižádosti	a	uvyklý	pochlebování	jako	dennímu	chlebu.			
	 Když	vstoupil	na	univerzitu,	aby	tam	konal	právnická	studia,	pocítil	jisté	
zklamání.	Zdálo	se	mu,	že	opravdu	něco	ztratil.	Snad	to	byla	ruka	matčina,	
jež	byla	příliš	daleko,	snad	to	byl	matčin	hlas,	jenž	už	nechválil	a	nepovzbu-
zoval.	Lítost	zahnízdila	se	v	jeho	srdci.	
	 Přesto	však,	když	tuto	slabost	přemohl,	mezi	studiemi	a	nicotnými	plet-
kami	studentských	známostí	uplynula	klidně	dvě	 léta,	v	nichž	se	studiím	
dobře	dařilo.	
	 Bylo	tu	však	přece	něco	jiného,	co	našeho	hrdinu	konečně	přivedlo	tam,	
kde	najdeme	ho	jako	opravdového	herce,	jenž	své	úloze	plně	dostojí,	takže	
opravdové	publikum	odejde	značně	zneklidněno	velikým	talentem.	
	 Řekli	 jsme	 to.	 Měl	 hodně	 smyslu	 pro	 novoty.	 Bylo	 v	 nich	 něco	
nepochopitelného	pro	 tuto	 celkem	pokojnou	 a	 usedlou	povahu,	 ale	 spolu	
něco	lákavého,	jako	pro	ožebračeného	buržou	je	svůdnou	vzpoura	a	občanství	
celého	civilizovaného	světa.	
	 Oh,	ubohý,	podivný	rytíř	de	Grieux!	
	 Stalo	se,	že	i	k	jeho	sluchu	a	jeho	duši	dostaly	se	zvěsti	o	dalekosáhlých	
plánech	nových	lidí.	Stalo	se,	že	i	do	jeho	bytu	začala	docházeti	mládež,	jež	
snila	odvážné	sny	o	novém	světě	a	nových	pokoleních.	Otvíralo	se	mu	nové	
pole,	 kde	mohl	 vyniknouti	 nějakou	 skvělou	 extravagancí,	 něčím,	 co	 by	
všechny	překvapilo!	





	 Zvláštní	smělost	zrodila	se	v	jeho	žilách	a	prolnula	jeho	krev.	Nebyla	to	
odvaha	prostého	 člověka,	 nebyla	 to	 síla,	 jež	 tolik	 sluší	 prostému	 člověku,	 
bylo	to	neustálé	vyrušování	a	pokoušení,	jež	vybavovalo	se	ze	začátku	v	prud-
kých	řečech	a	gestech,	později	v	podivných	plánech,	které	byly	prostě	usku-
tečněny.	
	 Mládí	rytíře	de	Grieux	bylo	bez	plánů.	Mýtinou	života	přešlo	několik	
lásek,	jež	zanikly.	Žádná	nepřinesla	nic,	co	by	ho	bylo	udrželo	delší	čas	nad	
vodou	 a	 uchovalo	mu	něco	 krásného	 do	 budoucna.	Ale	 později,	 když	 se	 
přihrnuli	 různí	 lidé	se	všelijakými	obzory	do	budoucna,	pochopil	 rytíř	de	
Grieux,	že	přišla	plnost	jeho	času.	Plány	se	životem	se	staly	nutností.	

	 VÁŽENÍ	PÁNOVÉ,	
	 ptáte	se	mě,	co	říkám	těm	„knihám	zdarma“.	Je	to	věc,	ze	které	mám	
opravdu	strach.	Mám	z	ní	strach	jako	člověk,	poněvadž	se	do	rukou	lidí	do-
stanou	nešetrné	překlady,	které	zdiskreditují	autora	také	i	úpravou	svazků,	
tiskem	a	jistě	i	formátem,	a	ještě	větší	strach	mám	z	toho	jako	knihovník,	
protože	podobné	věci	znám	z	Německa	a	vím,	jak	se	takovéhle	hromadné	
věci	v	knihovně	osvědčují.	Nepřál	bych	vám	to	vidět,	jak	to	vypadá	za	rok,	
za	dva,	nedá	se	to	pomalu	ani	převazovat	a	obávám	se,	že	se	s	tím	budeme	
musit	v	knihovnách	vážně	zabývat.	
	 Je	v	tom	rozhodně	nebezpečí	pro	českou	knihu,	ale	já	se	nedivím,	že	se	
to	v	našich	džunglích	objevilo.	Je	to	nějaký	jednoduchý	vývoj.	Poněvadž	je	
tu	spousta	všelijak	vedených	sbírek	a	hloupostí,	může	tohle	také	existovat.	
To	by	si	musely	také	české	noviny	všímat	intenzivněji	a	soustavněji	knihov-
ního	trhu,	než	si	všímají.	Znám	mnoho	časopisů,	které	dostávají	velmi	krás-
né	knihy	a	nenapíší	o	tom	ani	řádku.	To	jistě	není	v	pořádku.	Plno	literárních	
referátů	obstarávají	mládenci	a	panny,	kteří	 jsou	prostě	kyselí	 jako	šťovík,	 
ale	kdybyste	se	podívali	do	jejich	duše,	nenajdete	tam	kousek	tvůrčí	radosti.	
Možná	že	zrovna	 tihle	mládenci	 a	panny	budou	psát	pro	„knihy	zdarma“	 
jako	posedlí.	
	 Jak	to	udělat,	aby	byly	knihy	opravdu	laciné	a	dobře	vydané,	o	tom	už	
jsem	se	napsal	ve	svém	životě	dost.	Nebudu	to	opakovat.	Jednou	za	čas	se	
přijde	na	to,	že	my	knihovníci	mluvíme	opravdu	o	vážných	věcech,	a	pak	se	
zase	na	to	zapomene.	Nač	tedy	zbytečně	černit	papír,	když	je	to	pro	kočku?





thOm ayer by l velKý č lOv ěK 

	 Tak	to	aspoň	stálo	ve	všech	novinách.	Příklad	Josefa	Thomayera	podle	
Arna	Nováka	je	vůbec	nenapodobitelný.	Sotva	kdy	se	v	této	úplnosti	vrátí	
prý	mezi	 nás	 taková	 geniální	 sloha	 badatele	 a	 umělce,	 učeného	Evropa- 
na	 a	 původního	Čecha,	 ducha	 a	 charakteru	 atd.	Dobrá!	Knihovník	 velké	
knihovny	střihne	právě	takového	Arna	Nováka	z	Lidových	novin	a	vyvěsí	
v	knihovně	s	poukazem	na	to,	 jaké	knihy	od	Thomayera	jsou.	Plakát	visí	
týden	venku	a	víte,	 jaký	je	výsledek?	Není	to	přepínání,	 je	to	fakt,	který	
úžasně	osvětluje	 zase	otázku	 informace	obecenstva	pomocí	novin.	Za	 tý- 
den	 se	 přihlásil	 právě	 jediný	 čtenář,	 který	 si	 vypůjčil	 od	 Thomayera	 
Paběrky.	
	 Zdá	se	tedy,	že	asi	naši	lidé	nečtou	
vůbec	nekrologů,	že	se	zásadně	vyhý-
bají	všemu,	co	zavání	geniálnější	lite-
raturou	a	že	zkrátka	žijí	prostě	po	svém.	
Však	je	to	také	pravda.	Život	národa,	
podle	Ladislava	Klímy,	 jsou	 strašně	
dlouhé	minuty,	které	trvají	celá	stole-
tí.	Včera	jsme	ještě	bydleli	někde	v	pri-
petských	bažinách,	nečtli	noviny	ani	
knížky.	 A	 tak	 co	 bychom	 dnes	 čtli	
Thomayera?	Praotec	Čech,	když	došel	
na	Říp,	 nesl	 s	 sebou	dědky	 a	 žádné	
sebrané	spisy	Jiráskovy.	Praotec	Mora- 
va,	když	vystoupil	na	vrch	Radhoště,	
měl	 prý	 v	 kabeli	 kus	 sýra	 a	 žádné	
Knihy	pro	každého,	a	praotec	Slovák,	 
když	vystoupil	na	 vrchol	Ďumbieru,	
mávl	prý	rukou	kamsi	na	západ	a	po-
vídá:	„Tam	bude	ležať	Svätý	Martin,	
ale	ať	sa	ti	huncúti	opováží	založit	tam	
knihtlačiareň!“		





	 Roku	1927	vyšla	v	časopisu	Rozpravy	Aventina	–	ve	druhém	čísle	jeho	
třetího	ročníku	–	osobitá	reportáž	Jiřího	Mahena	nazvaná	Vítězslav	Nezval	
na	venku	čili	Putování	za	básníkem.	Autor	v	ní	humorně	líčí	svoji	pouť	za	
Nezvalem,	podniknutou	spolu	s	Františkem	Halasem.	Co	je	na	jejích	dvou	
stranách	pravda	a	co	fikce,	lze	říci	stěží.	Provází	ji	pět	kreseb	Františka	Mu-
ziky,	z	nichž	jednu	reprodukujeme.	





	 Jiří	Mahen	používal	řadu	pseudonymů,	mezi	nimiž	byl	i	František	Lipan.	
V	roce	1937	jím	podepsal	dramatický	dialog	spisovatele	a	úředníka	s	názvem	
1917–1937:	Slavnostní	scéna.	Otiskl	ho	v	devátém	ročníku	Literárních	novin	
v	dvojčísle	14–15,	přičemž	jeho	ilustrační	doprovod	tvořilo	pět	kreseb	Fran-
tiška	Bidla.	Patřila	k	nim	též	 reprodukovaná	kresba,	která	byla	přetištěna	
v	Bidlově čítance	(1959)	s	tímto	textem:	„Jiří	Mahen	přijal	místo	v	jedné	fili-
álce	Trojských	mlékáren.“	Lze	 z	něj	 vyvodit,	 že	Mahen	byl	 i	mlékařem?	 
Ale	kdež!	Šlo	o	„nezaručenou	zprávu“,	mající	čtenáře	zmíněného	periodika	
pobavit.	Dvojí	 různé	 užití	 Bidlovy	 ilustrace	 je	 pozoruhodné.	 Jak	 vidno,	 
i	kresby	mají	své	osudy.		





Byl nejvznamnj z ns 
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	 Ve	čtvrtek	1.	června	2017	uplynulo	pětasedmdesát	let	od	smrti	Vladisla-
va	Vančury,	který	byl	příbuzným	Jiřího	Mahena.	Stal	se	jednou	z	prvních	
obětí	 heydrichiády.	Naše	 dnešní	 periodika	 psala	 o	 této	 těžké	době	dosti	
obsáhle,	 Vančurovo	 výročí	 však	 téměř	 ignorovala.	 Připomněly	 ho	Haló	 
noviny	a	Zprávy	Společnosti	bratří	Čapků,	ale	nikoli	Lidové	noviny,	Právo	 
a	Mladá	fronta	DNES,	týdeníky	Respekt	a	Týden,	ba	ani	literární	časopisy	
Host	či	Tvar.	Je	to	ostudné!	
	 Vladislav	Vančura	byl	nejenom	významný	spisovatel,	nýbrž	i	nekompro-
misní	odpůrce	fašismu	a	nacismu,	což	bylo	patrné	v	jeho	veřejných	vystou-
peních,	 v	 publicistické	 i	 literární	 tvorbě.	Za	 svoji	 účast	 v	 odboji	 zaplatil	
ztrátou	života.	Jak	napsal	Jan	Mukařovský,	němečtí	okupanti	pochopili,	že	
„nemají	 v	Čechách	 horšího	 nepřítele	 nad	 vlastnost,	 která	 se	 zosobňuje	
v	povaze	a	osobnosti	Vančurově;	byl	to	neporušitelný	a	nezlomný	smysl	pro	
lidskou	důstojnost	a	svobodu“.	
	 Ve	třicátých	letech	Vančura	podepsal	řadu	provolání	a	manifestů	namí-
řených	proti	 fašismu,	 nacismu	 a	 hrozbě	 války.	Roku	 1933	 se	 stal	 členem	
takzvaného	Šaldova	komitétu,	zřízeného	na	podporu	emigrantů	z	Německa.	
O	rok	později	začal	pracovat	ve	výboru	Ligy	pro	lidská	práva	a	vystupoval	
na	různých	veřejných	shromážděních.	
	 Roku	 1935	 zasedal	 v	 českém	předsednictvu	Svazu	německé	kulturní	
fronty	v	ČSR.	Zúčastnil	 se	 rovněž	pražského	kongresu	českých	a	němec- 
kých	 vědců	 a	 umělců,	 kritizujícího	ničení	 kultury	 a	 pošlapávání	 lidských	 
práv	 v	Německu.	 V	 roce	 1936	 vypukla	 občanská	 válka	 ve	 Španělsku.	 
Ve	spojitosti	s	ní	se	konala	řada	akcí,	na	nichž	se	podílel	i	Vančura.	1.	listo-
padu	1936	přednesl	úvodní	projev	na	manifestaci	v	pražské	Lucerně,	kde	
vyzvedl	 velká	 díla	 španělské	 kultury	 a	 vyzval	 k	 solidaritě	 s	 bojujícím	
španělským	lidem.	





	 S	 bouřlivým	dobovým	děním	 souvisela	 také	 jeho	 činnost	 v	 několika	
kulturních	sférách.	Do	programu	Lidového	divadla	napsal	na	jaře	1937	stať	
Scéna	 hledá	 své	 obecenstvo,	 v	 níž	 podtrhl	 sepětí	 divadla	 se	 soudobými	 
událostmi:	 „Za	našich	dnů	 se	opět	 rozhoduje	o	pokroku	 lidstva	 či	 o	 jeho	
zvratu,	za	našich	dnů	se	opět	rozhoduje	o	životě	či	smrti	národů.	V	podobné	
dramatické	hře	nemůže	zůstat	divadlo	místem	pouhé	podívané.“	Své	před-
stavy	o	aktivní	roli	kultury	Vančura	uplatňoval	rovněž	ve	funkcích	předsedy	
Československé	filmové	společnosti	a	předsedy	redakční	rady	Družstevní	
práce.	
	 V	roce	1938	podepsal	několik	dalších	apelů	a	provolání.	Kromě	známého	
květnového	manifestu	Věrni	zůstaneme	šlo	o	červnový	projev	českosloven- 
ské	sekce	Mezinárodní	asociace	na	obranu	kultury,	který	byl	určen	pro	její	
pařížský	sjezd,	nebo	o	zářijové	provolání	nazvané	K	svědomí	světa,	pode- 
psané	 třicítkou	 členů	Obce	 československých	
spisovatelů.	Svůj	negativní	postoj	k	fašismu	
a	nacismu	Vančura	promítal	 i	 do	 svých	
publicistických	projevů	a	literární	tvor-
by.	Hrou	Jezero Ukereve	(1935)	reagoval	
na	vpád	italských	fašistů	do	Etiopie.	 
Ve	sborníku	s	prostým	názvem	Špa- 
nělsku	 (1937)	 otiskl	 povídku	Občan  
Don Quijote,	v	níž	Cervantesův	hrdina	
po	setkání	s	Frankovými	vojáky	a	jejich	
zločiny	 zmoudří	 a	 uteče	 k	 republi- 
kánskému	 vojsku.	 Vančura	 tuto	
povídku	pojal	jako	odsudek	faši-
smu	a	výzvu	k	obraně	svobody	
a	kultury.	
	 Dobová	specifika	nepomí-
jel	ani	ve	své	románové	tvorbě.	
Po	Konci starých časů	 (1934),	
znamenajícím	nástup	politické	
tematiky,	vydal	román	Tři řeky 
(1936),	 který	 má	 protiválečné	 
zaměření	 a	 nadto	patří	 k	 dílům,	





jimiž	česká	literatura	budovala	protifašistickou	frontu	domova.	Dobově	pří-
značné	 zdůraznění	 hodnot	 domova,	 rodiny	 a	 kultury	 je	 charakteristické	
rovněž	 pro	Rodinu Horvatovu	 (1938),	 jež	měla	 tvořit	 první	 díl	 zamýšlené	 
románové	trilogie	Koně a vůz.	
	 Před	 dokončením	 této	 trilogie	 však	 Vančura	 dal	 přednost	 práci	 na	 
Obrazech z dějin národa českého:	 v	 roce	1939	vydal	 jejich	první	díl	 a	 o	 rok	
později	druhý;	torzo	třetího	dílu,	končící	v	půli	slova,	bylo	vydáno	až	posmrt-
ně	roku	1948.	Vančura	v	těchto	„věrných	vypravováních	o	životě,	skutcích	
válečných	i	duchu	vzdělanosti“	zachytil	historii	českého	národa	od	mytických	
počátků	až	na	konec	přemyslovské	éry.	Snažil	se	jimi	posílit	národní	sebe-
vědomí,	ukázat	velikost	kultury	a	krásu	jazyka,	upevnit	víru	v	nezdolnost	
národa.	

v OdbOJi  PrO ti nacism u

	 Do	boje	proti	nacismu	se	hodlal	zapojit	přímo.	Již	na	podzim	roku	1939	
se	hlásil	do	odboje,	ale	bylo	mu	řečeno,	aby	vyčkal,	až	bude	vyzván.	Věnoval	
se	tedy	i	nadále	literární	tvorbě	a	činnosti	v	Družstevní	práci	a	v	oblasti	filmu.	
V	létě	1941	vznikl	Národní	revoluční	výbor	inteligence.	Vančura	se	stal	jeho	
předsedou	a	ve	spisovatelské	sekci	spolupracoval	s	Bedřichem	Václavkem,	
Františkem	Halasem	a	Václavem	Černým.	Členové	této	sekce	organizovali	
odbojové	aktivity	a	připravovali	poválečný	kulturní	život.	
	 Kolem	Vančury	 se	 soustřeďovali	 umělci,	 vědci	 i	 politikové.	Režisér	 
Jindřich	Honzl	 jeho	vůdčí	roli	charakterizoval	takto:	„Obraceli	se	k	němu	
nejen	jako	k	mistru	moderní	české	prózy,	ale	také	jako	k	člověku	nejryzejší	
mužnosti	a	k	ocelově	pevnému	bojovníku,	který	měl	schopnost	vést,	tvořit	
plán	a	koncepci.“	
	 Na	 jaře	1942	vzhledem	k	nové	vlně	zatýkání	a	 represí	Vančura	navrhl	
odbojovou	činnost	přerušit.	Bylo	však	už	pozdě.	Dne	12.	května	1942	v	pět	
hodin	ráno	byl	zatčen,	pak	vyslýchán	a	mučen,	leč	zůstal	nezlomen.	Svědec-
tví	o	jeho	posledních	chvílích	zanechal	Julius	Fučík	ve	své	Reportáži psané 
na oprátce	(1945):
	 „Vracím	se	pozdě	večer	od	výslechu.	Dole	u	zdi	stojí	Vladislav	Vančura	
s	malým	ranečkem	svých	věcí	u	nohou.	Vím	dobře,	co	to	znamená.	I	on	to	





ví.	Tiskneme	si	ruce.	Ještě	ho	vidím	shora	z	chodby,	jak	tam	stojí	s	hlavou	
mírně	skloněnou	a	s	pohledem	dalekým,	dalekým	přes	celý	život.	Za	půl	
hodiny	vyvolali	jeho	jméno…“	
	 Na	sklonku	prvního	červnového	dne	roku	1942	byl	Vančura	na	kobyliské	
střelnici	 popraven.	 „Zemřel	 proto,	 že	 byl	 nejvýznamnější	 z	 nás,“	 napsal	 
později	Ivan	Olbracht.	„V	něm	měl	být	zasažen	celý	český	národ.“	Podobně	
viděl	Vančurovu	smrt	i	Jan	Mukařovský:	„V	osobě	velkého	básníka	měla	být	
symbolicky	popravena	kultura	národa,	který	celé	své	existenční	oprávnění	
v	minulosti	a	celou	svou	obranu	v	přítomnosti	založil	na	hodnotách	kultur-
ních.“	
	 Vančurův	boj	proti	fašismu	a	nacismu	reflektuje	hojná	odborná	a	memo-
árová	literatura	i	několik	básní.	Lze	uvést	například	vančurovské	dvojčíslo	
časopisu	 Panorama	 3–4/1945	 a	 vzpomínkové	 knihy	Ludmily	Vančurové	
(Dvacet šest krásných let,	 1967),	 Vítězslava	Nezvala	 (Z mého	 života,	 1959),	 
Václava	Černého	(Paměti II,	1992)	či	Jaroslava	Seiferta,	který	ve	svým	memo-
árech	Všecky krásy světa	(1982)	evokuje	reakci	na	Vančurovu	smrt:	
	 „Čtvrtý	den	po	atentátu,	na	počátku	měsíce	června,	 zastavil	 se	u	nás	
Svata	Kadlec	 se	 svou	 ženou.	Až	příliš	 dobře	 vzpomínám	 si	 na	 ten	 večer.	
Vladislav	Vančura	byl	již	několik	týdnů	zatčen	a	týrán	gestapem.	Seděli	jsme	
rozechvěni	 u	 rozhlasového	přijímače,	 abychom	vyslechli	 zprávy	 o	 nových	
opatřeních	nacistů	a	o	vraždách,	které	slibovali.	Když	mezi	prvními	jmény	
popravených	ozvalo	se	jméno	Vančurovo,	vstali	jsme	jako	vymrštěni	hrůzou	
ze	svých	židlí	a	bez	dechu	jsme	strnuli.	Vladislav	Vančura!	V	tom	jméně	byla	
zasažena	celá	naše	generace,	byl	v	něm	osud	nás	všech.	V	tom	jméně	byla	
krvavě	zraněna	celá	naše	země.“	
	 Všechny	reflexe	Vančurova	boje	proti	fašismu	a	nacismu	potvrzují	jeho	
lidskou	i	tvůrčí	velikost,	jež	pohříchu	není	zakotvena	v	obecném	společen-
ském	vědomí	 tak,	 jak	by	měla	být.	Svůj	podíl	viny	na	 tom	mají	zmíněná	
dnešní	média,	ale	i	literárněvědná	a	ediční	sféra.	Dosud	nebylo	dokončeno	
vydávání	Vančurových	 spisů	 zahájené	 v	 osmdesátých	 letech,	 zde	 se	 však	
blýská	 na	 lepší	 časy:	 nakladatelství	Academia	 hodlá	 tuto	 edici	 dokončit.	 
A	tak	věřme,	že	autor	Markéty Lazarové	zaujme	v	našem	vědomí	opět	místo,	
jaké	mu	náleží.		





Dvoj jubileum F X aldy 
Ji ř í  Pol áč ek

	 Na	 rok	 2017	 připadají	 dvě	 jubilea	Františka	Xavera	 Šaldy:	 narodil	 se	 
22.	 prosince	 1867	 v	Liberci	 a	 zemřel	 4.	 dubna	 1937	 v	Praze.	 Jestliže	 tato	
výročí	připomínám	v	Milíři,	 je	nabíledni,	že	se	zaměřím	pouze	na	Šaldův	
vztah	k	 Jiřímu	Mahenovi.	Nejdříve	 se	věnuji	Šaldovým	soudům	o	Mahe- 
nově	tvorbě,	pak	si	všimnu	jeho	příspěvku	do	sborníku	vydaného	k	Mahe-
novým	padesátinám	a	nakonec	přiblížím	vzájemnou	korespondenci.	
	 Z	Mahenova	rozsáhlého	díla	Šalda	posoudil	vcelku	malou	část,	přičemž	
šlo	 jen	 o	 tituly	 básnické	 a	 dramatické.	V	 časopisu	Volné	 směry	 referoval	 
o	Mahenově	první	sbírce	veršů,	tedy	o	Plamíncích (1907).	Vadila	mu	příliš- 
ná	 improvizovanost	 této	 knížky,	 ale	 pokládal	 ji	 za	 „slib,	 který	 zavazuje“.	
Současně	v	ní	spatřoval	symbol	přechodu	mladé	české	poezie	„od	lyrického	
impresionismu	k	novému	syntetičtějšímu	stylu“.
	 Následující Balady	(1908)	přijal	velmi	kladně.	V	časopisu	Novina	ocenil	
autorovu	 formální	 virtuozitu	 a	 usoudil,	 že	 „má	 v	 sobě	krůpěj	 faustovské	 
krve:	život	jest	mu	více	než	lenivá	ozvěna	empirie	nebo	inventář	motivů“.	
Mahen	 „rozumí	 uměleckému	vítězství	 nejprve	 jako	 vítězství	mravnímu“	 
a	osobnostní	růst	je	mu	„cestou	k	pravé	neselhávající	kráse	a	podobenstvím	
zápasu	uměleckého“.	Ve	 zdařilých	básních	 jeho	druhé	 sbírky	 se	 zachytila	
„ozvěna	duše	volné,	bystré,	důvěřivé	k	životu	a	statečné,	která	cítí	své	právo	
na	štěstí	a	dovede	si	ho	dobýt“.	
	 Méně	pochvalně	Šalda	recenzoval	sbírku	Tiché srdce	(1917).	Na	stránkách	
časopisu	Kmen	napsal,	že	je	„téhož	rázu	a	téže	struktury“	jako	předchozí	
Duha	(1916),	leč	má	nižší	úroveň,	je	„amorfnější,	méně	vykvašená“.	Mahen	
podle	Šaldy	„nemá	uměleckého	vývoje“,	je	to	improvizátor	a	glosátor	života,	
který	„často	řeční	nebo	povídá,	kde	má	zpívat“.	Je	básníkem	potud,	„pokud	
jest	mužem“,	pokud	„odkládá	do	divadelní	šatny	mezi	staré	haraburdí	své	
věčné	studentství	a	jiné	prázdné	masky	z	bohémského	mumraje“.	





	 Ve	zmíněném	Kmeni	Šalda	otiskl	hodnocení	hry	Ulička odvahy	 (1917).	 
Ve	srovnání	 s	Janošíkem	 –	 jak	píše	Naděžda	Peňáková	v	 tomto	Milíři	 –	 ji	
posoudil	vlídněji.	Akceptoval	ji	jako	jednoduchou	komedii	sloužící	k	poba- 
vení	diváků	v	těžké	době,	ale	měl	k	ní	i	několik	výhrad:	kritizoval	autorovu	
inspiraci	 vlastním	mládím,	 časovou	 omezenost	 hry	 i	 její	 konvenčnost	 
a	všednost.			
	 Tyto	soudy	je	třeba	doplnit	Šaldovou	charakteristikou	Mahenovy	proza-
ické	 tvorby,	 otištěnou	 ve	 stati	Nejnovější	 krásná	 próza	 česká	 v	 sedmém	
ročníku	Šaldova	 zápisníku	 (1934–1935)	 a	 založenou	na	 srovnání	 s	 prózou	
Fráni	Šrámka:	„Mahenova	próza	proti	 lyrickému	zhudebnění	prózy	Šrám- 
kovy	 je	abruptní,	 tvrdá,	syrová;	 jeho	hrdinové,	zatížení	 reflexí,	 sebemuči- 
telsky	 založení	 a	nesnadno	 se	 orientující	 ve	 světě,	nedostupují	pravidlem	
lyrické	 lehkosti	 a	 svítivosti	 figur	 Šrámkových,	 ale	mívají	 pravidlem	větší	
specifickou	váhu.“			
	 Do	zmíněného	mahenovského	sborníku,	který	vydala	Družstevní	práce	
počátkem	roku	1933	 (viz	Milíř	15/2013),	Šalda	přispěl	dopisem	nazvaným	
Pozdrav	 Jiřímu	Mahenovi.	Nejprve	 v	 něm	vyslovuje	 podiv,	 že	 je	Mahen	
veden	„v	pozemkových	knihách	české	literatury	jako	impresionista“.	To	je	
však	podle	Šaldy	„člověk,	který	žije	jen	ve	chvíli	a	chvílí“,	kdežto	u	Mahena	

Karikatura F. X. Šaldy 
od Františka Bidla

	 Sedm	 let	 před	 tímto	 soudem	
Šalda	v	uvedené	Novině	zhodnotil	
drama	Janošík	(1910).	V	jeho	titulní	
postavě	 viděl	 pasivního	 člověka,	
který	 porušuje	 vlastní	 pravidla	
(nikoho	nezabíjet),	na	celé	hře	mu	
vadila	 povrchní	 teatrálnost:	 „Pan	
Mahen	dovedl	v	Janošíkovi	ze	sen-
timentality	 a	 z	 laciné	 silácké	 vý- 
bojnosti	svařiti	nápoj,	nad	nějž	ne-
bude	 obecenstvu	 nikdy,	 pokud	
bude	svět	světem	stát…	Způsobný,	
koketný	 a	 obratný	 divadelní	 kus.	
Ale	po	básníkovi	ani	stopy.	Po	tra-
gikovi	ani	vzdechu.“			





„je	za	dojmem	vždycky	něco:	temná	zoufalá	propast	nebo	jiskřička	rodícího	
se	 světla,	pád	do	propasti	nebo	 let	do	výšin“.	Údělem	tohoto	 tvůrce	není	
„ponoření	 se	 do	 chvíle“,	 nýbrž	 „stavění	mostu	 z	 jedné	 chvíle	 ke	 druhé,	 
mostu	velmi	pohyblivého	a	nervózního“.	
	 Šalda	si	dále	všímá	Mahenových	postav	studentů,	v	nichž	na	rozdíl	od	
studentů	Mrštíkových	shledává	„jiný	kvas	a	nepokoj“,	jakož	i	„hlad	po	stup-
ňovaném	a	čistším	lidství“.	V	závěru	svého	příspěvku	soudí,	že	autor	Kama-
rádů svobody	ve	svém	prvním	tvůrčím	období	„rozpoutal	hodně	větrů	a	vod“,	
jež	 „odnesly	mnohou	 starou	 hráz,	mnohou	 zpuchřelou	 hranici,	mnohý	 
shnilý	plot“.	Do	druhé	etapy	mu	přeje	„mnoho	síly	a	mnoho	pohody,	aby	se	
dobře	ztavily	rudy	a	suroviny	první	epochy,	aby	daly	krásný	nový	tvar	a	plný	
dobrý	zvuk.“				
	 Tento	vlídný	pohled	na	Mahenovu	tvorbu	a	osobnost	je	poněkud	překva-
pivý,	neboť	nelze	pominout	Šaldovy	někdejší	tvrdé	soudy	a	prudkou	pole-
miku,	jež	se	týkala	hry	Janošík.	Na	konci	dvacátých	let	se	však	oba	mužové	
smířili,	 na	 čemž	měli	 podíl	 též	 jejich	 společní	 přátelé	Vítězslav	Nezval	 
a	František	Halas.	Navázání	vztahu	až	přátelské	ražby	dokládá	i	korespon-
dence	 z	 let	 1928–1935,	 přetištěná	 v	 knize	Adresát Jiří Mahen	 (1964).	 Jde	 
o	dvanáct	vesměs	krátkých	dopisů.	
	 V	prvním	z	nich	Šalda	Mahenovi	píše,	že	jsou	„oba	z	těch,	mezi	nimiž	
nemusí	 býti	 věru	mnoho	 řečí“.	 Poté	 se	 ho	 ptá,	 zda	 by	 nemohl	 prosadit	 
brněnskou	inscenaci	hry	Zástupové,	na	což	Mahen	reaguje	velmi	vstřícně.	
Další	 korespondenční	 položky	 se	 týkají	 zdraví.	 Šalda	 pak	 vítá	Mahenův	
návrat	k	poezii	a	několikrát	ho	oslovuje	„můj	drahý	Mahene“.	Dále	Mahen	
osvětluje	 své	 spory	 s	 kritiky	 Jindřichem	Vodákem	 či	 Pavlem	Fraenklem	 
a	glosuje	 svoje	návštěvy	u	Šaldy,	 jemuž	věnoval	 sbírku	Rozloučení s jihem 
z	 roku	1934	 (Šalda	mu	v	poděkování	napsal,	že	se	musíme	„mnoho	smát,	
abychom	nemusili	plakat	nebo	proklínat“).	Aktéři	dávné	polemiky	se	oprav-
du	 hodně	 sblížili:	 jejich	 korespondenci	 uzavírá	Mahenovo	 konstatování,	 
že	si	rozumějí	„i	v	zásadních	věcech	života“.			





Adrest Fra rmek 

	 Jiří	Mahen	patří	ke	generaci	takzvaných	anarchistických	buřičů,	k	níž	
dále	náleží	S.	K.	Neumann,	Viktor	Dyk,	Karel	Toman,	František	Gellner	 
a	 také	 sobotecký	 rodák	Fráňa	 Šrámek.	Mnozí	 z	 nich	 se	 časem	názorově	 
i	prostorově	vzdálili,	ale	někteří	udržovali	kontakt	třeba	ve	spojitosti	se	svý-
mi	 jubilei.	 Platí	 to	 též	 o	Mahenovi	 a	 Šrámkovi,	 od	 jehož	 narození	 letos	 
19.	ledna	uplynulo	sto	čtyřicet	let.	Když	bylo	v	roce	1927	Šrámkovi	padesát	
roků,	pražský	nakladatel	František	Borový	vydal	sborník	s	názvem	Knížka  
o Šrámkovi,	do	nějž	přispělo	mnoho	známých	kulturních	osobností.	Mahen	
svůj	příspěvek	nazvaný	Vzpomínky	vytvořil	z	dvanácti	vtipných	miniportré-
tů	příslušníků	své	generace.	Když	pak	roku	1933	vyšel	v	Družstevní	práci	
sborník	k	 jeho	padesátinám,	Šrámek	se	mu	v	něm	revanšoval	veršovanou	
gratulací.	 V	 lednu	 1937	 dostal	 od	Mahena	 blahopřání	 k	 šedesátinám,	 za	 
něž	záhy	srdečně	poděkoval.	Oba	dopisy,	obsažené	v	publikaci	Adresát Jiří  
Mahen	(1964),	přetiskujeme.	

 (po)

Portrét Fráni Šrámka od Karla Čapka





               V Brně 12. 1. 1937
 Milý kamaráde, 
 píší mně z Prahy, že Ti bude 60 let. Trochu mne to překvapilo, ale už delší 
dobu si nepíšeme. Doufám, že sis to nikdy nevykládal ve zlém, a jistě odpustíš, když 
Ti budu přát hodně zdraví v dopise a nikoliv veřejně. 
 Také já jsem teď byl přes tři měsíce churav, ale ještě jsem se z toho vylízal. 
V Poděbradech minulý rok jsem hodně mluvil s Neumannem, který chudák taky  
na tom není dobře. Ale nestěžuje si, leda ve verších. Teď je zvykem gratulovat  
padesátníkům, že načali nejkrásnější léta svého života. Šedesátníci by podle toho 
v tom pokračovali, i když se ošívají a trpí spasmatickou neurózou. Vždycky jsme 
tvrdívali, že život je krásná věc. Dosud tomu věřím. 
 Srdečně Tě pozdravuje 

Tvůj Mahen  

V Praze 26. 1. 1937 
 Milý Jiří Mahene, 
 děkuji Ti za přátelské povzpomínání k té šedesátce. Máš pravdu, vždycky jsme 
tvrdívali, že život je krásná věc. Je; jen kdyby ty černé dny nebyly tak k nepřečká-
ní dlouhé a ty šťastné dny tak kratičké. Nu což: poděkujme a dost, jak říkal farář 
Hora v Létě. 
 Buď hodně zdráv! 

Tvůj Fr. Šrámek 





Devadestiny Jiho Rambouska
dav i d kRo č a

	 Mezi	časté	přispěvatele	Milíře	patří	i	dlou-
holetý	člen	Společnosti	Jiřího	Mahena	Jiří	Ram-
bousek.	Koncem	roku	2017	oslaví	tento	brněnský	
literární	historik,	kritik	a	editor	devadesáté	na-
rozeniny,	což	poskytuje	příležitost	pro	připome-
nutí	 jeho	 životních	 osudů,	 publikační	 činnosti	 
i	rozsáhlého	odborného	záběru,	v	němž	význam-
né	místo	zaujímají	též	práce	věnované	osobnosti	
Jiřího	Mahena.	Názorně	 to	dokládá	 jejich	sou- 
pis,	který	k	tomuto	medailonu	připojujeme	(ve	
spolupráci	s	autorem	ho	sestavil	Michal	Přibáň).	
	 Jiří	Rambousek	se	narodil	26.	prosince	1927	v	Jihlavě.	V	letech	1945–1951	
studoval	češtinu	a	filozofii	na	Filozofické	fakultě	Univerzity	Karlovy	v	Praze,	
kde	v	roce	1952	získal	i	titul	PhDr.	Po	absolvování	univerzity	učil	na	základ-
ních	a	středních	školách	v	Jemnici	a	v	Jablonci	nad	Nisou	a	v	letech	1962–1964	
pracoval	 na	 Pedagogickém	 institutu	 v	 Jihlavě.	Od	 roku	 1964	 působil	 na	 
Pedagogické	fakultě	Masarykovy	univerzity.	V	listopadu	1973	musel	bohužel	
z	fakulty	odejít,	protože	mu	z	politických	důvodů	nebyla	obnovena	smlouva.		
	 Až	do	odchodu	do	důchodu	v	roce	1987	pracoval	střídavě	jako	skladník,	
vrátný,	topič	a	účetní.	V	době,	kdy	mu	bylo	zakázáno	publikovat,	uveřejnil	
některé	práce	pod	jménem	své	ženy	Soni	Rambouskové	(1928–1986).	Pod	
svým	 jménem	 vydal	 studii	 Jiří Mahen a Českolipsko (1982),	 představující	 
mimořádné	číslo	periodického	sborníku	Českolipsko literární.	V	tomto	sbor-
níku,	 řízeném	 archivářkou	 a	 znalkyní	 severních	Čech	Marií	Vojtíškovou,	
otiskl	i	další	práce,	například	Dvě máchovské kapitoly	(1981)	nebo	O Jarmile 
Haškové a jejím „českolipském“ románu pro dívky	 (1991).	Kontakt	 se	 svým	
milovaným	oborem	udržoval	zejména	díky	brněnské	redakci	časopisu	Věda	
a	život,	s	níž	externě	spolupracoval	od	roku	1976:	v	tomto	periodiku	otiskl	





především	mnoho	recenzí.	Mimoto	s	podporou	kolegů	přednášel	v	pražském	
Kruhu	přátel	českého	jazyka	(1977–1988).	
	 V	lednu	1990	se	na	fakultu	vrátil	a	takřka	na	tři	roky	(1990–1993)	se	stal	
vedoucím	katedry	bohemistiky.	Kandidátskou	práci	o	literatuře	let	1939–1945,	
kterou	odevzdal	již	v	lednu	1970,	mohl	obhájit	až	v	roce	1990.	Habilitoval	 
se	o	rok	později	prací	Stati o české literatuře 20. století.	V	letech	1991–1999	byl	
na	pedagogické	fakultě	členem	vědecké	rady	a	od	roku	1993	do	roku	2005	
externě	přednášel	i	na	brněnské	filozofické	fakultě.	
	 Svou	schopnost	propojovat	znalost	historického	kontextu	s	interpretací	
konkrétních	 literárních	 děl	 prokázal	 nejen	 při	 výuce	 bohemistů,	 nýbrž	 
i	 v	mnoha	 odborných	 publikacích.	 Ještě	 před	 nedobrovolným	odchodem	
z	univerzity	se	redakčně	a	autorsky	podílel	na	přípravě	slovníkové	příručky	
Česká literatura 1918–1945,	 která	 však	po	 vytištění	 v	 roce	 1970	 již	 nebyla	
převzata	do	distribuce	a	takřka	celý	její	náklad	byl	zničen.		
	 V	průběhu	svobodných	devadesátých	let	renomé	v	odborných	kruzích	
získal	hlavně	jako	editor	spisů	Josefa	Palivce.	Nejdříve	uspořádal	soubor	jeho	
literárních	děl	pod	titulem	Básně, eseje, překlady (1993),	poté	připravil	edici	
kratších	próz	a	dopisů	z	vězení	Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel	(1996)	 
a	 jako	spolueditor	představil	 i	část	Palivcovy	korespondence	v	knize	Josef 
Palivec: Listář I (2010).	Od	počátku	devadesátých	 let	 uveřejňoval	 rovněž	
četné	 recenze,	 články	 a	 studie	 ve	 sbornících	 a	 v	 odborných	 časopisech.	
V	současnosti	jsou	čtenářům	k	dispozici	již	ve	třech	knižních	souborech.	
	 V	 roce	 2003	 vydalo	 nakladatelství	Torst	 obsáhlý	 svazek	Nesoustavná 
rukověť české literatury,	 jenž	zahrnuje	zejména	studie	z	šedesátých	a	deva- 
desátých	let.	V	roce	2007	vyšel	péčí	Masarykovy	univerzity	navazující	sou- 
bor	Doba, knihy, autoři,	který	soustředil	články,	medailony	a	recenze	z	 let	
1988–2007.	Třetí	 knižní	 svazek	Opravny – polemiky – vzpomínky,	 vydaný	
v	roce	2013	opět	Masarykovou	univerzitou,	představuje	výběr	z	textů	vznik-
lých	v	letech	2007–2013.	Jeho	první	část	tvoří	cyklus	polemických	článků,	
jež	pod	názvem	Opravny vycházely	v	letech	2011–2012	v	literárním	čtrnác-
tideníku	Tvar,	druhá	část	knihy	obsahuje	výběr	ze	studií,	kritik	a	zvláště	
vzpomínkových	textů,	v	nichž	se	autor	ohlíží	za	významnými	osobnostmi	
české	 kultury,	 s	 nimiž	 jej	 vedle	 odborných	 zájmů	pojilo	 také	 přátelství.	
Všechny	tři	knihy	uzavírají	bibliografické	soupisy,	jež	díky	vzájemné	návaz-
nosti	vytvářejí	úplnou	bibliografii	autorových	prací	za	léta	1945–2013.	





	 Nezbývá	 než	 popřát	 docentu	 Jiřímu	Rambouskovi	 hodně	 zdraví,	 síly	 
a	energie	k	další	odborné	práci	a	zároveň	mu	srdečně	poděkovat	za	neutu-
chající	 záslužnou	 péči	 o	Mahenův	 odkaz	 na	 stránkách	 zpravodaje	Milíř	 
i	mimo	ně.
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tvrtstolet Mahenova pamtnku 

	 Před	pětadvaceti	lety	–	počátkem	prosince	1992	–	rozesílala	Knihovna	
Jiřího	Mahena	pozvánky	na	slavnostní	otevření	Mahenova	památníku,	které	
se	konalo	v	pátek	11.	prosince	1992	ve	14	hodin	ve	vilce,	kde	kdysi	Mahen	
bydlil:	na		Mahenově	ulici		8.		Mahen	se	narodil	v	Čáslavi	12.	prosince	1882,	
uplynulo	tedy	právě	sto	deset	let	od	jeho	narození.	
	 Spisovatelově	 choti	Karle	Mahenové	 se	 otevřením	památníku	 splnilo	
přání,	aby	se	Mahenovo	poslední	brněnské	bydliště	stalo	stánkem	kultury,	

Foto: archiv Mahenova památníku





kde	bude	pobočka	Knihovny	Jiřího	Mahena,	místo	pro	uchování	Mahenovy	
pracovny	 s	knihovnou	a	 také	 sálek	pro	menší	kulturní	 akce.	Dnes	už	má	
Mahenův	 památník	 za	 sebou	 čtvrtstoletí	 činnosti	 a	 během	 této	 doby	 se	 
v	něm	konaly	stovky	kulturních	akcí.	Některé	z	nich	byly	pořádány	ve	spo-
lupráci	se	Společností	Jiřího	Mahena,	založenou	v	roce	1993.	
	 Připomeňme	 například	 cyklus	 přednášek	 o	 spisovatelích	Mahenovy	
generace	 nebo	 cyklus	Brunensia	 sub	 tegulis,	 pro	 nějž	 dramaturg	 Jaromír	
Vavroš	 	 vyhledával	málo	 známá	 literární	 díla,	 jež	 se	 nějak	 týkala	Brna.	 
Místo	pro	svou	činnost	tu	našlo	i	amatérské	divadlo.	Pokoušet	se	vyjmenovat	
aktivity,	jimž	po	stavebních	úpravách	poskytla	útulek	ona	půda,	kde	nemoc-
ný	Mahen	za	jednoho	z	chmurných	večerů	v	době	nacistické	okupace	dob-
rovolně	ukončil	svůj	život,	by	znamenalo	popsat	několik	stránek.	
	 Po	celých	pětadvacet	let	vede	pobočku	knihovny	a	organizuje	program	
památníku	iniciativní	a	obětavá	Mgr.	Jana	Černá.	Má	hlavní	zásluhu	také	 
na	nejúspěšnější	a	nejnavštěvovanější	akci:	je	to	řada	besed	se	současnými	
spisovateli.	  Pokusme	 se	 vyjmenovat	 aspoň	některé	 autory,	 kteří	 tu	 četli	
ukázky	ze	svého	díla	a	besedovali	se	čtenáři.	
	 Jedni	z	posledních	byli	Helena	a	Ivan	Klímovi,	před	nimi	vystupovali	
Tereza	Boučková,	Hana	Librová,	Arnošt	Goldflam,	Tomáš	Zmeškal	 a	 Jiří	
Hájíček.	V	minulých	letech	se	zde	představili	Antonín	Bajaja,	Ivan	Binar,	
Jana	Červenková,	Ota	Filip,	Viola	Fišerová	a	Markéta	Hejkalová,	ale	i	Petr	
Chudožilov,	Ivan	Jelínek,	Ivan	Martin	Jirous,	Zeno	Kaprál	či	Eva	Kantůrková.	
	 Aktéry	 čtenářských	besed	byli	 také	Zdeněk	Kožmín,	 Jiří	Kratochvil,	 
Eda	Kriseová,	Ivan	Kříž,	Ludmila	Klukanová,	Ludvík	Kundera	a	František	
Listopad,	jakož	i	Tomáš	Mazáč,	Iva	Pekárková,	Ivan	Petlan	a	Jiří	Poláček.	
Z	dalších	účastníků	lze	uvést	například	Hanu	Pražákovou,	Antonína	Přidala,	
Sylvii	Richterovou,	Romana	Ráže,	 Jiřího	Rambouska,	Zdeňka	Rotrekla,	
Pavla	Řezníčka,	Jindřišku	Smetanovou,	Pavla	Švandu,	Jana	Trefulku	nebo	
Zdeňka	Urbánka.	Víckrát	tu	byl		Ludvík	Vaculík	(někdy	se	synem	či	s	paní	
Madlou),	který	činnost	Jany	Černé,	též	autorky	cenného	Slovníčku současných 
brněnských spisovatelů (1994),	 ocenil	 i	 v	 jednom	ze	 svých	 fejetonů.	K	 jeho	
ocenění	a	poděkování	by	se	jistě	přidali	nejenom	další	uvedení	spisovatelé,	
nýbrž	i	četní	návštěvníci	Mahenova	památníku.	

(rp)	

                                                                                                                                                                                                                                                                                    





	 V	brněnském	parku	 za	Místodržitelským	palácem	–	poblíž	 Janáčkova	 
divadla	v	nadmořské	výšce	218	metrů	–	stojí	již	od	roku	1976	socha	Jiřího	
Mahena.	Je	bronzová,	podstavec	má	z	šedé	žuly	a	jejími	tvůrci	jsou	Vladimír	
Koštoval,	Otakar	Oplatek	 a	Vilém	Zavřel.	Není	 na	 ní	 žádný	nápis,	 a	 tak	 
leckdo	možná	ani	neví,	o	koho	jde.	V	příštím	roce	se	to	má	změnit:	na	pod-
stavci	se	objeví	Mahenovo	jméno	a	příjmení	spolu	s	jeho	životními	daty.	

Foto: Jiří Poláček
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