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Bilance a vhledy 
Ji ř í  Pol áč ek

	 Společnost	Jiřího	Mahena,	existující	od	roku	1993,	přichází	s	osmnáctým	
číslem	svého	zpravodaje,	který	pod	názvem	Milíř	vydává	ve	spolupráci	s	bos-
kovickým	nakladatelstvím	Albert.	Spektrum	její	činnosti	je	ovšem	mnohem	
širší.	V	letošním	roce	se	podílela	na	řadě	akcí	Mahenova	památníku,	přičemž	
některé	 z	 nich	podnikla	 sama.	V	pondělí	 1.	 února	 zde	bylo	 připomenuto	 
95.	 výročí	Mahenova	 vstupu	 na	 knihovnickou	 dráhu,	 zatímco	 ve	 středu	 
16.	března	kmenový	autor	Milíře	Jan	Lacina	představil	svoji	knížku	fejetonů	
a	 črt	 nazvanou	Kousíček modré.	Ve	 středu	25.	května	 jsme	prostřednictvím	
herců	Radka	Bohatce	 a	 Jiřího	Skovajsy	nahlédli	 do	bohaté	korespondence	 
Jiřího	Mahena	a	jihlavského	knihovníka	Stanislava	Rambouska.	
	 Z	akcí	uskutečněných	ve	druhé	polovině	roku	musím	chtě	nechtě	uvést	
autorské	čtení	z	mé	knihy	Básnický rok,	které	se	konalo	v	úterý	15.	listopadu	 
a	na	němž	recitací	citovaných	básní	participovala	Ivana	Valešová.	Další	pod- 
večer	ve	středu	23.	listopadu	byl	věnován	Karle	Mahenové	(1896–1991),	neboť	
o	tři	dny	později	uplynulo	sto	dvacet	let	od	jejího	narození.	V	úterý	6.	prosin-
ce	 jsme	 si	 připomněli,	 že	 před	 sto	 lety	 vyšla	Mahenova	 básnická	 sbírka	 
Duha,	podle	níž	byl	nazván	časopis	vydávaný	Moravskou	zemskou	knihovnou:	
ten	vychází	již	třicet	let,	což	manifestovala	i	výstava,	probíhající	ve	zmíněné	
knihovně	řadu	jarních	a	letních	týdnů.	
	 Společnost	 Jiřího	Mahena	 se	 zabývá	 také	vlastními	 záležitostmi,	 které	 
se	projednávají	 na	 schůzích	 její	 rady	–	 letos	 jsme	 se	 takto	 sešli	 ve	 čtvrtek	 
21.	ledna,	ve	čtvrtek	15.	září	a	v	úterý	15.	listopadu.	Mimo	jiné	jsme	diskuto-
vali	o	opravě	poškozené	Mahenovy	busty,	jež	je	umístěna	v	brněnské	Solnič-
ní	ulici,	a	o	zamýšleném	nápisu	k	Mahenově	soše	stojící	v	parku	blízko	Janáč-
kova	divadla.	
	 Řešili	 jsme	 i	 finanční	 situaci.	A	 tak	 jako	každý	 rok	chci	požádat	členy,	 
aby	řádně	platili	stokorunové	členské	příspěvky,	které	lze	posílat	na	účet	číslo	
254733159/0300	nebo	je	zaplatit	v	Mahenově	památníku	(Mahenova	8,	602	00	





Brno).	Opětovně	musím	 též	 poděkovat	 proděkanu	Pedagogické	 fakulty 
Masarykovy	univerzity	Vladimíru	Richterovi	 za	 zprostředkování	 fakultní	 
finanční	 podpory	 (část	 nákladu	Milíře	 je	 adresována	 studentům	 češtiny). 
O	peníze	na	rok	2017	jsme	požádali	Magistrát	města	Brna.	Finanční	prostřed-
ky	získané	ze	všech	těchto	zdrojů	jsou	určeny	na	výrobu	Milíře.
	 V	příštím	 roce	chceme	více	 spolupracovat	 s	Knihovnou	Jiřího	Mahena,	 
jež	na	svých	webových	stránkách	informuje	o	našem	spolku	a	archivuje	elek-
tronické	verze	Milíře	(a	propos:	v	jejím	sídle	na	Kobližné	ulici	4	byla	otevřena	
kavárna	Café	Mahen).	Jestliže	padla	zmínka	o	našem	zpravodaji,	chci	 ještě	
uvést,	 že	 o	 jeho	 šestnáctém	čísle	 referoval	 Ivo	Pospíšil	 v	Almanachu	Nitra	
15/2014.	O	sedmnáctém	čísle	Milíře	informoval	Vít	Závodský	čtenáře	časopisu	
Duha	 (3/2016)	 a	Alena	Blažejovská	 s	 ním	 seznámila	 posluchače	 rozhlaso- 
vého	pořadu	Zelný	rynk	(5.	března	2016);	pominout	nelze	ani	reklamu	v	revui	
Universitas	(1/2016).	
	 A	nyní	už	pohlédněme	na	nové	číslo	našeho	zpravodaje.	Jeho	obálce	vévo-
dí	Mahenův	portrét	 od	Bohdana	Laciny,	k	 jehož	 reprodukci	 laskavě	 svolil	
malířův	syn	Aleš	Lacina.	V	první	stati	Monika	Kratochvílová	nastiňuje	Mahe-
novo	působení	v	časopisu	Index	a	ve	druhé	přibližuji	jeho	uvedenou	sbírku	
Duha,	 jakož	 i	 její	 dobový	kritický	 ohlas.	 Poté	 Jiří	Rambousek	dokresluje	 
Mahenův	životopis	a	Hana	Kraflová	přidává	ohlédnutí	za	Mahenem	od	Dali- 
bora	Chalupy.	Jan	Lacina	se	při	svých	toulkách	Mahenovými	krajinami	tento-
krát	vypravil	na	Slovácko.	Do	rubriky	Z	dílny	Jiřího	Mahena	jsme	zařadili	tři	
básně	z	řečené	Duhy	a	úsměvný	fejeton	z	Lidových	novin.	
	 Zmíněné	výročí	Karly	Mahenové	připomínáme	vzpomínkovým	příspěv- 
kem	 Jany	Černé,	 ukázkou	 z	 nevydaných	kapitol	 její	 knížky	Život s Jiřím 
Mahenem,	článkem	Františka	Všetičky	o	pobytech	manželů	Mahenových	na	
Valašsku	 a	dopisem	paní	Mahenové	Bohuslavě	Bradbrookové.	Nový	Milíř	
uzavírají	glosy	o	dvou	nových	knihách,	na	jejichž	stránkách	se	zmiňuje	Mahe-
nova	básnická	a	prozaická	tvorba,	a	reciproční	reklama	revue	Universitas.
	 Čtenáře	tohoto	zpravodaje	možná	zaujme,	že	zasuté	slovo,	které	tvoří	jeho	
název,	je	nejenom	pojmenováním	rozhledny	u	Vysoké	nad	Labem	(viz	Milíř	
17/2015),	ale	i	titulem	jedné	nové	básnické	sbírky,	byť	v	něm	je	v	množném	
čísle:	mám	na	mysli	sbírku	Kláry	Goldstein	(1988)	Milíře,	vydanou	brněnským	
Welesem	na	sklonku	letošního	roku.	Tož	si	počtěte!																

´





Mahenovy stopy v Indexu 
Mon i k a kr at o c h v í l ová

	 Pokud	bychom	hledali	 rysy	osobnosti	 Jiřího	Mahena,	které	ovlivňovaly	
jeho	charakter	a	individualitu,	byla	by	to	hlavně	bohatá	šíře	kulturních	aktivit	
a	 zájmů,	 především	na	poli	 divadla,	 publicistiky	 a	 knihovnictví,	 která	 šla	 
ruku	v	 ruce	 s	úsilím	o	 zlepšování	podmínek	kulturního	 života	na	Moravě.	 
Tou	druhou,	neméně	důležitou	Mahenovou	vlastností	byla	jeho	svébytnost,	
která	jej	činila	nezařaditelným	k	jakémukoli	názorovému	či	politickému	prou- 
du	jeho	doby.	Měl	svoje	pevné	zásady,	což	ovšem	mnohdy	působilo	kontra-
produktivně,	 zejména	při	 prosazování	 vytyčených	 cílů.	Pokud	 totiž	 nebyl	
ochoten	přistoupit	 ke	 kompromisu,	 nebylo	 snadné	 a	 ani	možné	 očekávat	
vstřícnost	 a	pochopení	u	 těch,	kteří	 by	pomoci	mohli.	Nejlépe	 to	dokládá	
Mahenovo	celoživotní	marné	úsilí	o	zlepšení	podmínek	pro	činnost	veřejné	
knihovny,	kterého	se	za	svého	života	bohužel	nedočkal.1

	 Divadelní	 kritik	 Josef	Träger	Mahena	 charakterizoval	 takto:	 „Mahena	
nelze	opsat	několika	slovy.	Jeho	podivínství	 jen	naznačovalo	složité	záhyby	
jeho	osobnosti.	Kolik	v	něm	bylo	vrstev,	roztodivně	prostouplých	a	se	křížících,	
a	přece	tvořících	sourodý	celek!“2

	 Rozprostraněnost	Mahenova	kulturního	potenciálu	našla	uplatnění	také	
v	práci	 redaktorské.	V	 letech	1910–1919	pracoval	 jako	 redaktor	v	Lidových	
novinách.	Ani	po	svém	zvolení	do	funkce	ředitele	veřejné	knihovny	v	novinář-
ské	práci	neustal:	byla	součástí	jeho	osobnosti	jako	platforma	k	reflexi	témat,	
která	mu	byla	bytostně	 vlastní	 a	 která	 souvisela	především	 s	neutěšeným	 
postavením	brněnského	divadla.

1  Veřejná	knihovna	města	Brna	sídlila	od	svého	otevření	1.	2.	1921	ve	dvou	místnostech	na	
ulici	Veveří	v	německé	obecné	škole	a	od	roku	1926	v	německé	dívčí	škole	na	Rašínově	ulici.	
K	přestěhování	knihovny	do	větších	prostor	na	ulici	Solniční	došlo	koncem	roku	1939,	tedy	 
až	po	Mahenově	smrti.	Zdroj:	http://www.kjm.cz/historie
2	 	TRÄGER,	Josef.	Pohled	nazpět.	Index,	1939,	roč.	11,	č.	4–5,	s.	51.





	 	 	 Index,	 kulturně	politický	 časopis,	 který	
svým	levicovým	zaměřením	ovlivňoval	a	spo-
luutvářel	v	letech	1929–1939	kulturní	podobu	
Brna	a	později	také	Olomouce,	představoval	
pro	Mahena	nové	kolbiště,	prostor	k	vyjádře-
ní	a	nástroj	k	formování	lepší	a	spravedlivější	
podoby	kulturního	 života	 v	meziválečném	
Brně.	Genezi	vzniku	tohoto	časopisu	přibli-
žuje	jeho	pamětník,	jeden	ze	spolupracovníků	
redakce	J.	L.	Fischer:	„Zrození	Indexu	mělo	
svou	prehistorii,	dokonce	poměrně	dlouhou.	 
Všichni	jsme	těžce	nesli,	že	ani	v	Brně,	ani	na	
celé	Moravě	 není	 jediné	 kulturní	 tribuny,	

která	by	byla	vskutku	kulturní	a	zároveň	také	programově	zaměřena,	abychom	
mohli	s	ní	spolupracovat.“3

	 V	tomto	duchu	hodnotil	deset	let	existence	Indexu	také	Bedřich	Václavek:	
„Index	vznikl	již	sám	sebou	ze	zcela	konkrétní	potřeby.	Na	Moravě	a	zvláště	 
v	Brně	žila	v	roce	1928	řada	osobností	vědeckých,	uměleckých	a	literárních,	
které	nemohly	zasahovat	do	veřejného	života	prostě	proto,	že	v	Brně	nebylo	
ani	deníků,	kde	by	se	mohli	v	kulturních	rubrikách	uplatnit.“4

	 Leták	kulturní	informace,	jak	se	Index	v	prvních	letech	právě	na	podnět	
Jiřího	Mahena	 jmenoval,	 redigoval	po	 celou	dobu	vydávání	Bedřich	Václa- 
vek.	Mezi	stálé	spolupracovníky	patřili	J.	L.	Fischer,	Jaroslav	Král,	Jiří	Mahen	
a	Jan	Vaněk.	V	počátcích	Indexu	byl	hlavním	 iniciátorem	dění	 Jiří	Mahen:	
„Když	Bedřich	Václavek	se	 svými	druhy	 roku	1928	Index	zakládal,	přinesl	 
Jiří	Mahen	časopisu	zcela	nového	typu	vklad	opravdu	závažný:	nevyčerpatelnou	
iniciativu,	tisíc	a	jeden	nápad,	jasně	planoucí	víru	v	sílu	kulturní	práce	a	pohr-
dání	vší	světovou	malostí.“5

3	 	FISCHER,	Josef	Ludvík	a	Jaromír	DVOŘÁK.	Index	1929–1939.	Olomouc:	Universita	
Palackého,	1964,	s.	5.
4	 	Index,	1938,	roč.	10,	č.	1,	s.	3.
5	 	ŽANTOVSKÝ,	Jiří.	Index	a	Jiří	Mahen.	In	FRANĚK,	Otakar	a	Bedřich	VÁCLAVEK.	 
Index:	vzpomínkový	sborník	Bedřicha	Václavka.	Brno:	Muzeum	dělnického	hnutí	Brněnska,	
1957,	s.	17–22.





	 Vydavatelskou	úpravu	měl	na	 starosti	Zdeněk	Rossmann.	 Index	 svým	
vzhledem,	zejména	v	prvním	ročníku,	který	byl	tištěn	na	křídovém	papíře,	
vytvářel	 dojem	uměleckého	 časopisu.	Mezi	 typické	 literární	 žánry	patřily	
úvodní	sloupky	či	politické	glosy,	které	se	vyjadřovaly	k	současnému	domácí-
mu	 i	 zahraničnímu	dění.	První	dva	 ročníky	usilovaly	především	o	 aktivaci	
moravského	kulturního	živlu,	hlavně	brněnského.
	 O	Mahenově	podpoře	nově	 vznikajícímu	periodiku	 svědčí	 nejen	 jeho	
práce	redaktorská,	ale	také	snaha	nabídnout	pro	práci	redakce	potřebné	záze-
mí.	Dokládá	 to	 vzpomínka	 J.	L.	Fischera:	 „Scházívali	 jsme	 se	 –	původně	 
u	Mahena	v	knihovně	–	k	celé	řadě	porad,	mnohých	z	nich	jsem	se	mohl	zúčast-
nit,	protože	byly	konány	ve	dnech,	kdy	jsem	jezdil	do	Brna	k	přednáškám.“6

JIŘÍ MAHEN JAKO REDAKTOR

	 Mahenův	vliv	v	Indexu	je	možné	sledovat	při	pročítání	prvních	čtyř	roč-
níků,	na	jejichž	vydání	se	podílel	také	svými	příspěvky	podepsanými	celým	
jménem	nebo	písmeny	 J.	M.	 či	 jen	M.	Mahenovo	 autorství	 je	přisuzováno	
rovněž	většině	nepodepsaných	glos	prvních	ročníků.	Zejména	v	prvním	roč-
níku	nenajdeme	číslo	bez	Mahenova	příspěvku,	publikoval	tu	dokonce	dvě	
básně,	které	byly	v	Indexu	spíše	výjimkou.7

	 Čtenáře	zaujme	Mahenova	poznámka	v	příspěvku	Pozemštění	Národního	
divadla	v	Brně?	„Zdá	se,	že	němečtí	poslanci	v	Čechách	čtou	Index.	To,	co	
přednesli	prof.	Kafka	a	Rosche	v	zemském	sněmu	22.	března,	bylo	chvílemi	
jako	citováno	z	1.	čísla	našeho	letáku,	jenomže	ovšem	číslice	byly	jinačí.	(…)	
Budoucnost	Národního	divadla	v	Brně	se	nezajistí	radami	z	Prahy.	Praha	je	
Brnu	dlužna	rozvoj	brněnského	divadla	a	moravští	poslanci	musejí	konečně	
konati	svou	povinnost.“8

6	 	Viz	poznámka	3,	s.	6.
7	 	Obě	básně	–	Zbojnická	a	Erb	–	byly	publikovány	ve	zpravodaji	Milíř,	2015,	č.	17,	s.	39.	
Dostupné:	http://kjm.data.quonia.cz/fotogalerie_2016/MILIR_MAHEN_17_2015.pdf.
8	 	M.	Pozemštění	Národního	divadla	v	Brně?	In	Index,	1929,	roč.	1,	č.	4,	s.	4.
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	 Mahen	se	se	stejnou	vehemencí	vyjadřoval	i	k	širším	kulturním	otázkám,	
například	k	zřízení	prehistorického	muzea	v	Brně:	„Má-li	 se	zříditi	v	Brně	 
ústav	světového	významu	pro	bádání	o	původu	člověka	a	lidské	kultury,	jde	 
o	něco,	co	by	se	týkalo	celého	kulturního	Brna	a	nikoliv	snad	jenom	několika	
jedinců.	Jsme	pro	to,	aby	se	podobný	ústav	v	Brně	zřídil,	a	jsme	přesvědčeni,	
že	by	to	zase	pomohlo	kultuře	v	Brně	na	nohy,	ale	proč	by	se	tyto	věci	stávaly	
aktuelnější	jenom	tehdy,	když	se	někdo	pobaví	s	někým	ze	zemského	výboru	
nebo	vezme	někoho	do	Věstonic	na	výlet?“9

	 S	podobným	zaujetím	Mahen	psal	o	vzdělávání	dospělých:	„Ve	výchově	
dospělých	nastává	v	poslední	době	období,	které	může	opravdu	vážně	znepo-
kojiti	každého,	kdo	vidí	velký	význam	této	výchovy	pro	výchovu	lidstva	vůbec.	
(…)	Knižní	 trh	 je	 zaplaven	 spoustou	 překladů,	 které	 nepodporují	 zrovna	 
nějakou	 tvůrčí	 činnost	 ve	 čtenářích.	Lidová	 výchova	 oplývá	přednáškami,	 
při	nichž	se	jde	zásadně	do	šířky	a	nikoliv	do	hloubky.	(…)	Tvrdím,	že	hlavním	
viníkem	je	nedostatek	sociální	fantasie.	Lidé	si	nedovedou	představit,	že	by	
například	universitní	 knihovna	mohla	býti	 skutečně	 také	 veřejnou,	 že	by	 
čtenáři	mohli	jít	do	veřejné	knihovny	na	dvě	hodiny	číst,	že	vzdělání	je	oprav-
du	něco,	 že	noviny	nemohou	být	 denně	pro	 skutečné	 vzdělání,	 že	 dobrá	
knihovna	by	mohla	být	 skutečnou	 součástkou	 světového	kulturního	dění,	 
že	platíme	z	hloupých	filmů	ohromnou	daň	do	ciziny	a	nezachycujeme	z	ní	ani	
haléř	pro	věc	chytrou,	(….)	že	by	tu	opravdu	měl	být	nějaký	plán	pro	výchovu	
všech	a	nikoli	všeobecná	zábava	s	výchovou	dospělých	či	lépe	řečeno	nezábav-
ná	nevýchova	nás	všech	dohromady.“10

	 Východisko	Mahen	viděl	v	založení	edice	Knížek:	„Knížky	tvořily	by	asi	
knihovnu	o	500	svazcích.	Našli	bychom	tam	knížky,	které	pojednávají	o	všech	 
věcech,	jak	je	zachycujeme	na	příkladu	v	heslovém	katalogu.	Byly	by	tu	kníž-
ky	o	didaktice,	školství,	lidové	výchově,	tělesném	cvičení	a	ovšem,	že	by	ve-
dle	toho	mohly	být	knihy	o	moderní	škole,	o	moderní	knihovně,	o	moderním	
učiteli,	o	Sokole,	o	významu	sportu	atd.“11

9	 	M.	Zřízení	prehistorického	musea	v	Brně.	In	Index,	1929,	roč.	1,	č.	8,	s.	4.
10	 	MAHEN,	Jiří.	Výchova	dospělých	a	sociální	fantasie.	In	Index,	1930,	roč.	2,	č.	6,	s.	41–42.
11	 	MAHEN,	Jiří.	Kus	konkrétní	výchovy	dospělých.	In	Index,	1931,	roč.	3,	č.	1,	s.	3.





	 Ačkoli	se	Mahen	nepodepsal	na	všech	ročnících	Indexu,	nelze	pominout	
jeho	podíl	na	formování	podoby	časopisu	zejména	snahou	zasahovat	do	vý- 
voje	věcí	a	událostí,	ovlivňovat	jejich	vývoj,	a	to	nezištně,	nikoli	pro	vlastní	
slávu,	 ale	pro	 rozvoj	kulturního	potenciálu	Brna.	Mahenovy	příspěvky	 lze	
hodnotit	v	témže	duchu,	v	jakém	bylo	možno	číst	zprávu	k	ročnímu	bilanco-
vání.	Ve	 stejných	 intencích	Mahen	psal	 svoje	příspěvky:	úderné,	burcující,	 
s	 cílem	zlepšit	neutěšenou	situaci	 a	usilovat	o	 rozvoj	brněnské	kultury,	 její	
svébytnosti	a	suverenity	vzhledem	k	Praze:
	 „Pokud	bylo	v	našich	možnostech,	zasáhli	jsme	do	nejrozmanitějších	obo-
rů	kulturního	života,	vždy	především	se	zřetelem	ke	kulturnímu	životu	na	
Moravě.	V	řadě	časových	otázek	jsme	uplatnili	své	názory,	namnoze	i	přispěli	
svým	zasáhnutím	k	věcnému	řešení	věci.	Chystáme	řadu	technických	zlepše-
ní,	které	nám	umožní	lépe	plniti	náš	úkol.	Do	nového	boje	s	idylou!“
	 Již	první	ročník	Indexu	skončil	s	rozpočtovým	schodkem.	Ostatně	neutě-
šená	finanční	situace	provázela	Index	po	celou	dobu	jeho	vydávání,	což	bylo	
zřejmě	hlavním	důvodem,	proč	 se	 Jiří	Mahen	 rozhodl	 od	 čtvrtého	 ročníku	
spolupráci	s	časopisem	ukončit.	Zlepšení	finanční	situace	nepomohly	ani	pro-
klamované	výzvy	tohoto	typu:	„Líbí-li	se	Vám	Index,	potvrďte	nám	to	složen-
kou!“	„Zaplatili	jste	již	předplatné?	Vyrovnejte	ihned	aspoň	část!“
	 Mahenův	odchod	měl	dopad	také	na	jeho	publikační	aktivitu,	která	tak	
víceméně	ustala.	 Jeho	 jméno	 se	 objevovalo	na	 sloupcích	 Indexu	 již	pouze	
příležitostně.	Poslední	dvojčíslo	Indexu	vydané	v	červnu	1939	se	k	Mahenovi	
vrátilo	cele	–	jako	k	muži,	který	stál	u	jeho	zrodu:
	 „Byl	nám	všem	bez	rozdílu	nepopěrnou,	ano	samozřejmou	kulturní	auto-
ritou,	kolem	níž	 jsme	 se	vlastně	 seskupovali.	Věčný	kamarád	 svobody,	byl	 
a	zůstával	stále	svůj,	ve	svém	díle	i	v	osobním	styku:	úsečných	pohybů	a	úseč-
ných	slov,	které	tak	nerozlučně	souvisely	s	jeho	nevelkým	zjevem,	markantně	
vyznačeným	zahnutým	nosem	v	tváři,	vroubené	krátkou,	úsečnou	bradkou.	
Takto	úsečně	vrhal	 své	kritické	a	 iniciativní	náměty,	 jak	mu	přicházely	na	 
mysl.	Věčný	kamarád	svobody,	zůstával	nezařaditelný,	a	proto	i	neorganizova-
telný.	Hýřil	sice	náměty	a	podněty,	ale	přicházel,	jen	když	se	mu	chtělo,	a	když	
se	mu	zachtělo,	odcházel.	Marně	bys	po	něm	žádal	víc,	marně	i	tu	pracovní	
soudržnost,	bez	níž	žádná	kolektivní	práce	není	možná.“12

12	 	Viz	poznámka	3,	s.	8.





	 Mahenovo	působení	v	Indexu	shrnul	nedlouho	po	jeho	smrti	v	uvedeném	
posledním	dvojčísle	tohoto	časopisu	Bedřich	Václavek:	„Mahen	udával	tempo	
a	ráz.	Kus	jeho	bytosti	jsme	si	odnesli	každý	z	nás,	třebas	každý	jinak.	Ten	kus	
cesty,	který	jsme	šli	v	zorávání	brněnské	kulturní	roviny	s	ním,	zůstane	nám	
vždy	nezapomenutelný.“13
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Mahenova sbrka Duha  
a jej soudob recepce 

Ji ř í  Pol áč ek

	 Před	sto	lety	–	uprostřed	první	světové	války	v	roce	1916	–	vydal	pražský	
nakladatel	František	Borový	básnickou	sbírku	Jiřího	Mahena	nazvanou	Duha.	
Měla	podtitul	 „cyklus	 veršů“	 a	 graficky	 ji	 upravil	Vratislav	Hugo	Brunner.	
V	Mahenově	básnické	tvorbě	jí	předcházely	sbírky	Plamínky (1907)	a	Balady 
(1908);	následovala	ji	sbírka	Tiché srdce	(1917),	po	níž	Mahen	vydal	básnické	
skladby	Scirocco	(1923)	a	Požár Tater	(1934),	jakož	i	sbírku	Rozloučení s jihem 
(1934).	Roku	1928	přišel	se	souborem	pojmenovaným	Básně,	do	nějž	zařadil	 
i	některé	dosud	neznámé	verše.	Připomenout	lze	též	sbírku	literárních	epig-
ramů	Kozí bobky z Parnasu	(1921)	a	básně	publikované	v	denním	tisku	a	časo-
pisech	 (Lidové	noviny,	 Index).	Posmrtně	vyšly	 jednak	dva	výbory	 (Za nocí 
nejtmavších na slunce pamatuj!,	1955;	Modří ptáci hor,	1982),	jednak	svazek	na-
zvaný	Lyrika (1958).	

					Sbírka	Duha je	rozdělena	do	sedmi	oddí-
lů,	 přičemž	každý	 z	 nich	 obsahuje	 sedm	
básní:	výjimku	tvoří	pátý	oddíl,	v	němž	jich	
je	pouze	šest,	neboť	sedmá	báseň	neprošla	
cenzurou.	Mnohé	 z	 těchto	 osmačtyřiceti	
básní	 byly	 původně	 otištěny	 v	Lidových	
novinách.	Každý	oddíl	 je	uveden	mottem,	
jejichž	souhrn	vytváří	spojitý	celek.	
	 	 	 První	motto	 reflektuje	 „čas	 pustý,	 za- 
mžený“,	kdy	sám	život	je	„kdesi	ve	tmách	
ztracený“.	V	druhém	mottu	se	v	těch	tmách	
„přece	něco	hnulo“,	v	dalším	přibývá	kladu:	
básníkova	duše	„zatřásla	se	živa“	a	ve	tvář	mu	
„dechl	večer	májový“.	Ve	čtvrtém	mottu	je	





„plno	rašení	a	vzruchu“,	takže	i	naděje	„rozkvést	musí“,	v	pátém	jsou	„blaho-
slavena	všechna	srdce	smělá“.	Ve	verších	předposledního	motta	básník	mluví	
o	rozletu	své	touhy,	chce	„všemu	rozumět“	a	všechno	chápat	(„nejvíc	člověka“).	
Sedmé	motto	začíná	tímto	dvojverším:	„Div	divoucí	–	my	na	vrcholu	stáli	/	
v	krvavém	poli	duhy	sedmi	krás.“	
	 Duha	se	ve	sbírce	jinde	už	nevyskytuje,	lze	však	uvažovat	o	symbolice	
jejích	sedmi	barev,	jejichž	motivy	všechna	motta	spojují.	V	prvním	je	„přítmí	
fialové“,	 v	 druhém	 jsou	 „indychová	 těžká	mračna“,	 ve	 třetím	 se	 objevuje	 
„barva	chrp“	a	ve	čtvrtém	„louky	zelení	zas	hrají“.	Ve	verších	pátého	motta	
„ostrou	žlutí	zahořelo	nebe“,	v	šestém	„každý	předmět“	září,	jako	by	byl	zlatý,	
a	v	posledním	mottu	šedý	den	„stříbrem	dole	zvoní“.	Vskutku	pozoruhodná	
spojitost!	
	 Básně	v	prvním	oddílu	Duhy	mají	dosti	pochmurné	ladění.	V	básni	Melan-
cholie	je	převážně	šero	či	tma,	hučí,	lkají,	znějí	a	nakonec	mlčí	varhany,	takže	
nastane	mrtvo,	leč	za	horou	se	ozve	„zavytí	vlčí“.	Do	básně	Kain	nad	pouští,	
evokující	Kainovo	 „živoření	 věčné“,	Mahen	 promítá	 své	 pocity,	 což	 činí	 
i	v	dekadentně	pojaté	básni	Za	mrtvou,	v	níž	vedle	ztráty	milované	ženy	ztvár-
ňuje	svoji	samotu:	„Keř	spálený	čním	k	nebi	sám	a	sám…“	Tragicky	vyznívá	 
i	Neplodná	země	o	„bezcitné	zemi“,	v	níž	je	„žití	pusté,	němé“,	a	také	Roz-
hodný	 okamžik,	 výpověď	 o	 „smutných,	 těžkých	dnech“	 zakončená	 tímto	
veršem:	„Vším	život	byl	by,	a	přec	ničím	není!“	V	básni	Má	loď	se	objevuje	
„muž	tajemný“	s	básníkovými	rysy	a	v	Dopisu	jsou	ideály	označeny	za	„staré	
snění“.	
	 Rovněž	druhému	oddílu	vévodí	smutky,	úzkosti,	deprese	a	pesimismus.	
V	básni	Zimní	vyhlídka	 figurují	 tři	 obludy	 (zoufalství,	 šílenství	 a	bezzubá,	 
lysá	beznaděj),	Teskný	večer	je	dialogem	s	duší,	kdežto	Noční	setkání	dialogem	
s	osudem.	Opět	se	tu	objevují	motivy	samoty,	jako	je	tomu	třeba	v	Opuštěném	
milém	nebo	v	Bouři	nad	 lesy	 („všemi	opuštěn,	 zas	 v	beznadějné	poušti“).	
V	básni	Tragické	zjevení	se	básník	stylizuje	do	postavy	slepého	a	hluchého	
„bludného	rytíře“,	zatímco	v	Zoufalé	modlitbě	„jak	mrtvý	stojí“	s	unaveným	
srdcem	a	„kol	prázdno	zívá“.	
	 Ve	třetím	sedmeru	básní	významově	dominuje	Rodný	kraj.	Jeho	úvodní	
verše	 jsou	 ironickou	parafrází	 úvodu	Čechovy	 skladby	Ve stínu lípy	 (1880),	 
neboť	Mahenův	vztah	k	 rodnému	Čáslavsku	 je	 jiný:	 jeho	„mládí	bezbarvé	 
se	 v	 dálkách	 rozplývá“	 a	 „vzpomínky	 jen	 zbyly	 bez	 rozechvění“.	Báseň	 





Z	nemocnice	je	reflexí	bolestmi	deptaného	člověka,	kdežto	v	Májovém	veče-
ru	figuruje	štěstí	„pohřbené	zaživa“.	V	Žárlivé	písni	je	básník	„ubitý	rozma- 
rem“	své	milé	a	v	básni	Modří	ptáci	hor	se	chce	rozletět	za	svými	touhami.	
V	Bohémské	krčmě	kritizuje	pijácké	marnění	času.	Ve	Slováckém	hudci	evo-
kuje	setkání	s	hudcem,	jehož	jen	jednou	„v	životě	svém	zřel“,	ale	přesto	na	něj	
často	vzpomíná.	
	 Ze	čtvrtého	bloku	čtenáře	upoutá	báseň	Rád	byl	bych,	představující	jaké-
si	Mahenovo	krédo:	„Rád	byl	bych	člověkem,	jenž	silou	mnoho	platí,	/	rád	byl	
bych	prorokem,	jenž	těžké	rány	hojí…“	Další	básně	mají	milostnou	tematiku	
(Jediný	strach,	Bláznivý	milý),	avšak	s	tragickým	zabarvením,	jímž	se	vyzna-
čuje	i	báseň	Chlapec	a	delfín.	Veselá	balada	je	rozmarnou	hrou	s	motivy	oživlých	
mrtvých.	V	básni	Můj	sen	 jde	o	naplnění	života,	zatímco	Kolchis	vypovídá	 
o	„zemi	hrdých	snů	a	nároků“,	mající	podobu	pyšné	ženy.	
	 V	pátém	oddílu	lze	najít	optimistické	podobenství	o	budoucnosti	národa	
(Vidění	 Izaiáše	proroka),	 reakci	na	 válečnou	dobu	 (Červencové	odpoledne,	
Zapomenutý	hrdina)	a	drama	pětice	dobyvatelů	jižního	pólu	(Hrdinové	jižní	
točny).	Protagonistou	básně	Návrat	je	námořník	Ben,	kdežto	Červen	předsta-
vuje	ódu	na	šestý	měsíc:	„Toť	měsíc	síly,	zemí	probila	se	/	všech	barev	přívalem,	
/	a	nyní	slávou	kypí,	hřmí	a	duní	/	v	zmužnělém	srdci	tvém.“	
	 Předposlední	blok	opět	manifestuje	postupnou	proměnu	básníkova	vnitř-
ního	světa.	Báseň	Rozmarný	večer	je	reminiscencí	byvších	lásek,	Moje	vlajka	
symbolizuje	příval	 životní	 energie	 (včera	 „tesknota	 a	mdloba	bledá“,	 dnes	 
„nebe	 jasem	hoří“)	 a	 rozverná	Veselá	modlitba	 zachycuje	krásný	 čas,	 kdy	
„stromy	kvetou“	a	je	„náhlé	čisto“.	Nechybí	tu	ani	láska	(Štěstí)	či	přírodní	
motivy	(Lasička),	ale	ani	společenská	kritika	(Všemi	cestami).	Pozoruhodná	
báseň	Mlýn	pod	vrchem	je	bilanční	a	zároveň	konfesní	promluvou	mlynáře	
Martina	Vávry	k	vnukům,	datovanou	rokem	1810.		
	 V	závěrečném	oddílu	už	převládají	pozitivní	motivy	a	vědomí	krásy	života.	
Několik	básní	spojuje	tematika	lásky	(Rozhodnutí,	Zlatý	most,	Hlas	života),	
která	se	objevuje	i	v	monologicky	stylizované	Hafizově	hospodě,	jejíž	verše	
obsahují	též	sny	(„bůh	koho	rád	má,	tomu	dává	sny“),	ohlédnutí	(„svět	kolem	
nejvíc	byl	mi	úžasný“)	i	smíření	s	plynoucím	časem.	V	básni	Mrzák	a	kráska	
je	zmrzačený	muž	unesen	ženinou	krásou	a	báseň	Chlapec	a	dívka	je	dialogem,	
v	 němž	důležitou	 roli	 hrají	 opět	 sny.	 Poslední	 báseň	Stráň	 života	má	 ráz	 
bilančního	monologu.	





HLASY SOUDOBÉ KRITIKY

	 V	dobové	kritice	Duha	vzbudila	–	navzdory	válečnému	ochromení	kultur-
ního	života	–	poměrně	velký	ohlas,	přestože	jednotliví	recenzenti	k	ní	měli	
různé	výhrady.	Ze	známých	kritiků	o	ní	psali	Jindřich	Vodák	a	Arne	Novák,	
dalšími	recenzenty	byli	Kamil	Fiala	či	František	Serafínský	Procházka.	Dále	
vyšly	 recenze	v	 časopisu	Akademie	 a	 v	Právu	 lidu,	 jejich	 autoři	 však	 svoji	
identitu	zakryli	šifrou	–t.	(vzhledem	k	této	shodě	jde	možná	o	jednoho	autora).	
	 Jindřich	Vodák	Duhu	posoudil	v	třístránkové	kritické	stati	nazvané	Básník	
vyvrácených,	otištěné	v	Lidových	novinách.1	Mahen	podle	něj	v	Duze	„rozkle-
nul	nad	sebou	nejen	útěšný	oblouk	smíru,	nýbrž	hlavně	rozvrstvení	všech	svých	
niterných	 směrů	 a	možností“.	Vodák	ve	 své	 stati	 charakterizuje	 jednotlivé	
básně,	z	nichž	nejvíce	cení	Rodný	kraj,	a	jejich	inspirační	zdroje.	Autor	podle	
něj	 z	 těchto	pramenů	vytvořil	 „obraz	krásný,	hluboký,	podrobně	procítěný	 
a	viděný“,	„svět	knižních	stínů“	spojil	se	světem	skutečným,	byť	se	neubránil	
všelijakým	přízrakům	a	vidinám,	jež	„odedávna	obstupují	básníky	podrytého,	
nezachyceného	života“.	
	 Vodák	se	dále	věnuje	Mahenovým	postavám:	vyzdvihuje	například	mly-
náře	Vávru	z	básně	Mlýn	pod	vrchem	a	jeho	„činný,	plodný	a	užitečný	život“,	
u	jiných	postav	spatřuje	„obrodné,	zlidšťující	vlivy“	lásky.	Vidí,	že	z	autorova	
nitra	 se	 derou	 „zvuky	 rozvášněné	 bolesti“	 a	 „zdivočelá	 žalost,	 zoufalost	 
a	bezradnost	“,	ryčné	„mstivé	výkřiky“.	Avšak	soudí,	že	o	Mahena	není	třeba	
se	bát,	neboť	v	jeho	verších	„tepe	a	dere	se	dramatická	síla,	odhodlaná	nepo-
volit,	dokud	nebude	vše	v	pravém	svém	pořádku“,	přičemž	tyto	verše	mají	
často	 „znaky	 zdrobnělého	dramatu	divadelního“,	korespondují	 s	 „moderní	
hudbou“	 a	 odrážejí	 autorův	„úporný	boj	 o	 lad“.	Podle	Vodáka	„tolik	práce	
básnické,	mravní,	myšlenkové	nemohlo	vyjít	 ledajak	nalicho“;	 je	 tu	zřejmý	
tvůrčí	vzestup:	„od	Balad	k	Duze	je	skok“.
	 Arne	Novák	zhodnotil	Duhu	v	 	měsíčníku	Lumír2	spolu	se	Šrámkovým	
Splavem.	Mahena	tu	nazval	„vzdorovitým	poctivcem	skřípavého	zvuku“,	kte-
rý	vychází	z	 impresionismu,	„žije	 s	přírodou	 i	 s	 lidmi	ve	 sváru“	a	„chce	se	

1  Lidové noviny, 27. 8. 1916, roč. 24, č. 236, s. 1–3.
2  Lumír, 1917, roč. 45, č. 1, s. 42–44.





zmocňovati	kořenů	věcí,	nedbaje	leckdy	jejich	květů“.	Snaží	se	„vylouditi	čistý	
akord	písňový“,	ale	místo	toho	nachází	„vnitřní	pravdivost	v	hutném	a	mužném	
slohu	dřevorytovém,	který	 i	 lyrickou	báseň	mění	 v	 jakousi	 baladu“.	Podle	
Novákova	mínění	autor	v	Duze	napjal	„veškery	síly,	aby	lyrické	i	pololyrické	
výtěžky	různých	let	a	nestejných	ročníků	proměnil	v	jednotný	organism“,	což	
se	mu	zcela	nepodařilo,	neboť	jeho	„básnická	potence“	není	příliš	silná.	
	 V	jeho	sbírce	nejsou	vzácností	„dlouhá	a	rozvětvená	čísla,	kde	nechytne	
ani	verš,	kde	vše	tone	v	prázdné	a	suché	próze,	již	nadarmo	oživuje	Mahen	
pointami,	řečnickými	prostředky,	podivnými	obrazy	a	přebarvenými	epitety“.	
Jen	výjimečně	se	zde	objevují	básně	obsahující	„chválu	primitivních	a	věčných	
kladů	života“,	ale	ani	ty	„nedovedou	úplně	přesvědčiti,	že	Jiří	Mahen	ovládá	
lyricky	 již	 všech	 sedmero	 polí	 duhového	polokruhu“.	 Jeho	 „nejvlastnější	 
oblastí“	 je	podle	Nováka	„zamračená	 a	dusná	 říše	neúplatného	 zoufalství,	
kterou	 zpodobuje	 veršem	obdivuhodné	plastiky	 a	 sugesce	 až	dramatické“,	 
čímž	koresponduje	 se	 Sovovými	 sbírkami	Vybouřené smutky	 a	Lyrika lásky  
a života.	Ve	stopách	Antonína	Sovy	se	Mahen	ubírá	i	tam,	kde	tvoří	„novou,	
nehlučnou	poezii	vlasteneckou“.	
	 Podobně	jako	Novák	i	Kamil	Fiala	posoudil	Duhu	společně	se	Šrámkovým	
Splavem,	 a	 to	 ve	 stati	Knihy	veršů	 v	Moderní	 revui.3	Podle	Fialy	 je	Duha  
„jakoby	komplementem	sbírky	Šrámkovy“:	 je	sice	„rozptýlenější,	obsahově	
mnohotvárnější“,	 avšak	na	 jiných	útvarech	 „demonstruje	 zásadně	 totéž“. 
Svým	epigrafem	slibuje	„světla	 a	barvy,	 ale	přináší	 jen	odstíny“.	Fiala	pak	
Mahenovu	 sbírku	 obrazně	 charakterizuje	právě	 s	 pomocí	 spektra	barev	 či	
obrazu	vodní	plochy:	Duha	je	„hladinou	napětí,	chvění,	toužení	po	neurčitém	
a	neuvědomělém“.	V	jejím	obrazném	hodnocení	Fiala	pokračuje	takto:	
	 „Pavučina	melancholie	 je	 rozestřena	nad	 touto	knihou	 a	 spočívá	 svým	
útkem,	lepivým	závojem,	nad	vším,	čeho	autor	chtěl	se	dotknouti.	A	tak	se	zdá	
kniha	 širou,	pustou,	bolící	 i	 svými	 světly,	 a	 sděluje	 svou	únavu	 čtoucímu.	 
Týž	duch	vyvěrá	z	obsahu	i	formy	knihy.	Verš	je	spoután	a	nebarvitý,	zaráže-
jící	se	o	disrytmické	poruchy,	zaviněné	náhlými	neočekávanými	poruchami	

3  Moderní revue, 1916, roč. 22, č. 6, s. 282–283.





metrickými,	obrazy,	sotva	nahozené,	utkvívají	torzy	a	neprokresleny	se	opou-
štějí.	Zápas	o	tvar	se	potácí	mezi	primitivismem	lidové	písně	a	křečovitými	
zkruty	volného	verše.	Je	to	kniha	nervózního,	mučivého	neklidu,	vědoucího,	
že	nelze	mlčeti,	cítícího,	že	nelze	promluviti.“	
	 Svoji	metaforickou,	leč	málo	konkrétní	recenzi	Fiala	uzavírá	těmito	slovy:	
„Utkvělý	pohled	k	černému	obzoru,	modlitba	za	brzké	příští	vášnivé	křivky	
blesku.	Kniha	mrtvě	zrozená	pro	přítomnost	a	němá,	ale	předurčená	jako	do-
kument	a	zvěstovatel	let	tísně	a	soumraku.“
	 František	Serafínský	Procházka	referoval	o	Duze	v	přehledné	stati	v	týdení- 
ku	Zvon4	 (mezi	dalšími	hodnocenými	 tituly	bylo	mimo	 jiné	 sedmé	vydání	
Nerudových	Písní kosmických).	Viděl	 v	ní	 zajímavý	 cyklus	 veršů	především	
„formou,	strukturou	a	řešením“.	Zastavil	se	u	symboliky	barev	a	u	jejich	kore-
spondence	s	básněmi	v	jednotlivých	oddílech,	přičemž	se	mu	zdálo,	že	někde	
jsou	básně	řazeny	„k	sobě	nestupňovaně,	zcela	náhodně“.	Dále	usoudil,	že	
„pilíři	této	poetické	stavby	povážlivě	otřásá	nejedna	banalita“,	„nejedna	ne- 
jasnost	i	nedomyšlenost“.	Zarazily	ho	některé	autorovy	metafory,	jež	mylně	
chápal	 téměř	doslovně,	kritizoval	 i	 volbu	několika	 slov	 (mluvil	 o	nich	 jako	 
o	kazech).	 Svůj	 soud	uzavřel	míněním,	 že	Mahen	Duhou	 „podává	mnoho:	
trosku	velkého	úmyslu	a	krásné	odvahy“.	
	 Výstižněji	psal	o	Duze kritik	podepsaný	šifrou	–	t.	v	Právu	lidu.5	Svoji	re-
cenzi	publikoval	 22.	 října	 1916,	kdy	na	 titulní	 straně	 řečených	novin	vyšla	
zpráva,	že	ve	Vídni	byl	spáchán	atentát	na	ministerského	předsedu	hraběte	
Stürgkha:	byl	 zastřelen	při	 obědě	v	hotelu	Fritzem	Adlerem	 třemi	 ranami	
z	revolveru.
	 Zmíněnou	sbírku	označil	recenzent	Práva	lidu	za	doklad	„Mahenovy	tvůr-
čí	mohoucnosti“	 a	 jejího	 autora	 za	„senzitivního	 lyrika	 silného	eruptivního	
citu“.	Takto	se	mu	jevil	už	dříve,	nyní	však	formálně	„stojí	výše	než	v	které-
koli	své	minulé	knize“,	používaje	„výrazové	prostředky,	jimiž	dosahuje	zesí-
lené	emoce“	(například	opakování	slov).	Do	Duhy	zahrnul	„v	pestrém	výběru	
všechny	možné	lyrické	žánry“,	a	tak	se	tu	„podává	v	celé	své	úplnosti“.	

4  Zvon, 1916–1917, roč. 17, č. 4, s. 54.
5  Právo lidu, 22. 10. 1916, roč. 25, č. 292, příloha, s. 3.





	 Kritik	dále	píše:	„Výsledný	dojem	osobní	 lyriky	básníkovy	 je	ponurý	–	
překročiv	mládí,	stojí	básník	uprostřed	života,	chápe	všechna	jeho	nebezpečí,	
čelí	všem	jeho	trpkostem,	ale	nenachází	vlastně	nikde	pevného	místa	k	roz-
hodnému	odporu.“	Tu	a	tam	„kmitne	zásvit	mladistvé	jarosti	a	tu	pak	vzniká	
báseň	hebkého,	melodického	spádu“.	„Ale	kniha	má	aspirace	nejen	být	proje-
vem	osobních	nálad,	nýbrž	i	ohlasem	své	doby.“	
	 Mahen	podle	recenzenta	odsuzuje	„poezii,	 jež	se	před	skutečností	krčí	 
do	kouta“.	V	některých	básních	projevil	„své	krédo	vůči	problémům	našich	
dní“,	a	to	ve	verších,	jejichž	patos	„je	místy	přehnán“:	„Monumentalita	není	
dána	neklidnému	Mahenovu	duchu,	 a	 tak	 tyto	 verše	nedosahují	 lyrickou	 
potencí	oné	výše,	kam	chtěly	vzlétnout.“	Mimoto	všude	prosakuje	básníkovo	
češství.	Je	tomu	tak	zejména	v	básni	Mlýn	pod	vrchem,	představující	„symbol	
národní	 soudržnosti	 a	 tuhosti“,	 a	 ve	Vidění	 Izaiáše	proroka,	 v	němž	našla	 
„nevšední	myšlenka	vskutku	básnický	výrazový	ekvivalent“.	

	 Jak	 vidno,	 kritikové	 interpretovali	Mahenovu	Duhu	 velmi	 rozmanitě,	 
snažili	 se	pojmenovat	 její	klady	 i	negativa,	celkově	 ji	však	přijali	pozitivně.	 
Po	sedmdesáti	letech	byl	podle	ní	pojmenován	časopis,	vydávaný	od	března	
roku	1987	Státní	vědeckou	knihovnou	v	Brně	a	přinášející	„informace	o	knihách	
a	knihovnách	z	Jihomoravského	kraje“.	Dnešní	Duha	má	změněný	podtitul	
(Informace	o	knihách	a	knihovnách	z	Moravy)	a	změnil	se	i	název	jejího	vy-
davatele	(Moravská	zemská	knihovna),	leč	k	Mahenovu	odkazu	se	její	redak-
ce	a	přispěvatelé	hlásí	stále.			





Ti poznmky na okraj 
Mahenova ivotopisu

Ji ř í  r a Mbousek

	 V	 šedesátých,	 sedmdesátých	 
a	osmdesátých	letech	jsem	poměrně	
často	navštěvoval	paní	Karlu	Mahe-
novou	v	domku,	kde	je	dnes	Mahe-
nův	památník.	Byla	 to	mimořádná	
žena,	 v	mládí	 zřejmě	 i	mimořádně	
krásná,	která	vzorně	pečovala	o	pa-
mátku	 a	 odkaz	 svého	 zemřelého	
manžela.	Někdy	byly	na	návštěvě	se	
mnou	 i	 studentky,	 které	pracovaly	 
na	diplomové	práci	s	mahenovským	
tématem,	někdy	 i	moje	manželka.	
Občas	 jsme	pomáhali	 se	 sklízením	
ovoce	a	prací	na	zahradě,	ale	to	bylo	
opravdu	 zřídka;	 nechci	 se	 chlubit	
něčím,	 co	není	pravda.	Mahen	byl	
přítel	mého	zesnulého	otce.	Tím	více	
jsem	si	vážil	toho,	že	jsem	mohl	po-
znat	prostředí,	kde	žil	významný	spisovatel,	jehož	jsem	osobně	poznal,	když	
mi	bylo	devět	nebo	deset	let,	a	který	mi	–	když	jsem	později	četl	jeho	díla	 
a	seznámil	se	s	jeho	názory	–	byl	velmi	blízký.
	 Návštěvy	začaly,	když	jsem	ještě	působil	na	brněnské	pedagogické	fakul-
tě,	a	pokračovaly	v	době,	kdy	jsem	už	pracoval	v	družstvu	Dlažba.	Mám	z	té	
doby	značný	počet	datovaných	záznamů	všeho	zajímavého,	co	jsem	se	dověděl;	
jsou	v	nich	například	podklady	pro	 stať,	 kterou	bych	mohl	nazvat	Mahen	 
a	Nezval	–	proměny	přátelského	vztahu.	

Karla Mahenová v roce 1916 
Foto: archiv





	 Častěji	jsem	navštěvoval	paní	Mahenovou	(někdy	se	k	rozhovoru	přidala	 
i	 její	 sestra)	v	době,	kdy	 jsem	pracoval	na	malé	knížce	Mahen a Českolipsko 
(1982),	která	vyšla	k	 stému	výročí	Mahenova	narození	 jako	zvláštní	 svazek	
sborníku	Českolipsko literární.	Díky	tomu,	že	tento	sborník	tehdy	redigovala	
naše	kamarádka	ze	studií	Marie	Vojtíšková,	to	byla	jediná	tištěná	publikace,	
kde	jsem	mohl	pod	svým	jménem	něco	uveřejnit.	Rozhovor	s	paní	Mahenovou	
v	časopise	Věda	a	život	(12/1982)	byl	podepsán	jen	šifrou.	
	 Mahen	chodil	v	Dubé	u	České	Lípy	po	kvartě	rok	do	německé	měšťanky,	
aby	se	naučil	dobře	německy;	tento	rok	se	pak	mnohonásobně	odrazil	v	jeho	
díle:	v	próze,	ve	vzpomínkách	i	v	poezii.	Byla	to	také	doba	zajímavá	pro	vývoj	
jeho	názorů	na	náboženství.	Vypůjčil	 jsem	 si	 z	 českolipského	 archivu	po- 
zůstalost	evangelického	 faráře	Schmidta,	který	byl	Němec,	ale	dopisoval	 si 
s	T.	G.	Masarykem	a	znal	se	s	Aloisem	Jiráskem.	Měl	jsem	v	ruce	i	několik	
Mahenových	dopisů	Schmidtovi	a	výkaz	třídy,	do	které	Mahen	alias	Toník	
Vančura	chodil.
	 Jak	známo,	Mahena	vychovávala	druhá	žena	jeho	tatínka	Antonína	Van- 
čury	(1849–1925),	 jehož	první	žena	Eliška	zemřela,	když	byly	Mahenovi	tři	
roky.	Otec	zůstal	sám	se	třemi	malými	dětmi.	Když	se	stala	jeho	ženou	neteř	
jeho	první	manželky	Marie	Horynová	(1867–	1936),	byla	to	pro	něj	záchrana.	
Se	svou	druhou	ženou,	se	kterou	měl	ještě	deset	dětí,	prožil	Antonín	Vančura	
starší		přes	velký	věkový	rozdíl	a	stálou	hmotnou	nouzi	velmi	šťastné	a	har- 
monické	manželství.	Mezi	vlastními	dětmi	a	dětmi	z	otcova	prvního	svazku	
nedělala	paní	Vančurová	nikdy	žádných	rozdílů.	Mahen	o	své	druhé	mamince	
napsal:	„Ve	svém	útlém	mládí	jsem	ztratil	matku.	Nepamatuji	se	na	ni	vůbec.	
A	kdyby	mně	byli	o	druhé	matce	neřekli,	že	není	vlastní	matkou,	byl	bych	ji	
měl	rád	jako	svou	nepoznanou.	V	hlas	krve	vůbec	nevěřím.“	(František	Pražák:	
Paměti českých spisovatelů z dětství,	1946)
	 Poněvadž	mě	v	té	době	zajímalo	hlavně	Mahenovo	dětství	a	dospívání,	
zaujalo	mne	 sdělení	 paní	Mahenové,	 že	 v	Brně	 –	Komíně	 (Závist	 76)	 žije	 
Mahenova	mladší	sestra,	tehdy	už	ovdovělá	Berta	Pekárková.	Dne	16.	listopa-
du	1981	 jsme	 ji	 s	paní	Mahenovou	navštívili.	V	dlouhém	rozhovoru	si	paní	
Mahenová	vzpomněla,	jak	byla	kdysi	s	Mahenem	v	Duchcově,	kde	byl	jeho	
tatínek	správcem	malého	sboru	Jednoty	bratrské,	a	poznala	 jeho	maminku.	
Vyprávěla	o	ní,	že	se	ráno	při	odchodu	dětí	do	školy	nebo	zaměstnání	s	kaž- 
dým	dítětem	zvlášť	pomodlila.	„Měla	jsem	to	v	knize,	ale	oni	to	škrtli,“	doda-
la	paní	Mahenová.	





	 To	„oni“	je	především	Štěpán	Vlašín,	který	její	knihu	Život s Jiřím Mahenem 
(1978)	redigoval.	V	tiráži	se	uvádí:	„Předmluvu	napsal	dr.	Štěpán	Vlašín,	který	
spolu	s	dr.	Janem	Veselým	text	vybral	a	uspořádal.“	Protože	mám	dopisy	paní	
Mahenové,	vím,	že	byla	dobrá	stylistka	a	knihu	by	si	dokázala	uspořádat	sama.	
Z	uvedené	náhodné	poznámky	je	zřejmé,	že	Štěpán	Vlašín	působil	při	vydání	
nejen	jako	editor	a	redaktor,	ale	také	jako	cenzor.	

	 Druhý	záznam	nemá	pro	
literární	historii	ani	gram	vý-
znamu,	protože	nepřináší	nic	
nového,	ale	jako	scénu	z	živo-
topisného	filmu	si	jej	lze	před-
stavit	docela	dobře.	 Je	 teplý	
srpnový	večer	roku	1914	a	po	
náměstí	 Svobody	kráčejí	 ve	 
směru	 od	nádraží	 zamilova- 
ní	 snoubenci	 Karla	 Hasel- 
mannová,	úřednice	Hasičské	
pojišťovny,	 na	 večerní	 pro-
cházku	pečlivě	 oblečená	 a	 velmi	půvabná,	 a	 redaktor	Lidových	novin	 Jiří	
Mahen.	(Byli	opravdu	zamilovaní,	Mahen	o	tom	píše	ve	svých	básních	a	paní	
Karla	řekla,	že	skoro	mohla	mít	smrt	z	toho,	když	se	v	roce	1912	jejich	vztah	
ocitl	na	chvíli	v	jakési	krizi.)	Na	náměstí	potkali	Mahenova	kolegu,	také	re-
daktora	Lidových	novin,	Františka	Gellnera.	Šel	z	Rudolfské,	dnešní	České	
ulice.	Mahen	se	s	ním	znal	už	z	gymnázia	v	Mladé	Boleslavi.	Gellner	mířil	na	
nádraží	a	vyprávěl,	že	jede	ke	svému	pluku	v	domovské		Mladé	Boleslavi	a	že	
pluk	asi	půjde	ihned	na	frontu	do	Haliče.	
	 Od	té	doby	nejsou	o	Gellnerovi	žádné	zprávy,	u	pluku	byl	od	13.	září	1914	
veden	jako	nezvěstný.	Nejpravděpodobnější	je,	že	se	zhroutil	vyčerpáním	na	
pochodu	do	pozic	a	zůstal	někde	ležet	v	příkopu.	Po	válce	se	doufalo,	že	se	
ozve	z	některého	zajateckého	tábora,	ale	marně.	Gellner	byl	jediný	legitimní	
dědic	satirika	Karla	Havlíčka	Borovského.	Také	výborně	kreslil,	v	době	poby-
tu	v	Paříži	jej	satirické	kresby	docela	slušně	uživily.	V	Brně	žil	od	roku	1911	
běžným	občanským	životem;	bohémských	způsobů,	které	mu	zabránily	v	do-
studování	vysoké	školy,	zcela	zanechal.	Psal	i	prózu,	humorné	epické	básně	 

Autoportrét Františka Gellnera           





a	také	překládal.	V	Lidových	novinách	měl	na	starosti	nedělní	přílohu	Večery.	
Značná	 část	 básní	 pro	Lidové	noviny	 se	 zabývá	Brnem	nebo	brněnskými	
událostmi:	například	Poslední	rytíř	je	o	Kraví	hoře,	Řečkovice	o	tamní	aféře	 
S.	K.	Neumanna.	

	 Čtenáři	vzpomínek	Jaroslava	Seiferta	Všecky krásy světa si	jistě	vzpomenou	
na	kapitolu	Ten	nejkrásnější.	Jak	známo,	Seifertova	kniha	vzpomínek	měla	
zajímavé	osudy,	o	kterých	se	dovídáme	z	ediční	poznámky	ve	vydání	z	roku	
1992.	Poprvé	 tiskem	vyšla v	exilu	v	 září	 1981,	domácí	 cenzurované	vydání	
vyšlo	 v	nakladatelství	Československý	 spisovatel	 podle	 tiráže	 1982,	 ale	 ve	
skutečnosti	v	březnu	1983.	První	úplné	domácí	vydání	vyšlo	v	Československém	
spisovateli	v	roce	1992,	editory	byli	Rudolf	Havel	a	Marie	Jirásková.	
	 Kapitola	Ten	nejkrásnější	se	týká	ankety,	ve	které	měli	spisovatelé	odpo-
vědět	na	 otázku,	který	dopis	 z	 těch,	 jež	 v	 životě	dostali,	 pokládají	 za	nej- 
krásnější.	Měli	 jej	 zapůjčit	nebo	poslat	opis	Heleně	Branaldové,	 redaktorce	
nakladatelství	Albatros.	Seifertův	nejkrásnější	dopis	byl	 od	 Jiřího	Mahena.	 
Byla	to	obhajoba	poezie	proti	komusi,	kdo	zastával	názor,	že	poezie	je	v	mo-
derní	 době	 zcela	 zbytečná,	 že	 je	 to	 „romantický	přežitek	 a	 bědný	 odkaz	 
minulosti“.	Nějaký	„muž,	Mahenův	přítel“	 chtěl	hned	 za	 války,	krátce	po	
Mahenově	smrti,	vydat	svazek	Mahenovy	korespondence.	Seifert	mu	dopisy	
poslal	po	Halasovi,	aniž	znal	jeho	jméno.	Když	po	letech	(Halas	už	byl	mrtev)	
Štěpán	Vlašín	a	Jiří	Hek	chtěli	skutečně	vydat	soubor	Mahenovy	korespon-
dence,	ukázalo	se,	že	toho	muže	nikdo	nezná.	Vlašín	se	obrátil	na	paní	Mahe-
novou	a	ta	podle	Seiferta	sdělila,	že	onen	muž	už	zemřel	a	v	jeho	pozůstalosti	
dopisy	nalezeny	nebyly.	
	 Při	 jedné	ze	svých	návštěv	u	paní	Mahenové	 jsem	se	k	 této	věci	vrátil	 
a	zeptal	se,	zda	se	snad	tyto	Mahenovy	dopisy	Seifertovi	už	neobjevily	a	jak	
se	jmenoval	onen	tak	málo	dbalý	člověk,	jemuž	byly	svěřeny.	Paní	Mahenová	
se	 na	 věc	 dobře	 pamatovala,	 ale	 s	 určitostí	 na	můj	 dotaz	 neodpověděla.	 
Prý	jediný,	kdo	to	mohl	být,	byl	pan	Fischer,	už	také	zemřelý	manžel	Nezva-
lovy	sestry	Vlasty.	Ten	ztratil	také	další	část	korespondence	mezi	Mahenem	 
a	Nezvalem:	byly	to	dopisy	dosud	neotištěné	a	veřejnosti	neznámé.	

 





Vzpomnka Dalibora Chalupy
ha na kr a fl ová

	 Dalibor	Chalupa	 (1900–1983)	byl	 v	 roce	 1939	 téměř	 čtyřicetiletým,	 již	
zkušeným	rozhlasovým	pracovníkem	(od	roku	1934	byl	vedoucím	literárně-
-dramatického	 oddělení	 brněnského	Radiojournalu).	 Jeho	 činorodá,	mno-
hostranná	osobnost	se	nemohla	s	Jiřím	Mahenem	nepotkat,	na	to	bylo	Brno	
příliš	malé.	V	druhé	půli	dvacátých	 let	Chalupa,	původní	profesí	pedagog,	
spolupracoval	 s	poloamatérským	divadelním	 souborem	Akademická	 scéna:	
inspirovala	 se	 populární	 novinkou	 –	 pražskými	 inscenacemi	 Voskovce 
a	Wericha.	Jiří	Mahen	tento	soubor	znal,	mladí	se	s	ním	v	začátcích	přišli	poradit	
jako	s	respektovaným	dramaturgem	brněnského	Národního	divadla.
	 Vyzkoušev	múzu	básnickou	a	divadelní	zvolil	Chalupa	nakonec	rozhlas	 
a	zde	se	stal	jedním	z	tvůrců	tzv.	brněnské	rozhlasové	školy,	která	vytvářela	
specifický	 jazyk	nového	média	 a	postavila	 v	 té	době	brněnskou	 stanici	na	
první	místo	v	republice.	Chalupa	je	tvůrcem	žánru	radiofejetonu.	Proslul	do-
kumentárními	pásmy,	kombinujícími	průvodní	 slovo	 s	 autentickými	 zvuky	 
a	hudbou	(a	byl	první,	kdo	takový	tvar	vytvořil),	připravoval	neobvyklé	repor-
táže	(z	výtvarníkova	ateliéru,	textilní	továrny,	ze	dna	Macochy	nebo	z	letního	
tábora	–	tehdy	vzbudilo	ohlas,	že	při	vysílání	ležel	na	louce).	Inicioval	i	první	
přímý	přenos	hry	Osvobozeného	divadla,	a	to	z	brněnského	Divadla	na	výsta-
višti	(Ostrov Dynamit,	1932).	
	 V	Chalupově	pozůstalosti,	uložené	v	Oddělení	dějin	literatury	Moravské-
ho	zemského	muzea,	najdeme	dva	mahenovské	dokumenty:	rozhlasový	ne-
krolog	a	text	rozsáhlejší	vzpomínky	na	setkávání	s	touto	osobností.	Všimněme	
si	 prvně	 jmenovaného.	Nekrolog	 je	 psán	 strojem,	 s	 autorskými	 opravami,	
vpisky	i	s	označením	řečnických	pauz.	Je	datován	24.	5.	1939.	V	úvodu	Chalu-
pa	vzpomněl	nedávného	setkání	–	Mahenova	vystoupení	před	rozhlasovým	
mikrofonem	v	roce	1938	u	příležitosti	desátého	výročí	úmrtí	Rudolfa	Těsno-
hlídka.	Tento	projev	byl	naštěstí	zaznamenán	na	gramofonovou	desku.	





	 Dalibor	Chalupa	 navá- 
zal:	„Již	jen	vzpomínáme	na	
mužnou	melodii	 a	 rytmus	
jeho	řeči,	na	mluvu,	v	níž	se	
střídala	 překotná	 prudkost	
s	melancholickou	kantilénou,	
tvrdost	s	něhou,	bezvýhrad-
ný	protest	s	laskavým	a	srdeč-
ným	přitakáním.	A	tento	hlas	
hovořil	písmáckou	moudros-
tí	i	věčným	odbojem	mládí,	
byla	v	něm	hluboká	vážnost	
odpovědnosti,	 ale	 byl	 také	
schopen	 tónů	 žertovných,	
někdy	dobromyslných,	jindy	
zase	zahořklých,	i	ironických.	
Ale	 i	 pod	 bouří	 chvělo	 se	
vždy	 tiché	 srdce,	 za	 štítem	
bojovníka	byl	 skryt	 člověk	
laskavý	 a	milující.	 Co	 vše	
bylo	 v	 tomto	 hlasu,	 jehož	
ozvěna	se	k	nám	bude	stále	
vracet!	A	Mahen	rád	hovořil	
a	dovedl	také	mluvit,	před-
nášet,	kázat.	Věřil	v	moc	ži-
vého	slova.“	
	 Snad	i	proto,	říká	Chalu-
pa,	si	posléze	zamiloval	roz-
hlas,	byť	mu	nejprve	nevěřil,	
ba	obával	se,	že	pod	jeho	vli-
vem	ubyde	čtenářů.	Ale	po	
zkušenostech	svůj	názor	ko-
rigoval:	„(…)	stal	se	pozorným,	
vděčným,	kritickým	a	inici-
ativním	posluchačem,	který	
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temperamentními,	úsečnými	větami	dopisů	vyjadřoval	občas	svoji	spokojenost,	
nebo	odlišné	mínění.	Také	včera	jsme	očekávali	jeden	z	těchto	listů,	neboť	
jsme	 věřili,	 že	 naslouchal	 dramatizaci	 Šrámkova	 „Stříbrného	 větru“,	 dílu	 
autora	jemu	nejbližšího,	citově,	i	myšlenkově	nad	jiné	spřízněného.	A	zatím	
nás	zdrtila	zpráva,	že	Mahena	již	není,	že	jeho	tiché	srdce	odvanul	Stříbrný	
vítr	věčné	touhy,	věčného	mládí	a	velkého	žalu.“
	 Jiří	Mahen	bude	chybět	všem,	soudí	pisatel,	a	vyjmenováním	všech	spo-
lečenství,	která	na	Mahena	vzpomenou,	mimoděk	odhaluje	šíři	jeho	působe- 
ní:	vybaví	si	ho,	byť	matně,	dávní	studenti,	 svědkové	 jeho	krátké	učitelské	
epizody;	 jasněji	 pak	kolegové	novináři	 a	 samozřejmě	 literární	 souputníci,	 
„poslední	postavy	jeho	slavné,	ale	čímsi	prokleté	literární	generace“;	vděčně	
vzpomínají	 „jeho	věrní	 literární	přátelé	mladších	pokolení,	 k	nimž	Mahen	 
lnul	 otcovsky	 i	 kamarádsky“.	 „Ale	 toho	Mahena	 nejznámějšího,	 člověka	 
a	 básníka,	 nabitého	 živelnými	 přírodními	 silami,	 stále	 zápasícího,	 znovu	 
a	 znovu	 se	 obrozujícího	 a	 rozkvétajícího,	 všude	pomáhajícího	 a	 radícího,	 
někdy	plného	protikladů,	 ale	 vždy	hýřícího	nápady	 a	návrhy	na	 rozřešení	 
divadelní	otázky	nebo	na	kulturní	uspořádání	všeho	našeho	života,	buditelsky	
zaníceného	a	něžně	i	vášnivě	zahleděného	do	tváře	přírody,	národa	i	prostého	
lidského	bytí,	toho	Mahena	vidí	a	slyší	dnes	nejen	celé	Brno,	jehož	byl	živým	
svědomím,	ale	celá	Morava	a	jistě	celý	český	kulturní	svět.“
	 Závěr	zní	tónem,	jaký	dnes	již	neslyšíme	ani	v	novinách	nečteme.	Žurnalisté	
oné	doby	 ještě	 dovedli	 užít	 vkusného,	 nefrázovitého	patosu	 a	 posluchači	 
i	čtenáři	ho	nepovažovali	za	zbytnou	okázalost,	nýbrž	za	patřičné	vyjádření	
přirozené	úcty:
	 „Vy,	herci	našich	divadel,	představitelé	postav	jeho	dramat,	i	vy,	venkovští	
ochotníci,	vy,	čtenáři	jeho	veršů	a	próz,	vy,	studenti	a	děti,	které	jste	se	doved-
ly	zasnít	nad	jeho	pohádkami,	vy,	naši	knihovníci	i	návštěvníci	jeho	brněnské	
knihovny,	vy,	osvětoví	pracovníci,	vy,	tiší	rybáři	na	březích	našich	řek	i	mořských	
zátok	Jugoslávie	a	vy	všichni	bezejmenní,	kteří	věříte	v	plnost	a	poslání	lid-
ského	života,	vězte,	že	jeden	plodný	život	se	skončil.	Nenaplněn,	nedosloven.	
Bloudí	 tu	 jen	v	ozvěnách	 zbojnické	výsknutí	 Janošíkovo,	písmácké	horlení	
studentovo,	hlasy	odvahy	a	mládí	a	potom	již	jen	tiché	šumění	řeky	Věčnosti.	
Na	 šedesát	 svazků	knih	 jeho	díla	 lyrického,	dramatického,	polemického	 a	
odborného	klademe	snítku	vavřínovou,	na	srdce	zmučené	lehké	odpočinutí.	
Sbohem,	Jiří	Mahene!“





Krajiny Jiho Mahena
Ja n laci na

IV.  SloVácko

	 „Půjdu	na	 to	Slovácko	 zas	 a	 zas,“	 vyznal	 se	 Jiří	Mahen	v	květnu	1910	 
Miloši	Jiránkovi	(1875–1911).	S	tímto	postimpresionistickým	malířem	a	výtvar-
ným	kritikem	ho	sbližoval	 společný	zájem	o	zbojníky,	 zejména	o	 Jánošíka,	 
i	o	zpěvnou	a	květnatou	krajinu	moravsko-slovenského	pomezí.	Jiránek	ji	znal	
již	dříve,	Mahen	ji	objevoval	v	letech	1907–1910,	když	působil	jako	středoškol-
ský	profesor	–	suplent	v	Hodoníně	a	Přerově.	A	na	severním	okraji	Slovácka	
–	v	Nezdenicích	a	Bojkovicích	–	o	prázdninách	roku	1910	poprvé	spatřil	i	svou	
budoucí	ženu,	tehdy	čtrnáctiletou	dívku	Karlu	Haselmannovou.	
	 Mahenovou	krajinou	srdce	se	však	stalo	především	Horňácko:	kopcovitá	
krajina	kolem	deseti	vesnic	severně	od	hlavního	bělokarpatského	hřbetu	s	nej- 
vyšší	Velkou	Javořinou	(970	m).	Právě	tady	–	na	Javořině,	ve	Velké	nad	Veličkou,	
Javorníku,	Vápenkách	a	ve	Lhotkách	(dnes	Nová	Lhota)	–	se	opakovaně	od-
dával	velkolepému	kvasu	života	zdejší	přírody	a	 lidí.	Svědčí	o	tom	nejedna	
stránka	ve	sbírce	sta	rozjímavých	próz	Díže	(1911).	Začněme	třeba	od	lesa:	
	 „Tam	hore	na	Javořině	mám	několik	svých	buků…	Lehni	si	pod	takový	
buk	–	musíš	zmalomyslnět...	vždy	jsem	si	myslíval,	že	buk	je	obrazem	síly. 
A	on	je	zatím	myšlenka	nad	myšlenku,	filozofie	sama.	Vydržím	pod	ním	ležet	
a	sedět	celý	den	a	přemýšlet	o	svém	životě,“	ztotožňuje	se	Mahen	s	bukovým	
bělokarpatským	lesem	v	próze	Začátek	románu.	
	 Přemýšlíme-li	 o	 tom,	proč	 je	 tato	 část	 karpatského	oblouku	nazývána	 
Bílou	(aniž	by	byla	celá	z	vápence),	uvědomíme	si,	že	spíše	než	kvůli	bělavým	
bukovým	kmenům	je	to	zřejmě	díky	loukám.		Hýří	sice	všemi	barvami,	ale	ta	
bílá,	sváteční	 jak	na	zdejších	výšivkách,	přece	 jen	občas	nápadně	převládá.	
Bělokarpatské	 louky	 jsou	dodnes	 svou	květnatostí	 cosi	 výjimečného,	 a	 tak	 
není	divu,	že	i	Mahen	se	jim	oddal	–	obdivuje	je	zejména	v	prózách	Divočák,	
Slovácká	louka	a	Kosci.	





	 „A	to	všechno	pro	vás,	vy	trávy	a	vy	louky	na	Jazevčách,	požehnané	mezi	
všemi	 lúkami	 slováckými!	To	pro	vás,	pro	vás	 jenom	 jsem	dnes	ve	vzácné	
náladě,	v	níž	se	to	koupe	lépe	než	v	moři!“	jásá	básník	a	pokračuje:	„Chtěl	
bych	vás	nějak	popsat,	aby	i	moje	milá	v	dálce	viděla,	jak	jste	opravdu	krásné!“	
A	vzápětí	představí	přes	třicet	bylin	–	od	vítodu	a	bělozářky	přes	„žlutý	národ“	
omanu,	prasetníku	a	kozí	brady	až	po	převzácnou	orchidej	tořič	pavoukovitý.	
Na	středoškolského	profesora	češtiny	a	němčiny	velice	slušné	botanické	zna-
losti!
	 Za	století	od	Mahenových	toulek	Slováckem	byly	o	této	výjimečné	krajině	
a	jejích	lidech	vydány	mnohé	etnografické	i	přírodovědné	(zejména	botanické)	
spisy.	Napovídají,	že	pojmy	folklor	a	flóra	jsou	zde	souznačné.	Roku	1980	byly	
Bílé	Karpaty	od	Strážnice	na	jihozápadě	po	Valašské	Klobouky	na	severový-
chodě	vyhlášeny	chráněnou	krajinnou	oblastí.	Šest	let	nato	byly	dokonce	za-
řazeny	do	 celosvětové	 sítě	 biosférických	 rezervací	UNESCO,	 a	 to	 přede- 

Zachmuřený podvečer nad údolím Veličky u Nové Lhoty. Foto: Jan Lacina





vším	kvůli	 zdejším	orchidejovým	 loukám.	Profesionální	botanici	 zjistili,	 že	 
v	nich	lze	na	čtverci	o	straně	čtyři	metry,	tedy	na	16	m2,	najít	až	105	druhů	
bylin	 a	 trav,	 což	 je	 světový	 rekord!	K	nejznámějším	z	bělokarpatských	 luk	
patří	i	ty,	které	jsou	na	ploše	téměř	sta	hektarů	chráněny	v	národní	přírodní	
rezervaci	Jazevčí	u	Javorníku,	tedy	Mahenovy	louky	„Na	Jazevčách“.	
	 Vydali	jsme	se	na	ně	před	polovinou	července,	doufajíce,	že	je	těsně	před	
senosečí	zastihneme	ještě	v	plném	květu.	Toužili	jsme	vstoupit	mezi	stébla	 
a	květy	za	rosy,	při	měsíčku,	tak	jak	do	nich	vešel	spolu	se	zpívajícími	kosci	
před	stoletím	Mahen.	Jenže	po	oslnivě	slunném	dni	již	v	podvečer	se	nebe	
nad	Petruchovou	dolinou	chmurně	zatáhlo,	mračna	pohltila	nejen	měsíc,	ale	 
i	 lesy	 na	 hřbetech	 a	 louky	na	 stráních.	 Spustil	 se	 chladný	 a	 vleklý	 déšť.	 
Místo	rozkoše	podnebeského	spaní	v	lukách	bylo	nutno	zvolit	stísněnost	stanu.	
A	do	zmáčených	luk	se	ani	po	ránu	nedalo	vejít.

Bukový les pod Velkou Javořinou. Foto: Jan Lacina





Květnaté louky v národní přírodní rezervaci Jazevčí u Javorníku. Foto: Jan Lacina





	 O	dva	týdny	později	–	za	pěkného	počasí	–	byly	již	louky	v	Jazevčí	z	větší	
části	pokosené.	Ochránci	přírody	však	moudře	ponechali	široké	pruhy	k	vyse-
menění.	A	třebaže	léto	pokročilo	k	svému	vrcholu,	dosud	zde	kvetlo	či	dokvé-
talo	přes	čtyřicet	druhů	rostlin.	Uveďme	alespoň	některé.	Místy	převažující	
bílý	ráz	dávaly	lukám	hladýš	širolistý,	smldník	jelení,	bělozářka	větvitá	a	ze-
jména	 jarmanka	 větší.	Modře	kvetly	 zvonky	klubkatý,	 broskvolistý	 i	 roz- 
kladitý	a	černohlávek	velkokvětý.	Z	 růžových	až	nafialovělých	květin	 jsme	
zastihli	například	chrpu	luční,	bukvici	lékařskou,	hvozdík	pyšný	i	kartouzek,	
srpici	barvířskou,	kakost	krvavý	a	jehlici	trnitou.	A	samozřejmě	že	nechyběly	
žluté	květy	svízele	syřišťového,	kozí	brady,	zlatobýlu	a	omanu	vrbolistého...	 
Na	rozdíl	od	Mahena	jsme	již	nezastihli	nejen	tořič,	ale	ani	vstavače	(Mahen	
odtud	uvádí	čtyři	druhy!),	ani	len	žlutý.	A	záhadou	zůstávají	tři	druhy,	které	
básník	uvedl	pod	lidovými	jmény	–	totiž	„tichoučká	nouzička“,	„kolice	smut-
ná“	a	„tabačka“.	
	 Mnohé	se	v	krajině	Slovácka	od	dob	Mahenových	změnilo.	Louky	sice	
zůstaly	–	alespoň	v	rezervacích	–	stejně	květnaté,	ale	na	voňavé	seno	z	nich	
není	 odbyt.	 Staré	 roubené	 seníky	 v	Petruchově	dolině	 zůstávají	 prázdné.	 
Dodnes	jsou	Bílé	Karpaty	harmonickou	krajinou,	mozaikou	bukových	lesů,	
luk	a	pastvin	s	rozptýlenými	stromy,	ve	stráních	roztroušených	střech	kopanic.	
Ale	již	jen	sotva	–	mimo	prostředí	folklorních	souborů	a	festivalů	–	zaslechne-
me	zpívat	kosce.	
	 Divoká	 radost	a	vzápětí	 stesk	po	dávných	časech,	 touha	až	 trýznivá	po	
čemsi	čistém	a	krásném,	zde	dodnes	střídavě	doléhají	na	pěšího	tuláka.	A	chce	
se	v	objetí	se	zdejšími	hudci	ze	všeho	vyzpívat	a	vyzpovídat.	V	objetí	i	s	Jiřím	
Mahenem,	který	tu	ponechal	nesmazatelné	stopy	už	proto,	že	se	právě	této	
krajině,	jež	čistí	duši,	vyznal:
	 „Hory,	moje	hory!	Proč	jsem	se	mezi	vámi	nenarodil	a	nesmím	mezi	vámi	
zůstat?	...	Hej,	tu	někde	je	život	tak	krásný,	že	za	kus	půdy	a	trochu	bývání	
někde	na	stráni	dovedl	bych	dát	celou	svou	literární	kariéru!“





Z dlny Jiho Mahena 

	 Jako	doplněk	k	studii	o	Mahenově	sbírce Duha	a	její	dobové	recepci	otis-
kujeme	tři	básně	z	této	sbírky:	Dopis,	Melancholii	a	Červen.	První	dvě	tvoří	
součást	prvního	oddílu,	kdežto	Červen	pochází	až	z	pátého	bloku,	proto	má	
také	jiné	ladění.	Otištěním	této	trojice	navazujeme	na	Milíř	14/2012,	v	němž	
byly	z	Duhy	publikovány	básně	Rozhodný	okamžik,	Žárlivá	píseň	a	Hlas	života.	
Z	Mahenovy	dílny	dále	vybíráme	fejeton	Interview,	původně	otištěný	v	Lido-
vých	novinách	24.	listopadu	1911.	Je	převzat	z	drobné	publikace	Tyátr pod čarou 
(2001),	kterou	sestavil	Jaromír	Vavroš	pro	78.	část	svého	cyklu	Brunensia	sub	
tegulis	 aneb	Čtení	na	půdě,	 realizovaného	v	Mahenově	památníku.	Podle	
Vavrošových	 slov	 jde	 o	 rozhovor	 situovaný	do	kavárny	brněnského	hotelu	 
Slavia.	 Jeho	 aktéry	 jsou	 redaktor	Lidových	novin	 (tedy	Mahen)	 a	 fiktivní	
operní	a	komorní	pěvec	Herold	z	Prahy,	přičemž	se	v	něm	odráží	tehdejší	stav	
českého	divadla	v	Brně.	Uvedený	fejeton	je	jedním	z	Mahenových	fejetonis-
tických	textů,	jež	jsou	napsány	divadelními	formami,	dosud	nebyly	přetištěny	
v	žádné	knize	a	kulturní	veřejnosti	i	badatelům	jsou	de	facto	neznámé.	

(jp)    

DOPIS 

Můj příteli, jak lehko vyčítati 
lze člověku, že zbaběle se vzdal! 
Tvé psaní horlí, po východu volá 
a plné práci, která jenom zpola 
se povedla, jak ještě náš by planul 
kdes ideál… 

Jak nemocný si připadám dnes zase, 
když píši ti… Já cítím příliv sil, 
leč nevím, jak a kterak vše to říci, 

já mluvit moh´ bych věcech o tisíci, 
leč nechci, že jsem klidnou času práci 
snad pochopil. 

Mé staré snění, už jsem myslil věru, 
že na něm pranic, pranic nedříme! 
Ty budíš je – a já si lidsky říkám – 
snad zas nás možná nedovede nikam, 
leč budiž tedy! Zase zakotvíme, 
kde musíme – !  





ČERVEN 

Toť měsíc síly, zemí probila se 
všech barev přívalem,
a nyní slávou kypí, hřmí a duní 
v zmužnělém srdci tvém. 

Kam koniklec, kam sasanky se skryly – 
zvěst jara lákavá? 
Kol žito písní statečnou se vlní 
a třešeň dozrává… 

A dálky, dálky, jakým teplem vábí – 
až hlava poklesá! 
Jak zahrada, v níž houpají se víly, 
se níží nebesa. 

Kraj bohům v rukou jako prapor slávy 
se chví a třepotá… 
Ten prapor vem a s ním, co všechno dá ti 
teď síla života – !  

MELANCHOLIE 

Za šera, za šera, za šera 
slyš, jak ty varhany hučí… 
Nějaká světice šílená 
touhu svou písní tou mučí – 
varhany hučí a hučí    

Za jitra, za jitra, za jitra 
slyš, jak ty varhany lkají – ! 
Zní to, jak děcko by plakalo – 
spíš? – zní to po celém kraji – 
slabounce po celém kraji… 

Večere, večere, večere, 
ještě ty varhany znějí? 
Ještě dál hraje ta šílená, 
neklesly ruce už její, 
bezkrevné ručičky její? 

Půlnoc… A slyš, teď ty varhany 
umlkly – opravdu mlčí – ! 
Mrtvo – to mrtvo…! Ne, slyš jen, ó slyš 
– 
Do dálek bezcitná země se táhne 
a jako děvka se usmívá na tě… 





INTERVIEW 

 Dal jsem se sice ohlásit na desátou hodinu ranní, ale poněvadž jsem zvěděl, že 
Mistr hodlá odejeti hned dopoledním rychlíkem ku Praze, zaběhl jsem si raději do 
Slavie po deváté, abych ničeho nezmeškal. Mistr snědl právě znamenitou kávu se 
znamenitější brněnskou houskou, a proto byl ve vážné a upřímné náladě. Sotva jsem 
vešel, vyšel mi slavnostně vstříc, podal mi ruku, usmál se a já začal: 
– Mistře, bylo mi uloženo, abych se vás zeptal, jak se panu c. k. komornímu pěvci 
Heroldovi u nás líbilo.   
– Děkuji, ušlo to! 
– To by ovšem byla pro nás malá poklona. Jsme zvyklí větším, a proto dovoluji si 
ptát se vás: Nelíbilo se vám snad něco? 
–  Děkuji! 
– Ah, Mistře, takhle z vás nebude mít náš žurnál ani obecenstvo velikou radost, 
rozohněte se, rozvášněte se, jako jste byl ohnivý v Carmen a vášnivý v Nížině: snažně 
vás o to prosím! 
–  Budiž! Co tedy vlastně chcete? 
– Ptal jsem se vás, Mistře, jak se vám u nás líbilo? 
– Bylo to velikolepé, nádherné, uchvacující a osvěžující! 
– Není-li pravda – hned vám to jinak sluší! 
– Děkuji! Dámy byly okouzlující, představení oslňující a pan ředitel – 
– Neplakal? 
– Neviděl jsem. Prosím vás, to byla nějaká bouře potlesku! Jak živ jsem něco po-
dobného nezažil a zpíval jsem už ledakdes na božím světě! Vy Moravané máte 
skutečně něco elementárního v sobě: jak to najednou vybuchlo – měl jsem z toho 
zrovna strach! Ten provaz u opony má už tolik uzlíčků na sobě, že jsem se obával, 
aby opona se nezřítila do orchestru. Ale bylo to živelní, úžasné, ohromující. – To vždy 
tu tolik tleskají? 
– Ne vždycky stejně, Mistře. První čtvrtka – 
– Jaká čtvrtka? 
– Abonenti první čtvrtky, Mistře! 
– Ah! 
– První čtvrtka tleská nejněžněji, druhá nejelegantněji, třetí nejduševněji a čtvrtá 
netleská vůbec. Při ní totiž sedávají v řadách sotva tři lidé a ti obyčejně po prvním 
aktu chodí do hospody na pivo, tak jim bývá v divadle smutno… 
– Jakže – ve vašem divadle že někdy bývá smutno? 





– Ano, Mistře, a nemusí se ani hrát Mlynář… 
– Dovolte, co si publikum svého divadla neváží? 
– A jak se vám zamlouvalo, Mistře? 
– Byl jsem unešen… 
– To věřím… 
– Ten majestátní vzhled mne přímo ohromil – 
– Mistře, dovolte, abych si to se slzami v očích napsal: majestátní vzhled našeho 
divadla vás o-hro-mil…
– Ano, pane, atrium vašeho divadla je báseň. 
– Mistře, smím vám padnout za to k nohám? 
– Padněte, nepadněte: jedním slovem, pane – to je divadlo! 
– Slyšel jsem, že jste na jeviště kráčel třesoucí se nohou? 
– Ah, pane, vaše jeviště! Dal jsem si je svým fotografem, kterého s sebou vozím, 
hned vyfotografovat! Je skutečně ideální. Viděl jsem už ledajaké scény, ale na vašem 
jevišti byl jsem na chvíli pod tíží dojmů trochu – 
– To vám věřím!
– Ta hloubka scény! 
– A ta šířka!
– To praktické rozdělení kulis! 
– A jak se vám zamlouvaly naše dekorace? 
– Jsou jednoduché, navýsost jednoduché, ale uchvacující svou prostotou. A to pu-
blikum jakou musí mít fantazii! Dva stromy a ono vidí les, na zemi dají se dva 
kameny a vidíte hned rybník – prosím vás, co dáváte do královských komnat? 
– Dva fodely a tabulku „Kouřiti zapovězeno!“ 
– A stačí to už? Jaké obdivuhodné publikum! 
– Jak se vám líbila mašinérie naší scény? 
– Je v každém směru dokonalá. Ah, přál bych si jednou vyzkoušet ji ve staré něja-
ké romantické opeře – jaká by to byla rozkoš svěřit se jí v úplné důvěře! 
– Jak se vám líbily šatny? 
– Jsou skutečně pravými šatnami a sedí se to v nich tak příjemně. Herec nerušeně 
může si v nich v naprostém klidu za tři minuty zopakovat svou roli, pak jenom 
něžný zvoneček cinkne a vy jdete za povinností v plné svěžesti duševní i tělesné. 
– Ehm, ano, promiňte Mistře, někdy prý za kulisami táhne – zpozoroval jste něco? 
– U všech ďáblů, kdo to nažvanil? Několik herců mělo sice za oponou kolem tváří 
šátky, ale to byli lupiči do Carmen, o průvanu nedá se vůbec mluvit. 
– Myslíte tedy, že naši herci nemohou si na nic stěžovat? 





– Stěžují-li si, jsou zbytečnými rebelanty, řekněte jim to. 
– Děkuji! Vyřídím! A co jste říkal, Mistře, divadlu? 
– Hledišti? Pane, smím vám poklepnout na rameno? – To je hlediště! 
– Viďte? 
– Člověk se rozkročí, zapěje a hledištěm hřmí to jako lavina. Ideální akustika! A 
ta velikost divadla a ty řady umělecky vyzdobených loží a křesel! Neměl jsem už 
dávno takové trémy před zářícím domem a sedícím v něm publikem jako tady! 
– Co jste říkal oponě? 
–  Je hluboce moderní. Poslouchejte, řekněte mi, proč má ten Apollo mezi těmi 
Múzami zdviženou ruku? 
– Nevím, Mistře. To je záhada jako s tím levhartem…
– S jakým levhartem? 
– Což jste ho neviděl? Žere už na oponě na dvanáctý rok nějakého andělíčka, ale 
ještě ho nesežral… 
– Podívejme se! A to on snad se bojí osmnácti Múz. 
– Osmnácti? 
– Ano, viděl jsem jich potom ještě devět na ulici. 
– Ach, všiml jste si tedy i umělecké výzdoby našeho divadla i venku? 
– Řekněte mi, který génius to tam vytvořil? 
– Ach, pane, toť národní tajemství. Viděl jste však i nápis nad Múzami? 
– Neviděl. 
– Je namalován černou křídou pod trubkou nad okny garderoby, ale nelze ho už 
přečíst: Národ sobě. 
– Jak ušlechtilé a skromné! Kolik je hodin? 
– Tři čtvrti na deset. Mistře, smím se vás ještě na něco zeptat? 
– Ptejte se, ale rychle! 
– Mistře, kdo se vám líbil z personálu divadelního nejvíce? 
– Balet! 
– Myslíte to opravdu smrtelně vážně? 
– Ano, pane! Váš balet má něco nepopsatelného do sebe, co se nedá vyjádřit.  
Odpusťte, viděl jsem už všelijaký balet tančit, viděl jsem pařížský balet, viděl jsem 
balet Královské opery v Londýně, viděl jsem Karsavinovou s Nižinským, ale ti 
všichni, jak se mi teď zdá, příliš přehánějí. Váš balet je umění samo. Divil jsem se, 
vida čtyři dámy řítit se na jeviště, aby tam jaksi poskakovaly, ale když jsem bedli-
věji přihlédl, můj údiv neznal mezí. Ty jejich graciézní poskoky vzbouzely ve mně 
cosi helénského, jejich úsměvy vzbouzely ve mně cosi francouzského, jejich vášeň  





žhnula italsky a španělsky se projevovala a přitom při všem bylo něco tak rusky 
lidského, že jsem slastí zavřel oči… 
– Ach, Mistře, zavíráme je slastí i my! 
– Rád vám věřím. Hledal jsem tanečního mistra, ale měl prý dovolenou. 
– Ach, Mistře, dal se vám zapřít. Stál dole v přízemí a hltal vaše pohyby a zítra 
už bude jimi básnit náš balet v novém tanci hořký tanec vzpomínek za vámi. 
– Promiňte, jsem tak dojat!
– Mistře, snad nepláčete?
– Ach, pane, kdybyste věděl, jak jsem pohnut v této chvíli!
– Tak vám to udělalo? Jak jste byl spokojen s orchestrem? 
– Byl dokonalý. 
– Přítel Kunc říká – 
– Ach, nějaký kritik – což? 
– Ano, s odpuštěním, říkal, že by toho mělo být v orchestru víc! 
– Muzikantů? A proč? Vždyť já vidím v tom váš zdravý systém jednoduchosti. 
– Máme snad v něm pokračovat, Mistře? 
– Zajisté! Úspěchy v budoucnosti vás rozhodně neminou. Máte k tomu všemu plno 
energie, proč byste se zastavovali na poloviční cestě? A když dnes máte schválně málo 
muzikantů, proč byste po čase to nedotáhli na dva? Podle mého soudu jdete vstříc 
slavným dobám a já už živě vidím před sebou slavnostní představení Libuše, kde 
v orchestru bude hvízdat jediný klarinet a jeden turecký buben tvrdit muziku. Proč 
by to nešlo? 
– Mistře, jste tedy úplně spokojen? 
– Úplně, pane! Je vás tu na Moravě sice málo, jenom nějakých pětadvacet tisíc, ale 
divadlo máte! Co na mne tak hledíte? 
– Mistře, kdo vás to tak o nás informoval? Kdežpak pětadvacet tisíc! Jeden milion 
je nás! 
– Pane! 
– Ano. Jeden milion, osmkrát sto – 
– Pane! Nelžete! Vyhodím vás! To není možno! 
– Tři sta třiatřicet, řekl jsem ještě dříve, než jsem něžně podebrán Mistrovou botou 
udělal smělý, elegantní přemet vzduchem, vyrazil energicky dvéře a dopadl velmi 
šťastně na rohožku pod schody do prvního patra hotelu…
 Ale řekněte mi: což mohu za to, že je nás na Moravě tak málo a že máme v Brně 
takové čarokrásné divadlo, s nímž byl Mistr Herold tolik, ach tolik spokojen?      





Vzpomnky  
na Karlu Mahenovou

Ja na čer ná

	 S	dílem	Jiřího	Mahena	jsem	se	setkávala	od	dětství.	Ve	frontě	na	knihy	
jsme	se	ve	vesnické	knihovně	bavívali	plakátem	Braňte	knihu!,	později	mne	
velmi	 zasáhl	 film	Jánošík,	 po	 okupaci	Československa	pak	hra	Mrtvé moře 
v	podání	 jaroměřských	 ochotníků.	Také	na	knihovnické	nástavbě	 v	Brně	 
o	Mahenovi	byla	řeč.
	 Paní	Karlu	Mahenovou	jsem	viděla	poprvé,	když	jsem	před	mnoha	lety	
nastoupila	do	hlavní	půjčovny	Knihovny	Jiřího	Mahena.	Moje	tehdejší	nadří-
zená	mi	 ji	 s	 tajuplným	výrazem	ukazovala	pouze	 zpovzdálí.	O	několik	 let	
později	jsem	měla	možnost	ji	s	několika	stejně	mladými	kolegyněmi	navštívit	
ve	vilce	na	Mahenově	ulici.	V	pietně	uchovávané	Mahenově	pracovně	nám	
živě	vyprávěla	o	osudech	svého	manžela.	
	 Po	čase	 jsem	se	dostala	na	pobočku	v	Rudišově	ulici	v	 Jiráskově	čtvrti	 
a	tam	paní	Mahenová	chodila	jako	čtenářka,	většinou	se	svou	starší	sestrou	
Marií	Haselmannovou.	Udržovala	 si	 přehled	o	 literatuře,	 sledovala	 časopis	
Světová	literatura,	četla	knihy	z	nakladatelství	Odeon.	Jednou	tam	vedla	spon-
tánní	besedu	o	tehdejším	velkém	bestselleru	–	Posledním kabrioletu	Antona	
Myrera.	Často	hovořila	o	svém	přání,	aby	se	z	vilky,	kde	s	Jiřím	Mahenem	
strávila	poslední	léta	života,	stal	po	její	smrti	památník	s	pobočkou	knihovny.	
Přála	mi,	že	se	mi	uleví,	až	se	čtenáři	přelijí	do	další	pobočky	a	v	Rudišově	
ulici	 už	 nebudou	 takové	 fronty.	Někdy	 jsem	 jí	 dávala	 do	 výlohy	 inzerát:	 
„Dám	koťátko	do	dobrých	rukou“.	
	 Obě	sestry	navštěvovaly	také	premiéry	divadel	a	vernisáže.	Paní	Mahe- 
nová	byla	rovněž	čestnou	členkou	Klubu	přátel	Mahenovy	činohry.	Z	jejích	
rukou	přebírali	 herci	 a	 režiséři	 každoročně	Cenu	diváka,	plaketu	 s	portré- 
tem	Jiřího	Mahena.	V	lednu	1990	mi	na	premiéře	v	Mahenově	divadle	pyšně	
ukazovala	 svého	 synovce	Oldřicha	Haselmanna,	který	 se	po	 letech	v	exilu	 





Karla Mahenová se sestrou Marií Haselmannovou 
Foto: Jiří Rambousek





mohl	zase	volně	vracet	do	své	vlasti.		Ještě	v	únoru	1991	aktivně	besedovala	
s	jubilující	herečkou	Marií	Pavlíkovou	a	zúčastnila	se	i	oslavy	k	výročí	založe-
ní	Knihovny	Jiřího	Mahena.	Vždycky	měla	starost,	co	si	počne	její	starší	sest-
ra,	 až	 ona	 zemře.	Připadala	 si	nemocnější.	Ale	podařilo	 se	 jim	odejít	 skoro	
společně:	nejdřív	odešla	sestra,	krátce	po	ní	–	16.	července	1991	–	paní	Mahe-
nová.
	 Působivým	zážitkem	bylo	v	říjnu	1989	představení	v	Divadélku	na	hradbách	
Tož se nám to přece jen povedlo!	podle	Čapkových	Hovorů s T. G. Masarykem.	
V	první	řadě	uprostřed	seděly	Karla	Mahenová	se	sestrou	a	vedle	nich	Masa-
rykovy	vnučky.	Bylo	vidět,	že	si	dobře	rozumějí.	Když	po	mimořádně	zdařilé	
divadelní	události	 tyto	kultivované	dámy	 ze	 sálku	odcházely,	 bylo	 to	 jako	
pohled	do	lepších	starých	časů	a	příslib	naděje	na	jejich	návrat.





Dovolen u Plitvickch jezer
Ja roM ír vav ro š  

	 Vzpomínky	Karly	Mahenové	na	dovolené	s	Jiřím	Mahenem	vznikaly	pro	
knihu	Život s Jiřím Mahenem	(1978),	kterou	Karla	Mahenová	psala	v	polovině	
sedmdesátých	 let	 na	 podnět	 tehdejšího	 redaktora	 nakladatelství	Mladá	 
fronta	Jiřího	Navrátila.	Jeho	myšlenku	nejprve	odmítala,	ale	nakonec	se	do	
psaní	pustila	tak,	že	rukopis	přesáhl	plánovaný	rozsah.	Před	oběma	editory	
(Janem	Veselým	a	Štěpánem	Vlašínem,	který	pak	ke	knize	napsal	předmluvu)	
stál	problém	jak	text	zkrátit.	Stranou	ponechali	asi	čtyřicet	stran,	jež	vyšly	pod	
názvem	Z	našich	dovolených	v	Brněnském	večerníku	roku	1979.	Tvořilo	 je	
osm	kapitol:	Hvar,	Trpanj,	 Plitvice,	 Zázrak	 dr.	 Fleischera,	 Jižní	Čechy,	 
U	Františka	Hlavici,	Ke	vzniku	hry	Mezi dvěma bouřkami	a	Přátelství	s	Karlí- 
kem	Geržou.	Karla	Mahenová	k	nim	dodala	tento	kratičký	úvod:	
	 „V	knize	mých	vzpomínek	Život s Jiřím Mahenem	jsem	popsala	naše	spo-
lečné	dovolené	v	Trenčíně,	 Jugoslávii,	Francii,	Poděbradech	a	na	Valašsku.	
Uvedla	jsem	v	ní	také,	že	se	do	knížky	nevešly	zážitky	z	dalších	dovolených,	
které	 jsme	spolu	za	dvacet	 let	společného	života	prožili.	Zde	vybírám	tedy	
z	oněch	krásných	chvil,	kdy	jsem	jej	nejvíce	užila,	další	zajímavé	příhody,	jež	
by	mohly	dokreslit	portrét	Mahena	jako	člověka	nebo	které	by	mohly	přispět	
k	objasnění	jeho	názorů	či	vztahů	k	lidem.“			
	 Po	dvaceti	letech	tyto	kapitoly	vynesl	na	světlo	pořad	Mahenova	památ-
níku	Brunensia	sub	tegulis	aneb	Čtení	na	půdě	číslo	51,	nazvaný	Dovolené	
s	Jiřím	a	konaný	dne	15.	září	1998	(texty	pak	vyšly	ve	stejnojmenné	brožurce).	
Hlas	vzpomínkám	Karly	Mahenové	–	byť	nutně	zkráceným	–	propůjčila	he-
rečka	Mahenovy	činohry	Ludmila	Slancová.	Pokud	někdy	dojde	k	novému	
vydání	knihy	Život s Jiřím Mahenem,	uvedené	kapitoly	by	 se	v	něm	mohly	
objevit.	Zde	 z	 nich	 otiskujeme	 vzpomínky	na	 dovolenou	u	 chorvatských	 
Plitvických	jezer.	





 O Plitvických jezerech jsme slyšeli velmi mnoho a byli jsme na ně právem zvěda-
vi. Navštívili jsme je proto dvakrát. Ponejprv když jsme se vraceli roku 1927 z Hva-
ru a podruhé v roce 1929. 
 V roce 1927 jsme jeli ze Splitu nově postavenou drahou Split – Zagreb až do 
stanice Vrhovine – Plitvička jezera. Na nádraží jsme sedli do malého selského vozí-
ku, který nás pomalu a s kodrcáním dovezl do krásné letní krajiny, v níž byla  
Plitvická jezera. Cesta trvala hodně dlouho, než jsme spatřili největší a nejvýše 
položené Proščanské jezero, jehož vody se přelévají do ostatních šestnácti jezer,  
tvořících krásné vodopády. Jeli jsme pak kolem Labudovace, menšího ubytovacího 
hostince, a pak už cíl naší cesty hotel Plitvice nebyl daleko. Ubytovali jsme se trochu 
se strachem, poněvadž jsme věděli, že je tam hodně draho proti Dalmácii. Doufali 
jsme však, že to naše kapsa po tři dny vydrží. 
 Pokoj jsme měli pěkný s vyhlídkou na jezero. Ač jsme byli unaveni a roztřeseni 
nepohodlnou jízdou, přece jsme se hned rozběhli dolů k jednomu z největších jezer, 
k prostřednímu Kozjak. Obešli jsme ho bílou pěšinkou a došli až k dalšímu jezeru 
Milenovac s krásnými vodopády. Potom jsme putovali dál kolem vodopádů Gava-
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novace a Paluderovace a jiných až na konec k hlavnímu plitvickému vodopádu, 
který se řítí po srázných skalách dolů z výše osmdesáti metrů. Hukot zde byl ohrom-
ný a vodní tříšť zasáhla každého, kdo se jen trochu přiblížil. Byli jsme až dojati  
tou přírodní sílou a nesmírnou krásou.
 Za tímto velikým vodopádem šly vody celkem ukázněně pěkným klidným údolíč-
kem. Vrátili jsme se po bílých pěšinkách kolem zelených průzračných vod dolních jezer 
zpět k jezeru Kozjak. Dna jezer byla pokryta vápencem, a proto byla voda tak zele-
ná; každý kmen stromu, který ležel ve vodě, byl od vápence bílý. Vypadalo to trochu 
příšerně, protože kmenů bylo ve vodě hodně, křížem krážem blízko břehů. Šel z nich 
strach, hlavně z té hloubky pod nimi. Na kraji jezer bylo vidět velké raky. Když se po 
pěšince zadupalo, začali odevšad seskakovat a mizet v hloubkách. Nikdy jsem tolik 
raků neviděla. U jezera pod hotelem bylo koupaliště a pronájem loděk. Byla bych se 
ráda koupala, ale přijela jsem z Hvaru se slabým zánětem ledvin, a tak jsem si do 
vody netroufala, Mahen se také nechtěl koupat, když já nemohla. Ale hned jsme si 
vypůjčili loďku a vypluli na jezero, abychom je lépe poznali. Mahen uměl dobře 
veslovat. Protože se ale rád nahýbal a hleděl do vody, vždy jsem měla trochu strach. 
Viděli jsme tam Angličana, který chytal pstruhy s takovým elegantním košíčkem, 
pověšeným na rameni. Byl nám trochu směšný, byl to pravý Angličan – sportovec, 
jací bývají fotografováni ve Sketchi nebo na nějaké rybářské reklamě, naši rybáři tak 
nevypadají. Projezdili jsme jezero Kozjak křížem krážem a bylo nám náramně dobře.     
 Druhý den jsme se pustili na horní jezera, která jsou snad ještě vděčnější. Jsou 
skryta v hustých lesních porostech a jsou malebnější. Kolem jezer a vodopádů  
Galovace a Malinovace jsme se dostali až k hostinci Labudovac. Když vyslovím samo 
slovo Labudovac, slyším v něm šumění vody, vidím zvláštní kouzlo tamější jezerní 
krajiny, s klikatě se točícími chodníčky. Člověk jimi prochází se zatajeným dechem, 
za každým ohybem cesty nachází jiné překvapení. Chvílemi jej uchvacuje smutná  
a temná, chvílemi jásavá a slunečná krása. Nemohli jsme se chůze nasytit, ač mně 
nebylo ještě příliš dobře. Třetí den jsme to prochodili shora a z druhé strany, takže 
jsme poznali Plitvická jezera dokonale.
 Byla bych tak ráda zůstala déle, ale dovolená Mahenovi končila a on byl velice 
přesný v práci, nebyl by si pobyt ani o den prodloužil, stejně nám už také docházely 
i peníze, a tak jsme s lítostí, aspoň já, odjížděli. 
 Když na Plitvická jezera vzpomínám dnes, vidím jen krásný letní den, vidím 
dva šťastné lidi držící se za ruce a nadšeně procházející po úzkých pěšinách, kolem 
těch kouzelných pohádkových vodních ploch. 





Valask odrazit boh
fr a n t i š ek vš et ič k a

	 V	 červenci	 roku	 1938	 se	manželé	Mahenovi	 rozhodli	 pro	 letní	 pobyt	
v	Podťatém	u	Velkých	Karlovic	na	Valašsku.	Doba	zahraničních	pobytů	ustala,	
neboť	společenská	a	politická	situace	se	značně	přiostřovala.	Hostinec	v	Podťa-
tém	patřil	tehdy	Polanským,	stranou	hostince	se	nacházel	samostatný	objekt,	
v	němž	se	manželé	ubytovali.
	 Čas	menších	vycházek	jim	pozměnil	Jan	Kobzáň,	Mahenův	dávný	přítel,	
který	je	navštívil	a	zároveň	pozval	na	Soláň,	kde	již	delší	dobu	bydlel.	Mahen	
a	Kobzáň	měli	k	sobě	odedávna	blízko:	spojoval	je	zájem	o	zbojnickou,	haj- 
duckou	a	jánošíkovskou	tematiku.	Kobzáň	jí	byl	pln,	a	to	nejen	jako	malíř,	 
ale	také	jako	spisovatel.	Už	v	roce	1927	vydal	soubor	O zbojníkoch a o pokladoch 
z moravského Valašska,	roku	1935	pak	baladu	Zbojnícky destament.
	 Kobzáň	zůstal	v	Podťatém	na	noc	a	další	den	se	vydal	s	Mahenovými	do	
protějšího	pásma	hor,	na	Soláň.	Nejprve	na	Čarták	a	pak	na	Kobzáňovu	chatu,	
v	níž	tehdy	pobýval	s	Podešvovými	–	s	malířem	Františkem	Podešvou	a	jeho	
ženou	Marií,	pozdější	spisovatelkou,	která	ve	svých	prózách	vzdala	hold	tomu-
to	 valašskému	kraji.	Mahenovi	 nepřišli	 k	 neznámým,	neboť	 oba	manžele	
znali	už	z	dřívějších	let.	František	Podešva	poznal	Mahena	už	krátce	po	první	
světové	válce.	Ve	 svých	memoárech	Malířův život	 (1973),	 sepsaných	ovšem	 
jeho	manželkou,	podává	výčet	kumštýřů,	kteří	se	tehdy	scházeli	v	jeho	brněn-
ském	ateliéru,	a	dodává:	„Jiří	Mahen	vaříval	na	mém	kanonku	hrnce	řídké	
černé	kávy,	 oháněl	 se	 vervně	pohrabáčem	a	 rozčiloval	 se	nad	brněnskými	
nedostatky.“	
	 Přibližně	v	téže	době	se	s	Mahenem	setkává	i	mladistvá	Marie	Podešvová,	
tehdy	 Jarušková,	 jíž	 básník	 věnoval	 svou	dramatickou	báchorku	Lavička,	 
která	vyšla	roku	1918.	Podešvová	ve	své	próze	Když slunce září	(1978)	vzpomí-
ná,	jak	se	tato	pohádka	stala	jednou	z	jejích	nejoblíbenějších	knih.
	 Podešvovi	v	roce	1938	právě	dohotovovali	svoji	chatu,	která	stála	(a	dodnes	
stojí)	jen	několik	kroků	od	Kobzáňova	útulku.	U	něho	Mahenovi	přenocovali	





a	Podešvovi	jim	v	stěhovací	a	dokončovací	atmosféře	přislíbili,	že	se	v	jejich	
rozměrné	chatě	mohou	v	příštím	roce	ubytovat.	Oba	brněnští	manželé	tuto	
nabídku	uvítali.	V	následujícím	roce	přijela	však	Karla	Mahenová	sama	a	v	čer-
ném.
	 Manželé	Podešvovi	měli	při	návštěvě	Mahenových	plno	práce	se	stěhová-
ním,	 takže	největší	 pozornost	 na	 sebe	 strhával	Kobzáň.	Oba	muži	 znovu	
upadli	do	rozprav	o	zbojnících	a	o	potřebě	tuto	tradici	přiblížit	běžným	lidem.	
Rozprava	 se	dála	 pod	 vlivem	nedávného	 filmového	 zpracování	Mahenova	 
Janošíka	(1910),	které	podle	obou	dopadlo	mizerně.	Oba	měli	na	mysli	jinou	
látku	k	filmovému	ztvárnění	–	prózu	Jana	Misárka	Slavičínského Vlk Krampo-
tů	 (1891).	Mahen	 i	Kobzáň	toto	dílo	obdivovali	a	Karla	Mahenová	ve	svých	
vzpomínkách	uvádí,	že	Vlka Krampotů	považoval	její	manžel	za	naši	nejlepší	
novelu.	Kobzáň	měl	podle	dohody	napsat	filmový	scénář,	válka	však	všechno	
zhatila	a	po	ní	nebyl	o	podobnou	realizaci	zájem.
	 V	hospodě	na	Podťatém	se	často	hovořilo	o	politické	situaci.	Kvůli	ní	se	
naplánovaný	měsíční	pobyt	Mahenových	zkrátil	na	tři	týdny.	Hitlerova	hrozba	
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doléhala	i	do	tohoto	údolí.	A	nakonec	také	dolehla.	Po	obsazení	Českosloven-
ské	republiky	a	vzniku	samostatného	slovenského	státu	se	Podťaté	stalo	po-
hraničním	územím.	Objekt	přifařený	k	Polanského	restauraci	zabrali	němečtí	
celníci,	 kteří	 se	 zde	ubytovali.	Vlastní	 celnice	byla	nedaleko	pod	Velkým	 
Javorníkem.	Vzhledem	k	tomu,	že	ubytovna	byla	pro	jejich	potřeby	nedosta-
čující,	tak	ji	zvýšili	o	přístavbu	v	rakouském	alpském	stylu.
	 Zůstává	 otázkou,	 co	 všechno	 Jiřího	Mahena	 v	 tomto	 valašském	koutě	
fascinovalo	a	co	si	z	něho	asi	odnesl.	Jednou	z	možností,	pomineme-li	půvab	
valašských	kopců,	byla	nejspíše	jména	místních	osad.	Jako	básníka	a	tvůrce	
českého	jazyka	jej	musela	okouzlovat	jména	jako	Podťaté,	Leskové,	Karolinka,	
Halenkov,	Hrozenkov,	Huslenky	a	posléze	Soláň	a	Čarták.	O	posledních	dvou	
Mahen	dokonce	napsal,	že	jsou	odrazištěm	bohů.
	 V	březnu	2016,	 kdy	 jsme	 chatu	 v	Podťatém	navštívili,	 nesla	 sice	 ještě	 
Polanského	jméno,	ale	byla	pustá,	na	prodej.	Krásná	okolní	příroda	a	nádherné	
ticho	nikoho	nelákají.	S	odchodem	uctívačů	tohoto	valašského	kraje	 jakoby	
odešlo	i	cosi	podstatného.	

                                                                                                                 





Dopis Bohuslav Bradbrookov
Pav el ne č a s 

	 V	minulém	čísle	zpravodaje	Milíř	(17/2015)	jsme	uveřejnili	dopisy	a	básně,	
které	posílal	 Jiří	Mahen	 slečně	Malvíně	Smetánkové,	provdané	Nečasové,	
počátkem	20.	století.	V	této	souvislosti	je	vhodné	uvést,	že	o	řadu	let	později	
se	jejich	nejbližší	příbuzní	dostali	do	zajímavého	písemného	spojení.
	 Dcera	Malvíny	Nečasové	a	sestra	PhDr.	Jaroslava	Nečase	PhDr.	Bohusla-
va	Nečasová,	 	 provdaná	Bradbrooková,	 bohemistka,	 anglistka	 a	 významná	
čapkovská	badatelka,	 v	 roce	 1952	 odešla	 do	 exilu	 a	 působila	 na	britských	 
univerzitách	v	Bangoru	a	Cambridgi.	Přestože	se	specializovala	na	anglickou	
literaturu	(zejména	na	román	19.	století),	aktivně	sledovala	aktuální	českou	
literaturu	a	formou	recenzí	o	ní	informovala	veřejnost,	například	v	londýnské	
Slavonic	Review	a	hlavně	v	 literární	 revui	Books	Abroad,	kterou	vydávala	
univerzita	v	Oklahomě	(nyní	pod	názvem	World	Literature	Today).	Její	pozor-
nosti	 tak	 neunikla	 kniha	Mahenovy	 korespondence	Adresát Jiří Mahen  
(uspořádali	Jiří	Hek	a	Štěpán	Vlašín,	vydalo	Státní	nakladatelství	krásné	lite-
ratury,	hudby	a	umění	v	roce	1964),	kterou	recenzovala	ve	výše	zmíněné	revui.	
	 Uvedená	recenze	Mahenovy	korespondence	udělala	radost	vdově	po	Jiřím	
Mahenovi	Karle		Mahenové	a	přiměla	ji	k	napsání	dopisu	dr.	Bradbrookové,	
který	zde	uvádíme.	Protože	angličtina	nepřechyluje	ženská	jména	a	dr.	Brad- 
brooková	patřila	za	totality	mezi	u	nás	zakázané	autory,	tj.	nebyla	zde	známá,	
Karla	Mahenová	se	domnívala,	že	autorem	recenze	je	muž.	Tím	vysvětlujeme	
ono	nepatřičné	oslovení.
	 Dopis	 je	 otištěn	v	knize	Bohuslavy	Bradbrookové Británie – můj osud,	
vydané	pražským		nakladatelstvím	ARSCI	roku	2011;	originál	dopisu	je	uložen	
v	Památníku	národního	písemnictví.	Pro	 zajímavost	uvádíme,	 že	Rybářská 
knížka,	kterou	Karla	Mahenová	zmiňuje,	dr.	Bradbrookové	nikdy	nedošla:	za	
komunistického	režimu	se	–	tak	jako	řada	jiných	publikací	zaslaných	poštou	
–	„ztratila“…	





                                                       Brno dne 24. ledna 1966 

 
 Vážený pane profesore,

 literární historikové dr. Štěpán Vlašín a dr. Jiří Hek, autoři knihy „Adresát Jiří 
Mahen“, mně předali opis i překlad Vaší recenze o této knize v Books Abroad  
University of Oklahoma Press.
 Mám velikou radost z Vašeho článku a z toho, že kniha korespondence mého  
zemř. manžela Jiřího Mahena došla v daleké cizině takového kladného ocenění. 
Dovoluji si Vám proto z celého srdce poděkovati a prosím, abyste jako výraz mých 
díků přijal vlídně knihu Mahenovy prózy „Rybářská knížka“. Je to kniha, která  
je u nás často vydávána a mezi přáteli přírody došla veliké obliby. Jistě by se líbila 
i milovníkům přírody v Americe, kdyby byla přeložena. Byla přeložena do němčiny 
pod názvem „Anglergeschichten“. Mahen byl veliký rybář, ale v poslední době přešel 
z rybářství sportovního na rybářství vědecké (ichtyologii) a i v tomto oboru dosáhl 
vědeckých úspěchů.
 Mahenova literární tvorba je obsáhlá: 5 svazků lyrických básní, 2 knihy básní 
epických, dva romány, několik knih prózy, kromě divadelních her, kterých napsal asi 
25 a z nichž většina měla premiéru na Národním divadle v Praze. Mahen byl pů-
vodně profesorem, přešel na žurnalistiku, byl dramaturgem brněnského divadla, 
založil v Brně knihovnu, jejímž ředitelem byl až do konce svého života. Zemřel 
vlastní rukou v r. 1939, stár 56 let, jako jedna z prvních obětí Hitlerova vpádu do 
naší země.
 Děkuji Vám, pane profesore, ještě jednou za Vaši recenzi a jsem s projevem díků 
a vděčnosti         

Karla Mahenová 
Brno, Mahenova 8, ČSSR





Tve Brna: kdysi a dnes 

	 Spolek	Moravskoslezský	kruh	vydal	roku	2016	publikaci	nazvanou	Není tu 
Vltava, ale Svratka, Svitava,	jejíž	editoři	Antonín	Hošťálek	a	Ladislav	Vencálek	
do	ní	 zařadili	 příspěvky	dvaceti	 autorů	 a	 autorek,	 vyjadřující	 jejich	 vztah	 
k	Brnu.	Po	úvodním	slovu	Ladislava	Vencálka,	v	němž	jsou	obsaženy	i	dvě	
básně	Antonína	Přidala,	následuje	 text	historičky	Mileny	Flodrové	o	 Joštu	
Lucemburském.	Dále	 jsou	 zde	vzpomínky	 lidí,	kteří	 v	Brně	 žili	dříve:	 jde	
například	o	historika	Petra	Schnura,	ekonoma	Luďka	Niedermayera,	hereč- 
ku	 Ivanku	Devátou,	 psycholožku	Kateřinu	Vencálkovou	 či	 o	 divadelníka	
Ludvíka	Kavína.	
	 V	dalších	příspěvcích	hudebník	a	publicista	Jiří	Plocek	připomíná	spoji- 
tost	Brna	s	Leošem	Janáčkem	a	publicista	Antonín	Hošťálek	konfrontuje	esej	
Arna	Nováka	Duše Brna a jeho kultura slovesná	s	dnešní	podobou	tohoto	města.	
Další	publicista	Ladislav	Plch	píše	o	Kamenné	kolonii,	herec	a	dramatik	Arnošt	
Goldflam	nabídl	část	 své	hry	Hrůza v Brně,	 zatímco	psycholog	a	publicista	
Jaroslav	Štěpaník	uvažuje	o	duši	Brna.	Nescházejí	tu	ani	příspěvky	architektů,	
konkrétně	Petra	Pelčáka	 a	 Jana	Sapáka.	Slovo	 zde	má	 též	 spisovatel	 Josef	
Souchop,	 rozhlasová	 moderátorka	 Pavlína	 Dufková	 a	 publicistka	 Jana	 
Soukupová,	přibližující	Brno	mafiánské.		Publikaci,	kterou	ilustrují	fotografie	
Igora	Šefra,	uzavírají	příspěvky	kněze	a	biologa	Marka	Váchy	a	obou	editorů.			
	 Zásluhou	krajinného	ekologa	Jana	Laciny	se	dostalo	i	na	Jiřího	Mahena.	
V	příspěvku	pojmenovaném	Brněnská	křídla	 a	 obzory	Lacina	 vzpomíná	–	
v	návaznosti	na	svůj	fejeton	Kytice	pro	Jiřího	Mahena	(Milíř	14/2012)	–	na	své	
okouzlení	Kamarády svobody:	„Ke	svobodnému	životu,	někdy	až	zběsilému	
vlání,	mě	nabádal	už	svým	názvem	Mahenův	román	Kamarádi svobody.	Koupil	
jsem	si	ho	už	hodně	zežloutlý	za	pár	korun	v	antikvariátě	na	České	a	místo	
přednášek	jej	pak	četl	na	travnatých	mezích	brněnské	periferie.	Zvykl	jsem	 
si	na	Brno,	dlažbu	pod	rorýsími	křídly,	na	které	jsem	tušil	Mahenovy	stopy	 
a	potkával	Jaromíra	Tomečka,	Oldřicha	Mikuláška,	Jana	Skácela…“	





	 Jan	Lacina	pak	zmiňuje	i	Mahenův	román	Nejlepší dobrodružství,	o	němž	
již	také	psal	v	Milíři	(Krajiny	Jiřího	Mahena,	Milíř	15/2013)	a	který	sehrál	jistou	
roli	při	jeho	návratu	do	velkoměsta:	„Opět	mi	pomohl	Jiří	Mahen,	tentokrát	
svým	 románem	Nejlepší dobrodružství.	 Příběh	penzionovaného	 středoškol- 
ského	profesora	Jana	Grygy,	varietního	umělce	Lukáše	Hertla,	jeho	krásné,	
ale	psychicky	choré	ženy	Viktorie	a	romantické	slečny	Matyldy	se	totiž	ode-
hrává	v	Brně,	ponejvíce	na	Červeném	kopci.	Tam	v	Kamenné	kolonii,	o	jejímž	
budování	ve	dvacátých	letech	Mahen	ve	svém	románě	rovněž	píše,	podařilo	
se	nám	v	polovině	sedmdesátých	let	koupit	domek.	(…)	Rád	jsem	chodíval	
přes	travnatý	palouk	(představoval	jsem	si,	že	na	něm	obnovíme	chov	koz)	na	
vyhlídku	z	Červeného	kopce.	Kráčíval	jsem	po	stejné	stezce	nad	červenými	
skalami	 z	devonských	 slepenců,	po	které	 chodívali	protagonisté	Mahenova	
Nejlepšího dobrodružství…“	

(po)    





Msce Jiho Mahena
Pet r a hor á ková

	 Pedagogická	fakulta	Masarykovy	univerzity	přichází	v	rámci	své	publikač-
ní	činnosti	se	zbrusu	novým	počinem:	založila	novou	edici	nazvanou	Reflexe,	
v	níž	se	rozhodla	vydávat	populárně	laděné	texty	svých	zaměstnanců.	Jako	
první	 ji	 svou	knihou	Básnický rok	 otevírá	pedagog	katedry	 českého	 jazyka	 
a	literatury	Jiří	Poláček.	V	Milíři	se	o	této	publikaci	zmiňujeme	ze	dvou	důvo-
dů:	 zaprvé	 Jiří	Poláček	 je	předsedou	Společnosti	 Jiřího	Mahena	 a	 zadruhé	
v	knize	najdeme	několik	úryvků	z	Mahenovy	poezie.

	 	 	 	 Jádro Básnického roku tvoří	
dvanáct	kapitol,	přičemž	každá	
reflektuje	 jeden	 kalendářní	 
měsíc	napříč	 tvorbou	 českých	
básníků	 povětšinou	 19.	 a	 20.	
století.	Knihu	uvozuje	prolog,	
popisující	 mimo	 jiné	 genezi	
projektu,	 a	 završuje	 ji	 epilog	
zaměřený	 na	 pranostiky,	 jež	
s	motivy	plynutí	času	úzce	sou-
visejí.	Kapitoly	 jsou	doplněny	
pozoruhodnými	 černobílými	
ilustracemi	 akademického	 
malíře	Petra	Veselého.
	 Některé	měsíce	měly	svých	
ctitelů	více,	jiné	méně,	všechny	
ale	najdou	v	poezii	svůj	obraz.	
Jiřímu	Mahenovi	učarovaly	nej-
více	květen,	 červen,	 červenec	 
a	říjen.	Báseň	Májový	večer	po-
chází	 ze	 sbírky	Duha,	 poprvé	





vydané	roku	1916.	Z	úryvku	v	Básnickém roku	se	dozvídáme,	že	na	Mahena	
květnový	 večer	 „působí	 pohádkově“,	 avšak	 nakonec	 pociťuje	 zklamání.	 
Májový	večer	patří	mezi	ty	květnové	básně,	jež	nereflektují	žádné	politické	
události.
	 Červen,	náležející	stejně	jako	výše	uvedená	báseň	do	sbírky	Duha,	je	pro	
Mahena	„měsícem	síly“.	Léto	nabírá	do	plic	první	nádech,	veškerá	květena	
země	roste,	kvete,	pučí	a	bují.	Vše	se	nicméně	děje	zbytečně,	dokud	se	po-
dobné	procesy	nerozvinou	„v	zmužnělém	srdci	tvém“.	I	člověk	je	tedy	vyzýván,	
aby	otevřel	svou	náruč	změnám.
	 Třetí	báseň	z	Duhy v	Básnickém roku	představuje	Červencové	odpoledne.	
Jak	se	v	takovém	čase	básník	cítí?	Byť	je	léto	v	plném	proudu,	přes	Maheno- 
vo	nebe	plynou	„velké	stíny“.	Dokážou	zkalit	každou	radost,	nepochybně	by	
bylo	lépe	bez	nich.	Tato	báseň	už	však	reaguje	na	válečnou	dobu,	proto	v	ní	
mnoho	optimismu	nenajdeme.
	 Poslední	ukázka	z	Mahenovy	poezie	je	v	Poláčkově	knize	převzata	z	bás-
ně	Říjen.	 Sbírka,	 ve	které	poprvé	 spatřila	 světlo	 světa,	 vyšla	pod	názvem	
Plamínky	 jako	 poetický	 debut	 tehdy	pětadvacetiletého	 autora	 roku	 1907.	 
Reflexe	desátého	měsíce	roku	má	stejně	jako	ostatní	zařazené	básně	vysoce	
intimní	charakter.	Dloužící	se	večery	několikrát	vybízejí	k	spánku	„v	poušti	
lásky“.	I	zde	ovšem	zůstává	autorovo	nitro	pouze	decentně	poodhaleno.
	 Jak	vidno,	Básnický rok není	explicitní	knihou.	Úryvky	básní	jsou	kratičké,	
mají	pouze	demonstrovat	přítomnost	motivu	daného	měsíce.	Čtenář	 je	 tak	
nenápadně	podněcován	k	tomu,	aby	si	plná	znění	sám	vyhledal.	V	případě	
Mahenových	veršů	je	toto	nutkání	vyvoláno	přímo	mistrovsky.	Nezbývá	tedy	
než	šťastnému	pátrači	popřát	příjemnou	četbu.





	 Revue	Masarykovy	univerzity	nesoucí	název	Universitas	vychází	již	bez-
mála	půl	století	(letošní	ročník	je	čtyřicátý	devátý),	a	to	čtyřikrát	ročně.	Už	
několik	let	ji	řídí	šéfredaktorka	Ivana	Holzbachová	s	redakční	radou,	jejíchž	
šestnáct	členů	tvoří	současní	i	bývalí	pracovníci	z	různých	fakult.	Revue	má	
ustálenou	skladbu	rubrik.	Její	dominantou	jsou	studie,	které	přibližují	vědní	
problematiku	zkoumanou	na	Masarykově	univerzitě,	přičemž	občas	vycháze-
jí	 na	pokračování	nebo	vytvářejí	 celé	 cykly,	 což	platí	 zejména	o	nástinech	
našeho	i	světového	výtvarného	umění	docenta	Jaroslava	Sedláře.	Další	rubriky	
reflektují	život	na	Masarykově	univerzitě,	představují	její	významné	osobnos-
ti,	přinášejí	rozhovory	a	názory,	jakož	i	recenze	a	anotace	nových	odborných	
knih.	Každé	 číslo	 uzavírají	memoárové	 texty,	 otiskované	na	 pokračování.	
Roční	předplatné	činí	 jen	80	Kč.	Redakce	a	administrace	sídlí	na	Rybkově	
ulici	19,	602	00	Brno,	email:	dockalova@rect.muni.cz.
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