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nosti' zr4rkŮ. Pěstoval v novinách humor a satiru; těmto Žánrirm sloužilo
iednou prostiedí pčevráceného Kocourkova, jindy forma dopisu, proroctví,
slovníku, iedď \ryhlášky' dramatické scény, rozjímání.

Linda měl básnickf talent epika, prokázal to napŤ. v fustorické romanci
Jiií Paděbrad. Neipodstatnější část jeho veršové tvorby je ovšem sporná:
pŤedpokládá se ienom, Že byl také autoÍem epiky RKZ. Jméno básníka,
jemuž se obdivoval i Mácha, získal si hlavně prozaickou skladbou Zdče nad
pohanstven aneb Vdclao a Boleslaa (1818). Děj tohoto ,,vyobrazení z dávno-
věkosti vlastenské.. ie rrmístěn do l0. století, kdy se domácí pohanství stŤetá
s pronikajícím kĚesfanstvim, iež má oporu v šlechetném knižeti Václavovi.
Boleslav nepňeie kieséanstvi, protože s ním hyne všechno privodní a piiro-
zené a owiÍá se pňístup cizímu, lstivému Živlu. K zawažděni bratra se
odhoďává až po duševnich bojích' když mu kněží vysvětlí jeho sen jako
pŤíkaz boh ' aby takto odvrátil pobromu od svého národa; po vraŽedném
činu ie zachvácen lítosti a toubou po nové víňe. Rozpor mezi bratry je
doveden až k tomuto očistnému závěttt, jímž je konflikt smíien' a v souladu
s tím celá povídka piedestirá stietnutí dvou kultur tak, že staví obrazy po-
hanského a kieséanského světa veďe sebe, aniž klade q!'še hodnotu jednoho
nebo druhého. Jeden i dfuh}? svět se ztcadli ve velkoryse pojat: ch posta-
vách a jeiich rivahácb i ďalozích, v pĚÍrodních scenériích odpovídajících
charaktgu osob nebo prostieď, ve vfievech slavnosti, zábav, ve zpěvu
písní' ve vyprávěnl udáIostí i staqÍch báií. Také prostŤedky jazykově umě-
leckého podáni (konstantni epiteta' rozvětvená pŤirovnání, nově tvočená
slova, zvukové vybaveni věty) směŤují k tomu, aby čtenáňe pienesly do
zvláštního ovzduší minulolgti, a tak aby toto ovzduší zpiítomnily: co se
v minulosti uzavčelo, otvírá se tímto zpťrsobem a trvá jakožto monumenta-
Iiznvaná lidská skutečnost citového života, pčedstav, tuŽeb, vášní, boiťr.
Svou ZáŤí dal Linda české literatuie první ptrvodni dílo,,básnické prozy,,,
odpovídající preromantickjn tendencím. obdobně usiloval o poetické
poietí dramatu brot Jaroslaa Šternberg a boji proti Tatar m (1823).

Antonín Macek
/1872-1.9231

Básník' prozaik, pub|icista' kritik a pŤekladatel; jeho rŮznorodou
tvorbu sjednocuje růsilí integrovat bohatou škálu kulturních hodnot
mlnu|osti do dělnického hnutí, a tak hledat cestu k nové
proletážské ku|tuÍe a k novému umění budoucnosti.

Antonín Macek se naror|.iÍ |7. 6. |872 v Mladé Boleslavi. Nemoc mu
sice znemožnila dokončit gymnázium, nezabnínila mu však v rozsáhl1fch

soukromjlch stuďích nejruznějších humanitních oboru (dějiny litetatury,
historie, jazykověda, filozofie, v1 tvarné umění ai.). Macek byl nejprve
iezbáÍem, kresličem, štukatérem, riťgr|níkgm' ale jeho encyklopeďcké zna-
losti i iazykové schopnosti ho pŤímo piedurčovďy k práci novirráčské. KdyŽ
r. 1897 vstoupil do sociálně demokratického deniku Právo lidu, byl již
znám proletáiské veiejnosti iako její básník. v l. 1903-20 Ťídil ilustrovan;|l
dělnickf časopis Rudé kaěty (za války s názvem Soěr), s nímž spolupracovali
q znamni čeští umělci. Vedle beletrie psal Macek i protiklerikální a osvěto-
vé broŽury, sestavil obsáhlou českou antologii děInickfch básnkil Poezie
sacidlní (|902), zabfva| se bibliofilswím, redigovánim ftaižnic aj. Kritiky
qiwarného umění publikoval zejména ve Světozoru (l9l4_l5) a v Zlaté
Praze (L9L2_2L). v sociáloě demokratickém tisku prisobil až do r. 1920;
jako pčíslušník marxistické levice stal se iednim ze zakladatelri Komunistic-
ké strany Československa, redaktorem Rudého práva a dďších komunistic-
kfch časopisťr (Komunista, satirickf Sršatec). ZenÍe| 22. 5. |923 v Waze.

Rozsáhlé dílo Antonína Macka zabrnuje básně, prÓzy, kritiky, filozofické
rivahy' eseje, publicistické a odbomé práce, pnmflety a píeklady. Jeho
básnické dílo tvočí jednak poezie zaměčená bez1rrostŤedně k revolučnímu
tičinu (piíležitostná a agitační lyrika' napč. k Prvním májrim)' jednak poezie
reflexívní. Na formální vytĚíbenosti meďtativní lyriky ie zÍqm! vliv lu-
mírovské poezie, zejména J. Vrchlického. PŤevažuje v ní touha po barmo-
nickém, svobodném životě, filozofické tozvažnváal aad osuden člověka,
pln m rozporir a trpkfch poznán| (Ktiha o ráji' I9t3; í/elb tilr' 1918).
Snaha o objektivaci osobních |uizi je patma ze sbírky hymnické poezie
Mé Čechy a jiné btisně (1918), doktádající, že Macek patŤí mezi nejvjznam-
nější básníky, kteií v době zrodu národní samostatnosti zobrazili trvďost
i proměnlivost obsahťr dějinného rlsilí českého nátoda.

Podobně jako v poezii je i v prÓze patrna autofova velká znalost světové-
ho písemnictví. Macek se projevil jako pečlirrÍ a vynalézav! stylista' jehož
filozofické reflexe svědčí o nekonvenčnim pŤístupu k duchovnimu děďctví
vzdálenj'ch epoch. Povídky isou většinou osnovány na podkladě staqí'ch
pťeďolr: Bezbožné pouidky (191|) se opíraií o texty z voltairiánského a en-
cyklopedického 18. století, Povídky z t:jlchoilu (1912) čerpají z čínské lite-
rfuní traďce apod. Mackovi však nešlo o pouhé pieklady nebo adaptace' ale
o domyšlení a aktualizaci pťrvodních texttl. Napi. v legendě Robert Ď bel
z Doou pozli,de} (l9l1) nalezl v romantické historii kontrasty a rozpory stŤe-
dověku. Lupiče a waha Roberta Ďábla, kter popirá srrÍmi činy boha i zba.
bělost v člověku, vidí Macek jako zosobnění lidské touhy' jď však nemúže
bjt uskutečněna ani zločineckou krutostí, ani adfo'olgngkou pokorou' Tra-
géďe tohoto barbara spočívá poďe Macka v marném yg|ání po ''Nejvyššim..,
v neexistenci boŽí.

Mackovy stati o umění rostou z poznání ďalelftiky kontinuity a diskon-
tinuity dosavadního vjvoje, kterf je interpretovrfur jako vnitŤně rozporn1f'
vyžadující iemného a odstíněného piístupu. v fudě studií se pokoušel
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nosti' a4lkli. Pěstoval v novinách humor a satiru; těmto Žánrfim sloužilo
jednou prostĚedí pievráceného Kocourkova, jindy forma dopisu, proroctví,
slovníku, riŤedni vyhlíšky' dramatické scény, rozjímání.

Linda měl básnickf talent epika, prokázal to napi. v historické romanci
JiŤi Poděbrad. Neipodstatnější část jeho veršové tvorby je ovšem sporná:
pŤedpokládá se ienom, že byl také autorem epiky RKZ. Jméno básníka,
jemuž se obdivoval i Mácha' získal si hlavně prozaickou skladbou Ztiie nad
?ohansta)e,,t ancb Vdtlazl a Boleslaa (1818). Děj tohoto ,,vyobrazení z dávno-
věkosti vlastenské.. ie umístěn do l0. století, kdy se domácí pohanství stietá
s pronikajícím kŤesťanswim' iež má oporu v šlechetném kníŽeti Václavovi.
Boleslav nepňeie kŤeséanstvi, protože s ním hyne všechno pťrvodni a piiro-
zené a otvíÍá se pťístup cizimu, lstivému Živlu. K zavražděni bratra se
odhoďává aŽ po duševních bojích, když mu kněží vysvětlí jeho sen jako
pňíkaz boh aby takto odvrátil pohromu od svého národa; po vraŽedném
činu je zachvácen litostí a toubou po nové víňe. Rozpor mezi bratry je
doveden aŽ k tomuto očistnému závěru, iímž ie konflikt smíčen, a v souladu
s tím celá povidka pŤedestírá stietnutí dvou kultur tak, Že staví obrazy po-
hanského a kŤesťanského světa veďe sebe, aniž klade q še hodnotu jednoho
nebo druhého. Jeden i druh}? svět se ztcadli ve velkoryse pojatj'ch posta-
vách a ieiich ťrvahách i diďozích, v piírodních scenériích odpovídajících
charakteru osob nebo prostčeď, ve vjjevech slavností, zábav, ve zpévu
písní' ve vyprávěď událostí i staqilch báií. Také prostťedky jazykově umě-
leckého podání (konstantni epiteta' rozvětvená piirovnání, nově tvoiená
slova, zvukové vybavení věty) směiují k tomu, aby čtenáňe pienesly do
zvláštního ovzdušÍ minulosti, a tak aby toto ovzduši zpiítomnily: co se
v minulosti uzavielo, otvírá se tímto zpťrsobem a trvá jakožto monumenta-
lizovaná lidská skutefuost citového Života, piedstav, tužeb, vášní, bo|ir.
Svou Záií dal Linda české literatuŤe prrmí privodnÍ dílo ,,básnické prÓzy,,,
odpovidajicí preromantic$fm tendencím. obdobně usilovď o poetické
poietí dramatu brou Jaroslazl Šternberg o boji proti Tatarúm (1823).

Antonín Macek
/L872-1.923/

Básník' prozaik, pub|icista' kritik a pňek|adatel; jeho r znorodou
tvorbu sjednocuje risi|í integrovat bohatou škálu kulturních hodnot
minulosti do dělnického hnutí, a tak hledat cestu k nové
pro|etáĚské ku|tuĚe a k novému umění budoucnosti.

Antonín Macek se narodit 17.6. 1872 v Mladé Boleslavi. Nemoc mu
sice znenoŽnila dokončit gymnázium, nezabránila mu však .' 1g2glhl]írch

soukromfch studiích nejruznějších humanitních oboru (dějiny literatury,
historie, jazykověda, filozofie, vjtvarné umění aj.). Macek byl neiprve
iezbáňem, kresličem, štukatérem, ričedníkem, ďe jebo encyklopedické zna.
losti i jazykové schopnosti ho pŤímo pŤedurčovaly k práci novináiské. Když
r. 1897 vstoupil do sociálně demokratického deníku Právo lidu, byl. již
znám proletáiské veiejnosti jako iejí básnik. v l. 1903-20 čídil ilustrovan;i'
dělnickf časopis Rudé květy (za války s názvem Svár)' s nír:rž spolupracovali
v znamní češti umělci. Vedle beletrie psal Macek i protiklerikální a osvěto-
vé broŽury, sestavil obsáhlou českou antologii dětnickÝch bislkh Poezie
socitilnl (1902), zabirua| se bibliofilstvím, reďgovánim knižnig aj. Kritiky
v1i,-rvarného umění publikoval zeiména ve Světozoru (l9l4-l5) a v Zlaté
Praze (|912-21), v sociálně demokratickém tisku pirsobil až do t. t92o;
jako pťíslušník marxistické levice stal se jedním ze zakladatelÍr Komunistic-
ké strany Československa, redaktorem Rudého práva a dalších komrrnistic-
kfch časopistr (Komunista, satirickf Sršatec). Zemňel 22. 5. |923 v Praze.

Rozsáhlé ďlo Antonína Macka zahrnuje básně' prÓzy' kritiky' filozofické
rivahn eseje, publicistické a odborné práce' pamflety a pŤeklady. Jeho
básnické dílo tvoií iednak poezie znměčená bezprostŤedně k rwolučnímu
irčinu (pčíležitostná a agitačni lyrika' napÍ. k PÍyoím máiťrm), jednak poezie
reflexívní. Na formální vytĚíbenosti meďtativnÍ lyriky ie zÍqm! vliv lu-
mÍrovské poezie, zejména J. Vrchlického. Pievažuie v ní touha po harmo-
nickém, svobodném životě, filozofické rozvďování nad osudem člověka'
pln m rozportr a trpk ch poznán| (Kniha o ráji, 79L3; Yelb mr, t9I8).
Snaha o objektivaci osobních krizí je patrna ze sbírky hymnické poezie
Mé Čechy a jiné bdsně (1918), dokládající, že Macek patŤí mezi aejvjznam-
nější básníky, kteŤí v době zrodu nrárodní somostatnosti zobtazih trvďost
i proměnlivost obsahťr děiinného risilt českého nríroda.

Podobně jako v poezii je i v prÓze patrjna auÍorova velká znalost světové-
ho písemnictví. Macek se projevil iako pečliyÝ a vyaatézavÍ stylista' jehoŽ
fi'lozofické reflexe svědčí o nekonvenčnim pňistupu k duchovnímu dědictví
vzdálenfch epoch. Povídky jsou většinou osnovány na podkladě star!.ch
pňeďoh: Bezbožné povidky (|9l|) se opírají o texty z voltairiánského a en-
cyklopedického 18. stol'etí, Povídky z vilchodu (1912) čerpají z čínské lite-
rární traďce apod. Mackovi však nešlo o pouhé pčekiady nebo adaptace, ale
o domyšlení a aktualizaci pfrvodních textli. Napň. v legendě Robert Ďábel
z Drsou povi.deĚ (l91l) nalezl v romantické historii kontrasty a rozpory sďe-
dověku. Lupiče a vraha Roberta Ďábla, tcerf popírá srrÍmi činy boha i zba-
bělost v člověku, vidí Macek jako zosobněni lidské touhy' jež však nemťrže
bjt uskutečněna ani zločineckou krutostí, ani náboženskou pokorou. Tra.
géďe tohoto barbara spočivá podle Macka v marném yo|Ání po aNeivyšší!n..,
v neexistenci boží.

Mackovy stati o umění rostou z poznání ďalektiky kontinuity a diskon-
tinuity dosavadního vjvoje, kterf je interpretovrín iako vnitŤoě rozpom; '
vyŽadující iemného a odstíněného piístupu. v Ťadě stuďí se pokoušel
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stanovit také zrlklar|ní rysy budoucího uměÍri' které vzejde piímo z revo-
lučního proletáŤského hnutí.

Mackova esejistika (napi. knižď soubor z t. |9|6 Listy k srdcl.) velmi
názomě osvětluje autorovu tvorbu básnickou. V esejistice Macek vycbáze|
z poznáni nelidského uspoŤádání lidskfch vztahťt, které zpťrsobilo, že člo-
věk ztratil jakoukoli celistvost a vnitční harmonii. ,,MiliÓny lidí žijí tímto
podživotem,.. psď Macek, ,,v temnotách nedtrstojn]|'ch života, v uzoučk; ch
klecích ubohj'ch zÁjml'&'.,, Socia]ismus má proto pŤinést totální obrodu,
nikoli jen dílči nápravu v hospodáiské sféňe. Macek se dorrnívď, že so-
ciďismus nejprve určí pevnf základ každému individuu tím, že učiní smyslu-
pln m pracovní proces; rm promění člověka-stroj v člověka, jenž si bude
vytváčet svťrj poměr ke kosmu (v tomto bodu shledává Macek obdobu mezi
kiesánswím a socialismem). Pro tuto revolučni změnu má velkj'rrÍznam
kapitalistickjm utilitáčstvím potlačená imaginace, která se stane nezbytnou
součástí lidského života. obecné závěry pak vedly Macka k stanovení no-
vj'ch funkcí socia].istického spisovatele, kteq|' má tento proces humanizace
svlu ďlem pčedcházet.

tako pčekladatel seznamoval Macek dělnické čtenáče zejména s literaru-
rou francouzskou (Voltaire, A. France, Ch. L. Philippe), německou (je
prvním piekladatelern E. E. Kische, jehož reportáže vydat již pŤed první
světovou válkou) a americkou (J. Sinclair). Je též autorem českébo texnr
Internaciotltily a ierlním z prvních pťekladateltr Lenina a poválečné ruské
revolučnÍ literatury.

JiŤí Mahen
/  Í882-1939 /

Básník, proza|k, dramatik, pub|ic|sta' pÍístušník generace, která
vstoupila do |iteratury ve znamenÍ soc|átního Protestu
a anarchistického buÍičství. |eho umělecká tvorba, zahrnujÍcí rrlzné
l|terární žfuvy a experimentující s rrlznfmi ||terárními rÍtvary, byla
provázena mnohostrannou kutturnÍ aktivitou. Zv!ášť vfznamně
se Maben podílel na rozvoií čcského divade|nictví jak svou
dramatikou, tak svou prací dramaturgickou a režijní, spojenou
r h|edáním nov|ch forem vfchovné a osvětové práce.

JiĚí.Mahen' vlastním iménem Antonín Vančura, se narorli| |2. 12.
1882 v Časuvi. Jeho otec byl pekďem a pocbázel ze staré evangelické
rodinn k nÍŽ náležel i spisovatel Maďslav Vančura, 

.Mahentrv 
syrtovec.

Mahen byl tňeti z tčinácti dětí a vyrostl v sociáIně stísněn!.ch pomě,ech.
Vystudovď gymnázirrm v Čáslavi a v Mtadé Boleslavi, od r. 1902 sťudoval
na filozofické fakultě v Praze češtinu a němčinu. Ještě iako gymnazista
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debutoval se skupinou nejmladších anarchistickj'ch literátťr (J. Mach,

F. Gellner, Roman Hašek) v Letácích. Spolu s Těsnohlídkem, svym vrstev-

níkem a čáslavsk1im rodákem, s nímž jej od dětství pojilo rizké pňátelství,

a s Gellnerem, s nímŽ studoval v Boleslavi, se v Praze brzy dostal mezi

spolupracovníky Neumannova Nového kultu a členy jeho olšanské literární

družirry. Pozděii spolupracoval se Šrámkovjm časopisem Práce, s Brunnero.

vj'mi obzory a s dalšími anarchistickj'rni a socialistick:i'mi časopisy. Po

absolvování fakulty pťrsobil tii roky jako stčedoškolsk1i' profesor v Hodo-

níně a v Pčerově. Roku 1910 odešel do Brna, kde postupně, zejména po první

světové válce, rozvinul mnohostrannou kulturní činnost jako novináň'

divadelník a knihovník. V 1. 1910-19 pracoval v redakci LidovÍ'ch novin'

pak byl po dva roky (1919-20) redaktorem brněnské Svobody. Již pčed

válkou spolupracoval s divaďem, v letech L9l8-22 zastával funkci drama-

turga Národního divadla v Brně; současně v |. L92o-24 učil na nově zďo-

Ženém dramatickém oddělení brněnské konzervatoče dramaturgii, režii

a rozbory světového dramatu. od r. 1921 až do konce Života byl knihovní-

kem Městské knihovny v Brně, k ieiimuž vybudování podstatnou měrou

pňispěl. Poďlel se na většině vyznamn;fch brněnsk ch kulturních akcí;

blízkf vztah jej váza| zejména k nejmladší poválečné generaci (Halas'

Nezval, Václavek), což se odrazilo i v jeho redakční spolupráci na Václav-

kově Indexu (L929-32). Z cest do zahraničí měl pro jeho dílo zvláštní

vj'znam několikery pobyt v Jugoslávii. Po okupaci Československa spáchal

22, 5. 1939 sebevraždu.
Mahenovo beletristické ďlo je jen částí jeho šitoké a mnohosuarrné kul-

turní činnosti, která podnětně zasahuje do nejrfrznějších oblastí amázák|ad-

ni vfznam pro rozvoj meziválečného kultumího života na Moravě. V znam-

né místo v jeho tvorbě má kulturní publicistika a práce věnované divadlu,

ať už jde o vlastní tvorbu dramatickou nebo o práci kritickou, vykladačskou

a osvětovou, do níŽ Mahen vnesl náročnost a nové formy a kterou zaměčil

proti kultuÍnímu zápecnictví a provincionďismu. Vedle prací spojenj,ch

s divaďem obsálrlo ieho literární dílo širokou škálu žánrovou, tematickou

i tvárnou. V této rťrznorodosti se odráží dyrramika Mahenova tvtučího

charakteru, jež nesla s sebou improvizaci, ale také podnětnf experiment,

a jež ho nakonec i tvfuně pňiblížila avantgardě.
Mahenova tvorba lyrická (Plamínky, L9O7i Duha, l9l6i Tiché srdce'

1917) je vesměs spjata s životnim pocitem a postojem generace' s niž na

počátku století vstoupil do literatury. Nese pečeť jeiího Životniho neklidu

a bouiliváctví, citové opravdovosti i touhy po životní plnosti, i jejího smě-

iování k vltazové zkratce, usečnosti a náznakovosti. Úsilím o pevnf kla-

sickj'tvar se z této rané tvorby Mahenovy i celé generace vymykají Balad3l

(l9o8)' cyklus milostné poezie jednotného ladění a formy, vybudovan;i

na tvaru starofrancouzské balady villonské. Tvfuná kázeIl, piekonávající

impresionistickou improvizaci, je provázena i celkovym projasněním

a koncentrací vfrazu; od tlumočení nálady a dojmu chvíle dospívá k formu-




