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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

M159

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-
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stanovit také áklar|ní rysy budoucího uměnÍ' které vzejde pčímo z revo-
lučníbo proletáiského bnuti.

Mackova esejistika (napŤ. knižď soubor z t. L9I-6 Listy k srdcl.) velmi
aázorně osvětluje autoÍovu worbu básnickou. V esejistice Macek vycháze|
z poznáai nelidského uspoŤádání lidskfch vztahtr, které zptrsobilo, že člo-
věk ztratil jakoukoli cďistvost a vnitční harmonii. ,,MiliÓny lidÍ žijí tÍmto
podživotem,.. psď Maceft' ''v temnotách nedťrstojn;i'ch života, v uzoučk ch
klecích ubohfch zájm:fu.. Socialismus má proto pňinést totáloí obrodu,
nikoli jen dílď nápravu v hospodáŤské sféie. Macek se dorrnívď, Že so-
cialismus neiprve urá permf áklad kaŽdému inďviduu tím, že učiní smyslu-
pbÝm pracovní pfoces; ,'n promění člověka-stroj v člověka, jenž si bude
vytváíet svťrj poměr ke kosmu (v tomto bodu shledává Macek obdobu mezi
kňeséanstvím a sociďismem). Pro tuto revoluční změnu má velkj'\.Íznan
kapitalistickfm utilitáčstvÍm potlačená imag;inace, která se starre nezbytnou
součástí lidskébo života. obecné závěry pak veďy Macka k stanoveď no-
vfch funkcí socialistického spisovatele, kteťÍ'má tento proces humanizace
svjn dile.m pŤedcházet.

Jako pŤekladatel seznamoval Macek dělnické čtenáŤe zejména s literaru-
rou francouzskou (Voltaire, A. France, ch. L. Philippe)' německou (ie
prvním pňekladatďem E. E. Kische, jehož reportáže vydal jiŽ pÍed první
světovou válkou) a americkou (tJ. Sinclair). Je též autorem českého textu
Internacion ly a iedním z prvnícb pčekladateltr Lenina a poválečné ruské
revolufui literatury.

JiŤí Mahen
/  1882-t939 /

Básník' prozaik, dramatik, pub|iclsta, pňíslušník génerace' která
vstoupila do literatury ve znamenÍ,soclálního protestu
a anarchistického buňičctví. |eho umělecká tvorba' zahrnující rrtzné
|lterární žínry a experimerrtující s rrlznfmi ||terárníml tvary, byla
provázena mnohostrannou kulturní aktiv|tou. Zvlášť vfznamně
se Mahen podÍlel 4e rozÝoji českého divadelnictví jak svou
drarnatikou, tak svou prací dramaturgickou a režijní, spoienou
s hledáním novfch forem vÍchovné a osvětové práce.

}iŤí Mahen' vlašt.ítn iménem Antonín Vančura, se narodil 12, |2.
1882 v Časuvi. }eho otec byl pekaňem a pocházel ze staré evangelické
rodiny, k nÍž náležel i spisovatel Vlaďslav Vančura,.Mahenťrv synovec.
Mahen byl tŤetí z tňinácti děť a vyrostl v sociálně stísněn!.ch poměrech.
Vystudovď gymnázium v Čestavi a v Mladé Boleslavi, oa 

". 
rso2 studoval

na fiIozofické fakultě v Praze čďtinu a němčinu, Ještě jako gymnazista

d,ebutoval se skupinou nejmladších anarchistickj'ch literáttr (J. Mach'

F. Gellner, Roman Hašek) v Letácích. Spolu s Těsnohlídkem, sv!'m vrstev-

níkem a čáslavskj'm rodákem, s nímž jei od dětství pojilo rizké piátelství,

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

spolupracovníky Neumannova Nového kultu a členy jeho olšanské literární

družiny. Později spolupracoval se Šrámkov m časopisem Práce, s Brunnero-

vfmi bzory a s dalšimi anarchistickjmi a socialistickjmi časopisy. Po

alsolvování fakulty ptrsobil tii roky jako stiedoškolskj'profesor v Hodo.

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

světové válce, rozvinul mnohostrannou kulturní činnost lako novinái'

divadelník a knihovník. v l. 19lo-19 pracoval v redakci Lidovj'ch novin'
pak byl po dva roky (1919-20) redaktorem brněnské Svobody. Již pŤed

ualko.' s|olupracoval s divadlem, v letech |918-22 zastáÝa| funkci drama-
turga Národního divaďa v Brně; současně v |. t92o-24 učil na nově zďo-

ženém dramatickém oddělení brněnské konzervatoŤe dramaturgii, reŽii

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

kem Městské knihovny v Brně, k jejímuž vybudování podstatnou měrou
pňispěl. Podílel se na většině vfznamn1fch brněnsk'ch kulturních akcí;

iuzŘ1 vztan jej vázal zejména k neimladší poválečné generaci (Halas'

Nezvď, Václavek), což se odrazilo i v |eho redakční spolupráci na Václav-

kově Indexu (Lg2g-32). Z cest do zahraničí měl.pro jeho dílo zvláštní

vlznamněkolikerf pobyt v Jugoslávii. Po okupaci Československa spáchal

22. 5. 1939 sebevrďdu.
Mahenovo beletristické ďlo ie ien částí jeho široké a mnohostÍanné kul-

turní činnosti, která podnětně zasahuje do nejrtrznějších oblastí a má základ.

ní v znam pro rozvoi meziválečného kultumího života na Moravě. Vj'znam-

né místo v jeho tvorbě má ku]turní publicistika a práce věnované divadlu'

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

" 
o,uÉtouo.,, do níž Mahen vnes| náročnost a nové formy a Řterou zaměčil

pfoti kultufnímu zápecnictví a provincionalismu. Vedle prací spojen1ich

s ďvaďem obsátrlo jeho literární dílo širokou škálu žánrovou, tematickou

i tvárnou. V této rťrznorodosti se odráží dynamika Mahenova tvÍrrčího

chatakteru, iež nesla s sebou improvizaci, ale také podnětnjl experiment'

a jež ho nakonec i tvárně pťiblížila avantgardě.
Mahenova tvorba lyrická (Platnínky, l9O7i Duha, 1916' Tiché srdce,

1917) je vesměs spjata s životním pocitem a postoiem generace, s níž na

počátku století vstoupil do literatury. Nese pečeť jejího Živomího neklidu

" 
bo..'iliuá..uí, citové opravdovosti i touhy po životní plreosti, i jejího smě-

iování k vltazové zkralce, risečnosti a náznakovosti. Úsilím o pevny kla-

sickj,tvar se z této rané tvorby Mahenovy i celé generace vymykají Balady

(1908), cyklus milostné poezie jednotného ladění a formy, vybudovany

na ritvaru starofrancouzské balady villonské. Tvfuná kázeř, pŤekonávaiící

impresionistickou improvizaci' je provázena i celkovjm projasněním

a koncentrací vytazliod tlumočení nálady a dojmu chvíle dospívá k formu-
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laci básníkova životního kréda, k manifestaci Životní intenzity, odvahy
a činorodé víry. V poválečné době se Mahen k poezii vrací jen piíleži-
tostně, zejména verši inspirovan mi cestami do Jugoslávi e (Scirocco,
|923; Rozloučení s jihem, |934); intenzír'ní piírodni i sociální zážitek z cesty
na Slovensko vtělil do básně Poždr Tater (|934) s aktuálním politickjm
posláním.

I Mahenova prozaická tvorba je žánrově velmi rozmanitá; jejím základ-
ním sjednocujícím prvkem je lyrismus, procházející v1ivojov1fmi promě-
nami od impresionistické náladovosti po poetisticky uvolněnou fantazii.
Také v ptÓze začiná podobně jako jeho vrstevníci impresionistickou. povíd-
kou zachycující osudy romantick:í/ch snílkfr a společensk:ich vyděděncťr,
jejich citová dramata, zklamání a ztroskotání (Podixíni, !9o7). Z téhož
tematického okruhu čerpá a na podobn]ilch tvárn ch principech je za|ožen
román Kamarddi soabody (1909). Na piíběhu pěti studentťr-anarchistfi,
prožívajících své naděje a deziluze, své životní krize i hledání cest z nich,
zachytil Mahen atmosféru svych studentskych let i problémy své generace.
Román není vybudován na souvislé fabulaci, skládá se z riryvkťr rozhovorťr
a sporťr, charakteristik, doimir a zážitki;pčíběhy jeho hrdintr jsou viděny
očima jednoho z nich, kter;i je vyprávěčem, do popiedí vystupuje jeho sub-
jektivní hodnocení věcí a intenzita prožitku. Impresionistickou metodu
rozvinul Mahen nejdále ve stovce mnohotvárn ch drobnj.ch prÓz shrnu-
tfch do souboru Diže (19|l), v němž se stiídají čny, povídky, nápady
a vahy. Uvolněná imaginace se dostává ke slovu v souboru fantastickjlch
hÍíček Měsic (L92l), v němž mladá generace spatiovala pťedznamenání
vlastního poetistického pÍogramu. Avantgardni poetice se vědorirě pňibli-
Žuje Mahenťrv román Nejlepší dobrodružstai (L929), V malebné kulise
brněnského prostťedí, viděného okouzlen1 m zrakem básníkovfm, se
odehrává pčíběh tňí pňíslušníktr rtrznych generací a konfrontuje se trojí
generační postoj k životu; klíčovou postavou je stárnoucí stčedoškolskj.
profesor, hledající smysl života a cestu z osamění.

Druhf okruh Mahenova prozaického díla piedstavuje prÓza publicistic-
ká, zahrnující opět rfizné žántové typy od beletristického ritvaru až po
eseje, věnované zejména otázkám divadla (Pied opcnou, L92o; Režisér ll
zdpisnik, 1923), knihovnám a čtenáčťrm (Kni'žka o čtení praktickém, t924),
literárním vrstevníkťrm (Kapitola o pŤedatilečné generaci, tg34) i obecnějšim
sociálně filozofick1im problémtrm (Kniha o česk&n charakteru, Í924),
Vfznamné místo mezi těmito svazky mají Mahenovy pŤírodní črty, pie-
devším sbírka ,,vzpomínek, poznámek, nápadfi a povídek.., nazvaná
RybtiŤskd knižka (l92L), naplněná poezií světa iek a tťrní, dobrodruŽstvím
toulek a lovu, vyprávěním o rybách i o lidech kolem nich. Charakterizuje
ji mužnf poměr k pňirodě, spojující rozvinutf poeticky smysl s intimní
věcnou a pčímo odbornou znalostí. Zážitky a postiehy z prvni poválečné
návštěvy Balkánu vylíčil v knize cestopisnjlch fejetoni Hercegovina (Lg24).
Mahenovo putování Jugoslávií je poznamenáno tuláctvím bohémské a svě-

toběžnické generace, stejně jako jeho vztah k nenarušené jižní pčírodě,

k prostj,m aem i k hrdinské tradici jejich mnohaletého boje za svobodu.

Hiedeni nov!,ch publicistickj'ch forem se mi. proievilo v Mahenově edici

Ntipady a 
"i,padi 

Qg2|-Lg22), kterou vyplr1oval sám pod neirťrzněišími

pseudonymy.. 
Nejsoustávněji se Mahen věnovď dramatice, v n1ž je těžiště jeho díla.

Jeho 
'dramatické 

prvotiny (Juanú'l: konec, L905; Kttč, L907) vznikaií ještě

za studentskfch let v ovzduší anarchistického sociálního protestu a bu-

Ťičství. Prvni velké drama, kter!'m Mahen vstoupil do dějin pÍedválečného

českého divadla, by| Jtinošik (1910), podnícen: zážitky z cesty na Sloven-

sko. Z lidové tradice tu vytěžil symbolickÝ obraz lidového boiovníka proti

panskému ritlaku, vloŽil však do něho i problematiku svou a své geneface.

Zbavi| svého hrdinu mytickfch rysťr, ale také jednoznačnosti, vytváŤeje

z něho složitou a rozpornou postavu intelektuálního vťrdce a zachycuje

proces jeho vnitŤního vjvoje. V tom se }ánošík podobá hrdinťlm většiny
.tvlahenovfch 

her, mlad:im muŽťrm procháze|ícím citovjmi krizemi a ži-

votními oti.,y, bolestně hledajícím a těžce vykupujícím cestu ke zralosti

a mužné čirrorodosti. Ze starší historické látky - ze života pronásledovanj'ch

českj,ch bratčí - těží Mahen ještě jednou obraz boje za svobodu v dramatu

Mrizlé moŤe (1918). Aktuá1ní terratiku s vjtaznfm aspektem protiválečnÝm

a sociálně kritickjm maií Mahenovy poválečné hty Nebe, peklo, rdj (1919)'

zachycujíci tragedii válečrrého mrzáka, Generace (|92l), v níŽ se Maben

kriticky vyrovnává s poválečnlm vfvojem v republice, a Dezertér (L923).

x neiíiveisim dramatickjm pracím Mahenov1i'm patší dodnes jeho lyrické

komedie: piedválečná Úti{ka odoahy (l9l7)' anekdotická hŤíčka' plná

risměvné pohody a svěžesti mládí, a Nasredilin ďIi Nedokonald pomsta

(prem. 1928), p;hádková fantazie na motivy pŤíběhÍr známého lidového

t,'ai"v orientu. V obou těchto komediích se Mahen nejvíce vzdálil od

základní linie své dramatiky, která ie za|ožena na psychologické anal1fze

a sledování vnitfuího světa a vfvoje hrďny a v níž lyrickou složku pňedsta-

vuie impres ionist ickyná ladovépodbarvenís i tuace.Mahenovucestu
k novému pojetí jevištního lyrismu podstatně ovlivnilo sblíŽení s avantgard-

ním divadiem, jež se odraáo už v souboru šesti poetistickfch filrnovjch

libret čIusa na prav zku (L925). V Nasreddinu dospěl Mahen k svébytnému

komeďálnírnu ťrtvaru blízkému pantomimě a poetistické klauniádě' zároveř

všakčerpajícímuzlidovéhohumoruanepostrádajícímuaniaktuálnípo-
litickou slirnboliku.
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laci básníkova Životního kréda, k manifestaci životní intenzity, odvahy
a činorodé víry. V poválečné době se Mahen k poezii vrací jen pčíleŽi
tostně, ze1ména verši inspirovan'mi cestami do Jugoslávie (Scirocco,
|923 ., Rozlouěení s jihem, l934) ; intenzívní piírodní i sociální zážitek z cesty
na Slovensko vtělil do básně Poždr Tater (1934) s aktuálním politickfm
posláním.

I Mahenova prozaická tvorba je Žánrově velmi rozmanitá; jejím záklrad-
ním sjednocujícím prvkem je lyrismus, procházející vyvojov1fmi promě-
nami od impresionistické náladovosti po poetisticky uvolněnou fantazii.
Také v ptÓze začiná podobně jako jeho vrstevnici impresionistickou. povíd.
kou zachycující osudy romantick]Ích snílkir a společensk1ich vyděděncťr,
jejich citová dr:amata, zklamání a ztroskotání (Podiaini, I9o7). Z Íé}lLož
tematického okruhu čerpá a na podobn ch tvárn:!'ch principech je za|ožen
román Kamard"di sz;obody (1909). Na piíběhu pěti studentťr-anarchistfi,
prožívaiícÍch své naděje a dezi|uze, své životní krize i hledání cest z nich,
zachytil Mahen atmosféru svjlch studentskj'ch let i problémy své generace.
Román není vybudován na souvislé fabulaci, skládá se z riryvkťr rozhovorťr
a sporfi, charakteristik' doimťr a zážitkii pčíběhy jeho hrdinťr jsou viděny
očima jednoho z nich, kter1i je vyprávěčem, do popiedí vystupuje jeho sub-
jektivní hodnocení věcí a intenzita prožitku. Impresionistickou metodu
rozvinul Mahen nejdále ve stovce mnohotvárn1i'ch drobn1ich prÓz shrnu-
tfch do souboru Díže (l9l|), v němž se stŤídaií črty, povídky, nápady
a rivahy. Uvolněná imaginace se dostává ke slovu v souboru fantastickych
}rÍiček Měsic (|92|)' v němž mladá generace spatťovala pťedznamenání
vlastního poetistického programu. Avantgardní poetice se vědorirě pŤibli-
žuje Mahenťrv román Nejlepší dobrodružstvi (|929). V malebné kulise
brněnského prostŤedí, viděného okouzlen1im zrakem básníkov1fm, se
odehrává pčíběh tňí pŤíslušníktr rťrzn1fch generací a konfrontuje se trojí
generační postoj k životu; klíčovou postavou je stfunoucí stčedoškolskj.
profesor, hiedajicí smysl života a cestu z osamění.

Druhj, okruh Mahenova prozaického díla piedstavuje prÓza publicistic-
ká, zahrnující opět rťrzné žántové typy ird beletristického ritvaru až po
eseje, věnované zejména otázkám divadla (Pied oponou, |920i Režisértul
zdpisník' 1923)' knihovnám a čtenáiilm (Knižka o čteni praktickhn' L924),
iiterárním vrstevníktrm (Kapitola o pfedadleěné generaci, |934) i obecnějším
sociálně filozofick m problémťrm (Kniha o českém charakteru, |924).
Vfznamné místo mezi těmito svazky mají Mahenovy pŤírodni črty, pie-
devším sbirka ,,vzpomínek, poznámek, nápadťr a povídek.., nazvarlá
Rybdňskd knižka (l92l)' naplněná poezií světa ček a triní, dobrodružstvím
toulek a lovu, vyprávěním o rybách i o lidech kolem nich. Charakterizuje
ji muŽnf poměr k pčírodě, spojující rozvinutf poetick'' smysl s intimnÍ
věcnou a pŤímo odbornou znalostí. Zážitky a postŤehy z první poválečné
návštěvy Balkánu vylíčil v knize cestopisn:ilch fejetontr Hercegoaina (L924).
Mahenovo putování Jugoslávií je poznamenáno tuláctvím bohémské a svě-

toběŽnické generace, steině jako jeho vztah k nenarušené jižní pťírodě'

k prostfm lidem i k hrdinské traďci jejich mnohaletého boje za svobodu.
Hiedání novj'ch pubticistick!'ch forem se mi. proievilo v Mahenově edici

Ntipady a v pady (Lg2L-Lg22)' kterou vyplrloval sám pod neirťrznějšími
pseudonymy.. 

Nejsoustavněji se Mahen věnoval dramatice, v níž je těžiště ieho díla.

Jeho dramatické prvotiny (Juanttv konec, t905i Klič' I90?) vznikají ještě

za studentskÍ'ch let v ovzduší anarchistického sociálního pfotestu a bu.

ňičství. První velké drama, kterj'm Mahen vstoupil do dějin pÍedválečného

českého drvadla, byl Jtinošík (1910), podnícen1|' záŽitky z cesty na sloven-

sko. Z lidové tradice tu vytěžit symbolickÝ obraz lidového bojovníka proti

panskému ritlaku, vložil však do něho i problematiku svou a své geneťace.

Zbavi| svého hrdinu mytickfch rystr, ale také jednoznačnosti, vytváčeje

z něho sloŽitou a rozpornou postavu intelekťuálního vtrdce a zachycuie
proces jeho vnitŤního vjvoje. V tom se Jánošík podobá hrdinťtm většiny

i\,t'ahenovj'ch her, mlad m mužťrm procházejícím citovjrni krizemi a ži-

votními otfesy, bolestně htedajícím a těžce vykupujícím cestu ke zralosti

a mužné člnorodosti. Ze starší historické látky - ze životaptonásledovanj'ch
českfch bratií - těží Mahen ještě iednou obraz boie za svobodu v dramatu

Mrtoé moie (1918). Aktuální tematiku s vjmznjm aspektem protivá,lečoÝm

a sociálně kritickjm mají Mahenovy poválečné hty Nebe, peklo, ráj (1919)'

zachycující tragédii válečného mtzáka, Generace (l92|)' v níŽ se Mahen

kriticky vyrovnává s poválečnlm vÍvoiem v republice, a Dezertér (L923).

K neiživějším dramatickjm pracírn Mahenovj'm patŤí dodnes ieho lyrické

komedie: pŤedválečná Ulička odoahy (1917), anekdotická hiíčka' plná

risměvné pohody a svěžesti mládí, a Nasredd;in ěili Nedokonaki pomsta

(prem. tgza), pohadková fantazie na motivy piíběhťr známého lidového

t'.ai"v orientu-. V obou těchto komediích se Mahen nejvíce vzdálil od

základní linie své dramatiky, která ie za|ožena na psychologické ana ze

a sledování vnitiního světa a vj'voje hrďny a v nLž lyrickou složku piedsta-

vuie impresionisticky náladové podbarvení situace. Mahenovu cestu

k novému pojetí jevištního lyrismu podstatně ovlivnilo sblížení s avantgard-

ním divadlem, jež se odrazilo už v souboru šesti poetistickfch filnovfch

\ibtet Husa na prot'ttizku (lg25). V Nasreddinu dospěl Mahen k svébytnému

komediálníl.nu irtvaru blízkému pantomimě a poetistické klauniádě' zároveů

však čerpajícírnu z lidového humoru a nepostrádaiicímu ani aktuální po-

litickou symboliku.




