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Josef Mach
ir883-1951/

Básník,prozaik a pÍekladatel;podobnějako ostatnípÍís|ušnícl
jeho
básnickégeneracez počátkustoletíusi|ovatvytvoňit v protiklaáu
k pňedcházející
symbo|istickéa dekadentnípoezii lyriku prostého
vÝrazu,běžnfch'ba triviálníchživotnÍchsituací,podávanfchs ironií
a sarkasmem.
Josef Mach se naroďl 5. 2, L883 v Loučeni u Nymburka. Spolu
s F. Gellnerem studoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi, pak v Piaze.
Tam a v Innsbrucku navštěvovď filozofickou fakultu, ale univerzitu nedokončil. Byl jedním ze zak|ádajfucíchčlenil spolku začínajÍcíchliterátťr
Syrinx a téžHaškovy Strany mírnéhopokroku. od r. 1912 byl redaktorem
krajanskfch listťr,udtelem a riiedníkem v Chicagu a New Yorku. Za prvl!
světovéválky se ričastnilčeskoslovenského
zahraníčního
odboje a od r. 1920
zastával funkci ňeditele tiskovésluŽby u našehovyslanectvíve Vashingtonu. V l. 1922-27 pracoval na velvyslanectvi v Řimě a oďt. L927na minisierstvu zahraničníchvěcÍv Praze. Po návratu do Prahy psal o svfch zážitcích
a zkušenost'ech
v cizině (napň.stuďe o italskémfašismu),věnoval se piekládání (H. Heine, B. Traven, E. A. Poe, O'Henrn R. Bfadford aj.) a ieďgo.
vání rťrznfch sborníkťr(mj. sestavoval sborníčkyhumoru a vtipu). ZemÍe]
8. 11. l95l v Praze.
TěžištěMachova ďla spočiváv humoristické a satirickébásnickéa prozaickétvorbě. Lyriku tohoto zaměŤeníshrnul zejménado sbírky Robinson
Krusoe (1909), která je stylizována jako pčíkrfprotiklad tzv. vysoké,těžko
srozumitelnéa rafinovaně složitépoezie. Mach se rimyslně uchyluje k námětťrmze všedníhoživota,které byly tehdy pociéoványjako nepoetické
a vulgární. Tato banalizace se projevuje nejen v tématu,ale v celésiruktuŤe
verše, zaloŽenéhona principu opakování jednotlivfch částí v rťrznfch
vfznamov]fch vztazich, na konfrontaci vznešeného'poetickéhoa všedního,
periferního (napŤíkladv rfmu: květu - toaletu, činy - lihoviny, vfron Byron, alej topolová - slečnadoktorová aj.), na využitípostupťršantánové
písně ap. Machova poezie je nehledaná, vfsměšná a sebeironická. Autor se
s oblibou obrací k efotické tematice, paroduje a trivializuje ji, milostná
dobrodružstvíinterpretuje s cynismem a humornou nadsázkou. Komické
stránky shledává nejen na tehdejšímměšťanském
životnímstylu, ale i na
anarchismu, k němuŽ se tehdy se sv]imi pňáteli hlásil (,,Chodil jsem na četné
tajnéschťrze,kde Íádila anarchie v'plné hrťrze..),vysmívá se víŤei skepsi,
vzpouňe i konvenci, provokativně demonstruje svoji touhu po šosácliém
klidu. obdobn ráz má i jeho druhá sbírka piedválečnfch veišťrNa oÓoz
polokoulich (1918), vydaná již v USA v Chicagu. PčíleŽitostn1f
charakter
čady básní jerr posiloval autorovo směŤovríní
od hutného, pointovaného
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verše, zďoženého na kontrastu a paradoxu, k obšírnémuveršovánífejetonového rázu, k němuž se Mach uchflil v dalším poválečnémobdobí své
tvorby (Plaoba do Ameriky 1912' 1930).
odtišnf charakter má Machova vlastenecká poezie, kterou psal v době
prvni světové vá|ky (Ameické oeršez doby oáleěné,l924).Yi1znunně|ší než
iétorickéverše,opírajícíse častoo novináňskolfrázin jsou básně satiÍické'
káraiícínešvaryčeskéhohnutí v Americe. Rozkolísanou hodnotu má také
Machova prÓza fejetonistickéhozaměiení,kterou vydával v době poválečné.
Tam, kde v ptÓze pŤevládajígroteskni a satiÍicképrvky, piedstavuje tato
část Machova díla protějšek k nejvfznamnějšísbírce Robinson Krusoe
(sbírkapovídek Tii mrtzlotyoe sklepěa jiné prÓzy' |9|9).

Karel Hynek Mácha
/t8,t0-1836/
romantismu,
NejvfznamnějšípÍedstavite|odboinévětve českého
autor tyrickoepickébásnicképovídkyMáj. V básních,pr zích
i dramatickfch ztomcíchvytvoÍitcelf systémpoetickfch pÍedstav
a symbol schopnfchvyiadÍovatvnitňnízkušenostělověka nově se
rojící epochy;!e proto pok!ádán za zak|adate|emoderníčeské
poezie.
rako u většiny romantikťrprojevuie se i u Máchy stylová iednota Života
a dtlia,Ži| ve skromn1ch poměrech jako syn pražskéhokrupače(narozen
16. 1l. 1810),.jehopÍacovnoubyla tmavá komťrrkaza otcovÝm krámem.
(hrál
Jako student filozofie a později práv se podílel na literární, kulturní
ochotnicky v Kajetánském divadle) i politické činnosti mládeže,která počátkem30. let, povzbuzena i vlivem ewopskéhorevolučníhohnutí, zejména
polského, procházela hlubokÍmi změnami v názorovém pojetí světa a
v pňístupu ke skutečnosti.Spoioval společenskoudružnost a veselost se
schopnoití vnitňního soustiedění, prom;fšlení a básnickébo vyjádňení
vnímanéa prožívanéreality. Jeho zápisníky a deníky podávají svědectví
o jeho pracovnímetodě. obsahují nejen vj'pisky z četby(odhalující,Máchovy-skontakty se světovou literaturou, a to nejen s literaturou německou, ale
'jev '
i romantikou anglickou a polskou), záznamy Životních situací, v
návštěvhradir, Krkonoš nebo z cesty
piírodních dojmťr,zejménaz četn1fch
áo ltálie, ale takézápisy sntr a náčrtybásní a pt6z. Záznamy zážitktra pňírodních doimťrdostávajítakovou slovní fotmulaci, žese stávajímateriálem
prvky poeticjednotlivj'ch literárních děl, proměĎujíse plynule v zárodečné
kého vidění světa. Rovněž jeho vztahy k jinfm lidem, zejménamilostnjl
vztah k Lori Šomkové,isou zaznamenávfunys věcnou podrobností a zároveĎ proŽívány v mučiv1ch polohách, kteréisou totoŽnés konfliktně poja-
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