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Josef Mach
i r883-1951/

Básník, prozaik a pÍekladatel; podobně jako ostatní pÍís|ušnícl jeho
básnické generace z počátku století usi|ovat vytvoňit v protiklaáu
k pňedcházející symbo|istické a dekadentní poezii lyriku prostého
vÝrazu, běžnfch' ba triviálních životnÍch situací, podávanfch s 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 nedo-
končil. Byl jedním ze zak|ádajfucích členil spolku začínajÍcích literátťr
Syrinx a též Haškovy Strany mírného pokroku. od r. 1912 byl redaktorem
krajanskfch listťr, udtelem a riiedníkem v Chicagu a New Yorku. Za prvl!
světové války se ričastnil československého zahraníčního odboje a od r. 1920
zastával funkci ňeditele tiskové sluŽby u našeho vyslanectví ve Vashingto-
nu. V l. 1922-27 pracoval na velvyslanectvi v Řimě a oďt. L927 na minisier-
stvu zahraničních věcÍ v Praze. Po návratu do Prahy psal o svfch zážitcích
a zkušenost'ech v cizině (napň. stuďe o italském fašismu), věnoval se pieklá-
dání (H. Heine, B. Traven, E. A. Poe, O'Henrn R. Bfadford aj.) a ieďgo.
vání rťrznfch sborníkťr (mj. sestavoval sborníčky humoru a vtipu). ZemÍe]
8. 11. l95l v Praze.

Těžiště Machova ďla spočivá v humoristické a satirické básnické a pro-
zaické tvorbě. Lyriku tohoto zaměŤení shrnul zejména do sbírky Robinson
Krusoe (1909), která je stylizována jako pčíkrf protiklad tzv. vysoké, těžko
srozumitelné a rafinovaně složité poezie. Mach se rimyslně uchyluje k ná-
mětťrm ze všedního života, které byly tehdy pociéovány jako nepoetické
a vulgární. Tato banalizace se projevuje nejen v tématu, ale v celé siruktuŤe
verše, zaloŽeného na principu opakování jednotlivfch částí v rťrznfch
vfznamov]fch vztazich, na konfrontaci vznešeného' poetického a všedního,
periferního (napŤíklad v rfmu: květu - toaletu, činy - lihoviny, vfron -
Byron, alej topolová - slečna doktorová aj.), na využití postupťr šantánové
písně ap. Machova poezie je nehledaná, vfsměšná a sebeironická. Autor se
s oblibou obrací k efotické tematice, paroduje a trivializuje ji, milostná
dobrodružství interpretuje s cynismem a humornou nadsázkou. Komické
stránky shledává nejen na tehdejším měšťanském životním stylu, ale i na
anarchismu, k němuŽ se tehdy se sv]imi pňáteli hlásil (,,Chodil jsem na četné
tajné schťrze, kde Íádila anarchie v'plné hrťrze..), vysmívá se víŤe i skepsi,
vzpouňe i konvenci, provokativně demonstruje svoji touhu po šosácliém
klidu. obdobn ráz má i jeho druhá sbírka piedválečnfch veišťr Na 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 obšírnému veršování fejeto-
nového rázu, k němuž se Mach uchflil v dalším poválečném období své
tvorby (Plaoba do Ameriky 1912' 1930).

odtišnf charakter má Machova vlastenecká poezie, kterou psal v době
prvni světové vá|ky (Ameické oerše z doby oáleěné, l924).Yi1znunně|ší než

iétorické verše, opírající se často o novináňskolfrázin jsou básně satiÍické'
káraiící nešvary českého hnutí v Americe. Rozkolísanou hodnotu má také

Machova prÓza fejetonistického zaměiení, kterou vydával v době poválečné.

Tam, kde v ptÓze pŤevládají groteskni a satiÍické prvky, piedstavuje tato

část Machova díla protějšek k nejvfznamnější sbírce Robinson Krusoe
(sbírka povídek Tii mrtzloty oe sklepě a jiné prÓzy' |9|9).

Karel Hynek Mácha
/ t8, t0-1836/

Nejvfznamnější pÍedstavite| odboiné větve českého romantismu,
autor tyrickoepické básnické povídky Máj. V básních, pr zích
i dramatickfch ztomcích vytvoÍit celf systém poetickfch pÍedstav
a symbol schopnfch vyiadÍovat vnitňní zkušenost ělověka nově se
rojící epochy; !e proto pok!ádán za zak|adate|e moderní české
poezie.

rako u většiny romantikťr projevuie se i u Máchy stylová iednota Života

a dtlia, Ži| ve skromn1 ch poměrech jako syn pražského krupače (narozen

16. 1l. 1810),.jeho pÍacovnou byla tmavá komťrrka za otcovÝm krámem.

Jako student filozofie a později práv se podílel na literární, kulturní (hrál

ochotnicky v Kajetánském divadle) i politické činnosti mládeže, která po-

čátkem 30. let, povzbuzena i vlivem ewopského revolučního hnutí, zejména
polského, procházela hlubokÍmi změnami v názorovém pojetí světa a

v pňístupu ke skutečnosti. Spoioval společenskou družnost a veselost se

schopnoití vnitňního soustiedění, prom;fšlení a básnickébo vyjádňení

vnímané a prožívané reality. Jeho zápisníky a deníky podávají svědectví

o jeho pracovní metodě. obsahují nejen vj'pisky z četby (odhalující,Mácho-

vy kontakty se světovou literaturou, a to nejen s literaturou německou, ale
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romantikou anglickou a polskou), záznamy Životních situací, v 'jev '
piírodních dojmťr, zejména z četn1fch návštěv hradir, Krkonoš nebo z cesty

áo ltálie, ale také zápisy sntr a náčrty básní a pt6z. Záznamy zážitktr a pňí-

rodních doimťr dostávají takovou slovní fotmulaci, že se stávají materiálem
jednotlivj'ch literárních děl, proměĎují se plynule v zárodečné prvky poetic-

kého vidění světa. Rovněž jeho vztahy k jinfm lidem, zejména milostnjl

vztah k Lori Šomkové, isou zaznamenávfuny s věcnou podrobností a záro-

veĎ proŽívány v mučiv1 ch polohách, které isou totoŽné s konfliktně poja-
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