
- Čehí básníci lumirovské generace věnovali Máchovi statě
(J. Vrchlick1fl i verše (Sv. Čech), jejich tvorba však vycháze|a z oď-
lišn]ch zdrojri; nelzeÍíci, nakolik siJ. Zeyer uvědomoval souvislost
sqÍch čelnfch prozaickfch ďě| (Jan Maita Ploihar, D m (J tonoucí
pvaz(Ď' s máchovsklm postojem. - R zné stránky Máchovy tvor.
by v čele s Májem i její celkové směŤování se vždy áovu aktualizují
v moderní poezii od symbolismu až po současnost: hudebnoJt
a eufonie Máchova verše (Hlaváček), metafora jako svéprávná
,,nová skutečnost.. a vyznamová mnohoznačnošt pojmenování
(BÍezinaaznovu jinak poetismus), tematika kosmu a čásu 1Bňezina,Hora, Holan, Zahr adniček), deformace obrazu reality pooánut,';í"i
hlubinné psychické procesy (surrealismus), niterná oahoďanást
individua směŤujícího od metafyzickych otÁzek ke společenské re.
voltě (Mahen, Halas, Hora), láska k životu posiloviná vědomím
jeho prchavosti (Seifert, Hrubín), žánrovy ritv}r lyrickoepické ver-
šované p9ldkv (Hora' Holan) - ve všec-h těchto(a jinfch, zd,e ne-
uveden1ich) pňípadech je kontakt moderních uasnítri . Má"hou
nejen rozpoznateln;.i jako fakt' ale i jimi vědomě reflektován a často
i adekvátně básnicky pojmenován (viz MÁCHOVSKÉ VARIA-
CE). Za pomoci těchto nesčetn5ích uměleck]Ích aktualizaci (trlatÍi
k nim i vytvarná, hudební a scénická díla spjátá s Májem, '""]tu".
:ď"Í:! pňednašečri aj.) se v posledním století prohloubí i ;dh
čtenáŤské veŤejnosti k Máchovi. Měla na tom podíl i novodobá
literární věda, která se Máchou od pozitivistictyctr pramenn]fch
yj"lyty a.od pronikav ch esejri čelrr..fch kritik L geierace lo. tJ
(|. v. rrejčí, F. X. Šalda, M. Martěn, J. Vodákiintenzivně iá-
bjv{a. od speciálních otázek máchovské textologie a biografie
(F. Krčma, K. Jansk , K. DvoŤák, R. SkŤeček, o. Králík) a initr-
ního rozboru zvukové a vyznamové v1fstavby (J. MukáŤovsk1f),
jeho verše (R' Jakobson) a.jazykoué zái|adny (n' Havránek), so"]
viďostí i9eologick:ích akulturně hístorick:ich (Ď. Čyževskyj ,i. li-
:?t.,K. Krejčí) pÍecházetapÍitom vždy k nov m 'yoíé,á^oÉjasru-
jícím spolu s Máchoqfm postojem ke skutečnbsti i jeho "místo
v obrozenské společnosti a kultuie (J. MukaŤovsk1f, B. Václavek,
F. .Vodička) a spolu s díly básníkri zdrivodnila pláťnost máchov.
ského typu. a postoje v zápasu o uchování a duchbvní prohloubení
národní existence' Jako osobnost dramatickou a zápašicío p'uuáu
pŤijal Máchu za- svého prvého- básníka - pňedevsim oity vraii -_
celf národ. Poté, co jeho tvorbu pŤipomněio sté v1fročí tasnitouy
smrti a ry^{1ní Mále a p.oté, co z okupovan1fch Liioměiic byly ná
Pg{'iP l938 narychlo pŤevezeny jehďostatky' stalse Máchív po.
hŤeb do vyšehradského hrobu v květnu l939 první protinacistickou
demonstrací v prvních tfdnech okupace. mč
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Sbírku tvoŤí tŤi básnické skladby. První a poslední - Mé Čechy a
Mému dítěti - jsou pÍevzaty z Mackoly prvotiny Mému dítěti
(1909); soubor byl nyní doplněn novou básni Na rozhraní. Yetše
Mému dítěti vznikly roku 1908 a pŤešly do nové sbírky s malfmi
pravami. Mé Čechy měly ve sbírce Mému dítěti títv| Hymna mé

vlasti. Básei napsal Macek v roce 1907 a do nové sbírky vešla ne-
zménéna,jen s noq|'m lázyem. Autor jej zvolil záměrně, aby po.
ukáza| na stejnoimennou' velice známou báseř otakara Theera
zvá|ky (sbírka VSEMU NAVZDORY zr. 19|6), která svou stav.
bou i v'.ichozí ideou je do jisté míry Mackoqfm veršrim poplatná.
Zďá se, že právě snaha podtrhnout toto Mackovo pŤedchridcovství
zavdaIa podnět k nové publikaci básně i k sestavení celé sbírky.
Y každém pŤípadě to bylo šéastné rozhodnutí, protože tak na
sklonku války vznikl vysoce aktuální triptych lyznavačskych skla-
deb' dotlkajících se z rrizn1|'ch stran národního osudu, celek, jenž je
mnohem sourodější než privodní nejednotná prvotina, a ktery pro-
to plnf-m právem m žeme pokládat ža samostatnou sbírku novou.

Mé Cechy je rozsáhlé hymnické oslovení vlasti; v duchu Mackem
uctívaného amerického básníka walta whitmana s enumeračním
patosem a intonačně proměnliq|m volnfm veršem vypočítává qf-
razné rysyjednotlivlch končin české země. Její obsah však netvoŤí
jen zanicená apoteíza kraje a jeho pŤírodních pŤedností a krás.
Učin skladby zá|ežínaopakv protikladnosti a vnitŤním napětí líče-
nfch jew a v jejich dramatické gradaci s cílem vytvoŤit hyper-
bolicky monumentalizovan!, reá|ny a zároveř mytick! obr az země.
Vzniklo tak koncepčně promyšlené, sevňené dílo se zieteln1fmi sto-
pami symbolistické a u Macka také zabstraktriující obraznosti'
které všestranností charakteristiky vybočuje z ustáleného rámce
žánru oslavné Ódy. Báseř začíná apostrofou určitého geograficky
vymezeného celku, kterym básník prochází od severu kjihu; pŤitom
se letmo dot1iká i jeho historické minulosti, konkrétně tradice hu.
sitské (,'Mé čechy' zryté kdys stopami gigantick1fch voz ...,,)' Již
zoe;e patrná tendence narušit tradice oslavného žánru:kďyžtotíž
básník líčí vlchodisko svého putování, sever, pak vedle pŤíiodních
.;evri a historickych památek tu objevuje i místa sociálních dramat,
děj iš tě .,hruzypln1f ch katastroť., vy tv áÍ í obt az,,ď! majících dolri..,
''pohňebišť hrdinri tisícerfch, jichž Ťevy dozněly v něm;fch hlubi-
nách země / v ohromném, zoufalém boji s pŤírodou / a lidskou bes-
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tií... obdobně protikladn! obraz, vystihující pŤírodní, historick!
i sociální tázkraje, poskytuje putujícímu básníkovi i česk1f jih' kde
jeho poué končí. Místo dalších krajinnfch scenérií a dějišť sociál-
ních tragédií se náhle rodí básníkova iluze jinfch Čech, země dáv-
nych obrri, jejichž stopy sledované básníkem s nadějí a opojnou
radostí je snad možné na|ézt i v současnosti, pod všim smutkem,
bolestí, tupostí a zoufáním. A tak jako básníkova vize historick1fch
Cech pŤerustá až v symbol pŤírodní prasíly, rodící ještě dnes od vě-
kri nahromadě3r1Í vzdor' tak současně geograficky pojímané Čechy
se pŤetváňejí v Cechy mytické, v zaslíbenouzemi,tichou Kanaán, na
niž se slunce nejtepleji usmálo av niž luhy rozpučely zelení nejvon-
nější: v zemi, jež je tepajícím srdcem Evropy. Teprve zde, v závěru
básně se dostává plně ke slovujejí Ódickf ráz,teptue zde široké vf.
čty, nanášející stále nové vrstvy na básníkriv obraz Cech, pŤecházejí
v citové vyznání plné něhy, v němž geograficky i myticky pojímané
Cechy se stávají symbolem ,,největšího božstva - Lidskosti.. a au-
tor v citov vztah k nim nabfvá až milostného odstínu v posledním
oslovení:',Má lásko!...

Také druhá báseř sbírky Na rozhraní má vyznavačsk! ráz.
V duchu prastarého symbolu W. Whitmana a po něm Vrchlického
(strom Života) básník apostrofuje strom národa. Svrij národ shle-
dává Macek na dvojím rozhraní: jednak na pŤedělu mezi severem,
,,ňíší mlh a bojovn;fch bohri.., a jihem, zemí ',dobrého, smavého
slunce.., k němuž má ovšem blíže, a jednak na pŤedělu věkri, mezi
světem,,člověka bez srdce' chorého dravce..a světem vykoupeného
nového, radostného člověka žijiciho lásce a štěstí. Jeho místo vy.
koupení je zďe, ve stŤedu Evropy, kde pod apostrcifovan m stro-
mem, v jehož koruně šumí ,,Evropy duše.., ,,našel sebe' našel i las-
kavou matku zemi... BáseĎ má tentokrát od začátku do konce
jednoznačnf oslavn a zbožinjici ráz; rysy až mysticky pojatého
národního poslání svědčí o tom, že vznika|a uprostŤed vzníceného
vlastenectví, za válečného dění, v němž se rozhodovalo i o budou-
cím osudu národa. Také tato báseř je napsána nerfmovan m vol.
n1y'm veršem, stejnoměrnějším a tudíž i melodičtějším než Mé Če-
chy; rytmem i pravidelnlm stŤídáním dvojverší pŤipomíná pŤízvuč-
ně pojatá antická metra' což jen podtrhuje její jednotny hymnick!
ráz.

Poslední skladba Mému dítěti obsahnje do deseti oddílri (obdoba
biblického desatera) rozvedené rady otce synovi. S ostatními bás.
němi sbírky ji spojuje básníkovo vŤelé národní cítění, pojímajicí češ-
ství jako vyšši smysl života uskutečĎovanf prací, a patos lidskosti'
snaha vychovat ze Syna hrdého' neotročícíhojedince' kteqi zná ce-
nu lidské i národní volnosti. Všemi básníkov1fmi piíkazy prolíná
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ovšné. takŤka aristokratické gesto vzdoru;jeho nositelem je ideální
pÍedstava člověka, kter;Í poznal zocelující prisobení pŤekonané.bolesti, 

chová odpor k duchovnímu otroctví a hrdě nese svrij nedo-
stižn1f ideál lidského bratrství budoucích svobodn1fch lidí - sen
o lidském ráji, jenž je na dosah jen těm, ,,kdo ráj srdce dŤív si stvoĚí...
Nezotročující svobodymilovnost pak vyžaduje básník i na ženě,
která by zkÍíži|a cestu jeho synovi. Báseř zaujme spíše osobitostí
životního programu než vlastním básnickjlm projevem. Na ré-
torickém, didaxí prostoupeném pravidelném verši je znát vzot
J. Vrchlického a zvláště Sv. Čecha; zaprisobily tu také - spolu
Š doznívajícím symbolismem - neorenesanční snahy z pŤelomu
století, jak je známe ze statí Šaldoqfch a z básnick;fch projevri
Neumannovfch. Projevují se vzrušen mi apoteÓzami života, kte-
rému vzdělan1f básník, knihomil a vášniv1f čtenáŤ, manifestačně
dává pňednost pŤed literaturou' neboé ,,knihy samy ničím nejsou,
život v nich se musí tajit...

Antonín Macek nepatŤil k autor m, kteŤí se soustavně věnují
poezii. Jeho verše' stejnějako ostatní literární práce, vznikalyjako
doprovod aktivity kultivovaného revolucionáÍe a žurna|isty ve
službách dělnického hnutí. NetvoŤily těžiště autorovy činnosti, byť
jejich žánrová rozlohaje velice široká (politické, sociálně kritické
a satirické verše ve službách dne, básně opojení pŤírodou i moderní
technikou, intimní verše milostné i sloky filozofického rozjímáni
a nábožensk]ilch meditací). A pŤece i tak nastaly chvíle, kdy Mac.
kova tvorba plodně zasáh|a do v1fvoje české poezie a došla i širo-
kého čtenáŤského ohlasu. PŤedevším to platí o básnické skladbě Mé
Čechy, která sv1fm vroucím vlastenectvím pňedjala válečnou poezii
Sovovu, Tomanovu, i Dykovu (Zpěvy domova, MESICE, ANE-
Bo) a bezprostŤedně ovlivnila zmíněnou skladbu o. Theera.

zp

Měsíce . Karel Toman 1918

Cyklus dvanácti básní, z nichkaždáje věnována jednomu měsíci
v roce' prisobí zcela jednotnfm dojmem, tÍebaže jsou v něm za.
hrnuty básně rriznlch žánr:iu a témat. PŤírodní lyrika v živ1fch po.
stŤezích zachycuje rozechvívající prisobení české krajiny na vníma-
vého svědka v rozhodujících okamžicích proměny ročních dob
(BŤezen). Setkáme se tu však i s pŤíležitostnou básní inspirovanou




