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historické situaci fašistického ohrožení, a konečně i jako onto-

loeick.i princip máchovské země-matky. V Ťadě jírnav1fch obrazťt
zJmě žnénáItla pŤib1yvá konffiktri, básníkova hoŤkost je motivována
sociální nespravedlností i obecně lidsklm ridělem trpícího a Smr-
telného člověka. Básnick1f subjekt však usiluje o zahrnutí všech
těchto rozporn1|ch a hodnotově protikladn ch aspektri země do je-

diného dramatického prožitku. Vrací se motiv noční cesty po vsích
se zastávkami ve venkovskfch hospridkách a obnovuje se téma
prostého lidu' viděného nyní pňedevším v perspektivě české histo-
rie a tradice, vítězství a poráŽek, z nich vždy dokázal povstat a Í oz-
kvést' Jeho aktivita, staletí citového ptožívání, touhy a lásky, pro-
stupují zemi: vytváÍí se jak1Ísi obráceny mytus jestliže jinde
Závada svou geologickou obrazností pŤipodobĎuje společensky
motivované procesy proces m piírodním, zde je naopak pŤíroda
prostupována principem lidsk1fm a historicklm (,,Ani hroudy nelí-
bané snem v rodném kraji nesmírném.....).Na širší scéně takto po-
jaté se nově rozehráváidrama básnického subjektu, kter odvrhuje
tíŽívy žaI, chce zpívat drivěru i ranami a pozvedat zemi k naplnění
svého snu. V básni Cesta pěšky se prostupuje individuální a kolek-
tivní subjekt; morální poselství je sdělováno velice konkrétními'
zárove však v obecném českém povědomí zakotvenymi nrotivy.
Tak Ťadou rysri pŤedjímá tato báseř z r. |93] o rok pozdější vlnu
demokratické bojovné poezie z období Mnichova.

Jak svědčí časopisecké otisky jednotliv1fch básní, prošel jejich
text pňi pŤípravě knižního vydání četn1Ími změnami; dovršoval se
v nich v1fvoj ke zkratce a pŤesnosti. Později už autor text knihy ne-
měnil. Kritika pÍIja|a Cestu pěšky jednoznačně kladně. Další
vydání se však pŤekvapivě uskutečnilo až v r. 196I. mč
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Macharova první sbírka, jejíŽ titul ironicky naráží na konfesi, ná.
boženské vyznání víry, je věnována J. Arbesovi, spisovateii, ktery
pry autora pŤesvědčil o tom, že básnické svědectví o vlastním nitru,
o sobě samém jako člověku stojíza to vydat na veŤejnost. Skládá se
ze ÍÍí žánrově odlišnych oddílri, pŤičemŽ obsahuje hlavně subjek-
tivní lyriku. o jejím obsahu vypovídá ťrvodní auÍorovo krédo, ver-
šovany Vstupní dialog, polemicky rozhovor básníka s občanem'
Básník v něm odmítá tvoŤit verše, jež by sílily národ v jeho zápase,
oživovaly dědictví pŤedkri, sloužily jako didakticky rádce a učitel

kraj aj.)' Vznikl tak - v nayázání na některé symbolistícké verše
Bezručovy - nov typ pŤírodní lyriky, pňedjímající dnes tak zjev-
nou a aktuální ekologickou problematiku. Tyto verše směŤují
k monumentalizaci, k obrazu souhrnnému a typizujícímu; nejde
všakjen o zachycení obecn;!'ch kontur kraje, ale ibjeho dějiny, vf-
voj minul! i budoucí jako vlsledek stŤetání protichridn1ici šii. -
Protikladem těchto scenérii je Závadovi venkovská krajina v nej-
prudším žáru|étaazráni (4. oddíl), bičovaná sršícím sluncem. (Zá-
vada tu tentokrát má na mysli spíše krajinny typ nežurčity region:
báseí Jižní krajina má jihoslovanskou inspir aci.) zaz,tet'- lehŘosti
a jasu mění pŤírodní obtaz v symbol duchovního vzepětí- vzletu
vzhriru, a zárove vášnivého obětí země. Závada tu vvtváŤí kladnÝ
protipÓl cynismu a vyprahlosti, které pro něho vždy byly neizŤetel.
nějšími pŤíznaky prokletí moderního čiověka (viz stnÉŇe). ve sve
extatičnosti mají tedy tyto verše i vyznam morální. - Totéž plati
o intimní a milostné poezii druhého a tŤetího oddílu, která evokuie
- podobně jako v prvotině PANYCHIDA - okamžikv ticha
a zdánlivého klidu' v nichž se SoustŤed'uje intenzita Živoia jako
v pŤipomínkách ztraceného ráje. Je to právě síla a bezelstnost cito-
vého prožitku, co udržuje člověka vzpŤímeného (báseri Zrri).

Lyrika Cesty pěšky zahajuje novou etapu Závaďova básnického
stylu. Spolu s orientací na kladn1f pÓl moiálního hodnocení a sou-
stŤeděním kjádru prožitkujsou potlačeny rétorické prvky i popisné
hromadění souběŽn1fch pŤedstav' Závadavyvodil dliďedk'z ohla-
su své SIRENY a tvoií teď lyriku oproštěnou, koncentrovanou'
uyužívajíci pádné a myšlenkově nosné metafory; poslání veršri je
často shrnuto v lapidárních gnÓmickfch vfrocích. Těžiště umělec.
kého vyrovnávání se se skutečností se pŤesouvá do aktu pojmeno-
vání' Básně jsou soustňeděny k uzlov1fm bodrim pocitovfilra myš-
lenkov1fch zvrattl, k vyostŤení konffiktri protikladnlch principri.
PŤechody 1 vfplně jsou vypuštěny. Tím piip-omíná lyrika Cesty
pěšky soudobou Halasovu sbírku DOKÓŘÁN' ale bba básníci
v době svého dozrání idou už vlastními cestami.

Nejvyznamnější souč?stí sbírkyje rozsáhlá titulní bás eizaÍazená
jako samosta!yÝ vlty oddíl. Programatic\| obraz pěší cesty jednak
naznačuje piilnutí k tomu, co je v podmínkách společenďkt krize
(de jak o civilizační krizi, tak o krizi politickou v pŤedvečer války)
trvale a spolehlivě lidské, jednak zdrirazĚuje společenství s proSt]Í-
mi lidmi. Pracující lid je apostrofován jako udržovatel životá, dárce
chleba; také básník v subjekt má na tom svrij podíl, neboÍ je to-
muto chlebu ,,žárem a kvasem..' Následuje mnohovrstevny obraz
země pojaté jako rodny kraj (tentokrát bež pr myslov1fch aiributri,
ve své zemědělské a horské podobě), jako česká-země v konkrétni
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ctnosti a cudnosti. Proti těmto nárokrim občana vyzdvihuje básník
poezii jako zrcad|o a soudce doby i člověka. Na drikaz své od-
lišnosti Machar hned v prvním oddíle knihy, nazvattém Kapitoly
z mého románu,rozvíjí až s bezohlednou otevŤeností a s jistou dáv-
kou vědomé provokace soudobj, ridajně svrij vlastní milostn! pŤí.
běh od prvních nesměl1ich začátkri pii seznámení na plese, pŤes
první schrizky a pŤísahy věrnosti až k rozchoďu' kdy milá dala
pŤednost společenskému postavení a vdala se zajiného. Rozčaro.
vání z této zrady pňivádí mladého muže rekapitulujícího svou ero-
tickou zkušenost k tvrd;fm v1ípadr'im vriči vládnoucí morálce a na-
konec ke stavrim rezígnace a skepse. Jedinou ritěchou mu z stává
vědomí, že animi|á není šťastná, Že pozvolna ztrácí své privaby aže
se časem promění v nervÓzní matrÓnu. J1ž název oddílu naznačuje,
že Machar jej komponoval jako skloubenf celek epizujíciho tázu,
v němž jednotlivé ,,kapitoly.. (básně) skládají takŤka plynulf děj.
Sám Machar o něm hovoŤiljako o románu veršem vypravovaném
lyrickou mozaikou. SměŤování k epičnosti podporuje i vyprávěcí'
mluvní ráz básní' Tento román autor pŤedkládá jako autenticky
pŤíběh vlastního života, jenŽ však zároveř' nab;fvá sociální ty-
pičnosti' Je nazírán, v.flučně z mužského rihlu, což také umožřuje
ďezlluzívní, usvědčující tÓn vyprávění, které spolu se sny a zaníce-
ním milujících se partner pŤedvádí hned i drsn rub milostného
citu. Lyrick;f subjekt se pŤitom stylizuje do podoby pŤíslušníka mír-
ně cynické a znuděné městské mládeže, která se vysmívá romantic-
k:i,m rekrim typu Romea nebo Lear]dra, které není nic-svaté (včetně
národem uciívané Kollárovy SLÁVY DCERY a Čelakovského
R že stolisté) a která, rozčarována, pŤestává d věŤovat světu.

Druhf oďdi| Harmonie tvoÍí jakousi oddechovou část sbírky
svlmi pŤírodními venkovskj'mi náladami, sentimentálně idylick!.
mi a elegicklmi žánry i líčením noq|'ch milostnych dobrodružství,
jež mají dát zapomnění na velké životní zklamání. oďdi| uzavirá
tragikomic[f vlastní nekrolog, kter! básník postupně vkládá do
rist celému sboru svych někdejších milenek, zcela ve stylu jednoho
z velk1fch Macharovych vzorri, německého básníka H. Heina.

Teprve tňetí část sbirky Disonance poodhaluje širší motivaci bás-
níkovy skepse, zdrivodřované zprvu jen milostnou dez1lruzi. V plné
šíŤi se v něm t otižrozeyírátozpor mezi ideály a skutečností. Machar
ho Ťeší tak, že se zÍíká dosavadních ideálri společnosti i básnické
tvorby (ve známlch Slokách polemickllch ironizuje napi. vznosně
patetickou básnickou mluvu sv ch současníkri a pŤiznává se, Že ja.
ko impuls k vlastní tvorbě mu slouží nenávist a vztek) a ocitá se
osaměl1f abezviry uprostŤed společnosti. Deziluze je pŤitom povy-
šena na básníkriv jediny zorny rihel. Drisledkem je vyrazná promě-
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na dosavadních společens(fch hodnot. Mnohá z nich ztrácí svou
dŤívější nedotknutelnost, je radikálně odpatetizována a pomocí
ironie i zbavována svého vyznamu. A naopak Ťada dosud bezvy-
znamnychjevri, dosud považovanych často za negativni, nablvá
nové, byť stŤídmě vážené ceny. Vztahuje se to i na samotné pojetí
milostného vztahu, a|e ďeziluze, jež z něho vyplfvá, rozšiiuje se na
celou společnost, v níž panuje pokrytectví, násilí a zytile. Machar se
ve své společenské kritice nezastavuje ani pŤed náboŽenstvím a bo-
hem, jehož 1íčí jako zlovolného, zpupného despotu (báseř Credo),
ani pŤed lidem' v němž shledává jen hŤíčku v rukou mocn;fch (báseĎ
Nad dějinami)'

Jsme tedy v Confiteoru... svědky vyhraněné kritické negace
hodnot vládnoucí společnosti, rozchodu s jejími ideály i s dosavad-
ní básnickou tvorbou. Confiteor... se stal prvním dílem na sklonku
století' v němŽ se v básnické podobě vyhranil individualistickf
vztah ke společnosti. Sbírka se stala pŤedzvěstí tvorby nové bás-
nické generace, která v čele s kritikem F, X. Šaldou v prudkfch
srážkách s konzervativní žurnalistikou, literární kritikou i pŤedsta-
viteli staršího uměleckého názoru si tehdy vybojovávala právo na
vlastní nekonformní postoj ke společnosti i na vlastní pojetí lite.
rární tvorby.

Avšak Confiteor... zasáhl do v voje české poezie nejen svou ne-
gací a kritikou' Jejich následky se promítly i do tvaru těchto veršri.
D raz na věcnost, pňedmětnost sdělení vedl k v raznému odpate-
ttzováni obrazu skutečnosti, k oživení vyznamové stránky verše a
k celkovému zprozaičtění básnického v1frazu. Projevilo se to zvláště
uplatněním hovorového tÓnu ve většině básní, potlačením obraz-
ného vyjadŤování i zjednodušením verše (oslabení rilohy větné in-
tonace' časté užití otňel1fch, ale zvukově vyrazrlych rfmri). Tuto
pr ozaizaci, potlačení většiny dosavadních prostŤedkri poetizace
Machar kompenzoval nevšedním citov1im zabaryením verše po-
mocí ironie a sarkasmu, vtipn1fm vyostŤením pointy, užitím smys-
lově sytych, v znamově jednoznačnlch a tÍeba i mÓdních slov
označujících nejvšednější pŤedměty (parazo|, cigáro, citrÓn) i cel-
kovlm zkonkrétněním básnick1fch pňedstav. Chce-li napŤíklad r,y-
jádŤit stesk po domovu, kterf právě proživá pŤítelpob1fvající v ci-
zině' vybavuje se mu jedno náměstí ve vlasti, kde ,,káyž kraj večerní
setralí v mlŽné stíny, / jde štíhlá brunetapÍizáÍisvítilen. . .... A i tam,
Kde chce zachytit jen určitou pŤírodní náladu, doslova ji skládá
z Ťady detailri a drobn ch dějri, které do této nálady vnášejí pohyb,
neJt pŤímo dramatičnost: ,,od stromu k stromu rozpjata jsou kola'
/.v níchž pavouk vraždí chyceny rod muší, / kol bzučí hmyz a ze sně-
ti pták volá... Vším tím Machar podstatně proměnil situaci soudobé



36 Confiteor... - Josef Svatopluk Machar

poezie. Spolu s ran mi verši.A. Sovy z jeho Realisticki:,ch slok i ze
šbírek pňírodních nálad' v nichž se hlásil už o slovo impresionismus,
pŤispěf k tomu, že česká poezie té doby se ve sv1ich pokročilejších
dílech rychleji vymařovala ze sugestivního vlivu poetiky lumírovcri
a ruchovcri (J. Vrchtickjl, Sv. Čech); ve zietelném kontaktu s Neru-
dou pak Machar zaLoží| tradici realistického verše' na ružkrátce
nato naváza|i básníci F. Gellner, V. Dyk a částečně i P. Bezruč,
abrzy icelá škola literárních epigonri. Yyrazn! byl i vliv Macharo-
vy rané lyriky na myšlenkoqf i citov1f postoj mládeže z konce sto-
letí.

Polemick;fm a kritickym tÓnem, poetikou a též dalšími milost-
n1ymi osudy vypravěče Kapitol z mého románunavazuji na Macha-
r v veršovan1f pňíběh až k šťastné svatbě i další dvě sbírky Bez názvu
( l 8 89) a T Ť e tí kniha ly r iky (|892), které ve druhém vydání vytvoŤily
s Confiteorem... tÍídíln! ceIek (Confiteor... I-III). Autobio-
grafická historie zprvní knihy v nich pokračuje, dalo by se Ťíci, ro-
mánem psychologic(jrm, v němž milostn;i cit i společnost jsou
podrobeny dalším všestrann m ana|yzám v nich se ještě dále
utvrzuje životní deziIuze hrdiny a zároveí vypravěče Macharova
románu. Básník také všechny tÍi sbírky jako celek už od začátku
komponoval a samostatnymi tituly je opatňil jen na pÍání naklada-
tele F. Šimáeka' ,,kter nechtěl mít z ohledri kšeftovních stejné
názvy ttčlověka, ktery teprv začíná,,. zp

České krakováčky . Josef J. Langer 1835

Padesát šest drobn1|ch lyrick;fch básní se hlásí k ritv-aru polské li.
dové písně, jak ho i< nám uvedl František Ladislav Čelakovsk! ve
svlch Slovanskjlch národních písních, interpretuje ho však jako pí-
seř o dvou čtyŤveršov1fch celcích psan;fch tŤístoplm trochejem'
obvykle s pŤer'.fvan;fm rymem' Prvních šest krakováčkri (opatŤe-
n ch poznámkou ',národní..) je také pŤímo - byť s drobnfmi ob-
měnami (od jazykovlch až po pŤeskupení slok) - z Celakovského
sbírky pŤevzato; v pŤedmluvě Langer uvádí, žejde o podobu' v níž
krakováčky žijí na vlasteneckych merendách v j eho oko|í. Zbyv ající
krakováčky s charakteristick mi motivy a pŤímo citovan1imi jazy-

kov1fmi obraty lidové poezie jsou vlhradně milostnfmi básněmi;
citová vroucnost erotického vyznáníje v nich nejčastěji podbarvena
steskem' zklamáním a zoufalstvím. Láska jakožto jediné téma cyk-
lu sejeví hodnotou nejvyšší, a vlastnějedinou hodnotou schopnou
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otevÍít lyrickému hrdinovi sbírky cestu ke štěstí a lidské sebereali-
zací; pÍitom však zristává ideálem pouze vysněn m a neuskutečni-
telnfm. od prvních veršri je charakterizována jako vzdálená (,,duši
mám v cizíně la doma jen tělo.., VII-VIII, ,,za pát1fm lesem / a za
tŤetí Ťekou.., XLIV), jako nedosažitelná (,,Ach, jíž jávím dobňe, / že
nebude moje.., XxX), zapiraná (,,Slzy, moje slzy, i nekalte mi oko,

l raďěj se ukrejte / v srdci pŤehluboko.., XVIII), narážejicí na ne-
pÍízeĎ světa a lidí (,,ach, |ldé,z|ílidé! / odpusťvám to nebe, / žejste
dvě srdéčka / odtrhli od sebe.., XVI). V reálu se mezi milence staví
hranice prostorová nebo časová (XXIV), místem setkánímilencri se
stále vyrazněji stává sen (,,JiŽ na ni nemyslím, l již si jí nevšímám -

l a|e ve Snu' ve snu / pŤedce ji objímám.., šVI; podobně i XLx)
a smrt. Cyklus' kter;f počíná (po prologu z Celakovského) básněmi
s konkrétními názvuky básníkov.fch rrizn;fch tragicklch lásek -
platonicky vzyvané hraběnky Šternberkové, Eleonory Pábičkové,
jež se odstěhovala do ChotěboŤe, a konečně ,,rybášky.. krakováč-
kri, Márinky haltfŤovic - se tak uzavírá motivy skonu, jediného
léku na bolest života. Tato temná' tragická nota pňevažuje pak
i v dovětku k Česklm krakováčkrim (Často s nimi také spojova-
n m), v 19 krakováčcích dalších označenych titulem Hraběnce***
na památku, v nichž vysněnou láskou milovaná šlechtična ztělesnila
pevny bod, k němuž se v iluzívzpína|cit' ale jenž v skutečném životě
zrjstal osudově neuchopitelnrÍ.

Na rozdílod Čelakovského OHLASU PÍSNÍ ČnsrcÝcH rLan-
ger jeho poetiku odmítal pŤímo programově) neusiluje Langer
o básnické postižení ,,ducha národní poezie... Proti Čelakovského
v jádru imitační technice žánrové rozmanitosti folklÓru je Langrriv
cyklus okáza|e jednostrunn , opírá se o zňetězení básní jediného
drobného lyrického žánru, navíc očištěného (pŤes rívodní polské
moto ,,Kto nie umie wzdychat., miloŠÓ go nauczy..) od jaklchkoliv
stop národní - v tomto pŤípadě polské - specifiky' Jednoduch1f
popěvek (u Čelakovskélio iměŤovalo každé čtyŤverší k samo-
statnosti, Langer vytvoŤil svou strofu krakováčkri spojením obou
čtyňverší) se hodil právě svou nezatížeností vnějšími kontextov mi
vazbami, ale i tvarovou snadností k vyjádŤeníjednoduchého' au-
tentického a subjektivně zabarveného prožitku. Proti ohlasové ob-
jektivní, osobně nezainteresované konstrukci ve stylu lidové písně
je s folklÓrem navazován styk vlastně samym typem tvorby opíra-
jícím se o improvizaci (některé krakováčky pŤímo poukázují
k prostŤedí vlasteneckych merend, na nichž by|y zpivány k tanci -
oslovení hudebník apod.). V rivodu Langer vls1ovně označoval
krakováčky za vyraz 'iitu okamži tého,,, zí,,p|o-dy libého okamže-
ní... Snadnost a nenucenost tvaru odpovídalaioučasně i dobovému


