
Kanel lrynek Mácha a ieho dědicÚví

t
Mácha sám s jasností větší a bolestnější' neŽ kolik jí pŤináší a snáší

intuitivné poznání básnické, s jasnovidnou určitostí theoretisujícího
analytika, ukáza| nejednou na svou duševní prazkušenost, na drisledek
svého vnitňního ustrojení a tím na sám zdroj své básnické inspirace
a stáljl motiv své tvorby. Mácha neby| z těch vzácn ch, od pŤírody
sladk ch a milostnj.ch básníkri bezpečné duše jako Keats nebo Goethe,
kterj'm dali dobrotivibozijedinečn]i dar svjlch miláčkri a vyvolencli:
umění žíti plně ve chvíli, vyžiti se v ní cele a beze zlornk , ponoňiti se
v ni a utonouti v ní a proměniti ji tak v sám druhj.svrij duševní or-
gán' jenŽ mysli za básníka a stává se mu druhou očištěnou existencí,
stupůující sladkou naivnost a jistotu prvotného bytí lidského až v cosi
bohat;frského a poloboŽského. Nikoliv: Mácha jest z básníkri reílek-
tivnych, z básníkri Íilosofickjlch, kteŤí žijí svúj život jako mučivy pro-
ces vnitŤního sváru a napětí, jako dialektickou Ťadu poznatkťt, myšle-
nek, vzpomínek, obav a nadějí, na jejichž byt chvilkovém smíru zá-
visí zdar, ano i sama prostá možnost jejich básnického bytí. Na po-
kojnou plnost chvíle naléhají u nich stále a rozrušují ji stáIe ohlasy
jiné existence, dťrležitějši, závažnějši a drisaŽnější, než jest existence
pŤítomná, a nutí je, aby v mučivé Snaze a námaze. harmonisovali,
byt jen pŤechodně a na chvíli, mocn1fmi rytmick1 mi klenbami wár
a rozpětí svj'ch duší a vykupovali tak neustále na žir'otě a osudu
existenční právo své poesii; poesie jejiclr jest takto vyvzdorována
hr ze životní: jsou to chvilkové oddechy v neustálém boji, zrádně
smějící se ostrovy proměnlivj.ch a miziv]fch tvarri v pŤíboji vln ode-
všad točících, pŤeletavé duhové mosty na clrví]i sklenuté nad svárem

Živlrl, nebo mluveno jazykem Máclrovjlm, nad ,,rozbrojem světťt...

Mácha měl jasné povědomí tohoto stavu, jenž nese tvorbě básnic.

ké podmínky tak osudné,když si poznamenal aforisticky:,,Minulost

a budoucnost víc a více v lrromadu se sráží - aŽ se zasáhnou, nent nic,

zhasl čas žiuota; není pŤítomnost žádná, lze jen Ťíci: bude a bylo, v ži-

votě žádná není pŤestávka...1 U Máchy opravdu kažďá pŤítomnost,

každ,á plnost, krása a pokoj chvíle tryskají jako bubliny duhovj'ch

videm na vteŤinu jen proto, aby ihned byly roztŤíštěny -tak byly

hned od počátku pŤetíženy dvojírn prokletím a dvojí mukou: zhoŤkljl-

mi vzpomínkami lepšÍ nenávratné minulosti -vzpomínkami ',na dě-

tinskf mrij čas.. - a zkalenou hr zou z pŤíšerné, nezniknutelné bu-

doucnosti, děsem z té hluboké temné noci, temnější než noc empiric-

ká, ,,jež mně nastává,,, z toho,,smrtelného mysle snu.., z toho, ,,co

,nic. se naz!vá,,.
PŤítomná chvíle nenalije se opravdu nikdy u Máchy v pln1f básnic-

kf klad, nevyvrcholí se nikdy v celj' nezmrzačenÝ duševní ritvar,
kter1i má v sobě své právo existenční, svrij smysl a sYou Životní plnost:

Mácha jest z těch, kdož nemohou prodlít trvaleji, jak jsou stále bičo-
váni neklidem svého nitra. ,,Nám však dáno jest, nespočinouti na
žádném místě.. -toto slovo z osudové písně Hyperionovy mohlo by
bj.ti nadpisem v bráně, jíž vstupuje se do města Máchova básnického
i lidského utrpení, ale i Máchovy lidské a básnické velikosti. Každá
empirická chvíle, byé na pohled a jev sebekrásnější a oslnivější, vy-
kuklí se Máchovi záIly v star;f bodající, mučivf osten: pŤipomene mu
dŤíve či později sv<lu pomíjivost a tím nedokonalost a tím jiŽ roznítí
v něm mučivou žizežl po existenci vyšší, dokonalé, neměnné, kladné
a věčné. Nlácha jest od svého počátku raněn touhou po Životě doko.
nalém a riplném a trpí tím, že setkává se - a pŤi bystrosti a ritočnosti
svého daru pozorovatelského a pňi jasné nebojácnosti své soudnosti
nem že toho neviděti - všude s bytím nedokonalym, necelym a zmr-
začenjlm.

JiŽ první lyrické pokusy Máchovy jsou kiesťansky platonské

1 . Spisy II, 245 (vydání \rlčkovo).



a platonsk1fm básníkern právě jako Musset bude již a jest již Mácha
po cely svrij Život; Mácha 3ako Musset vyŠel z kŤesťanství a speciálně
z katolického kňesťanství a celá tvorba jeho nese jiŽ typick1i ráz toho-
to v1ichodiska. Mezi lyrickj.mi prvotinami Máchovj'mi čte se báseĎ
,,Královič.., čte se báseĎ ,,YZor krásy.. a v nich jiŽ jasně a plně zabrá.
ny jsou akordy, I<teré rozvádí všecka další tvorba Máchova.

Člověk jest jiŽ mladému Máchovi lrrálevicem pÍenesenym ze své
věčné vlasti, z vlasti prar.ého byti, z vlasti věčného duchového Života,
v níŽ vládne jeho otec, na tuto temnou zemi; v ní zapomněl svého
otce, zapomněl i svéIro určení (syn, ,,jenŽ nezná sebe sárn..); cítí jen,
že tato země' jejiž každ hlas ,,uráží cizím hlaholem.. jeho ucho, není
jeho pravou vlastí; s vášnivou touhou vyhlédá zakaždym světein m
paprskem, zakažďou tuchou a nápovědí svého pravého bytu a hledá
stezku k němu zavalenou tmou; zbloudil by však a zhynul by, kdyby
otec neslyšel jeho prosby. ,,Žádost jeho vyslyšena, Za horami víc se
dní; Ajta nové v jitŤnÍm zlatě Vzejde slunce na Golgatělll..B h schflí
se k bloudícímu, ale rršlechtilou touhou puzenému člověku a vykoupí
jej ze tmy smrti a zmaru: vyvede jej z temné země Y pravou světlou
jeho vlast.

Zďe jest kŤesťanskou vírou Ťešen zák]adní svár básníkovy bytosti,
vykoupeno základní hoňe jeho nitra. Později' když ztratil víru v otce,
kterjl vyslj'chá prosby sv ch dětí, vtrhuje zoufalství v duši básniko-
vu: nitro jeho rozstupuje se v pňÍkré stony nesmiŤitelnjlclr disorrancí.
Králevic mění se v páže z básně ,,Budoucí vlast..1, v páže zmítané na
bludné lodi oceánem vod a mlh a hledající marně v zrakovjlch kla-
mech a pňeludech zemi své touhy, !'svou vlast..; pro ně není již ne-
beského otce a proto není pro ně ani vlasti; a jeho touze jen ve snech
jest spočinutí a jen ve smrti vykoupení. ,,Snad že se ve snách budeš
smáti Své vlasti vstÍic - sen jako sen.., takovouto osudovou ironií,
takovj.m šklebiqim indiferentismem, takovjlm proglamovj'm ilu-
sionismem odpovídá se zde nejmučivějši touze lidské. Již záhy nalezl
Mácha svrij typickf postoj metafysickj., své typické gesto básnické -

1 - Spisy II,65.

svého poutníka buďto zbloudilého nebo bezcílně ženoucÍho se v dál za
pŤeludem, kterj'mu uniká a bude unikati, nebot není nic než touha
jeho promitnutá v bezcitn! vnější svět.

V časném mládí poznal štastny básník ,,vzor krásy.. v Bohu:

,,TěIesn;fm ty okem nespatŤená, Duše jen tě temně tuší vzhled. S Bo-
hem, v Bohu bydlíš nestvoŤeuá, V prvnim dnu s ním založilas' svět..
- tak zpivá ryzi kŤestanskj' platonilr.1 Mácha nebyl nikdy panthe-
ista - vidím v tom jeho sílu básnickou i myslitelskou; Mácha nespo-
kojil se nikdy pantheistick1im klamem a nezdŤíml v pŤírodě nikdy
jeho pohodlnj.m rozkošnick]i'm Snem: veliká myšlenková vroucnost
a opravdovost, mužná a tvrdá vúle k pravdě zhorečnila jeho duchovj'
zor a nedala mu nikďy, ani na chvíli, zblouditi v tyto mlhy. Později,
kdyŽ ztrati| Boha, svět odboŽštěn1 nyní pozbyl tim již rázenr a na-
vždy pro něho pravého a vlastního privabu a čáru. Básník ví nyni, že
všecka krása pŤírodní nemriže a nedovede mu ho nahraditi, že jest
jenom ,,stín stínu.. pravé krásy duchové, krásy nadhvězdné.2
Ztráta,,peVDé víIy.. a její ,,pŤečisté radosti.. pŤeměnila mu celf svět
a život, zvráti|a všecky jejich hodnoty; svět zdá se mu nyní ,,štěstí
hrob..3; člověk jest odtud již jen ,,prvním zvíŤetem.., pňíroda ,,víc
se neusmívá.., nesrnrtelnost jest pŤelud, hrob celá a jediná pravda.a
Má ovšem i nyní chvíle, kdy se mu zdá svět krásnjlm, ale krása ta jest
jen vnější zďaj; scházi jí hlubší smysl a podklad: ,,neb kam vzhlédnu'
tam mně schází -|yfii|., rozuměj osobní boŽskf život.s

A odtud pŤistupuje jižkbezbrannémrr srdci básníkovu celá hrťtza
Životni a napíná je, beztak dráždivé a napjaté, v napětí trjlznivější
a trj'znivější; jako se skály na skálu vrhá je z antinomievantinomii;
odtud již ,,jakás ruka pŤed umdlel1i zrakYžďy mi staví zoufalství jen
číši.., odtud ,,v ducha tma mi sype mrak a mrak... odtud začiná pro
něho stejná hriza z noci i ze d,ne; z noci, nebot noc znamená mu skon

1 -,,Prvotiny... Spisy II, 23.
2 . Básně bez nad'pisrl 10.
3 - Básně bez nadpisrl 3.
4 - Básně bez nadpisri 10.
5 - Básně bez nadpisú 7.



sYětla a dne a podobenstvi i pňedpověď posledni hrobové temnoty,

a ze dne, nebot ,,jestoty den.. ničí jeho sny,1 nejvlastnější vlastnic-

tví jeho zrazené duše; a z noci jasné právě jako z noci temné:2 neboé
jasná noc mučivě a marně jej ,,vzh ru vábí..k jasn;im, čistj'm, nedc.

stupnj'm hvězdám, k životnímu absolutnu, a temná noc jej ,,v hloubi

tiskne.. pŤipomínkou ŽaláŤe zemského a všeho zajeti v něm, i posmrt.

ného ve zbytečném a bezesmyslném pŤerodu hmotnych tvarú.
Nesmírnost prostoru nadzemského děsí nyní Máchu děsem jistě

jin;fm než děsila Pascala, ale proto neméně intensivnj,m; otŤásá jeho

cluší, zachvívá jeho srdcem mrazem zásvětnj.m a vanem náboŽen-
skfm, tňebas jiŽ zfiati| víru positivní. Několik kusrl jeho lyriky z nej.
krásnější, jiŽ napsal - tak pŤedem jedinečná ,,Noc.. z ,,Básní rozma.
nitjch.. a některé číslo z ,,Básní bez nadpis .. -vzniklo tváŤÍ v tváŤ

tomuto tajemství, pril hmotnému, pril duchovému: právě že problém

záhrobní nebyl zde myšlen rozumově, aktem spekulativnj'm' nybrž
jen nazírán intuitivně a tušen za parnatou rouškou dojm smyslo-
vfch' zjihl zde nejprve abstraktní theoretickj. mráz, jenž poutal tvor.

bu Máchovu , v ryze niternou melodii básnickou. Stojí za to, povším.

nouti si, jak až smyslově a hmotně cítí básník toto prostornébezmezi,
jak až nervově a pocitově na něj naléhá a jej vybuŤuje. Ve IV. ka-
pitole ,,Návratu.. ,,šírá temnota ochututi zemi..3 jako vítr tváŤ;

,,hvězdy tuhnou,, v obloze bledj.mi stíny zamžené ,,co světlušky
v hrobce..;4 na sklonunoci pŤed vj'chodem sluncestváŤebásníkovy

,,ranntm žalem zbledlé,, linou se s|zy ,,chladněii vždy na ustgdlou
ruku.. a odtud klesají ,,v hlubokou korunku uchÍadlého květu srdce..

a usínají zde pak ,,co perlg pÍimraženď,6 - zde celou soustavou
pŤejemně spŤízněnych a odstíněnfch obrazri cítíš pŤímo hmotně
kosmickj.chladnj. dech a mrázl

1 - Básně bez nadpisŮ 3.
2 - Noc. Spisy II, 33.
3 - Spisy ÍÍ,24I.
4 - Spisy II, 143.,,Rásně bez nadpisú..: 6. T!ž obrazv,,Cikánech.. XIV. kap.;

,,nade mnou Íulrnou hvězdy ubledlé..' Spisy I' 227.
5 - Spisy II, 145. ,,Básně bez nadpisú..:9.

Záhaďa záhrobní trfzn| ovšem nyní soustavně již básníka; nepro-
mfšlí jí jen, nikoliv, prožívá ji v celé její bezsmyslné antinomní hr ze,
zároveů tak monotonní i tak rozmanité a zakuklené tak pŤerrizně
a pestŤe jako sám Život a jako život tak i obsažné i zároveů tajemně
pusté a prázdné. Skončí se všecko smrtí naráz? Jest hrob poslední
slovo, konečnf, nezrušiteln;i klid a pokoj? Nebo žiješ i za hrobem
a jak? Svou vtllí nebo proti ní? A v jakém ustrojeni? Snad jen hmotně
v pŤetÍídění látkovém, v pŤerodu hmotnj.ch tvarrl? Snad jako rostli
na? (',Květinou-li mne životu navrátí?..) Nebo jest petempsychosa
a budeš žiti znova jako člověk? Všecky tyto možnosti a variace
vyslovil Mácha ve své poesii a promyslil je nejen intelektem, nikoliv:
proŽil celj' vějíŤ a celou stupnici citovou, nejrúznější záchvěvy hrrizy,
děsu, navy, mdloby, zoufáni, jež i pŤinášelo toto hloubání, i z nichž se
zase vzájemně rodilo. Jak vj,znamné jest, že iiŽ mezi,,Prvotinami..
Máchovj'mi čte se krásná, hloubavě pŤemÍtavá ,,Těžkomyslnost..,
která zahrnuje celj' problém a vyhrocuje jej pÍímo s aforistickou
risečností, brachylogicky a elipticky, v nejostŤejší dramatickou nalé-
havost. Jako ostqi meč měŤí všecky tyto stručné otázky k srdci
hrozné záhady; ráz na ráz jako ridery notyky horníkovy, kutající ve
tmě, v šachtě srdce, v nervosním vytŤeštěném spěchu dopadají tyto
vzrušené otázky, aby byly nakonec pŤehlušeny zoufalj'm vj'kŤikem
beznaděje a touhy po zmaru' jejž vyráži ze sebe duše, zmučenábez-
cílím života i smrti a zklamaná ve své tottze, dobrati se světla v otázce
pro ni pňímo bytostné. Básníka, oloupeného životem o všecky sny
a iluse a proto těžkomyslného, odkazují lidé na novj, život záhrobní;
mládí, které mu uprchlo zďe, proŽije tam prf znova. ,,Tiší mrtví?.. -
odpovídá jim básník - ,,Ti Že znoyu žiji? - Znovu žiji? - Vlastní
vťrlí svou? - Či nuceně žíly jejich bijí? - Proti vrili v nové sny zas
jdou? - - Za hroby mám znovu mladost sníti? _ Aby znovu její
prchl stín? - Ó ly mohl navždy hrob mne kr.j'tit -věčně nic! V tvrlj
já se vrhu klín...

Nač novj.život, když bude opakovánim tohoto života starého se
všemi jeho bludy, klamy, ilusemi, se vší jeho pomijivostí? Nebylo by
pak dáti pňednost ,,věčnému nic..? Kde jest smysl života? Kde smysl



smrti? Jakj' rlčel znovÚzrozcní? Jakj' drivod zmaru? takové otázky
jsou podloženy básnickfm koncepcím Máchov1fm. Má chvíle' kdy pri-
mitivná naděje splj'vá v jedno s primitivn;fm zoufalstvím' kdy básní-
ku, zklamanému nebo unavenému Životem, chce se prostě spáti
a v nichž touží po hrobě jako po ritočišti z Životniho neklidu, trudu
a rozrušení: ,,tam jest pokoj, tam ti bude volně...l A má jiné chvíle'
kdy cítí zemi jako nenáviděnévězení a sebe jako zajatce jejího' pou.
taného jí snad na věky a propouštěného jí snad jen k občasnému
a nedokonalenému životu v hmotn1iclr proměnách a postavách -

tak v,,Noci,, zRoz|ičnlch básní. A jiné chvíle, kdy vidí obdobu mezi
osudem jejim a osudem svym, kdy v osudu jejim vidí jen vystupfio-
vanou a vyhrocenou bídu svou a kdy soucit s ní jej jímá' ano kdy
,,tvor tv j po tobě se plazící pro tebe si zoufá..: jako člověk pobíhá po
zemi bezcílné za marnou touhou, tak bezcílně, ,,smutně skučíc..,

,,jakoby smutnj' svrij oplakávala osud.. letí prostorem bezmeznj'm
bezcilně země; ajako ona jest vězením člověku, tak jest jí ,,šírá obloha
jen velk hrob.., a osud její o to jest bědnější osudu lidského' Že ji
neni,,vysvobození Žádného.. :,,nás jednotlivj'ch tvorrl jednotlivj' jest
Ža| - lťrno tvé nám vrátí poklid - tvúj všeobecn1f nezná ukončení
Žádného...2 A zase jiné chvíle, kdy v hrrize konečného zmaru nebo
tváŤí v tváŤ vší nejistotě záhrobní vine se v lásce k zemi jako k matce,
jako k jedinému pevnému bodu v chaotickém mraku obklopujícím
jej odevšak, jako k jediné skutečnosti, ,,jediné vlasti.., jedinému život.
nímu statku a kladu, na němŽ je možno spočinouti - tak v III. zpěvu
,,Máje..: ,,Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zepi krásnou,
zemi milovanou, Kolébku mou i hrob mrij, matku mou, Vlast jedinou
i v dědictví mi danou, Šírou tu zemi, zemi jedinou...A jiné posléze,
prchavé a tápavé, v nichž toužil zniknouti všeho zmatku a trudu
prostjlm pokoŤením se vrlli Boži.?

PŤímo theoreticky zabral se v záhadu záhrobní a metempsychickou

1 - ,,Srdci mému,.. Prvotiny. Spisy IÍ' 21.
2 .,,Návrat.. IV. Spisy ÍI, 247, 242.
3 - Básně bez nadpisrl a zlomky: 13. Spisy II' 146.

Mácha v ,,Krkonošské pouti... Ani bystrá analysa Arne Novákova,
která právem vypjala tuto prÓzu z,,obrazfs, zeživota mého.., učlenila
ji vfvojově mezi,,Mnicha.. a,,Máj.. a vystopovala šťastně jeji genesi
a rozlišila jednotlivé wstvy její skladby, nepŤiblíŽila jí mému srdci
a nezachránila pro mne této mrazivé alegorie, v niž pesimism
Máchrlv skreslil se sám v karikaturu: jest to nejabstraktnější, nej-
černější, nejmrazivější a nejméně tvárné dilo Máchovo, nejasné ne tak
myšlenkově jako básnicky, poněvadŽ neorganické a nejednotné
v koncepci a nejvíce vychj'lené od intuitivnéhrr ohniska tepelného
a světelného. ,,Krkonošská pout.. neni visí, nfbrž mrlrou Máchovou,
jako jest m rou,,Mnich... Záhrobni osud lidskf jest zde pojat ttvojitě.
Jedni mniši fantomatického kláštera na temeni Sněžky odmítají
všecko oživení, byť sebe kratší, a zmírají tedy a bj.vají pohŤbíváni
navždy: ,,tak zošklivilo se jim živobytí i jednodenní v celém roce
a raději spáti chtějí sen nepňespanf.,; ale ani toto rozŤešení životního
osudu lidského věčnfm spánkem není patrně záviděrrí hodné: ,,bledá
tváŤ i v smrti jakousi hroznou jevila nespokojenost... Druzí procitají
jednou ročně k jednodennímu mrákotnému a mátožnému kvasiživotu,
v němž jsou jako stíny zmítáni a honěni bezvolně větrem, aby se
večer volky nevolky s projevy zoufalství vrátili do síně klášterní
a ztuhli znova na rok a po Toce znova prožívali tj.ž jepicovj', neplodnj,
a marnj' děj' jakousi pitvornou parodii vzkÍíšení, a tak in infinitum
,,až do skonání světa... Logickfm sice, ale proto ne ještě básnicky
silnfm doslovem této zoufale marné vise jest alegorická apotheosa
sebevraždy. Poutník sám zestaral; alegorická postava ženská, která
pŤed ním se vznáŠela a ukazovala bezmocně tuhnoucí rukou bud ke
kŤíži strmícímu na vrcholku Sněžčině nebo k luně terčovitě za ním
rozestŤené _ patrně pŤedstavitelka víry nebo poesie - proměnila se
v šedého starce, patrně v representanta filosofie, která jako Hegelova
sova vylétá až za soumraku ve svět již odbožštěnj' a zestŤízlivělj'.
A tento filosoÍickj.hegelovskj'kmet poučí poutníka, jak roztíti zlj'
osudovj' uze|: ukáže v ,,temnf prtlchod.. ze vší životní tísně, rozevŤe.
nf v bílé pěně horské Ťeky.

,,Krkonošská pout., jest kritickj'm bodem ve v:fvoji Máchovy



tvorby básniclré i Máchova názoru světového a životního. Zde jest
napětí jelro ne srdce, nfbrŽ ducha největší, zde trpí disonancemi nej-
pŤíkňejšími' jeŽ není moŽno již stupfiovati leč v šílenství a v absurd-
nost; zde jest cele obětí svého dialektického procesu a proto básnická
koŤist jeho jest zde nejmenší a nejpochybnější. Na štěsti nalezl Mácha
v;í'chodisko, nebo správně Ťečeno počínal hledati a nalézati vjlchodis-
ko z těchto rozporti, z těchto dialektick:ilch antinomií, z této básnické
pouště; a nalezl je v tom, v čem je nalezla Ťada velk1fch tvrirčích
duchú pŤed ním: v čemsi nelogickém a neracionálném nebo lépe
v čemsi nadlogickém a nadracionálném: v plodném a smělém hnutí
svého srdce, v mravní odvaze a v mravním počinu své duše. Po
,,Krkonošské pouti.., po ,,Mnichu.., v posledních tŤech létech jeho
Života, prochází Máchovo nitro změnou, která není méně závažná
proto, že ji postŤehuje jen bystry zrak z některych nápovědí; zŤetel
jeho až posud vylučně obrácenf k vlastnímu id a zaujatj.jedině
star<lstmi o vlastní neblah osud a na něj soustŤeděnj. - v četnj'ch
obměnách hude aŽ dotud Mácha nejsobečtější píseů o tom, jak okla-
mal a podvedl jej život o sny jeho mládí a jak proto jest a bude
nesmiŤitelnj' jeho nenávistník - rozšiŤuje se nyní a zabirá i vnější
svět, své b|ižni, své spolutvory. Počíná viděti v nich druhy svého
neštěstÍ, oběti stejné sudby a počíná soucítiti s nimi a milovati je.
Dostupuje první slabé objektivace, první vnitŤní harmonie, byt pŤe-
clrodné a prchavé - a sladkou nesmrte]nou žní této první krátké
štastné a milostné pohody niterné, velkodušného hnrrtí a počinu jeho
srdce jest , ,Máj. . .

Několik zlomkŮ prÓzov1 ch a sám ,,Máj.. pozorně čtenf dovolují
nám usuzovati, že Mácha v posledních létech svého života proclrázel
t1imŽ procesem nebo směÍoval alespoí k témuž plocesu' kterj. do.
vršili jiní dva ve]icí básničti pesimisté, Leopardi a Vigny. Leopar.di
v,,Kručince.. samou logikou své filosofta dell,in|elicitri dobral se kladu,
soucitu a lásky: pochopil, že jest tŤeba milovati lidi ohroŽené stejn m
zákonem zmaru a nicoty -,,tutti fra se confederati estima gli uomini,
e tutti abbracia con vero amor.. - a postulovati tak, byt marně,
stav vyššího a lepšího ustrojení životního i světového. A Vigny

obrátiv se navždy od necitelného, tŤebas sebevelkolepějšího kosmu'
od nádherné, ale nelítostné a lhostejné pŤírody, od divadla vnějškové
krásy a síly, pŤichjlil se navŽďy svou láskou ke kňehlrému člověktt,
kterj.míjí a nezanechává ani stínu na nevděčné zemi, jehoŽ dílo stírá
nepŤátelsky čas a stopy zametá lhostejná pŤíroda. Máme plné právo
domnívati se, Že k stejn1fm závěr m směÍoval Máclra'

V Deníku, psaném v letech 1833-35, čte se tento vyznamnj.
fragment: ,,Já miluju livětinu, že uuad'ne, zr-íŤe - poněvadž pojde -

člověka, že zemÍe a nebude, poněvadž cíti, že zlryne na vŽdy; já miluju
_více než miluju - já sekoňím Bohu, poněuadž není.LKažď;i člověk
by miloval druhéIro, kdyby mu rozuměl, kdyby v něj mohl nahléd-
nouti leč -..2 Jalr nevzpomenout tu slavnéIro verše Vignyho
z,,Maison du berger..: , ,Aimez ce que jamais on ne verťa deux fois. .?
SpŤíznění jelro s deníkovj'm zlomkem Máchovj.m jest bytostné.
Nejsou tyto Ťádky Máchovy inspirovány soucitem lidskym, právě
jako vesmírny soucit diktoval mu poslední kapitolu ,,Návratu..?
A v ,,Máji.. rozrazi| již cele, byé jen na chvíli, teplj. světelnj. paprsek
studenou abstraktní metafysickou mlhu. Nová Máchova láska k zemi
plně se tu po prvé projevila a vyslovila; s krásnym teplem právě
básnickjlm a se svěžím mladjm smyslem pro skutečnost zcela nově
získanj'm citi zďe po prvé zemi jako ,,jedinou svou vlast.. a jediné své
dědictví, jako jedinou jistotu a jedinj'Životní klad. A ještě druhé
stejně závažné, ne-|i závažnější novum, které ukazuje na vnitŤní
pňerod: žalovalJi posud ve svém díle básnickém Mácha jen na to, že
byly zklamány a životem zrazeny jeho dětinné sny pŤíštího šÍěslÍ
životního, zde po prvé - a na to není možno upozorniti s dostatečnym
d razem -vyvrclroluje celá skladba v zoufalstvi oklamané ldskg, to
jest možnosti prisobiti a tvoŤiti. ,,Bez konce láska je! _ Zklamánať
láska mál.. tímto veršem rozkleslym v krajní dramatickou dichoto-
mii a proryt1fm propastí prázdna a mlčení, tímto veršem rozeklanfm
v zoufalou šíŤi dvou ramen marně rozpjatfch, jeŽ touŽi obejmouti

1 - Podtrhuje sánr básník.
2  -  Sp i sy  I I ,316.



svět a život, tímto veršem zavŤel Máclra jako posledním svorníkem
podzemní klenbu svého ,,Máje... Do něho zaklel všecky disonance své
minulosti v nejčistší, pŤetavené podstatě a pňeklenul je zde po prvé
a naposledy ne jiŽ beznadějí čiré tmy a čiré zoufalé negace, nybrŽ
hrdj'm muŽnj.m mlčením, které bylo nejen vfčitkou minulosti, nybrž
zároveů i otázkou položenou budoucnosti.

Tato zklamaná bezkonečná láska nebyla láska programová, nebyl
to spekulativnjl člen dialekticlr - naopak, tato bezkonečná láska
jest pŤi světovém názoru a životní soustavě Máchově nelogická a irra-
cionální, ale právě tím a právě proto jest nade všecko cenná mravně
i básnicky. Jest to první rozhodné vítězství života a poesie nad
dialektikou mozku zapŤedeného v z]ou šedou pavoučí sít abstraktního
rozumáŤství a dusícího se v ní.

2
Vellrostí Máchovou jest a bude již, že byl statečn a siln i v zou-

falství: nezavíral očí pŤed rozpory nitra a světa, života a touhy,
skutečnosti a ideálu; neumenšoval jich uměle, nebarvil na r žovo, co
bylo černé; nevyplĎoval parami a mlhami propastí; neklamal sebe
a neklamal ani druh1ich. Jeho názor na život empirickj' byl věcně
stŤízliv1i a pŤísnf, a právě v této pŤísnosti byly počátky velkosti
a zárodky nové monumentálnosti a nového stylu; zrak jeho, záhy
zvyklj. nésti se za ryzi zákonností ideovou a snovou, nemohl neviděti
nedostatkri skutečnosti jevové, a duše, rušená jimi a sužovaná jimi
ve své touze po dokonalosti a celosti, nemohla bj/ti k nim shovívavá.

Kde jiní, tupí, necítili disonancí, ukrytfch v realitě jevové, nebo
kde jiní, svědomí méně jemného, vylhávali sobě i jinj'm lad a krásu,
kde jiní s ochotnou ilusivností opíjeli se nadějemi, tam všude Máchriv
ozbrojen;.i dobyvatelskj' pohled pronikal k jádru věci a odkrj'val je,
at komu libo nebo nic. Mácha byl nadán nevšedním darem pozoro-
vatelskj'm, ne ve smyslu vnějškově popisném, ani ve smyslu hmotné
pŤesnosti,a správnosti, nj'brŽ ve smyslu duchového vidu a zoru. Jeho

t
síla analytická jako konstruktérská byla znať'ná a projevila se v be-

letrii jeho, zvláště mladší, pŤímjlm a obšírrrfm rozborem theoreticko-

psychologick m, kterj'm toužila dobrati se charakterotvornj,ch složek

svych osob, tak na pŤíklad v rozměrné souběŽně prováděné analyse

povalry katovy a Václavovy v II. kapitole ,,KŤivokladtť,,L ano za.

hrocovala se i v hotové aforisticky pŤibroušené diagnosy duševní, tak

v konečném soudě, kterf vynáší Jan Hus nad duší zbloudilého kata:

,,boj srdce dobréiro s hlavou zlou...2
Jasná bystrost pozorovatelského vidu Máchova a nebojácnost jeho

souclnosti projevily se plně i v pŤípadě velmi choulostivém: v pohledu

na současné položení české věci národní. Kdežto vrstevníci jeho dílem

žili, dílem udrŽo..lali se dobrovolně v ilusivném optimisrnu - a snad

bylo to i s prospěchem pro slabochy, kteŤí nesnášejí pohledu do pro-

pastí - Mácha nalezl i zde odvahrr, zahleděti se v to, ''co se ,nic. na-

zyvá,,: Mácha sričtoval si tehdejší národní skutečnost v sumu zoufale

stňízlivou a vyÍki ji s klidnou jasnou nebojácností. V básnickém díle

Máchově jest jen několik málo čísel, které bj.vají etiketovány jako

vlastenecká elegie - kromě dvou prvních kapitol ,,Návratu.., sžíra-

nfch vj'rnluvností opravdu starozákonnou, jest to báseĎ ,,V chrámě..,

podivně klidnou a proto dvalrrát pokoŤující sebeironií prochvělá'

a B. číslo ,,Básni bez nadpisťr.., vyšlehující v zoufaly vj.kŤik bezmoci

,,Mrij otec neslyší - a matka mi umírá.. - ale jsou nejen z vrcholri

lyriky N1áchovy, nj'brž vnášejí i veliké novum v telrdejŠí českou
poesii, cosi zcela protichridného rétorickému, mátožně panslavistic.

kému optimismu kollárovskérnu. Zejména,,V chrámě.. bylo by tieba

analysovati slovo za slo-rem, aby se plně docerrila její jedinečnost.

Báseů jest cele vkreslena s pŤísnou sporností do sdruŽenj,ch rym

muŽskych, které dopadají s tvrdou apodiktičností' Není v ní pociŤad-

nj'ch vět a není tedy dekorrr; jen hlavní věta, někde i holá, veclle

hlavní věty tektonicky položená. Kdežto l{ollár stŤe svou periodu po

čtyŤverší i za ně, věta Máchova objímá zde nejvj'še dvojverší a není

1 -  Sp i sy  I ,  16 ,17 .
2 - Spisy I, 54.



v ní rétorického rozkŤídlení. Všecka visionáŤská síla básníkova jest
sehnána v adjektivum nebj'valé síly a rozhodnosti až mravní: ,,jen po
sochách hrobky barví mrtvá záŤ korunu neuěrnou i kamennou tváŤ..;

,,pňi kaŽdého nohou kamennj. spí lev co umdlelri sila i ukrotl! hněv..;

,,slávy zašlé stín, ba púlnoční i strach obletuje otcrl m1 ch zlehčeng
prach... Zde jest po prvé udeňeno nazce|a novou intonaci vlastenecko-
poetickou, na niŽ naváži uvědoměle až Jan Neruda a J. V. Sládek; zde
jsou nové stylotvorné živly, novy hoŤkj.pathos, jehoŽ plně doceniti
dáno bude aŽ druhé a tŤetí generaci pomáchovské.

Mácha nejen Že neumenšoval disonancí životních, on pňenášel je
pňímo ve svou poesii, a víc: z kontrastnosti jich' z rozporri světa
ideového se světem jevovfm, krásna se šerednem, vznešena s nízkostí,
vytvoŤil si - dokonal1i romantik duševními disposicemi a ne nápo-
dobou - samu komposiční a stylovou methodu svého umění. Ne-
m:&že než vzbuditi prostě tvrij užas, Že Mácha sám ze sebe, z pravdivé
a neristupné pŤísnosti svého nitra, vyvážil zďetyž komposiční princip,
jehoŽ dobrala se skoro současně romantická poetika francouzská,
pŤedem poetika Victora Huga. Ve své pŤedmluvě ke ,,Cromwellovi..
(L827) tento básník, kter1i ještě pňeď pěti roky v pŤedmluvě k ,,Ódám..
(I. vydání v červnu 1822) neuznával,,genru romantického.., nejen že
mu pňiznává existenční právo, ale vidí v něm i pokrok proti,,genru
klasickému.., jako jest pokrokem kŤestanství proti antice; jako Mme
de Staél tozeznává nyní dvojí velikou skupinu literární, severní a jižní,
ale hledá rozdíl mezi ní v černsi jiném neŽ Mme de Staěl: Victoru
Hugovi rozdíl jest v ohyzdnu nebo lépe v grotesknosti' jíž prjl neznala
literatura klasická a kterou pŤineslo aŽ kňestanstvi a stvoŤilo tak
literaturu romantickou jako literaturu kontrastú. ,,Pokusme se uká.
zati,.. praví zde autor, ,,že z plodného spojení typu grotesknílro s ty-
pem vznešenj.m rodí se moderní genius, tak složitj'' tak rozmanitjl v-e
sv;iclr formách, tak nevyčerpatelnj. ve sv1fch vjltvorech a protilehljl
v tom jednotvárné prostotě genia antického; ukažme' že odtud jest
tňeba vyjíti, aby byl vystiŽen základní a skutečnj'rozdíl obojí litera-
tury. ' . Jako objektivnost vedle vznešena' jako prostŤedek kon-
trastovy grotesknost jest podle nás nejbohatší pramen, kter otevírá

pňíroda umění . . ... A o něco dále: ,,KŤestanství pŤivádí poesii

k pravdě. Jako kŤestanství i Musa moderní bude viděti věci vyšším

a širším pohledem. Bude cítiti, Že všecko stvoŤení není lidsky krtisné,

že ohyzdnost existuje v něm vedle krásna, nestvtirnost vedle ]íbez-

nosti, grotesknost rubem ke vznešenu. . . A povede si jako si vede

pŤíroda, bude mísiti, aniŽ jim dá v sebe splynouti, stín se světlem,

grotesknost se vzneŠeností, jinak, tělo s duší, zvíŤe s duchem... Tento

postulát Životni věrnosti disonanční, kterjl se Francouzovi často

zvrhl ve vnějškovou pÓzu a schema, cítil cel1im svfm nitrem Mácha

a naplíoval jej ve své tvorbě, aniž věděl co o theoriích francouzského
romantismu. Pečlivj' rozbor krásné prÓzy Máchovy ukáže nejen, Že

měl točnj. zrak pozotovatelskj., pronikavj. pohled a smysl pro sku-

tečnost, nj'brž i že zna|jejíualeur estetick!, Že ji cítil stylisticky a hod-

notil ironickou ÍilosoÍií romantickou jako rub krásy a vellrosti.

V ,,KŤivoklad.ě.., v první větší prÓze Máchově, nalézám již gro-

tesknost jako uvědomělj. živel stylotvorny. Groteskní Živel pŤimíšen
jest nejprve do postavy katovy; zápas tohoto groteskního živlu se

živlem ušlechtilj.m tvoŤí právě osudovost této figury; již samo ka-

tovské Ťemeslo tohoto potomka královského bastarda jest okovem,
lrterj' váŽe a láme kažď! jeho vyšší vzlet: jeví se básníku v krásném
vj.stižném obraze zoufalství jako ,,hluboko klesly.., kter;i ,,touži
z nehodnjlch jeho okoličností ugtonouti na povrch k Žádané vyvj'še-
nosti...l A ve smyslu této osudové směsi nízkosti s ušlechtilostí
jest i katova ironie, jsou i náhlé pŤemety jeho povahy, na něž
básník sám upozorĎuje,2 prvkem stylové grotesknosti. Ale pŤímj.m
groteskním rubem k vznešenosti a tragičnosti králově i katově byl
básníkem myšlen zbrojnoš ,,Ho\Za Nebojímse..; hraje rilohu jakéhosi

šaška v tragedii, komické triviálnosti, která se plete neustále do
nohou královské tragedie. Král jej zmrzači|, když jej' svého strážce,
svrhl s koně do propasti, a setkává se s ním v kritickou chvíli svélro

1 -  Sp i sy  I ,16 .
2 - Spisy I, 39' ,,Kat po ce$ ten čas nebyl k spatŤení; zdáIo se, jako by se opět

na novo byl změnil a jako by čas tento byl pŤechodem k jiné ještě větší změně...



ritěku z kŤivokladského vězení. Pňi této setkané vede si Honza s ducha-
pŤítornností šaškri shakespearovskfch:,,Králil Chceš-li se pomstíti,
pŤepust ránu katovi, on má jistější ruku,.. jsou první jeho slova uŽas-
lému Václavovi. A jako Shakespearovi šaškové umírá také s grotesk-
ním humorem; matku, která lká nad ním, utěšuje s hruboulhostejností:

,,NevŤešti, babot což jest umírající zbrojnoš v času našem něco tak
podivného?.. Ale tím není ještě tiloha jeho dohrána. Král má potiivnj'
nápad, kterj. by se mu málem stal osudnj.m: káŽe uvrhnouti mrtr'olu
Honzovu v rozvodněny potok; z něho vplyne naposledy do Vltavy -

s vj.znamn1im a uměl1im protikladem' se sbylotvornou ironií praví
básník: ,,atak, co zatim utíkající nepokojní pokojnou ku Praze spě-
chali stezkou, blíŽil se Honza pokojnf nepokojnou cestou po jiné

straně takiéž k stověžité Praze,,L - a nechybí mnoho a pňekotila by
člun, na'němžpŤevážise král pŤes Vltavu na Vyšehrad. ,,Na mou věru,..
resumuje vyznamně král osudn poměr sv j k mrtvému pacholkovi,

,,tent jest mi poŤádevcestě a hrozími i po smrti zkázou.,, Není pochyby'
žeHonza Nebojímse byl myšlenbásníkem stylově a symbolicky jako

pŤedstavitel té osudové ironie, která kŤíŽí v životě neustále cesty vzneše-
nosti a síly a hrozí zvrtnouti je kaŽdorr chr'íli v pitvornost a nízkost.

Groteskní živel nechybí ani v malé povídce,,Marince.., která bfvá
pokládána za nejcelejší a nejvyrovnanější prosaickou práci Máchovu.
Jakási parodující posměšnost vězi jLž v motě: ,,Vale, lásko oŠemetná.
Adieul _ Lebe wohl. SlorrÍ piseít; md zndmou notu,,, Ale grotesknost
sama jsou dvě drsně komické scény pouliční, uličnického a babího
sněmu, jež básnik vfznamně těsně a bez pŤechodu položil vedle svého
dvojího tragického rozhovoru s neštastnou ušlechtilou a souchotivou
hudebnicí a do nichŽ je zarámoval. PŤed první setkanou popisuje
básník obŠírně, se zňejmou prodlévavou zálibou a stylisovanou komi.
kou, která užívá všech obrazovfch vehiklrl, i hŤíčky slovné (,,ne sice
hromo-, ale pŤece bití..), pomáčeného bratŤička-uličníka a treqtající
i lající surovou macechu Marinčinu; pŤed druhou setkanou položil
besedu Škared1iclr odpornfch bab-žebraček, vykládajících si sny

a karty a věštícíclr brzkou smrt Marinčinu a sázejících na ni do loterie
_ zde grotesknost dor stá pŤímo karikaturně děsivého pathosu;
a hned po této druhé a poslední setlrané uzavirá děje tohoto dne
pitvorná sráŽka básníkova s nriší plnou hliněnyclr hrncri. Účel, stvoitti
takto ironickj'pendant episodo1i k tragickému ději hlavnímu a opa-
tŤiti mu tím repoussoir, vystupĎovati jej takto a vyhrotiti jej v nej-
větší učinnost, jest zde všude očividnj..

A stejn1f cíl sleduje básník ve své tŤetí hlavní práci prÓzové, v ro-
máně ,,Cikáni.., postavou tlaclravého, prolhaného, zbabělého a stále
rpilého vysloužilce Bárty s pŤízviskem FlákoĎ. Tato málo vkusná
figura zaujímá v románě více místa než mnolrá postava hlavní; její
morné monology a dialogy' podávané pŤímou Ťečí a protkávané rriz-

nj'mi stereotypními uslovími, jako ,,aj, aj.., ,,jak? Že ne?,,, ' 'na mou
milou věru.., ,,ha ha.., ,,kdo se opovažuje.., které chtějí byti prostŤed-
kem karakterisačním, stojí často pŤímo bez pŤechoclu vedle nej-
poetičtějších lícní pŤírodních a veďe scén nejtragičtějších a zaplavu-
jí kapitoly první, druhou, čtvrtou, pátou, sedmou, osmou' devátou,
desátou, jedenáctou a patnáctou. Že i figura tato má v komposici
Máchově smysl stylovj., viděti z groteskní scény na konci deváté
kapitoly' kde zbabělj' mluvka s tasenou šavlí uzavírá prrivocl' vle-
koucí mladého cikána do zámku: pendant tragičnosti, ironická folie
k ptivodní síle a vznešenosti lidské, kontrastová estetika.

U Máchy' jak patrno, komposiční princip jest jen promítnutím
disonancí nitra básníkova; není odvozeny z vnějších vzorti, jest ryze
niterny a bytostnj.: v tom právě jest mravní síla Máchova, nedoce-
něná a nepochopená plně ani dnes ještě. Mácha byl člověk nitra
dualistického, roztrženého a stále dráŽdivě napjatého, ano pŤetíže-
ného; a myslitelské i umělecké uvědomění si této základni disposice
niterné vedlo jej k tvorbě kontrastové, k disonanční dialektice, kterou
na počátku pŤímo theoreticky a abstraktně skládá i své figury; tak
pŤedevším. v zač,átečni prÓze své, v,,Kňivokladě... Vnějškovou anti-
thetickou dialektikou a ne jednotnou básnicltou intuicí jsou zde vy-
tvoŤeni i kat i král. Na dvojím kontrastu ryze abstraktním stavěna
a rozliŠena jest tato dvojice: oba jsorr lidé nitra zcela disharmonické-
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ho, v obou mísí se a bojuje spolu Živel nízky s Živlem ušleclrtilj'm *

ale vedle toho kontrastujíisesebou, ač jsou si pŤíbuzní, a kontrastují

spolu ovšem zase abstraktně: kat jest synem obrazotvornosti, Václav

,o"..,,,,l.' Na kontrastu, ale zd'e liž konkretnějším, danfm životní

situací, vybudována jest také Íigu'ra neštastné milenky katovy, Mi-

lady: jestzároveĎ odpuzována od. tohoto lidského netvora i pŤitaho-

vána k němu a rozporem tím také hyne. Básnickj' vj.voj Máchtiv'

r st jeho tvrirčí síly jestprávě vtom, jakabstraktnítheoretická dialek-

tika ustupuje niternějšímu a intuitivnějšímu aktu tvrirčí lásky, ktery

objímá člověka teplj'm jednotnj'm pohledem a pŤenáší jeho dramatickj.

osudovy svár a sporvkonkretní životní děj a vj.vojnj.proces. Na tomto

vyšším stadiu jest již IVIácha v,,Marince... Zde jsou kontrasty již značně

zkonkretněny:vyvíjej isezživotnichsituacíabojr i .Takovj. jestkon-
trast uŠlechtilé hrdinky a její chudoby a kontrast šlechetného žebrálra

a zvrhlé surové macechy - všude jest dějová motivace alespoĎ na-

značena. Básník sám jest zmítán také jakj'msi rozpoIem' hlubším neŽ

tyto rozpory minulého objektivného dějstvi: jest i pŤitahován, i odpu-

z,ován od souchotivé dívky, a sluŽba pŤátelská, která jej volá od ní,

jest jen vnějškovou maskou rozpor lyrickj.ch, které symbolicky

vyslovil básník v pŤekrásném Intermezzu.
V zlomkovém,,Karlštejně..také buduje se na kontrastech, ale také

jiŽ dějově konkretních. Viasil jest tu postaven mezi dvě dívky, Boh-

dánu a Johannu, mezi oddanou' trpnou a trpící Ťeholnici a vj'bojnou

amazonku ďobyvačnou i ve vášni a mstitelku své zhrzené lásky na

šťastnější sokyni.
Nejdále postoupil tento osvobodivj. proces básnickj. v ,,Cikánech..

a pňedevším v,,Máji... Jen pŤíliš divokj'a komplikovanj.a pŤi tom ne

dost jasně vysledovanj,a sepjat:i děj brání nám oceniti,,Cikány..jako

vyšší ritvar básníkovy tvťrrčí objektivace. Ale básníkovi po prvé zde

v této rozhodnosti tanulo na mysli, jak všechen nelad' svár a zmar,

tak široce rozvětvenj a parasitně hj.Ťící v tomto románě, jest drisled-

kem čin , rozbujelé vrile, která se rozpadla v žalostn;i svár s intelek-

tem, tv rcem mravního ňádu Životniho a světového. Dualistickj.
disonanční rozstup v ,,Máji.. jest největší: všecky staré disonanční
motivy vrátily se v této básni ve svém definitivném, krajně vylrroce-
ném tvaru a pŤistoupily i motivy nové: motiv viny a trestu, motiv
krásné pŤírody, lhostejné a nez častněné svědkyně zoufal ch a krva-
vj'ch dějri; ale zároveĎ moŽná harmonie jest ne-li provedena, alespoí
napovězena v mravní iniciativě odváŽné duše, v nadracionálném aktu
lásky, která miluje i lhostejně krásnou pŤírodu jako podmínku a je-
viště lidského prisobeníalidské tvorby, i soucítí s člověkem, byť vina-
mi obtíŽenj'm, poněvadž jej citi a pŤijímá konec konc jako svrij plod
a své ztracené dítě.

Zv|áště disonanční motiv krásné, ale lhostejné a sobě jen žijící pňí-
rody, která sleduje jen mechanicky své vzdálené cíle, nevnímajíc lid-
ské bídy a lidského utrpení a ričastnic se i v ději zmaru lidského jen
bezděčnou dekorací, která tu prisobí dvakrát v směšně - to jest
prav1i'smysl popisné partie obrozeného májového večera ve IV. zpěvu
,,Máje.., jíž dovolávají se občas někteňí venkoncem protismyslně jako
dokladu pro soucítění pŤírody s osudem lidskj'm - vstupuje tu po
prvé v dílo Máchovo. Řekl jsem jiŽ a dovodil jsem, že Mácha nebyl
pantheista: splynutí s pňírodou nebylo mu nic žádoucího. Toto sta-
novisko jest patrné i v Máchovj.ch malbách pŤírodních a jest také
pňíčinou jejich ponuré velikosti a symbolické vjlraznosti: pňíroda ne-
krotí vášnivého nepokojného chodu jeho citu, njlbrž naopak vydraŽ-
ďuje jej, bodá jej a bouŤí jej, aby vyvinul všecku svou energii. Mácha
nezkonejšuje se v pŤírodě a proto nezahloubává se nikde do ní; ne-
touží nikdy po tom, aby vystihoval věcně, oddaně a podrobně pňíro-
du pro ni samu; netone v ní podrobnou intimní láskou - jest charak.
teristické, že kromě nejběžnějších stromťr nalezneš v celém veršova-
ném i prÓzovém díle Máchově jen dvě, tŤi jména rostlinná poněkud
odlehlejši, tis a mÓdně dobovj'amarant. Krajinu zachycuje rád Má-
.c|a 

jen velikj'mi všeobecnj,mi rysy jako kulisu duševního dramatu;
jeho krajiny mají patlros nadskutečnosti, děsivou a poloduchovou
pÍtoresknost, tak pŤedevším dějiště ,,Cikánťt.., které svj,m skaln; m
terénem pískovcovym pňipomíná,,zpustlé město s náhrobky..,,,zpust-I - SpisY I' 17.



lj, Jerusalem..; všude zŤíceniny, pŤešlost, elegie; vyroste-li kde na

těchto zŤíceninách strom, jest to bledá bŤíza, která jednou ,,pŤiléha-

jíc k špičaté nevysoké stŤeše, od ní na dol se kloní co jednotlivé péro

za kloboukem loupeŽníka..,1 jindy ,,pohrává mladj,mlistím co mrtvy-

mi jiskrami nad zŤíceninami zbledlj'mi..2 _ vesměsln:|':y irreál-

né, tteré chtějí podati ne pŤesnou kresbu, nj.brž vyvolati dojem pito-

reskně znepokojující nebo otŤes hudebně zvlněnj. a v šero vyznívající.

PonuŤe děsivá, ale zároveĎ i hudebně něŽná a měsičně teskná jest

celá scenerie ',Cikánri.. a tragické katastrofy jejich provázeny jsou

rozběsněIou bouŤí noční. Zďe - v ,,Cikánech.. - naučil se Mácha po

prvé pŤipínati pŤírodu k osudu člověkovu, ne ovšem jako soucítící

.'rt,,",, rtlbrž jako náladově hudební doprovod dějri lidskjch, jako

pitoreskní kulisu dramatickou; ještě v ,,KŤivokladu.. nezná tohoto

umění, ačkotiv zárodek jelro jest moŽno postŤehnouti již v jeho V.

kapitole' v dusné, tísnivé, bouŤkou |trozící sežehlé letní krajině' kte-

.ou 1"d. kat s kráIem a družinou na pohieb Miladin.

Novum,kteréuveďvkraj innémcítěníMáchavčeskoupoesi i , jest
holá, pŤísná, pustá, vysoká horská krajina, zvěŤe a květŮ prázdná,

mra"ivy.mi vichŤicemi metená jako scenerie ,,Krkonošské pouti..'

symbolickéjevištěabstraktníhozoufalélrometafysickéhomonologu;
pustá a pŤísná země, kde lehce ,,spláchne déšt a setŤe vítr stopy krok

-y'.t., jatro byctr nikdy nebyl byval zde a jako by rista má nikdy

,,ebyta zvolala horám těmto: Dobrou noct..;3 krajina osněŽenych

zmod'ralj.ch hor v měsíčném světle ztuhl;f ch, ,,jež z temlé noci strměly

cozs ina léh lavymrtv j ' chkrá lúkorunovanést i íbrn j 'm ivínky . . .a
ÍJkáza|jsem jiŽ dŤíve, jak a proč jest Mácha básnikem, zabranym tak

vášnivě a s jemnost-i t"t. šťastnj.mi d.o mrazivého, temného nebo

měsíčně a hvězdně zsinalého kouzla kosmické noci a nadzemskjlch

prostor , v nichž horké slzy tuhnou v led a chŤestí po ubledlfch

1 - Spisy I' 104.

2 - Spisy I' 107.

3 - Spisy I' 91.

4  -  Sp i sY  I ,92 .

zmučen]i'ch lícich; zde stačí dodati' že s touto bytostnou láskou 1\{á-
chovou souvisí i zá|iba jeho pro čisté duchové jevy, hry a klamy
optické, pro zrcadlení hvězd v tichych horskj'ch jezerech (,,Krko-
nošská poué... Spisy I, 92), pro,,plačící paprsky poletující po dalekjlch
lesích.. (,,Klášter sázavskf... Spisy I, 276), pro ',mrtvé jiskry nad
zŤícenirrami zbledlymi.., pro ,,tiché paprsky měsíce.., jež ,,|eži co
smutné zapomenutí nade zpustlfm městem.. (Spisy I, 108), pro roz-
mary, které strojí mlha spojená s ranní záŤí (,,KŤivoklad... Spisy I, 9)
nebo lehk kouň, jenž ,,krouŽí nad městy a sníživ se, plíŽí se po tváŤi
tichj,ch jezer,, (,,Krkonošská pouť... Spisy I, 92), pro ,,tŤepetavé
zásvity.., jaké tvoŤí ,,parné polední slunce na vzdálenjlch horách..
(,,KŤivoklad.., Spisy I, 4t a 42), pro,,blysknavá kola.. ,,mušek sví-
tivfch.. (,,Máj.., Spisy II, 135), pro ,,severní záÍ,, i,,bludice pout..
(tamže 136), pro ,,tajemné světlo v jezera dálném lrlně.. (t. 135), pro
,,bílé obláčk!,, ,  jež,,dálnjrm nebem plynou.., , ,hvězdy rozplynulé,
stíny modra nebe.. (t. 129)' pro odstupĎované perspektivné plány
krajinného panoramatu na počátku I. (verš 26 a n.) a III. zpěvu
,,Máje.., pro hry člun v jezeŤe a optickf i koloristick! život, jejž
vyvolává činnost veslaŤská, pro zrakovou obraznost' již podněcují
otevŤená nebesa zápaďni k barevnému pathosu (,,Má1.., Intetmezzo
II., verš 14 a n.).

Zde na,,Krkonošské pouti.. vzešla, zdá se, po prvé Máchovi myš-
lenka pŤírody lhostejné k osudu lidskému a zaujaté zcela starostí
o své hmotné dílo; zde po prvé alespoí v jeho tvorbě jest určitě napo-
vězena. Ve vidění, které má jinoch na vrcholu Sněžčině a v němŽ
proŽije v jednom dni zkratku celého, neustále opakovaného, stejného
a pŤitom marného života a osudu lidského, dostoupil čas poledne, kdy
jsou pohŤbíváni bratŤí navždy zemŤelí bratry živj.mi a provázeni ke
hrobu bratry ožilj'mi. V tuto právě chvíli, kdy bezmoc lidská sáhá na
něho svou strašidelnou rukou a pokoŤuje a drtí nejvice jeho srdce,
pohlédne jinoch clolri ,,na tozkošnou kvetoucí krajinu.., svlažovanou
právě hustj'm jarním deŠtěm. Proti mrazné, bezrltěšné abstraktní
visi alegoricko-metafysické, proti zoufalému ridělu člově ka, r oztrže-
ného mezi ducha a hmotu a zmítajícího se mezi oběma a žijícího tak



život neskutečnj. a pŤeludovf, položena jest tu vědomě a vfznamně

sladká skutečnost a pokojná bezpečnost pozemského bytu pŤírodniho.

,,Nad nírn jasné svitilo slunce, ce|á zem jakoby se usmívala' osení

zavánělo líbezně i sladce z dolri i na temenu hory, a radostn z dolu

hlahol ptactva mísil se v smutné zpěvy mnichŮ... A tu zdá se mladému

poutníku,,, jakoby šeptalyzdálky šedé horyi hustj 'déšt: ,Mg iasnt i

itt,otgt,a zduihrime čela, aniž kdg zaidem, my zrosime kuět uuadlg, abg

nezhgnul, abg uykuětl znouu i u ni líbeznou agd.riual!. - ,Vg ušak sptiti

buile-te s en u ěčn!,, znělo, j ako by se checlrtali mnichové mrtvi... (Spisy I'

97.) PŤíroda nejen věčně v klidu trvající a věčně se obrozujíci, lybrŽ

i zaujatá péčí o poslední svou nejmenší formu lrmotnou, kdežto duch

lidskj' a jeho riděl jest jí riplně lhostejnj', jest zde pŤedmětem závisti'

ža|oby a stesku básníkova, a uvědomění si poměru nebo lépe nepomě-

ru toho zdrojem ironického pessimismu právě jako u Leopardiho.l

Arne Novák ve svém rozboru ,,Krkonošské pouti.. vykázal jí 
"Ý-

vojové místo mezi ,,Mnichem.. a ,,Májem..; najisto správně:ukazuje

k iomu i závěrečnj' motiv odvěce klidné a lhostejné pŤírody, ktery

pŤenáší odtud Mácha do ,,Máje.., kde jej bohatě instrumentuje jako

celou orchestrálnou skladbu. Již znám! lístek pŤi deníku Máchově,

kterj. podává plán básně teprve vznikající, ne jiŽ napsané - rozdíl

tento bystŤe vytknul Voborník - a jímž vykládá se obyčejně ,,Máj..,

mluví jasně a patrně o tom, že protiklad života pŤirodního a Života

lidského jest vridčím a prrivodním motivem největšího díla Máchova.

,,Následující básně jest oučel hlavní, slaviti májovcu pŤírody krásu;

k tím snadnějšímu dosaŽení oučelu tohoto postavena jest doba má-

jová pňírody proti rozdilnj.m dobám života lidského. Tak u pŤíkladu

v čísle prvním tichá, vážná atd. láska v pŤírodě proti divoké,vášnivé,

neziizené lásce člověka; tak téŽ jiné vlastnosti májové pŤírody proti

podobnj,m života lidského dobám v číslech ostatních.Pověst tedyčili

děj básně této nesmí se co věc hlavní povaŽovati, nj.brž jen tolik

z ďěje toho v báseĎ pÍijato, jak daleko k dosažení oučelu hlavního

nevvhnutecllně tňeba... Jižztěchto slov, vrženjlch na papír asi zcelá

spontánně a v nichž dní se teprve nejasně první posud zárodek slavné
básně Máchovy, plyne mimo každou pochybu, že inspirace největšího
dila Máchova jako vší jeho tvorby jest zcela patrně dualistická
a protikladná a že není smyslu v tom, hovoŤí-li se o Máchově mo-
nismu nebo pantheismu.

T:iž protikladny dualismus prostupuje všecku vyznamnou lyriku
Máchovu. Mácha neni z těch blaŽen]ich básníkri - umělcri Života *
jimž dáno jest plně utonouti ve chvÍli a pŤetvoÍiti se v ní ve vyšší,
nadosobní skoro orgán. Mácha nezná ani lyrického vykoupení chvile
v písni: jak vfmluvně hovoŤí tomu, kdo umí esteticky usuzovati,
skutečnost, že kdeko]i Mácha chce napsati pÍse ve vlastním smyslu
slova, to jest jednotn1i, staticlrj', v momentu plně zakotvenjl ritvar
duševně melodick]f, napodobÍ ihned obsahově, vyrazově, formově
i stylově piseř lidovou: netvoŤí, nj'brž patvoŤí a skládá hotové typické
složky básnicko.stylové, nezírá pŤímo, nj'brž obkresluje a ktesa tim
rázem na spisovatele druhého nebo tŤetiho Ťádut Máchovi není pňáno,
aby se zahloubal plně ve chvíli a aby s ní splynul; aby mu 

"t'.,,it"uztá|a v oblažující celek, plnost, lad, Ťád a svět: roztŤištuje mu ji
ihned nová chvile se svfm drsnym naléhavfm poselstvím. Jest ne-
ustáIe puzen' zmitán a napínán chladn m a mučivfm procesem
dialektickjlm, kter:i se vyžívá v protikladech, dlouho mimo dosah
jeho srdce, a poesie jeho jest jen chvilkovj' most neustáIe klenutf, ale
i neustáIe rušen]Í nacl nepŤátelskou a svárlivou polaritou všech jivot-
ních dějri' Na disonanci, to jest na kontrastu dvou následn:ich stavri,
jest založena nejlepší a nejvlastnější lyrika Máchova, ]rterá * a to
jest vyznamné _ končívá pravidelně pŤíkrou antithesí nebo dicho.
tomií nebo aktem zoufalství, jimž touži básnik vyplniti mučivou
propast rozstouplou ve věcech i mezi věcmi, a která podle toho
b vá často tektonicky tvrdě roubena z hol](,ch vět proti sobě vzepre-
:i.n .i 

prostoupena stručn1imi otázkami, odpověďrni, v1 kňiky.
otazník, vykŤičník, nejednou i znásobenj,' a pausa' roztínajici nejed-nou jak.o mečovfm ostňím verš ve dví, jsou typická interpunkčníznaménka Máclrova. Stačí, ur,edrtJi zde jen někteié z nejvj'znamněj-ších veršri Máclrovj,ch, aby byla bezesporně prokázána jeho duševnil - Viz poznámky na konci knihy.



methoda koncepční i vfrazová. ,,Dalekáé cesta má -marné voláníll..;

, ,Bez konce láska jel  _Zklamánat láska mál. .;  , ,Hynkul -Vi lémel l

-Jarmilottt . .; , ,on nejdet - j iŽ se nenavrát i l . . ; , ,Nikdy _nikde _

žádn! cíl..; ,,Sok - otec mfijt vrah - jeho syn, on svŮdce dívky

mojíi - Neznámj' mně. - Strašnj' mrij čin Pronesl pomstu dvojí..;

,,Čí vinou kletbu nesu? Ne vinou svoul - V Života sen Byl jsem já

snad jen vyváben, Bych ztrestal jeho vinu?..; ,,Časně i věčně? _

věčně - čas..; ,,Proč otec m j ? - Proč svridce tvrij? Má kletba _..;

,,Jak světlo - stin se stŤídá..; ,,Budoucí čas?t _ Zítiejší den?l _..;

,,Kdo ví? -Ach Žáďn! neví... -; ,,Hluboká noc -temná je noct -

Temnější mně nastává - _ -Pryč myŠlenkott..-; ,,Tail žádn! _

žáďn! _ žádn! svit..; ,'Vše bez konce _ tam není chvil..; ,'Tam

žádn! - žáďn! _ gi| -..; ,,Bez konce ticho - žádn! hlas - Bez

konce místo - noc - i čas _ - -,3. ,,Duch m j _ duch múj -

a duše mát..; ,,Jakž byla vyšla - hynou..; ,,Po tváŤi slzy - pot

a krev; V rlstech spí šepot _tichj. zpév.,3,,Po hoŤe -na níŽ stojí -

háj Mladistvf hučí _ smutn stesk.. -; ,,Pán náš zhynult - zhy.

nul l t  -zhynul l l t . .;  , ,Temná nocit jasná noci l . .;  , ,Vy hvězdy jasnéI -

Vy hvězdy ve vj,šit..; ,'Ach' a jen země bude mát..; ,,Mrtvo kolem _

pustota jen pouhá..; ,,Chtěl jsem kvítí - noc jen slzy měla..; ,,Šírou

zemi kryje slza němált - Či ne s|za? _ snad jen kapky rosnél..;

',Snové moji, běda - snové byliY_ Jestoty je všecky zničil den..;

,,Rámě svoje rozestíral jsem - Po ráji - a na prsa horoucí Pouhou,

lásky prázánou tisknu zem,,; ,,Již tam došel - nic, tu _ sklesne,

zajdel..; ,,Neb kam vzhlédnu, tam mně schází - tváŤ..; ,,Mt1j?otec

neslyší _ a matka mi umírá..; ,,Zd'e vzejde slunce - chladné jest;

- Vyvstane kvítí - zvadlj. květ.. -; ,,Vidíš hroby? - Mníš, Že

mrtví spí Beze snri? - Net - Jinf svět je baví..; ,,Tiší mrtví? - Ti

Že znoyl žiii? _Vlastní v lí svou?.. atd.; ,,Ó by mohl navždy hrob

mne krftit _Věčné nict v tvrlj já se vrhu klín..; ,,Pod pahrbkem :

tam je tichj sen..; ,,Ticho pusté - já jen v stŤedu Stojím, slza lpí

na hledu, A na srdci _ věčnj' bol..; ,,V hrobě jak v Životě - jen

sáml..; , ,Slyš, páŽe mri j l  -Darmo volání..;, ,A proto s lyš -Ó s lyš,

pojď spáti..; ,,Snacl že se ve tmách budeš smáti Své vlasti vstŤíc -

sen jako senl..; ,,Zdaž to ona - a jen rriže dŤímá? - Či spi ona, a jen
rrlŽe květe? -,RrlŽe květel. Rtlže jen? _ Iduno -..; ,,Pane, panel -
panell zrlstaĎ se mnou!l Zústafi se mnou' neb chce večer bj.til l l..;
,,Sáhnu po ní; _ mok ten rista zrosí; - V ducha tma mi sype mrak
a mrakl _ }|1, jak chladno v noci pusté Ťíšit!..

Sama vniterná básnická koncepce Máchova jest tedy skrz naskrz
dualistická a protikladně pohnutá, a dramaticky kontrastová jest
i jeho vnější komposice formová. Tato komposice jest i do krajnosti
uvolněná ve smyslu vkusu dobového; Mácha byl také Synem své doby,
která risty svfch romantickj.ch theoretikri h]ásala právo, ano pŤímo
povinnost pro tvtirčího ducha, nedbati genrri básnickfch a jich mezi,
nj'brŽ mísiti je všecky vespolek a budovati i stupi'rovati uměleckf
čin na jich kontrastech. Friedrich Schlegel psal svému bratru svúj

sen pňíštího básnického pokroku synkretismem všech forem a genrú:
,,Romantická poesie jest všeobecná poesie progressivná. Jejím urče-
nim jest nejen spojiti znova všecky rozloučené druhy poesie a sblížiti
poesii s filosofií a rétorikou. Chce a má také hned mísiti, hned slučo-
vati poesii a prÓzu, geniálnost a kritičnost, poesii umělou a poesii
pŤírodní...

A ve Francii obdobně Victor Hugo radí k potlačení všech určitj'ch
genrri. Genry jsou prf cosi časového a umělého a cta k jejich domně-
ljlm hranicím a konvencím jest prf jen historická tradice, již chce
právě romantism zničiti. V pŤedmluvě k ,,Ódám a baladám.. r. 1826
píše: ,,Slyšíš denně pŤi literárních vftvorech hovoŤiti o d stojnosti
toho genru, o konuencich genru onoho, o meztch toho, o iÍšÍclr onoho;
tragedie zakazuje, co romrin dovoluje; pÍse snáší, čeho da nedovolu-
je atd. . . . Autor této knihy má neštěstí, že ničemu z toho nerozunrí.
Hledá v tom věci a na|ézá jen slova; zdá se mu, že, co jest v pravdě
krásné a' pravdivé, jest krásné a pravdivé všude; že, co je dramatické
v románě, bude dramatické na scéně; že, co je lyrické v kupletu, bude
lyrické ve strofě: že konečně a vždycky jediné opravdové rozlišení
v dílech duchovfch jest rozlišení dobrého a zlého . . ...



Tvorba Máchova ve své formové komposici mísí klidně živly dra-

matické, epické i lyrické. Románová prÓza jeho - avšak jen mladší,

v ,,KŤivokladě.. a v ,,Karlově Tfně.., ne později v,,Matince.. a v ,,Ci-
kánech.. -pňecházi náhle v pňímf dialog dramatick , ato ibez jakého-

koliv drivodu vnitŤního, na pŤíklad v zce|a klidné rozprávce drvo-

štěpri pŤi práci na počátku ,'Kňivokladu... V ,,Malince.. a v ,,Ciká-
nech.. písně a básně a často značného rozsahu jsou vkládány do prÓzy.

Novela ,,Marinka.. má ,,ouverturou.. znělku a jinou lyrickou báseů

,,intermezzem,, mezi,,dějstvím.. prvním a druhj'm; ,,finale.. jest zase

objemná lyrická báseĎ. Epická exposice ,,Krkonošské pouti., jest

psána veršem, kdežto vlastní meditace a vise jsou podány prÓzou.

Jednotlivé kapitoly,,Návratu.. prisobí jako t. zv. báseř prÓzou, titvar,
kter1i si oblíbil romantism, jenž setŤel mez mezi prÓzou a veršem.

Tvorba Máchova jest tedy vniterně i vnějškově, obsahově i formo-

vě rozporná; lrarmonie, v niž jsou rozváděny tyto základní disonance'
jest dočasná, chvilková, stále boŤená. Mácha byl však nejen básník,

ale i umělec, to jest duch velkého uvědomění stylového. Co uvádí Sa-
bina z jeho rozhovor o slohu, co sám napsal pŤíspěvkem ke genesi

,,Máje.., ukazuje nám jej umělcem znamenité síly a bystrosti kritické.
Jaká správná sebeanalysa jest v tom, pojímá-li a cíti l i děj ' 'Máje..
jako cosi zcela podružného; jaké perspektivy na vlastní jeho tvorbu

otevÍrá jeho poznámka Sabinovi, v niž zmiúuje se o tom i onom no-
vějším spise, ,,jehož prauri cena a prau! pťtuab ieitině na mluuě se za.

klridd,,,t nebo jiná zmínka o písni,'Ha' ty naše slunce..' jež prj.pti-

sobila v něj ,,ne pouze tím, co v ní |eŽi, ale mnohem uíce tlm, co ue mně
probudila a uždg znouu probuzuie.,! V těchto jemnj,ch kritickj'ch ná-

povědích jsou zŤejmě ulrryty postuláty stylu hudebně.sugestivného,
tak, jak jej vytvoŤil a pŤedal odkazem moderní české poesii Mácha

sám.
Máchovi bylo tŤeba media, v němž by smíŤil kontrasty a rozpory

svélro nitra a utišil odboj svého ducha, a mediem tím byla mu lrudba
slovná a větná, právě jalio velilrj'm romantickÝnr prosatérrim fran.

couzskfm, Rousseauovi, Bernardinovi de Saint-Pierre, Chateaubrian-
dovi, Flaubertovi; a jako tito tvťrrcové a obroditelé krásné prÓzy
francouzské tvoňí i Mácha - a právě pŤedevším t'e své románové
a povídkové prÓze - a často s odvahou až šíleně vybojnou hudebně
samostatnf a svéprávn;Í obraz, kter1f má svou absolutní uměleckou
pravdu mimo vnějškovy svět a život, mimo všecku pravděpodobnost
empirickou.1 Nepopisuje věrně pŤirody, nevystihuje slrutečnosti,
nlbrž ugtu;tiii ji znoua po zákonech a methodou nové slovné harmonie
inversemi slovoslednjlmi, skladem zvukri, kombinacemi caesur, tkání
aliterací; vnější děje a vnější skutečnost transponuje velmi sloŽitym
a vfbojn1fm uměnim slovné obrazivosti hudební v nezávislé, karakte-
risticky krásnéabolraté ritvary,které žijí pro sebe a v sobě samostat.
nj.m životem umělecké stylovosti.

B
Stylově obrazivj, mechanism Máchriv, jeho síla, jemnost a ráz, nc-

byly posud skoro pŤedmětem kritického šetňení a rozboru; a pŤece,
lze-li odkud získati pohledri do privatissima básníkovy duše, tož jen
odtud; a lze-li kde pozorovati básníkovu sílu tvrirčí pňi díle, tož jen
zde. Pouze Arne Novák zkoumal podrobně ve IV' kapitole své,,Má-
chovy Krkonošské pouti.. básnick1i vj'raz Mách v, pčedem v této
,,Pouti.. a v ,,Máji.., pokud vyjádŤil světelné a barevné citění básní-
kovo a srovnal jej po této stránce s vfrazem Byronov m v,,Giauru..,
, ,Korsaru.o,, ,Larovi. . , , ,Par is ině.. , , 'Vězni Chi l lonském.. a v,,Hebrej-
skj'ch melodiích.. a dospěl k cennému resultátu, že,,Mácha byl v ob-
dobí ,Mnicha. a částečně ještě pii koncepci ,Máje. byronistou nejen
fantasií a náIadou, nj.brŽ i zrakem..' avšak ,,když byl pŤekonal By.
rona v podstatnjlch věcech, pŤestal mu podléhati i v oblasti optické:

1 - Popisivjlkladtohotoestetickéhodějetvr1rč|ho,svrchovaněkarakteristického
pro básnickou tvorbu všeho romantismu, viz v této knize v studii o Jeanu Jacques
Rousseauovi, str, 32.1 - Spisy Sabinova vydání II' 494.



'Máj.značí jiŽ statečnj'krok k básnickému osamostatnění i po této
stránce...l Arne Nová]< pŤirozeně ke svému ričelu obmezil se skoro
jen na šetfení pŤídavného a podstatného jména a jejich stylového

skladu u Máchy - ale to jsou spíše statické sloŽky básníkova vyrazu;

kdo rozšíňí analysu vfrazu Máchova i na jiné stránky a upŤe sv j zŤe-

tel hlavně ke slovesu máchovskému, dojde již v ,,Máji.. samém k v1i-

sledku pro Máchu ještě pŤíznivějšimu; a tento pŤíznivy soud o vnitŤ-
ním máchovském svérázu a o vnitňní máchovské privodnosti vzroste
tresmírně ještě tomu, kdo v odhad svťrj zabéŤe celé dílo Máchovo'
i jeho dílo pr\zové a právě je'

Byron ne nadarmo ceiy Život, od počátkú své dráhy básnické <io
jejího sklonu, bránil poesieklasické a pŤedem jejího velmistra, Popea,
proti novotáŤrim; nejprve ve své literární satiŤe ,,English Bards and
Scotch Reviewers.. (1808)' pak ve svych listech Mr. Murrayovi, poslé-
ze ve své polemice s Bowlesem, ,,Letter to*{.*' on the Rev' W. L.
Bowles' Strictures on the Life and Writings of Pope, Ravenna, Febru-
ary 7th, 1821.. nedlouho pŤed svou smrtí. Byron vidí lrriterion básnic-
ké tvorby jako klasikové ve vkusu a klade Popea po všech stránkách
tvorby básnické nekonečně nad sebe i všecky své vrstevníky nejen
stylem, ale i rázem jeho obraznosti. ,,Pokud tj'če se poesie vlibec,..
piše Murrayovi 15. záIi 7877,,,jsem pŤesvědčen, čím více o tom pňe-
m;fšlím, že on (Moore) a my ušichni - Scott, Southey, Wordsworth,
I\{oore, Campbell, já - bloudíme jeden jako druhj'; Že jsme oddáni
špatné revolucionáŤské básnické nauce nebo špatnj'm revolucionáŤ-
sk1im naukám, které nestojí samy o sobě za čerta . . . Vzal jsem básně
l\{ooreovy, své a několika jinjlch, četl jsem je znova stránku vedle
stránky s verši Popeov1imi a byl jsem opravdu udiven (neměl jsem

ovšem bjlt) a pokoŤen nesmírnou vzdáleností co do myšlenky, harmo-
nie, činnosti, ano i obraznosti, vášně a inuence, jež dělí mužíčka z do-
by královny Anny od nás ostatních spisovatelri Pozdního Císaňství.
Spolehněte na mne' jest to na jedné straně celj Horác, na druhé stra-

1 - Máchova ,,Krkonošská pouť... Rozbírá Arne Novák. Separát z ,,Listú Íilo.

Iogickfch" 1911. Stran 24.

ně celj. Claudian v naší skupině; a kdybych mohl začÍti znova, pňe-
tvoŤil bych se podle toho... Byronovi Pope jest ,,Ťeck$ chrám nej-
čistší architektury..; co postavili vedle něho vrstevníci Byronovi, jest
jen,,mešita..; nespokojují prj'se však jen pitvorností své stavby, ',jest
jim tŤeba zničiti ještě antickj. památník dokonalé krásy, kterj' pŤed-
cháze| pŤed nimi a kterj' pňikrj'vá navždy hanbou je i díla jejich...
Byronovi nové Živly, které vnášejí romantikové v poesii, popis, exo-
tism, obraznost, invence, realism jsou cosi snadného a pŤedmětně
hrubého; vrcholem poesie jest a bude prf vždycky poesie rozumově.
mravní, jak ji pojímalatvoŤil Pope. Mnoho hluku tropí prj' ,,denní
mÓda s obrazností a invencí.. a pŤece jsou to prjl ,'nejvšednější vlast.
nosti..:,,irskj'sedlák, vstoupí-li mu do hlavy trochu whisky, naobrazní
a natvoŤí toho víc, neŽ tŤeba k vj'robě básně moderní... odpor By-
ronriv k vrstevnické moderni, romantické poesii anglické jest pŤiznač-
nf ; Byron mluví zde bezděky pro domo. Byron nebyl a není tím vel-
kj'm básnickym tvrircem a novotáŤem, kterjm jej dlouho pokládali
na pevnině evropské; Wordsworth, Keats - ten Keats, kterjl jede-
nadvacetiletf r. 1816 v básni ,,Sleep and Poetry..l sloŽil otevňené
vyznání víry romantické a rltočil prudce na klasiky, ,,kteŤí prf hou.
pali se na dŤevěném koni a domnívali se, Že to je Pegas.. - a Coleridge
jsou nejen větší básníci a umělci slovesní, lidé hluboké vnitŤní melodie,
ale i ztělesnitelé novj'ch zptisobti cítění a vnímání básnického; Byron
vědle nich jest v mnohém směru ,,vieux jeu.., pŤedstavitel rizkého,
starého, ironicky-racionálného světa a nejlepší tam, kde se mu otevť'e-
ně pŤiblÍžil a oddal. Básnickj.vj.raz Byronriv jest mnohem méně re-
voluční, než se do nedávna vědělo a věŤilo na pevnině evropské. By-
ron jest naopak tradičník v tom, co jest rozhodné pro tvorbu básnic-
kou: v methodě své obrazivosti slovné, ve vnitÍním mechanismu své
vfrazovosti. Zejména sloveso, které u romaniikri vŤe energií a nese
celf vfboj citovy, klenouc se nad sváry nitra a nad protiklady stavú
či děj a spájejíc často násilně v jeden svazek živly odbojné a vzpur.

1 . ,,Sleep and Poetry.. vyttán byl v ,,Poems.. r. 1817, ale psán jest rok pŤed tím.
Místo, na něž narážím: verš 151 a n.



né, b1ivá u Byrona abstraktně klidné a všeobecné, Již v ''Máji.. jest

vnitŤní napětí i názornost slovesa větší neŽ v básních Byronov}ch,

které bfvají kladeny mu Za vzor. V Byronovi nenalezl jsem pŤíkladu

Máchovu obrazu z počátku ,,Máje..: ,'Dál blyštil bledy dvor stín,

Jenžk sobě šty užd.g bIíž a bIíž, jakv objetí by níŽ a níž Se uinulg v sou-

mraku klín,,; ani té stručné energie, jaká napiná sloveso o něco dále:

,,V e plnou - V čas lásky - ]áskou kaŽdj' tvor... Byron mluví sice

o lásce Giaurově ja.ko o lásce Žhavé jako ,,lávy proud, jenŽ vŤe v pla.

menné hrudi E'tnině,, - but mine was like tlre lava.flood that boils
in Aetna's breast of flame - ale vyslovuje to nepŤímo, perifrází, tím-
to karakteristicky klasickym procesem zeslabrrjícím, zmírĎujícím
a prostŤedlrujícím. V Byronovi není také personifikace tak Živé' jaká
jest v tomto verši ,,Májovém..: Sloup sloupu kolem rameno si podduri

temnotou noční.., ani obrazu tak smělélro, jako pra-rí-li Mácha: ,,Po
měsíce tváŤí jak mračna idou, Zahalil u ně vězefi duši suou... (Aktivitu
máchovského slovesa jest moŽno zde velmi dobŤe změŤit: ne mračna
zaha]ila duši vězfiovu, nj'brž: vězeĎ zahalil duši sYou ve mračnal)
Nevšední personiíikační energii a názorovou ritočnost má také jinj'

obraz z II. zpěvu: ,,PŤistoupí strážce, a lampy záŤ PŤed samou vězně
ustoupí tváŤ..; ne: padne - nlbrž vstoupí jako živá, pohybující se
bytostl A hned za tim:.,,oko spočívá nehnuté Jak v neskončenost
napnuté.. - i toto ,'napnuté.. jest rnnohem energičtější a silnější
vniterně než by bylo konvenčnější,,pohroužené... v III. zpěvu pŤe-

krásnym dokladem této obrazivé a vfrazové energie slovesné rr Má-

chy jest tento passus: ,,A větru ranního -co zpěvu -libé vání Tam

v dolu zelenérn roznáší bílj. květ, Tam íí.dí nad lesy diuoklch husi let,
Tam zase po horách mladistvé stromky sklání... Jakj.m bohatstvím
funkcí jest tu pŤímo obtižena činnost větru a jak odvážnj' jest inte-
lektualismtŤetího verše, jenŽ se pŤenáší suverénně pŤes všecku pravdě-
podobnostt A v témŽe zpěvu: ,,Tam v modré dálce skály lom Kvetoucí
bŤeh jezera tiží,, - ne skály lom zdvihá se nebo trčí nebo se sklání nad
bŤehem jezernym, ne: nybrŽ tíží iei! A v Intermezzu II. stejná ener-
gičnost slovesná:,,Stojí hory proti sobě, z jedné k druhé mrak pÍepnu-
t! Je co temnj'strop k/entrl , Jednu k druhé pevně uí.že... Nestačí bá-

sníku obraz pŤepínajícího klenutélro stropu; situaci dokresluje jeŠtě

pŤimj'm slovesem krajní násilné alrtivnostil K této vj'bojnosti sloves-

né nenalezl jsem tr Byrona obdoby' která by mohla byti Máchovi vzo-

rem, alespoĎ ne v té části jeho díla, kterou zna].1

A v soudě tomto utvrdíš se, čteš-li pozorně prÓzu Máclrovu, v níž

neměl pŤímj'clr vzor a nejméně v]irazovych. V ,,KŤivokladu.. nacl

skalnatou pěšinou ,,uldlo husté lískové kŤoví.. (Spisy I. 6)' TamŽe (str.
16) čte se: ' 'co zatím naproti něrtru kat se podobal, jakoby hluboko
klesl1i toiži| Z nelrodnych jeho okoličnosti uglonoulí navrch, k Žádané
vyvj.šenosti... Ne: probrati se, vydrati se, ani ne vyplynouti - nj.brž
agtonouti -jaká energie zoufalství jest v tomto slovese a jak zároveĎ
ukryto v něm, že snaha katova jest marná: vytonutí napovídá uto-
nulcet Na str. 46: ,,požár ohnivj, dmul se dalcko za nim,, a ,,černé
prosté vlasy jeho sgčelg ve větru horkém... Jinde ,,hr znf směch
katriv.. jest ,,jalro piimrzl! v bledém obličeji.. (str. 54).2 v ,'Ciká-
rrech..na str. 101 ,,v rozplakaném jitru chladná m]ha doléhti (neza.
chycuje se nebo věsí se) na skalnatá prsa strání..; na str. 142,,papršlek
bílého d.ne zautual (ne: vpadal) škulinou v jeskyni..; na str. 163 ,,mrač-
no se vali lo nakvap od západu aco padajicí nebe (ne: co nÍžící se nebo
klesající) blížilo se k žiznivé zemi,,, na str. 230:,,ani v nejtišší Šepot
nerozplouly se myšlenky jeho.. -myšlenky rozplouly se v šepot: kdo
vyanalysuje jemnost i čarovnou krásu a zárovefi smělost tohtito obra.
zu, kdo povšímne si zde mistrného uŽití slovesného modu? Aby bylo
možno uvědomiti si tvrirčí obrazivou a vfrazovou práci zavinutou do
tohoto obrazu, kolika analvtickÝclr vět bude tŤebal Asi těclrto: Myš.

1 . V1ivody tyto bylo by tŤeba doplniti i ryze Íilologickfm rozborem slovesa
mác\ovského; upozorřuji jen na mistrn$ zprisob, jak$m ovládá Mácha slovesny
modus, osudné rlskalí tolika básníkri česk ch, i moderníchl ,,Uzpurniu, jak daleko
jsem nrohl oko sue, kráčím vpÍed, strachuje se, zdali po houslích sáhne.., čte se
v ,,}Iarince.. (Spisy I' 71). Energie projevuje se již ve volbě slovesa, ale jak ji zesiluje
ještě mistrně volen! modusl ,,Tichá ňeko, stňíbrné tvé tkání V májov$ mne uuábÍIo
sen... (,,Mnich.., Spisy II' 158.) Tento lichotnf děj jest vystižen mistrně nejen slo-
vesem, ale i modcm jeho,

2.Ts,ž obraz v,,x{nichu.. (Spisy II, 158):,,I byl to hrťrzn$ smích, pŤimrzl$
v tváĎi snrích...



lenky nevyslovené, tot jsou ticho duše podobné tichu hladiny vodní
nebo vrstvy vzduchové; vzruší-li se hladina vodní nebo oblast vzdu-
chová pohybem plynulj'm, rozpluje se ve vlny: tak zrušené ticho cuše
v myšlenkách zaiaté pŤechází v šepot. A jakf patlros energie i v odstí-
nech nejjemnějších jako zdel Na str. 241 v ,,Karlově Tyně..: ,,jasně
měsícem osvětlená okna modravé doutnalg... A na str. 242 praví ji-
noch se shakespearovsky složitou stručností k starci: ,,Děsíš kreu z ob-
ličeje samotného poutníka... Jaky pathos energiel Nebásník potŤebo-
val by dvakrát tolika slov, aby abstraktně rozumově vypověděl, co
zde bleskově vyryl a jako v hieroglyf svinul Mácha; asi těchto:,,Dě-
síš poutníka, aŽ krev ztváÍe jeho vyplašena odtéká a hrne se k srdci...
Na konci ,,Cikánri.. dlouhá silnice ,,v dálce - co zavŤená Ťeka -
v temné padd hory,,. v ,,KlášteŤe sázavském.. na str. 273 taktéž ,,za-
rostlá pěšina.. . . . ,,do dalekych - nepŤehlednych padala les .. a tam-
Že na str. 278 mluví se o ,,obrazu zvíŤetnice, která z temnomodrého
shlíŽejíc nebe, ustavičně pŤed člunem plouti se zďál.a,,. Zase ta aktiv-
nost, ta energie slovesná i pŤi rikazech nejpokojnějších a nejduchověj-
šíchl Jinf básník Ťekl by prostě, že zviŤetnice zrcadlila se nebo miho-
tala se na vodní hladině pÍed člunem. Do téže kategorie optického
ilusionismu vysloveného s velikou energií slovesnou dá se zaŤaditi
i kouzelně krásnf a vzdušně smělj'postŤeh z ,,Karlova Tj'na.. (str. 241):
''lehkj, obláček měsícem politf rozrcižel se o nejvyšší věž (vyšehrad-
skou), jejížto dlouhf stín se roz|oži| pÍes Ťeku po vybledlé ptidě...

Jan Voborník ve své monografii o Máchovi napsal: ,,Zvláštní je
Máchova jednoduclrost prostŤedkri a prostota slohu i slovníku. odkud
to? Proč není vfmluvnostjeho nádherná a bohatá?..1 Tvrzení to jest
pravdě co nejvíce vzdáIené a znemožĎuje riplně pochopení tvrirčí a ob-
razivě slohové činnosti Máchovy. Slolr Máchriv jest pravy opak toho'
co lze nazvati prostym; sloh Máchťrv nejen že je složit ' jest namnoze
pÍímo sám sobě ričelem. A vj'razové prostŤedky jeho nejsou také pŤi-
rozené nebo ,,jednoduclré.., nybrž jsou soustavně umělé a složité, ano
i násilné, jak tomu bfvá u každého velikého tv rce slovesného.

1 - Karel Hynek Mácha 1907. Strana 83.

Pňi pečlivé četbě krásné prÓzy Máchovy upozorní na sebe záhy tato
skutečnost: mezi větami o pravidelném českém slovosledě vyskytují
se náhle věty o slovosledě velmi umělém' ano násilném, které odlišují
se pŤíkÍe od svého okolí a strmí nad ně jako uzavŤené světy pro sebe,
jako umělé tvary, žijící svj'm vlastním životem a po svj,ch vlastních
zákonech. Kam aŽ jde strojenost a umělost Máchova slovosledu, ja-

k1ich inversí se dopouští, toho strij zde pňíklad zvláště vj.razn1i. Na
15. stránce,,KŤivokladu.. čte se věta: ,,Krvavym, ty lidomorno, ná-
lrrobkem jsi bezvŮle mojím drikazriml.. Věta p sobí jako rebus a jest
tŤeba dosti duševní námahy, aby ji čtenáŤ pochopil. Král v monologu
lrraje si antinomií své situace: jest králem i vězněm zároveĎt Jest tedy
rryní bezvoln ml Ale měl kdy vrili? opravdu svobodnou vrili? Má ji
král? Má ji člověk vribec? Nel I rozsudky, jež vynesl jako král' byly
bezvolné. A oběti, jež dal uvrhnouti do lidomornY, jsou tedy d kazem
bezv le jeho. A těmto drikazrim bezvrile jeho (- lidem zahynulym
v lidomorně) jest lidomorna krvavfm náhrobkem. obraz jest zňejmě
násilnj., sloŽitf a zavi|y, ale také mohutnj' a nikterak osamocenf
v Máchovi.

Mácha v prÓze dospěl k ryze a pojmově romantické tvorbě obrazu
pro obraz, k nádlrerné a bohaté vymluvnosti, která se opíjí sama sebou
a vytváŤí si po vlastních zákoneclr světy krásy imaginárné. V Mácho-
vě prÓze rozpoutává se ,,šílenství metafory.., jalro se rozpoutalo ve
velikj'ch prosatérech francouzskfch, v Chateaubriandovi a Flauber.-
tovi; vznikají v ní obrazy složityclr a vzdálenych zrakov1ich, slucho-
vfch, citovjlch i myšlenkoviich asociací, paralel a obdob, destiláty
z destilátri skutečnosti, vyvolané ne proto, aby byla ozŤejměna a pŤi-
blížena čtenáŤi nějaká skutečnost lidská nebo pŤirodní, nybrŽ pro
samu hašišovou rozkoš halucinace, pro kouzelné a opojné, karakte-
risticky krásné ritvary rytmické a melodické, pro jiski.ivou a dráŽdi-
vtlu lrru sensací slovnjch; vznikají obrazy, pŤi nichŽ postŤeh skuteč-
nosti neblvá ničím neŽ vychodiskem samostatné a svéučelué síly
imaginačni a vjrrazové, naráŽkou, která otŤese, rozechvěje a uvede
v první pohyb sloŽitj. a nesmírně jemně zharmonisovany aparát du-
ševní, rozehrávající se pak jiŽ ve lrru zcela sanro čelnou a svépráv-
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nou. Podrobnf rozbor nejvj.značnějšíoh obrazri NIáchovj.ch ptltvrdí ti

tento zákon.
V ,,KŤivokladě.. na str. B čte se tento krásnj' abraz:,,Klopot koní

po skalnaté pridě rozléhal se dolem. V tom slyšeti Ťinkot za pňedními

jezdci. ohlídnou se tito i Stivín, a právě, iakobg bělau! pcprslek, Ietělo
-něco 

pÍes zdbradli v hlubinu mezi vrcholky jedlí a zmize\o v.husté

tmě... Tento mihotavj. duchově-opticky obraz stupťruje tajemné

kouzlo scény. A pŤece, co se stalo? Tento letící ,,bělavf paprslek.. není

nikdo jinj' neŽ kolohnát Honza Nebojímse, kterého svrhl král s koně

do propasti. Jak daleko jest od skutečnosti k této kouzelné nretafoŤe!

a 1at.amostatnj.m Životem žijel Nebot není nijakého spŤíznění mezi

leticím bělavj'm paprskem a pacholkem, padajícím do propasti, neŽ

nejvšeobecnějšídějpohybutAmetaforaneozŤejmujenikterakskutko-
vého děje, o kterj.tu jde, to jest pádu člověkova do propasti. Na téže

stránce: ,,Nebylo však ničehoŽ k spatŤení, leč jednotlivá vysoko str-

mící štíhlá věž nad hustou mlhu co osaměIé skalisko z alniciho se mo-

ie... Ani tento obraz nemá ričelem poučení čtenáňova. VěŽ noŤicí se

z mlhy jest nám jev mnohem bližší a srozumitelnější než exotickj'

moÍskj' obraz, kterj' jej chce vysvětliti. Na str. 9: ,,Začervenalé její

(roz. lidomorny) kamení a m]hou ztemnělá ranní záŤe činila, že krŮ-

pěje krue na ní ugvsttiuati se ziltilg, a vlnící se mlha prisobila, jako by se

věŽ pověstná u ulparu ranntm potdcela a duchové zde zavražděnyclt

jako bg oblétouati zapomenut! su ! htob,,, 'obraz zase dalekj.skutečnosti,

tvoŤenj'jen pro slovn1i pathos. Strana 23: ',Strašnj'tento vj'jev na

tváŤi jeho byl co ulurh a zbouÍent sopkg iloutnaiící, po kterémžto hlu-

boké a tajemné na obličej jeho se navrátilo ticho. - Nejisté však

a blízké zbouŤení pŤedpovídající usmání na kaŽdy večer v pohledu

jeho doutnalo, jako kďy hluboké lazutoué moÍe u nepokoin ch se pliží

diímotdch,,. Není nejmenší pochyby o tom, žetato vzdálená, vznešeně

tajemná pŤirovnání z činnosti sopečné a moŤské neosvítí a nepŤiblíží

nikterak čtenáŤi dějri duševních, které prožíval kat. Strana 41: ,,Cha-

loupky, za nimiž jasně ranní záŤe doutnala, roztroušené po vj'chod-

ních kopcích, tvoŤily pĚed zlatou branou jitra ostré černé stiny, iako bg

pÍístrachg sttilg na strtiži prchaiicí' noci,,. Krásnj. obraz jest Zase Tyze

verbálnjl. Item: ,,A ty lesíky na jejich vrcholcích (na vrcholcích hor),

co zatím ostatní jic}r díl hol1i jest, činí je podobny neuěstě pod aěncem

plačici.,. (Str. 42.) Strana 46: ,,Dlouh;jlm sk'okem cválal černy jeho

kriĎ s nově nabytou bujností; červeny plášt v parném papršlku po-

ledního slunce co požtir ohniu! dmul se daleko za nim, a černé prosté

vlasy jelro sgčelg ue uětru horkém' kter1i tamto za vzdá|enymi horami

jednotlivé pŤenášeje obláčky, zachvíval zde stíny dubri po obou stra.

nách silnice,,. obraz pro psychick1i mechanism Máchtiv svrchcvaně

vyznamny a poučnj'. Básník vychází z pŤejemnělého, ale správného

postŤehu zrakového, hodného Delacroix: dojem, jakjl prisobí červeny
plášt jezdce uhánějícího v parném letním slunci; ale postŤeh tento jest
jen vychodiskem vlastní obrazivě-stylové tvorby: básník zachytí se
pŤedstavy ohnivého požáru,.a ta zavede nebo lépe zanese jej ihned
v čirou neskutečnost; požár vyvolá v něm syčící vlas, cosi, co jest jako

fakt riplně nemožné' A povšimni si' jak mistrně jest celá věta instru-
mentována! Všimni si aliterrrjicích p: plášt v parném papršlku poled-
ního slunce co požár ohnivj.; vŠimni si dále, jak nereálnou pŤedstavu
hoŤícíclr vlas nesou s: prosté vlasy jeho syčely. A jak vribec absolut-
ní zvuková krása ovládá a určuje cely děj a všecky pŤecistavy, z nichž
jest sloŽen a snesen! Strana 64: ,,ostatní tvorové v pozdálí jeho stojí
co polozapadlé, polouhaslé plaminky, až pos|éze v bezsnivém sny jeho
pohynou spaní... Jaká melancholická melodie, jakj. jemny, raÍinova-
ny rytmus, jaká smyslná instrumentace tohoto obrazu, kterjl však
nepŤispívá nijak k zjasnění situace. Item na téže stránce:,,Nad Hirš.
perkem hust1f se dmul kouŤ, až pojednou rozevŤev se, vyhlížel co
obruba temná jasně krásného obrazu; neb za rozpuklinou jeho stál
zdrceny hrad JestŤábi co Ioď morska, u pestrlch barurich oblé duhg iako
za bareunlm ztiuoiem,, - popis zase ryze pitoreskní. Strana 65: ,,Tak
sestupují kníŽata v stáŤí šedém s trrin zlatoskvoucích, aby, sotva
navráceni Životu, zemŤeli v náruči lásky mezi lidem svjlm... A cely
tento nádherně vjlmluvn:i a majestátny obraz jest utkán proto, aby
ilustroval clěj tak prostinkjl a samozŤejmf jako jest pácl nažloutlého
listku stromového snášeného větrem s hory do ridolít Strana 66:
,,Zhlédnu vzhriru: velká věŽ stála co pÍísttach nočnt nad, námi, ostatní



zŤíceniny byly co rozprostÍeng jeií pkišt,,, Popis zase zcela verbálnf

i"t.o poii, souctrotivj Marinky na str. 83: ,,bílj' její šat byl co stinng
",d.u 

áuiha, co sněhobíIti ztÍí, a černévlasy její co temnti mLha na urcholku

;;;i"i,i íop,,i,,.,,Čirou tmou opět rozestírati budu rámě svá za ni.

cotnj.mi postavami a pŤeludy svych snri, až cfuipajicího se osamolně-

Iého stromu mne I) noc iauíttj ioruna leho opét slzami ledovj'mi probudí

ze sn horoucích v opravdovost strastnou, aŽ vlastní vŤelé slzy moje

v led ustydnou a sny moje pohynou ve věčném bezesném spaní..

(str. 91) -- obraz premasne koncipovanj,, ale velmi uměle větven1i

a složitě stylisovanjl, velmi vzdálenj jakékoli ,,jednoduchosti..

a prostoty. Popisuje-li se a karakterisuje-li se jinošskj. poutník na

Krkonoších tim, Že,,celá jeho postava zdála se v soumraku večerním

bj'ti od pustlch skal obriženlm ohlasem ptsně: ,ZnášJi tu zem, kde

.ít.i,,.o,,i, květ atd..; praví-li se v,,Krkonošské pouti.. o osněŽenfch

tetectr horskj'ch poiitlch záŤí měsíčnou, že ,,z temné noci strměly co

zsinalé hlaug mrtu!,i r,au, kotunouané stÍIbrn mí utnkg,, a v Íéže

básni, pŤirovnává-li se obruba modrošerj.clr hor k ',ulndm nočniho

moÍe,,,lsou to všecky karakteristiky, popisy a pŤirovnání ryze me-

lodické a ne názoroie, rotez platí o proslulfch krajinnj.ch lícníclr

a popisech v,,Cikánech... Praví-li se tu (na str. 104): ,,Na něco širšim

prístresísechvějemladábŤiza,apŤi léhajíckšpičaténevysokéstŤeŠe'
odnínado l s e k l on í co i edno t l i uépérozak l oboukem loupežníka . . ,
a jinde (str. 107) o novém měsíci, Že ,,právě nad starou věŽí visel co

stiftrna.lampa u oblakoué sínÍ.., a hned. zas, Že,,tta věŽi pohrávala

bledá bŤíza v jeho světle mladj.m listím co mrtulmi jiskrami nad zÍíce-

nínami zbledl! mi,,, a lrned za tím, Že,,nad skalnatymi stupni protěj ší

stráně leŽel tichj' paprsek měsíce co smutné zapomenutí naile zpustlgnt

městem,, a Že ,,hustďkŤoví se kolébalo v pustj.ch ulicích jako lehkj'm

větrem, šepotaií.c iako umíraiící hlas muezzina s mínaret , zovoucího

k modlitbám zesnulj,ch pravověrc , a štíhlé kameny, strmící co utžkg

nad, seluting ugcnoaánrajniho města, stkvěly se co stÍIbrné bdně v ble-

dém zásvitu.. * jsou to všecko popisy ryze imaginární, které jsou jen

záminkou k samoÚčelnj.m hrám obraznosti, toužící vznésti se co

nejvj.še nad hmotnou slrutečnost pŤedmětnou.

Methodu, jakou fungovala tato obrazivě stylová a vyrazová síla
Máchova, jasně osvětlují jiné dva obrazy; zde jest moŽno sledovati,
jax obraz máchovskj'vyrristá často ze semene postŤehu srnyslového,
ale vystŤeluje z něho ihned horečnj.m letem a pŤerristá pak do oblasti
čiré iÍnaginace neskutečné nebo lépe nadskutečné. ,,Samoten teď
sedím pŤi dohoŤívajícím ohni, dopisuje tento strastiplnf list; kolem
mne spí druhové moji, nade mnou lu nouhuězdg ubledlé,, (strana227).
Zák|adem obrazu jest barevnjl postŤeh zrakovy: bledé hvězdy; ten
personiÍikací básnickotr pŤenáší se rychle do sféry citově-duševnÍ:
hvězdy ubledlé v témže smyslu, v jakém jest tváŤ ubledlá, patrně
strázni nějakou, nepŤíjemnj'm pocitem tělesnjlm zimou, mrazem;
a odtud vynoŤuje se již básníkovi celjl děj mrznutí: tuhnutí. A stejnou
genesi vysleduješ v následujícím obraze: ,,Jako zeď hŤbitovní stály
hradby bilé a za nimi temné stavení co náhrobek zapomenutého reka,
na němŽ jasně měsícem osvícená okna modrauě doutnalg co žertug zaprÍ-
lené po něm tajemnlmi duchy,, (str. 241). Vj'chodiskem tohoto sloŽi-
tého obrazu jest dvoji postŤeh smyslovj': okna v měsíčné záŤi, zd,á se
básníkovi, ',modravě doutnají.. a hradby pŤipomínají mu svou podo-
bou zeď hŤbitovní; odtud však motiv hŤbitovní pŤerristá již blesku.
rychle do sféry čiré a ryzí imaginace, nevázané jakoukoti snahou po
pravdivosti nebo pravděpodobnosti: jiné temné stavení jest hned
,,náhrobkem.. a sice náhrobkem jakéhosi mythickélro ,,zapomenutého
reká.. a tímto nov m směrem ňítí se hned bezuzd.nri obraznost a nava-
zujíc na postŤeh doutnajícího odlesku měsíčného, proměĎuje jej ihned
v skutečnj' žár a oheů a ve smyslu mythické a heroické poesie pohŤeb-
ní pŤímo v žertvu-zažehlou,,tajemnj'mi duchy... Jak zvukové a hudeb-
něharmonické zŤetele jsou v této tvorbě prťus a jak určují a Ťídí lo-
giku obrazu a vj.běr pňedstav, dá se pŤímo hmatati v tomto passu
z ''Kláštera sázavského.. (str.276):,,jasně již sem tam míhaly se
ltvězdy po hlubokém modrošerém nebi a plačici paprsek ieji'ch poleto-
u-al po-daleklch lestch í po nízkém hustém kÍouí pobÍežnich sirdnt,,.
Druhé"věty a zejména jejího smělého obrazu ,,plačícího paprsktt..,
jistě plnj'ch melodického a melancholického kouzla, a]e zcela irreá]né
hodnoty pozorovatelské a zkušenostnío sotva by se byl autor oclr,áži],



lrdyby mu nebyla zatanula na mysli bohatá aliterace na p za|oŽená'

r<t"ra nese tento celj, slovesnj' rlivar, vyjímá jej z běžné realistické

pravděpodobnosti a vynáší jej pŤímo v oblast absolutní krásy umělé.

Jak naprostá jest svopra""o't a svézákonnost této imaginace, vidíš

nejen ze sloŽitosti u.o".r,itlo"nosti obrazri Máchovj'ch, nybrŽ i z tolro,

že nejednou zptisobem stejně směl1im, jako jemnym mísí metaforicky

a harmonisují spolu dvojí oblast psychickou. Tak oblast zrakovou

s oblastí sluchovou ,",p. 
"íti.oě.hmatovou 

v obrazech jeho: ',JiŽ bylo

jasnéjitro,apapršlekt,nor.oďnezauíualškul inouvjeskyni. .(str.142)" -zay iva| jakovít r*nebo, ,H lubokoza l r rabanésrdceobk lop i lo

hlubolré ticho, a hluboké licho sídlilo na umíraiícím papršlku slunce

nadeŤíšísmu t ku . . ( s t r . 229 )nebovc i t o vanémj ižob ra ze , , p l ačíc í
paprsekjejich [hvězd] poletoval p'o dalekj.ch lesích..; nebo oblast

duševních dějri s ot,iu'ti nejměkčího a nejmelodičtějšího pohybu

v nejlehčím mediu hmotném, vzdušném nebo vodním, tak v čarc-

krásném obraze talré jiŽ citovaném a analysovaném: ,,Ústa jeho se

nepohnula; ani v neilíšš í šepot nerozploulg se mgšIenltg ieho,,.

Tato absolutní síla imaginační jest nejvlastnější statek Máchtiv;

k těmto ryzimhudebně-harmonickj.m obrazúm nenalezl Mácha vzoru

ani v Byronovi, ani ve Walteru Scottovi, ani v několika prostňedních

románech polskych, které snad náhodou četl, nebot obraz obdob-

nj.clr nebo podobnj'ch v nich neuí. Jest tŤeba čísti aŽ pozdního

Chateaubrianda a hlavně Flauberta, abys se setkal s tímto rázem

imaginace slovně-vfrazovéi až v ,,SalammbÓ.. a ještě více v ,,Citové

vj.cilově.. nalezneš tutéž magii hudebního slova, tutéž soustŤeděnost

,.y.^"o rytmicky sepjatého jako zaklínadlo, totéŽ spojení mathema-

tické pŤesnosti a urjitosti s hudební zamlžeností a teskností, touŽ

churavou touhu, vysloviti nevyslovitelné a zavŤíti v slovo poselství

nadhmotné a nadskutečné, touŽ hašišovou rozkoš halucinační, totéŽ

kouzlo odhmotnění; jen u Flauberta nalezneš podobné obrazy,,ultra

fialové.., zahrané ne j iŽ na strunách vzd.ušnf ch, nj'brž pŤímo ethernj.ch.

PrÓza Máchova ,.",,í doceněna posud.. Vidím a cítím všecky její

nedostatky,osobykonstruovanézprot ik ladri 'osudovostabstraktní
a vnějškovou místo konkretně psyclrologické, nestylovost, která

klade pitvornost a komičnost nezprostňedkovaně vedle krásy a tra-
giky _ale i talr a pŤes všecko: jsou to zlomky nádherné kyklopské
stavby, a celejší a srovnanější budovy pozdějších českj.ch děl prÓzo-
v ch stěŽí dosahují jejich mohutnosti a jejich monumentálního
pathosu. Básnické tikoly, které si tu kladl Mácha, byly v jeho věku
a v jeho době opravdu nadlidské: postaviti vedle sebe dva roztňíštěné
titany a kaŽdého jinak zmrzačeného, Václava a kata' povahy za|ožené
k věcem největším a zrazené vnitŤně i vnějškově nebo zbásniti tra-
gedii muže, jenŽ provinil se tak těžce na svém synovi a tŤeclr Ženáclr
jako Valdemar Lomnickj. z Borku v ,,Cikánech.., nebo posléze vzt!-
čiti amazonku trpící zhrzenou láskou a žárlivostí jako jest Johanna
v ,,Karlově Tyně.., to jsou lioncepce, o nichŽ se ani nesnilo česk m
vrstevníkrim Máclrovym, koncepce, které volaly po Kleistovi nebo po
Dostojevském. Zde musil roztŤištiti se Mácha, zde musil podlehnouti
_ a sláva jeho jest v tom, že podlehl tak čestně, mužně a velce, jak
právě podleh|. Zďe musÍl ztroskotati se na vnějškové dialektice, zde
nemohl dosáhnouti ani toho chvilkového a dočasného smíru, jehož
dostoupil ve svjlch verších: tak hluboce rozeklané stály zde proti sobě
spory vnější i vnitŤní, tak temná a bezedná ze|a mezi nimi propast.

A vfznamné jest, že právé zde, kde byl svár žir'lri vnitŤních i vněj-
ších největšÍ, projevila se tak mocně Máchova absolutní síla imagi.
nační, jeho obrazivost slovně vlrazová, ryze básnicky a uměleck1
dar jeho harmonisace slovné a větné. V jeho veršovaném díle pňe-
vládá živel rytmickotektonicky, v prÓze naopak živel melodicky
nebo lépe harmonisační, Živel, kterjl nazvati dekoračním bylo by
hrub m omylem a zneuznáním jelro rázuajeho skladby' živel, ktery
jest právě tak podstatnou a bytostnou složkou drralisticky tvrirčí
duše Máchovy, jako Živel rytmic]<otektonickj', druhj.m, stejně nut-
n]Ím a stejně oprávněnjlm kŤídlem tohoto Ariela bouŤí zmítaného
a bičovaného a ubíjejícího se o skaliska temné české soutěsky. Pravím:
ve veršovaném díle Máchově pÍeultiilti Život rytmickotektonickj';
tím nepravím tedy, že jest vyloučen z něho živel harmonisační;
nikoliv, i jej nalezneš v něm, a]e náleŽÍ mu místo podruŽné. Jako pňi
klad tohoto absolutně imaginačního ducha ve verši Máchově, d.ucha,



kter vytváŤí obrazy samo čelné, unrěler:ky pravdivé a platné minto

vnějškov1i svět, jenž poclává k nim jen záminku nebo první náhodnou

naráŽku, cituji známou pŤekrásnou apostrofu plujících oblakri ze

tÍetího zpěvu ,,Máje..: ,,Vy, jenŽ dalekosáhlym během svym, Co

ramenem taiemnlm zemi objímáte, Vg huězd.y rozplgnulé, stíng modra

nebe, Vy truchlenci, jenž rozsmutni'uše sebe, V tic]té se slzg celí" rozplguti-

le, Vás já jsem posly voli l mezi všemi. Kudy plynete v dlouhém

dáIném běhu, I tam, kde suého naleznete bÍehu, Tam na své pouti

pozdravujte zemť,, To jest obraz harmonisované a instrumentované

hudby slovné, obraz téhoŽ absolutního irreálného rázu jako byly

obrazy, kterr! jsem citoval a vybíral z románové a povídkové prÓzy

N{áclrovy; obtaz, v němž nevystihuje se jev skutečného světa postu.

pem logicko-analytickjlm, ani nepostŤehuje se zrakově nebo jinak

smyslově, nj'brŽ v němž podává se za něj hudebně-harmonická rov-

nomocnina' samostatnjl symbolickj. ritvar větn , jenž vytváŤi sku-

tečnost znova po svfch vnitŤníclr zákonech ze samé látky slovné.

A ovšem vice versa i v prÓzovém díle Máchově žije a tvoŤí živel

rytmickotektonick]f, ale není karakteristickj. pro tuto část tvorby

Máchovy, poněvadž sám ned.osahuje ani jejího vnějškového sjed.

uocení a zcelení; tímto jednotícím mediem jest zde imaginace slovná,

umění absolutního hudebně harmonického obrazu. ono klene prcha.

vé a vzdušné mosty duhové nad propastmi, jeŽ nebylo možno pŤe-

pnouti j inou klenbou pevnějši; ono jednotí na chvíle v blaženém

nezemském opojení hašišovém Žalostny a mračnjl ,,rozbroj světti..;

ono vyvažuje svj'm duchovfm kouzlem tíhu vášní, hmoty' tmy

a zoufáni. A jako Flaubertova síla imaginace slovně vj'razové pro-

jevila se nejceleji a nejvítězněji v ,,Citové vj.chově.., v tomto díle

o sujetu měštácky kalném a všedně trudném a pustém, v němž

nejhlubší byl rozpor mezi básní]rem a umělcem, ideálem a skuteč-

ností, látkou a stylem, stejně a po témž paradoxnim zákoně kon-

trastovém Máchova absolutně tvrirčí obraznost verbálná hj'Ťí nejvíce

v ,,KŤivoklad.ě.., v ,,Cikánech.. a v několika zlomcich prÓzovjlch,

v nichž s největší naléhavostí a mučivostí nakupily se na sebe a vklí-

nily se v sebe nevykoupené rozpory vnější i vnitŤní.

Básnické dílo Máchovo jest tedy prostoupeno celé dualismem
sporri a protiv, dialektikou vnější i vnitŤní, koncepce i stylu, látky
i vj'razu. Dua]ism tento odkázal k harmonisaci vyšší a vyšší, jem-
nější a jemnější a vroucnější a vroucnější Mácha svjlm nástupcťrm
a dědicrim, svym ,,učenctim.., jak praví ve své sebevědomé apostrofě
domácich sudičri: ,,A.niŽ kŤičte, že r'ám stavbu boŤím..1; byl to odkaz
celého duchového vj.boje rnoclerní české poesie, odkaz života i smrti.

A]e ku podivu: větve a pruty, které vázala silná pěst Máchova, byé
jen vnějškově a jen na chvíle, rozrostly se následovníkrim v Samo.
statné protichridné kmeny. V tom byl ovšem jen drisledek nutnosti
v1 vojové a jejího rozlišujícího zákona. Ale že nenašel se již tvrirčí
duch tak silny, kter]il by dokázal ve své tlobě a ve svém díle toho, čehtr
dokázal šestadvacítilet1f Mácha v tvorbě své' totiž aby objal a spoji l,
byé na clrvíli, tento temnf var a svár sil jako mohtrtná amfora krásně
klenut1ich bokri a neroztrhl se jím, aby sli l, byť jen na minutu, tyto
všecky hňbety a propasti v jedinou hladinu okeánské síly a veleby,
v níŽ by se ričastnily země i nebe, peklo i ráj stejnj'm dílem, to jest již
českj' osud básnickjl a bezděčné dostiučinění Máchovu velkému stÍnrr.

1 - Básně bez nadpisrl a zlomky: 2'


