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lVloďerní literární historie a kritika mri'že pozdraviti sté rrarozeniny
Máchovy s jakfmsi dostiuěiněním. Vykonala právě zde pěkn1i kus práce.

Polsk}i baďatel Marian Zďziechowski, našinci Jakub Árbes, T. G. Ma.

saryk, Jaroslav Vlěek, Y. x'lajšhans, Arne Novák ocenili geniálnou ini-

ciativnost Máchova díla, odhadli zhruba správně tvťrrčí v-fztnm i umě.
leckou potenci jeho Máje i Marinky, zaŤadili tvorbu Máchovu d.o rámce
evropského vfvoje literárního, vrhli i některé paprsky do jeho světa
myšlenkového a básnického, vysledovali nebo alespoř vytušili v lecčems
jeho tvrirčí methodu, zornf ťrhel, jímž obrazil si svět a stavěl si svou

visi básnickou, restituovali nám prvotnf text Máje a ovšem postavili

básníka na místo, které mu ná]leži a jež mu bylo více méně houževnatě

p l století upíráno: na místo zakladatele a iniciátora mod.erní poesie

české.
Skeptik mohl by snad namítnollt, že resultáty jsou pevnější po stránce

záporné než kladné a že d.Iouhou touto prací kritickou byly spíše vylou.

čeny staré blucly než podáno kladné a bytostné poznání básníkovo. Y ná.

mitce té jest jakési jádro, ale ne tak vfznamné, aby mohlo umenšit naší

radosti z tobn, že mod.erní literární historie a kritika snažila se opravd'ově

splatiti čestnf sr'rij ďluh velikému stínu' Je pravďa, že poznatky naše

o l[áchovi i dnes jsou spíše záponlé než kladné: tak víme dnes velmi

určitě, že vliv B1ronriv v tvorbu jeho byl pŤeceřován, a zit'ra dopracu.
jeme se :možná poznání, že stejně jest hleďěti na stylistické prvky a kon-

vence literární formy Máchovy: idealistickou filosofii německou a loman-

tickou poesii; že t,ěžíšlé Máchova vfznamu bude posunuto k realismu

nebo k naturalismu a že zásluha jeho bude viděna v tom, jak dovedl po-

hledern i v zoufalství statečnym a nerichyln1im popatŤit na strašné po-
slední skutcčnosti litlského osud.u a urěení. Jest možná, že bude snad
zítra domyšlena nápověď Zďziechowského, kterf victí pŤíčinu všeobec-
ného odporu, jenž zďvihl se v starovlastenecké společnosti české proti
Máchovu Máji, v bom, že zhášel panslavistické sny a fikce kollárovské,
rozptylova| jelro uspávavou mythologii a pŤinutil i col1i nároď, aby po.
hleclěl pŤímo Y to, ,,co se ,nic. nazfvá,,,. A' zífua snaď bud'e viděn vlastní
básnick1i čin Máchriv v odvaze, s jakou vlil rozžhavenf kov svého osob.
ního hoŤe a utrpení skoro v první náhodn1i katllub běžného literárního
schematu, v neváhavosti a nerozpaěitosti, s jakou vytazi svrij viikÍik
pŤed. ztroskotáním lodi. . . v1ikŤik, pŤi němž záLeže|o málo na artikulaci
a všecko na pÍízvuku.

Neboť, budiž tomu tak, buďiž onak: tolik jest patrno myslivému po.
zorovateli, že všecka díla Máchova jsou jen první skizza, hrubf obrys,
kter1i volá pŤímo po tom, aby byl doplněn, domyšlen, rozved.en' Cel1i
Mácha jest ve vášnivém tvrirčím gestu' které ve chvatu píše hieroglyfn
vědouc, že jest v nich svinut cel1i duchov-! odkaz, jejž si musí vyŤešiti
piíští generace. Mácha byl z těch pŤedurčenc k ěasné smrti, kteĎí musí
spěchat, a jimž proto nesmějí b)íti vyčítány nedostatky provedení.

Mácha stojí na prahu moderní pcesie české v témže smyslu, v jakém
postavil do brány moderní poesie ruské Puškina Dostojevskij: jako zakla-
datel české básnické trad.ice, jako sám typ bá"snika, jehož vj,zrnmu nelze
dobrati se prostou analysou jeho tlíla nebo prost1im opisem jeho osob-
nosti. Jest z lidí, které osud postavil na kiižovatku vfvojovfch směrrl
a jejichž dílu dal dosah symbolickf a poďložil smysl clvoj- i trojnásobnf.
Y něm jako v žáďném jiném českém d'íle slovesném slil se romantism
s realismem, hudebnost citové melancholie s tvrd1'rn nihilismem mel,a.
fysick1im, osobní zkušenosti a nejvnitŤně jší zá"žitky s pathosem symbolu
atypu. AnebojímseŤíci i více: nikde v české poesii nesousedí tak těsně
velkost s malostí, banálnost s pťrvodností, šablona s originalitou invence,
brutalita s něhou, nikde nemísí se tak drivěrně a nezbad.atelně skoro síla
se slabostí, cynism s enthusiasmem, žát s ledem, clětinská drivěra a bez-
radná naivnost s rafinovaností až st,aŤeckou, nižší choroba s vyšším zdra-
vím, disonance s halmonií jako u něho. Málokťly směstnalo se na tak
malé ploše tolik protiv. Již to napovíďá, že jsou zde spout-íny síIy, které



52 mohou bfti rozvedeny a vykoupeny jeu celpni rytmickfmi procesy'
roztlělenfmi na generace.

A jako v Rusku uplynula celá desítileti, než se pochopilo, že rikolem
mod'erní poesie jest setkat pŤízi básnické víry a síly Puškinovy, tak u rrás
teprve v posledním čase tuší se, že z tňicátfch let minulého století vystu-
puje a nese ge k nám, zahalen mračnfm d mem, zjev, s nímž musí se
vyrovnat kažďf českf básník, kter1i chce míti nárok na opravd,ovou
velikost a sílu tvoŤivou. Yyrovnat at tak, ať onak, ale vyrovnat - a to
znamená všecko jiné, jen ne slaboduché papouškování nebo hračkáŤské
obměřování, zvětralé koketování nebo ustydlé kopírování. Díla Máchova
jsou vfkŤiky nebo otázky _ vyrovnati se s Máchou znamená hleďati
a nalézati na ně tvoiivé odpovědi, ne odpovědi abstraktní, nfbrž otlpo.
vědi konkretní, ztělesněné v básnickfch činech. Máchriv Máj, Máchovy
romány měly bfti již pŤepsány několikrát novfmi generacemi; knihy
osud'u a smrti měly byt prohloubeny v knihy osudu a života. Y symbo-
lickém dramatě, kterfm jsou clějiny vlivu veliké myšlenky nebo silného
básnického osudu, uvízli jsmo u prr'ního aktu a opozdili jsme se u prv-
ních taktrl..

Jest ovšem pravd'a, že vliv Máchrlv v clějinách české poesie v devate-
náctém věku nebyl nepatrnf a že t'voŤi právě její nejvyšší vfvojové
wcholy. V Nebeského, v mladého Hálka a v mladého Nerudu, v mlad'ého
Vrchlického a v mladého Machara prisobil Mácha pŤímo i nepŤímo a vžďyc-
ky znamená to české poesii novf pŤíliv krve a síly, zpiísnělé umělecké svě.
domí, vyšší a zásadnější požadavky na umění i život. Jsme zd'e častníky
krásného divadla, jak jeho pesimism nebo nihilism, někde zclánlivf, jinde
opravdovf, vzněcoval život a zažibalsílu a budil a napínal tu lásku, k níž
chtěl snad privodně hlásati nevíru: patrnf drikaz, jak sám byl jen novou
a nezvyklou, h]ubší a méně pŤístupnou formou této ldsky. Yrile k životu
projevila se tu parad'oxní methodou: Iozum popíral cosi, čemu síla pňi.
takávala, a tento rozpol jest vlastní paradox máchovsk1i: v něm v zá.
rodku jest obsaženo celé vjvojové drama, které teprve začínáme tušit
a jež Ťešiti jest tolik jako obohatiti svět české poesie novfmi, teplfmi
a živfmi skutečnostmi.

Až posud byla máchovská inspirace v naší poesii zlomková a náhotlná.
Uvědoměle a cele neujal se však posud dědictví Máchova, zdá se mně,

nikdo: každ! posud opustil je diíve, než dorostl té síly, aby je dovedl

spravovati a rczmnožit,i. Uvěclomělé ovládnutí dětlictví Máchova jest

tolik jako zkulturnění české poesie; jest to vyvésti ji z hrubého empirismu

a ďát,i jimethodu i cíl. Bez tradice není možno mysliti si žátlného vfvojo
uměleckého. Jest možno ovšem pŤíti se o to, jeJi máchovská traďce nej.
lepší; jest možno srovnávati ji s tradicí na pŤíklacl puškinskou a ukázati,
oč je negativnější, užší a roztěkanější než kladnf , t,epl.f ,laskavf ritvar
poesie puškinské, zabydlenf všemi dobrfmi genii ruské duše. Ále spory
ty ustupují v pozadí proti nutnosti - dura necessitas _, žekaždá fua.
dice, i méně dobrá, jest lepší než trad'ice žáďná:. proti rivaze, žekažďit t,ta.
díce obohacuje se, upevřuje se, sládne i laskaví, jak jí sloužíš a jak se
jí ďáváš vésti. Jedině driležité jest, aby společenství mezi živfmi a mrtvf.
mi bylo ze všech sil cítěno a upevĎováno a aby byl splavnfm činěn i udržo.
ván kažclj proud lásky i víry, kterf teče od oněch k těmto. A že takovf
teplf proud vybéká zMáchy, není možno neviděti, jako není možno pie.
h]ížeti, že pro zkultivování a zužíti tohoto toku bylo posud vykonáno
velmi málo.

Y Máchově Máji jest verš takové zoufalé šíÍe marně rozpjatfch ramen,
verš takové hluboké dramatické dichotomie, že nemohu ho zde necito-
vati. Jest to poslední verš této básně _ pŤed refrénem:

Bez konce l, ska ,je! - Zk|,amrinať ldslca nui!

Není možno zamyslit se dost dlouho a dost opravd.ově nad tímto ver.
šem. V něm jest uzavŤen otlkaz Máchriv nám. Verš rozstupuje se ve dvojí
disonanci: propast prázdna ahr&zy, postavená proti pažím rozevŤenfm
k nekoneěnu objetí. octčinit zk|amáni nekonečné lásky _ hlo, čemu
se iíká dětlictví hoclné slova toho.

Pak vypadne teprve jako pŤezrálf plotl a naplněné slovo klín vsunutf
nezi jeho osobnost a jeho clílo, jeho dílo a jeho dobu, dobu jeho a dobu
naši. Pak bude teprve usmíŤen velkf jeho stín.

Zat,im - sto let po narození jeho _ nezorán posud jest jeho lán a ne.
vytěžen jeho diil. A naď ním jako nad Roncevaly

L,ombre ď,u granď, Rolanď, n,est ilon,c pas consolén,




