
Neboé p}ichází vždycky chvíle, kdy jméno, které zpočátku
stupĎovalo sÍlu, jí vadí a ji brzdí; chvÍle tato pro poetism pŤišlq.;
snad již nyní. Co však na tom? Jsem nyní dvakrát tak siln;ii,
poněuadž jsem bezejmenn1i! PÍál bych mu, aby to mohl
o sobě náš poetism.

Mácha snivee i buňič



Paulu Eisneroui píá,telshy píipsáno Mácha snivee i buňič

Abys pochopil qiznam a dosah básnického činu Máchova,

musíš si uvědomit položení české literatury v prvních tŤech

desetiletích devatenáctého století: co nalezl Mácha, když vstu-

puje do naší literatury? Není toho mnoho' co mu dávala tehdejší
poesie česká. Bylo tu trochu galantní rokokové lyriky, Ždibec

slaďoučkého pasQiŤského idylismu á la Gessner, kousek odpad-

kové osvětáŤské moudrosti velmi laciné známky, která bojovala

s lidovfmi pověrami, a špetka folkloristického konservativ-
ného romantismu, kterf napodobil lidovou písefi. V oboru vyso-

kého umění slovesného byla tu Kollárova Slávy dcera se sv;im
abstraktním patosem vlasteneck m i moralistním, byla tu Polá.

kova popisná poesie, ve své době již anachronism _ všecko

nesené touhou spíš po akademické bezvadnosti než žhavé život-
nosti. Kromě toho bylo to všecko již zvětralé, rozmělněné napodo-

biteli, rozdupané v šablonu.
Teprve Mácha tvoňí první z naléhavosti doby, ze svého i z je-

jího žhavého nitra; teprve jeho tvorba má ráz vnitiní nutnosti,

ta pŤedešlá větší menší libovolnosti. Teprve Mácha je mrizickf
génius, kterf rozzvučuje věci z jejich jádra. Hlasitě vyzpívává
a někdy i vykňikuje bídu a hrrlzu doby, v které se dusí, vkládá
prst do jejích ran se smělostí, která pobuŤuje vrstevníky. Jeho
pŤíchod byl jiŽ pŤed lety dobŤe karakterisován jako ,,zrozeni
básníka.. _ Mácha ustavuje u nás typ básníka, jako Dobrovskf
ustavuje typ vědce. Pňed Máchou dělá na mne moderní česká
poesie dojem ne života, n brž živoŤení v něčem nÍzkém a za-

tuchlém, v temném sklepě nebo v dusném vězení. PŤi prvnlch
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studiích Máchy míval jsem až hmotn5i dojem, že zde teprve
puká naráz nízká klenba, bortí se zdi, rozstupujÍ se stěny, nebe
se. ÍÍtí na zem; cel1f vesmír, nekonečno prostoru i času, ovane tě
z|e po prvé sv1im bezmezím, opojí svou krásou a závratnostÍ,
ale ovšem i promrazí svou hrrizou, porazí svou clěsivostí.

Mácha je náš první básnik kosmickg * doslova i symbolicky;
pŤed ním a vedle něho máme jenom básníky společensíté. A v kos-
mickém patosu jsou jeho dědici největšÍ jména moderní české
poesie: Neruda, Vrchlick;.i, Zeyer i BŤezina.

Kosmick1f básník! To míním nejprve fysicky. optick1i život ivesmírn1i prostupuje svou vášnivou tepnou celé díio Mácho.,o. j
Mácha viděl ze zjevri světeln1fch to, co v Čechách nikdo pied 'j
nÍm - celou soustavu opt,ick;ich jevrl a her od ,,plačící.ť o"- .{prsk poletujících po dalek;Ích lesích.. až po ,,mrí,,e ji.to'y 

""a frzŤíceninami zbledlJ'mi.., od mlžn;1?ch qfronrl ranní i ,,.t..oi {
záÍe v oblacích až po ,,tňepetavé zásvity parného polednÍho lslunce na vzdálen;fch horách.., od ,,blysknaqfcr' koli ,,mušek '$svítiv1fch.. až po ,,dávnou severní záÍ,, i ,,zašlábludice pout.. _ flviděl opravdu paprsky ultrafialové, on, ktery mluvil o ,,t.'e"- {dách rozplynul;fch, stínech modra nebe..... 'il

AIe básník kosmick;,i i v mravním slova smyslu! Mácha,,še"ko fl
nazírá v souvislosti s kosmem, stavi do prostoru bez *e,i ila hranic, vidí v rozstupu nekonečna a vě8na; prožívá prvni ffu nás závrať'zbezmezi, pascalovsk;f děs z kosmické.ho,,.ko,'.č,,". .il
Kdo vyslovil u nás pŤed Máchou vzclálenost čIověka 

"d 
h";;;: 
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země od nebe, člověka od absolutna? ,,Temná noci! jasná 
"oJii 

'f,
obě k želu mne budÍte. I Temná noc mne v htoubi tiskne, i ,tjasná noc mě vzhriru vábí; I temné hlubiny se hrozím, l ";h il

t ! ::Hx?'.J lil'l y.'i""Tí',1]Th"é L*ffi .ďf:i] flN{ácha je náš první a opravdoqf básník metafysicky. I,yrit flabsolutní a pŤeče myslitel, kter;Í je posedán záhadami 
"ee"á.ti; 

t

;ffi''Tlil'':''TffiI^ftril:iiI.T:'JJ"T#il.rÍ:t*J.T;il
básni, která v staršÍch vydánícir nese neprávem název ''.en 

fl

6 Praze.., která by mnohem spíše měla slout ,,Poslední soud..,

v básni miltonovské ražby a krásy a pŤece nenapodobující

Miltona, vyslovil poměr času k věčnost,i, odpověděl na otázku,
proč a jak je věčnost pro nás ztracena. Tam se čtou tyto vjr-
znamné verše,v nichž osIovuje svou nesmrtelnou duši:, ,Teď zpí-
vat i  dej den mně poslední, Iden,v němž čas pomine,smrt ibratr,I

hÍíchu sgn hnusného; v kterém Ly Léž, I odkud's vyšla, nazpět
se navráťíš; I den, v němž slunce zhasnou, světy zajdou... . . .
Zde hovoŤil zaduman1i kŤeséan. Ale jinde Mácha jako svoboďnf
filosof prociéuje i ničivou i osvobodivou moc času, tak v jedné

variantě k Mníchu: ,,Však ten zásvit riižojasnjlch lící | jest jen

promyk hvězdy padající; I a jak klesá v černé noci zdroje, I
,Dobrou noc!. mrij volá za ním hlas; I mstitelem mJ'm vkrátce
bude čas - | zničiť' krásu tvou i pouta moje!.. Ilusivnost času
v matematickém a mechanicltém smyslu jistě u nás pŤed Máchou
nevystihl žádn1f básník jin;i; a po něm snad jedin;il Hora.

Jako nad poesií Poeovou nebo Baudelairovou smrÍ rozestňela
svá soumračná kňídla i nad poesií Máchovou. Není to jen diva-
delní rekvisita, věŤ tomu, tvoňi opravdovou mravní atmosféru
jeho básní. Nejen děs a hrťrzu její, i její v;fsost,nost dovedl
vyslovit Mácha; a nejen to, co leží pŤed ní, n1ibrž i co |eži za ni
a dává jí smysl a perspektivu. Souvisí s ní drivěrně i vidění
posledního soudu s celou svou pÍísnou krásou pŤedtím u nás
nevyslovenou. Máchova láska k životu je vyvzdorována na
smrt,i; proto je tak vášnivá, tak žhavá, protože se jí cítí stále
ohrožená. Stín smrti padá u Máchy do všech projevťr života
a mísí svou hoÍkou chué do všech sladkostí země, pŤedem do
lásky. Mácha je po svém ustrojení pesimista. Všude kolem
sebe vidí jen klamy a zdaje, žádnou,, jestotu..; a pŤece jen

ta by mohla uhasit jeho žíze ! ,,Hledám lidi, v mém jak ve
.snu žili; - | bez srdce však larvy najdu je.'; - | snové moji,
běda! - snové - byli, I jest,oty je všecky zničil den... Prošel
všemi pokušeními pesimismu. NejvětšÍ Máchťrv vfkyv k nicotě
je jeho Pouť krkonošská. Zde hlas Zmaru promluvil k němu
s největší silou pokušitelskou a rozevŤel pÍímo pÍed ním propast
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sebevražednou. Zde mu filosofick1f kmet, pŤedstavující všecku
podryvnou a ničivou práci německé filosofie idealistické, která
rozleptala Máchovi všecky objektivné hodnoty, znemožnila vÍru
v Boha, vÍru v osobní nesmrtelnos|,, a snad i víru v jednotnost

,,já.., ukáže v ,,temny pr chocl.. ze vší život,né hrrizy: rozškle.
ben jícen horské Ťeky. ,,V hlubinách těchto dÍÍmal poutník,
hlučnf spád vody uzpíval jej v nejtišší sen, a vlny Ťíčné táhly
teď nad ním zvučně co lkání zvonri večerních tichou krajinou
svrij iad, však již neuváděly co druhdy zvonrl zvuk v ducha
poutníkova minulé doy... Jakého mrazu hluboko pod nulou
dostoupil pesimism Máchrlv v Pouti krkonošské, jak se zde
odvrátil od života, vidíš z jeho podivné pŤedstavy, že tam mni- l
ch m, žijicim za rok jeden den života, tak se zhnusil živoí, i za
ten jedinjl den, že odmítají ŽiL po druhé takov1f den života a ra.
ději volí neobživnout více a ,,spáti sen nepňespanÝ... To již jest
spíš miserabilism než pesimism. Toto klima duševní bylo by
bfvalo smrtí pro básníka, kdyby v něm byl déle setrval. V čem
mrlže ještě dfchat filosof, toho nesnáší již básník. Byla t,o láska
k zemi, která jej v chvíli milosti ovanula svjlm t,eplfm dechem
a zachránila od smrti věčn1im mrazem. Cesta pŤes ledovf vrchol
horsk$ v Pouti krkonošské vede do laskavějších rozkvetlfch

dolí Máje.
Mácha nalezl vfchodisko z dialektickfch protimluvťr, které

jej skličovaly a kt,eré by jej byly zardousily ve sv ch šedivfoh
pavoučích lanech. Nalezl je v tom, v čem je nalezli jiní velcí
t,vťrrčí duchové básničtí pŤed ním: v čemsi nelogickém a neracio.
nálném, nebo lépe v čemsi nodlogickém a nadracionálném -

v tom, že nechali pŤistoupit k sobě hlasu života a nach lil i
k němu ucho svého srdce. Mácha, zazd'ény do sobeckosti, kterf
pěl až potud v mnoh ch obměnách jedinou píser1 o tom, jak
jej svět oklamal a život podvedl o sny jeho mládí, jak mu
nezdržel slib , které mu dal dětinsk1i' jeho věk, prokopává so
z tohoto sobectví do soucitu a později i do lásky k bližnímu'
kterf pot,ud zhrdal životem nebo si jej ošklivil, začíná jej lito.
vat i milovat. V deniku, psaném záhy poté, kdy byla zbásněna

Pouť krkonošská, poznamenal si tyto zlomkovité věty: ,,Já
miluju květinu, že uvadne, zvíŤe - poněvadž pojde; - člověka,
že zemíe a nebude, poněvadž citi, že zhyne navzdy; já miluju-
více než miluju _ já se koiím Bohu, poněvaclž _ není. Každ!
člověk by milor'al druhého, kdyby mu rozuměl, kdyby v něj
mohl nahlédnouti, léč :- -l( $6s1, v němž ležela možnost
vzniku Máje, byl šéastně nalezen a cesta za ním nastoupena. Bylo
to soucítění se vším živ1im, vcítění a vmyšlení se v ně jako

v něco k.životu oprávněné, mravně básnické pŤitakání životu,
první náběh k básnické objektivaci.

Velmi by se m1i'lil, kdo by se domníval, že Máchriv pesimism
je něco nahodilého, pouhé náladové škarohlídství nebo pňechodná
nemoc jeho jinošství. Nikoli: jest to nutné vlchodisko jeho celé
tvorby básnické. Byla to skoro celá soustava dobŤe seÍetězen1ich
meditací, jimiž si zformuloval Mácha svrij mučiv1ir poměr k světu
a životu. Ale nebylo to také slabošství, nic v pqdstatě chorobného,
poněvadž na dně pesimistického citu Máchova dŤímaly kladné
lrodnoty, které čekaly jen svého probuzení. Z nieh za nejcen-
nější pokládám urili k praudě. Máchriv pesimism, a v tom je jeho

nejvyšší hodnota básnicky lidská, nebyl pouh;il vrtoch, n brž
drisledek polarisace mravní bytosti svého nositele, vťrle pohledět
skutečnosti tváŤí v tváŤ, budiž sebeděsivější, a nenechat se
uspávat ilusemi, nedat se spoutat lžemi a polopravdami. Jak
nebojácn1i pohled dovedl jen vrhnout Mácha na lidskou společ-
nost své doby! Jak karakteristické, že se v hlavních sv ch
dílech, v Máji, v Cikánech, v Katu, v Marince, dotfká směle
velmi bolestné rány moderního člověka, rozvratu rodiny! Kat
je potomkem levobočka Václava III', ,,jenž v první mladosti
své co král uhersk1ir, ožralství i životu nepoňádnému oddan;f,
z padlé dívky zplodil otce mého... Marinka pŤináší obraz zvrhlé
macechy. v Máji lrrdina[zavraždil ve svém]otci svrldce svéimilé.
Cikáni jsou prostoupeni variacemi vášní tak šílen1ich a jednání

tak nerozumnfch, až ti navozují myšlenku, že básník nevěÍí vribec
v žádnf ričel a smysl lidského života. Máclra nemohl kritisovat
polečnost pŤímo - o to by se byl již censor postaral - nastavil



jí t'edy zrcadlo asporl nepÍímo v rodině; a ovšem zrcadlo do
krajnosti nelichotivé a pravdomluvné.

ŽeMáj je báseů v podstatě reuoluční, vycítila většina kritiky
soudobé. Ve věci Máchovfch kritikri je jisté nedorozumění.
Kritikové Máje neupírali většinou nikterak Máchovi básnick;f
nebo uměleck talent velmi značn;f, n1ibrž zavrhovali jen směr
jeho básnění, to jest právě jeho revolučnost. ,,Proč u nás,.. píše
Tyl, ,,kdežto se nám v znameních nejpňíznivějších krásné pŤíští
usmívá, kdež pot,iebí na všech cestách k národu mluvit,i - proč
u nás, prosím, muži mladému, duchem bohatě nadanému, s ko-
lem a popravou se obírat,i?... Jinák v život se dívat,i a jinák
i k brat,ňím mluviti musíme, nežli hráti si jen se svou osobou...
a zoumyslně kvíleti jako pro ztracenou budoucnost, až by i ou-
t,rpná hrdlička jméno naše volala s jménem mudrujícího lou-
pežníka a hfíšné samouražednice!,, Povšimni si podtržen ch slov.
Tyl nebyl věŤící, Tyl byl liberál, a pŤece hovoŤí ve své recensi
jako klerikál. Proč t,o? Protože postŤehl v Máchovi nebezpečného
člověka, kterf otŤásá trrlnem i oltáiem, jak se tehdy Ííkalo,
samJrmi sloupy veŤejného poŤádku, jak se Ěíká dnes. Máchova
báseri je svou koncepcí rozhodně subjektivní, ano víc, pŤímo
subjektivistická: na konci básně ztotožriuje se básník s vrahem,
a napovídá tim, že cel1i ten vnější děj je jen symbol jeho vnitÍních
procesťr, stejně destruktivnj,ch. Proto se bouŤili jeho kritikové.
Cítili všichni, že je Mácha vyhání z idyly, že je rušitel ilusí, že
zrak jeho je ozbrojen vrili k pravdě, hot,ovf nemilosrdně sondovat
rány společnosti. Vstoupil do jejich kruhu kdosi něbezpečně
opravdovJr, kdo nežertoval ani se život,em, ani s poesií, ani se
společností. A t,o byl nejstrašnější zločin v očích doby, která si
aé rokokově, ať biedermeiersky chtěla jen hráI.. . a byla samá
travestie - vzpomeř si jen na rispěch Blumauerovy Aeneidy
a její české odliky, Hněvkovského Děvína - samá maska,
ozvěna, ohlas, samé antikvaŤení, sam1i padělek. Sama se těmi
hŤíčkami uspávala do nemyslivosti. A nyní pŤijde někdo, kdo ji
tak drsně, hmatem tak tvrd;i'm, probouzí. Jak neměl b t ne-
náviděn!

A stejně si vedl Mácha ve sv1fch elegiích a dumách vlaste-
neck1ich. Co bylo již klišé' to pŤetavoval a rozžhavoval do nové
plynulosti a z ní znova lil a formoval. V takovfch básních jako

,,V chrámu.., nebo v čísle pátém z ,,Básní bez nadpisr l . . ,  , ,Hoj,
byla noc.., je všecko diktováno zoufalstvím tak nemaskovanym,
tak opravdov m, až ti krev v žilách ustydá. Básník sám sebe
pojímá jako šílence, kter1i bije o prilnoci marně do hory Blaníka,
aby probudil otce, protože mu umírá matka-vlast. ,,Mťrj otec
neslyší - a matka mi umírá!.. A ovšem obě básně pojaty jsou
zase zcela subjektivisticky. Máchovi jde tu opravdu o záležitost
nejosobnější a tím se liší právě od běžné konversačně vlastenecké
poesie oněch dob. V chrámě Svatovítském je svědkem pokoŤu-
jící podívané, vidí mrtvou velikost, které se nikdo neleká, které
nikdo nectÍ, kt,erá je již směšn1i' a neškodn1i cár a troud. ,,Slávy
zašlé stín, ba plilnočni i strach I oblet,uje otcr1 mfch zlehčeng
prach.,, (Mimochodem Ťečeno: ,,zlehčen1f prach.., jaká hutnost,
vyrazu a jak to hluboko zabírá!) A básník je uražen docela
osobně ve své p1iše a hrdosti (každjl dobr;i romantik je sama
hrdost, prav1i romantik je hrdější než ďábel, a pfcha jeho
nejsilnější vášeri): ,,Nešéastného syna však praviceé mdlá, I
a síla ust jeho skŤípění jen má... Ten optimism, s kter1j'm mluvil
Tyl o naší národní budoucnosti, byl Máchovi riplně cizí. Se
sebemrskačstvím vyvolával si naopak obrazy národního po-
koňení a napájel se žlučí zoufalství. Stoupal na národní Kalvárii
a neulehčoval si věru cesty; stanul svjlch čtrnáct zastavenÍ
a pŤi každém zhroutil se na kolena...

Spojovat Máj s baladami Hněvkovského, jak se jednu dobu
činilo, nebo s jejich jarmarečními vzory, je žalostné nedorozu-
mění. Zde všude poměr k vrahovi nebo k jinému zločinci je
ryze vnějškov1f, čistě pitoreskní, ne-li dokonce zábavně nezá.
va?nj'; vrah je nanejvjlš nositelem děsu a hrrizy a vyvolává
nanejvfš bázeĎ. U Máchy je nositelem myšlenky o nedosta-
tečnosti společnosti lidské, ano i celého světového a životnÍho
ustrojení. Druhá kapitolka l\{áje, poslední noc Vilémova ve
vězení, spojuje Máchu pňímo s Victorem Hugem. s jeho prÓzou



210 Posledním dnem odsouzence, kter;f je o několik let staršl
(z r. 1829); je to strana velké filosofie i velké kritiky sociálné.

Pesimisticky t,vrdf zrak Máchriv, jeho vrile k pravdě, jeho
nechuť k ilusím, projevila se i v jeho poměru k pŤírodě. Prvnim
romant,ikrlm je pŤíroda velikou těšitelkou, která rozumí bolestem

. lidsk m, konejší je, hojí jejich rány, soucítí s člověkem, veliká
dobrodějná moc pŤátelská, k níž se utíkají ti, kdož byli zklamáni
společností lidskou. Ne tak u Máchy. Mácha jako Alfred deVigny,
jako Schopenhauer pojímá pŤírodu jako démonickou moc, zcela
mimo dobro a z|o: nestará se o člověka, jehož osud je jí riplně
lhostejnf; jde za sv1imi velikjmi cíli, tajemn1fmi a neznám mi
člověku. Jako Alfred de Vigny ví i Mácha, že pňíroda nezachová
ani den stop našich a že bude klidně kvést a zrát, dál nad našÍm
hrobem. Nezapomenutě to vyslovil v Pouti krkonošské v této
kouzelně melodické pasáži: ,,A pak až poslední dech mrij se
mÍsiti bude s červánky na večerním nebi a poslední myšlenka
má s lehkou mlhou roz|oži se nad vlastÍ mou; pak spláchne
dešť a setfe uitr stopg krok mlch, jak bych nikdy nebyl šel po
horách těchto; _ ty, pÍírodo, hrob mrij sama sebe klamající
pŤistňeš travinou zelenější krajiny vrikolní, a opět nade mnou
usmívati se budeš, jak bych nikdy nebyl b;fval zde a jako by
usta má nikdy nebyla zvolala horám těmt,o dobrou noc!.. Mácha
tu pŤedešel své české vrstevníky aspo o generaci. Byl již na
cestě k veliké koncepci pŤírody jako Májina závoje, jako iluse,
kLerá taji a zastírd pravdu: není v ní, n brž až za ni...

Mácha stvoŤil, nebo lépe dotvoŤil se tíí sgmbolri, do nichž
uzavÍel svr1j poměr k světu a k životu: symbol poutníka, symbol
vězně a symbol země. Ve vězni je nejvíce hrrizy. V druhé kapi-
tolce Máje je ztělesněna. Zde se stává duše nejvíc koŤistí svého
rozkladného ,,já.., zde nám ukazuje romantism svou tváŤ
ďábelskou a nihilistickou. Ta tajemství, kter1ich se dobírá Vilém
ve sqich dumách záhrobních, prošlehují odvěkou noc jen jako
bludičky, tančící nad tÍasaviskem, a jen proto, aby nakonec
zhasly a noc byla ještě temnější. Jsou to tajemství tak strašná,
že vyloudila Vilémovi na tváŤ pot a krev a že se básník neod.

važuje ani jich čtenáŤi pŤímo napovědět, jen žaláŤník je slyš1
a sbírá se šeptajících rtrl vězĎov1ich. A básník si troufá jen
nepÍímo je karakterisovat Lim, že musí žaláňník sebrat všecku
svou sílu, aby vyrazil z kobky, unikl jejich rozkladnému jedu
a nezahynul na mÍstě. ,,Až sebrav sílu kvapně vstal I a rychlfm
krokem spěchá ven. I on sice - dokuď ještě žil - l co slyšel,
nikdy nezjevil, I než navzdy bledé jeho líce I neusmály se nikdy
více...

Poměrně nejvíc radostnosti je uloženo do symbolu poutníka.
Je v něm ovšem romantické uhranutí dálavami a nekonečnem,
je v něm ovšem pohyb do nekonečna, není v něm naděje na
pŤistání k vlasti nebo k jinému cíli, ale je v něm také projev
energie, neustávajícího vzpínání sil, které se projevuje zvláště
zde kultem energického slovesa. Mácha byl po své podstatě
typ kineticky' typ rousseauovsk1f, kter1i nejlépe a nejradostněji
myslil, pokud chodil. Myslím, že většina nejkratších básní
Máchovfch vznikla na pochodech nebo v pŤírodě a několik
nejšéastnějších z nich zachytilo i něco, co se mťrže pokládat za
první piedzvěst českého plenéru.

Nejsložitější byl poměr Máchriv k zemi. Má chvíle, kdy zemi
pŤímo nenávidí, protože jej vězní a poutá a nedovolí mu vzlét-
nout k hvězdám - nanejv š snad ho jen propustí v novfch
postavách na čas k životu i nadále nesamostatnému a velmí
obmezenému. (, ,Temná noci! jasná noci. . . . .) Ale má i  chvíle,
kdy vidí obdobu mezi osudem sv;im a osudem jejím. I ona
je nesvobodná, i ona je zajatkyně, jenže její vězení nebo její
hrob je nekonečně větší vězení nebo hrobu člověkova, a osud
její o to horší ridělu lidského, že jí není vysvobození žádného.
(,,Návrat.., kapitolka Iv.) A piicházejí posléze jiné chvíle, kdy
zrazel:- vším, utíká se a vine se k zemi jako dítě k matce, jako

. k své jediné skutečnosti a jistotě, jediné ,,vlasti.., svému jedi-
nému kladu. To je pojetí, které se vtělilo do tňetí kapitolky
Máje, kdy vězeri těsně pŤed popravou vzkazuje po obláčcích
nebem plynoucích poslední pozdrav své matce. ,,Vy, jenž daleko.
sáhlfm během svj1m I co ramenem tajemnfm zemi objímáte, I



w hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, I vy truchlenci, jenž
rozsmutnivše sebe, I v tiché se slzy celí rozpl;iváte, I vás já
jsem posly volil mezi všemi. I Kudy plynete u dlouhém dálném
běhu, I i tam, kde svého naleznete bŤelru, I tam na své pouti
pozdravujte zemi. IAch zemi krásnou, zemi milovanou. I kolébku
mbu i hrob mťrj, matku mou, Ivlasé jedinou ivdědictvimidanou, Išírou tu zemi, zemi jedinou!.. Symbol země byl pravděpodobně
v pojet,í Máchově pŤedurčen k tomu, aby vyrovnával a vyva.
žoval rozpor protichridn ch symbolri poutníka a vězně; v něm
by byl později možná zakotvil jako ve svém mravně lidském
stŤedu. I tak je Mácha náš prvnÍ básník země. U něho prvního
se jí dostává vyššího duchového posvěcení jako prvnímu
stupni za lidskou volností _ zd'e se začíná se stavbou Jákubova
žebÍíku do nebes.

Mácha je celou podstatou své poesie dualist,a. Nedovede
spočinout v jednom pÓlu, druhf jej ihned stejně láká a pŤit,a-
huje. Sváry a rozpory nitra narážejí u něho ná sebe tak irikre
a tvrdě, že se jeho verše rozpadají někde pŤímo v dicholomii.
,,Bez konce láska je! - Zklamánaé láska má!.. I jeho velebáseri
Máj mluví k tobě dvojím hlasem: mraziv1fm hlasern absolutního
zmaru' kde se dostává k slovu ,,to, co se nic nazyvá,,,kde všecek
záhrobní živoť je jen,,smrt,eln;f mysle Sen.., a zjitrt1im hlasem mi.
lostné lásky pozemské. Životu odpovídá u Máchy vždycky smrt,
životnému elánu zmar a zničení, směvu pŤírody kletba. ducha
a myšlenky; a uice uersa. Teprve tento podvojn1f akord je Mácha
celf. Vylučovat z něho jednu část není jen jej ochuzovat, jest
pŤÍmo jej ničit' v jeho specifickém kouzlu a v specifické síle.
Pňeklenout tuto propast, šklebící se mezi dvojím protivn1im
pÓlem, mriže jen posun milosti, posun lásky, kter1ir Macha 
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aspoĎ v jeho dráze nejvíc naznačil. odtud jeho velikost a typická
k1ása. Jinde jej jen napověděl v melodice duhové prÓzy, ti."o'
jako tuchu pÍíštího mostu vrhal z jednoho bŤehu 

"u 
rr"n druh1i.

V čem je v11iznam Mác]rriv v české poesii moderní? Je v tom,
že našel českou cestu k poesii absolutní, k poesii svéprávné
a tvoŤivé; že opustil zásadu nápodoby, že se oprostil od hmotnych

model , trpně pňepisovan;fch. Mácha nalezl skutečnou básnickou
intuicí pramen české lyriky hluboko ukryté pod tehdejšÍm
osvětáŤsk m rozumáŤstvím a vlasteneckou užitkovostí; a nejenže
jej nalezl, on mu vyt,j'čil také směr a prohloubil ňečiště sv;im
značn; m uměním slova' PŤecl ním byli veršovci čeští rétory,
didaktiky, popisn1imi malíňi, moralisty, napodobit,eli pňírody
nebo domnělé lidové naivnosti, burcovateli a buditeli národ-
ními - vesměs tvorové užitkoví, a pŤece ve vyšším smyslu
slova neužiteční. on byl první básník v tom smyslu, jak
tomu slovu rozumíme dnes: duše vytržená a unesená sama
sebou, sv m vnitŤním bohatstvím' svou vnitŤní silou a krásou.
Je mág metafory: pŤepodstatůuje všecko, čeho se jí dotkne.
První u nás píše svou poesii mezi ňádky, ano i do prázdn ch
míst stránky. Jeho poesie je cosi jako magnetick;i proud, kter
se vybíjí mezi pÓly; a slovo a verš jsou jen magnetismu toho
navoditeli. Myslí první u nás básnicky, to jest lomem paprskri,
podvojně. Druhá skutečnost prozaŤuje u něho stále skutečností
první. Tak se stává, že jeho rouhačství není bez zbožnosti, jeho
zoufalství není bez naděje a lásky, jeho cynism bez poesie. Je
první blízek tzv. proklet;fm básníkrim, ačkoli není ho možno
touto pŤedstavou a tímto pojmem opsat cele. Jeho Máj bylo
by možno po baudelairovsku nazvat ,,květem zla..: roste z čer-
ného tŤasaviska, ale vzpíná se cel1im sv1im vzrťrstem do svět,la
a láme se dŤív, neŽ se lro plně dopjal. Je náš první básník cele.
visuáln1f, jehož pohled i hoŤí i zažehuje; první vidomec české
poesie: vidí a vyslovuje svatjl tiužas z toho, co první spatňil.
Vidí obojím zrakem: hmotn;im i vnitňním; je pozorovatel
i zíratel' Vidí povrch i nitro, časné i věčné, člověka i pňírodu
v tajemné vázanosti. Jako Baudelairovi i jemu byla pŤíroda

,,les symbolrl.,. Jeho dílo stojí na kÍižovatce směrri a na pŤedělu
.idejí 

básnick;ich; směrem protivn1im, jako ňeky tryskající z jed-
noho pohoŤí, ale plynoucÍ k rrizn;fm moňím, ženou se jeho díla:
jednou se domníváš, že to nebo ono je bližší realismu, podruhé
visi, jednou meditaci, podruhé pozorování. A t,eprve později
pochopíš, že obojí se prostupuje a na sobě zažehuje a váže se



,14 tak ve vnitŤní jednotu' Tak jeho prÓza je svou básnickou meta.
forikou, soustavn;fm okŤidlováním slovné hmoty, pokračování
jeho verše. Mácha je ve své krásné prÓze tvrirce empirově ro-
mantické věty, jako Chat,eaubriand ve Francii, věty mocně
klenut,é, bohatě instrumentované, plné těkav ch paprskri světel-
nfch a bludn ch ech. Za|ožil-li Tyl konversační novelu českou,
Máchovi náleží zásluha o vyšší beletristick;i styl; u něho se
učili Svět,lá i Zeyer. Jeho román historickf neobmezuje se na
prljčovnu starožitn1fch kost;imri, jak tomu bylo u jeho vrstev-
nÍk , kteŤí chtěli dát české literatuňe Waltera Scotta, nfbrž
zabírá se rád do dušezpytn;iich záhad právě jako jeho verš.

Každá doba čtla jej jinak a po svém; orientovala se na něm;
učila se v něm poznávat sebe. A to je největší, co je možno Ťíci
k chvále básníka. Podléhal mu jednu chvíli i Erben, pňes to,
že chtěl bfti jeho protichridcem' ano právě proto. Uplynulo málo
víc než dvacet let od smrti Máchovy' a pŤichází nová generace
a nalézá v něm symbol svfch snah, sám smysl své životnosti
a ritočnosti. Je to generace Nerudova, Hálkova, Mayerova,
generace Karoliny Světlé. Rozpoznává v něm revoluční kvas,
vykládá jej emancipačně a liberalisticky, společensky odbojně.
Zatím se nalévá nová vlna generačnÍ. Jsou tu lumírovci,
VrchlickJ' a Zeyer. Sotva by byly knihy Z hlubin a Duch a svět
v té podobě, v jaké jsou, - sotva by bylo několik čísel Zeyerovy
poesie i prÓzy, kdyby je nebyl pŤedcházel Mácha - Mácha
básník kosmickJr. Nevěňíš? otevíi si Z hlubin a čti hned jejich
první sloku: ,,Sloup u cesty - poraženf, I písmo na něm k ne-
poznání. . . Iv jakf kraj ta cesta vede, I marné všecko vyptávání...
Nebo o nějakfch dvacet stránek dál. ,,A zas ten obraz v sn
mfch šero záŤí, I v mech tisknu čelo - marná nadějel I Zda
slzy jsou to na mé bledé tváŤi, | či pouze mechu rosné krripěje?..
A jsou tu devadesátnÍci, a historie se opakuje. Machar v Con-
fiteoru pňivlastrluje si něco z jeho nihilismu společenského i histo-
rického, ale více je těch, kdož navazují na jeho odkaz kosmick;f,
symbolickJ', slovně transformistickf, kdoŽ touží zmocnit se
tajemstvÍ jeho lyrické harmonie, jeho instrumentace větné,

kdož touží bJ'ti jím zasvěceni v absolutní poesii. Zam|žen! 215

symbolism Hlaváčk v je v"fsek z díla Máchova, právě jako

první verše l3Íezinovy prošly tragismem mládí máchovského
a nasály do sebe jeho hoÍkou vrlni. A vezměte tňi pŤední básníky
pňítomnosti: Horu, Nezvala, Zahradníčka. Jakf intimní vztah
mají všichni tÍi k poesii Máchově! První se opíjí jeho apercepcÍ
času a odpovídajícím si echem časnosti a věčnosti; druhj' meta-
forickfm šílenstvím, obrozujícím se stále automaticky na sobě;
a t,Ťetí duchov m pňísvitem, kter;i kane jako krrlpěj milosti na
osiŤelou zemi. Stavebn1|' spiritualism, jdoucí za duchovní tvr-
dostí, dovolává se ho konec konc tj'mž právem jako materia-
listická dialektika a automatism surrealistrl. Tito se mohou
dovolávat jeho proslul1fch devatenácti metafor zasvěcenfch pŤe-
ludnému vzpomínkovému kouzlu uplynulého mládí ,,Ó
krásn _ krásn věk ! | Daleko zanesl věk onen častl vztek, I dalekoť
jeho sen, umrl;il jako stín, I obraz co bílfch měst u vody stopen
klín, i takť jako zemŤelfch myšlenka poslednÍ, I tak jako jméno
jich, pradávn1fch bojrl hluk, I dávná severní záŤ, vyhaslé světlo
s ní, I zbortěné harfy tÓn, ztrhané strťrny zvuk, I zašlého věku děj'
umŤelé hvězdy svit..... A onen se m že dokládat básněmi jako
jsou tzv. ,,Sen o Praze., a ,,Vzor krásy... ,,Tělesn m ty okem
nespatŤená, I duše jen tě temně patŤí vzhled. I S Bohem, v Bohu
bydlíš nestvoÍená, I v prvním dnu s ním založilas svět,.. Je to
právě Janus bifrons české poesie, a tím a proto její magnus
parens.




