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1936

Cyklus šestnáctireflexívníchbásní stejnéhorozsahu' metra (čtyŤstopÝjamb) i strofickéhočleněníbyl napsán k l00. vlročí vydání
MAJE a smrti jeho autora, jeho l".iznamvšak pŤesahujetento pŤíležitostn!podnět' Hora cituje, parafrázuje nebo r rro'"cl.orrnulaci
uvádí Ťadu motivri z Máchova básnického di|a, zejménaz vÁlB
a z vrcholnélyriky: motiv vězně, poutníka, pŤitahujícíchhvězdn1fch
v1fšina poutajícízemě (Máchova báseř Temná noci! jasná noci),
motiv znícíhoa hynoucího hlasu prchav1fch vteŤin;rozyádi zlomkovité zápisy z Máchov1ich deníkri' jmenovitě rn-froko květině milované právě proto' žemusí uvadnout; pŤipomíná piíznačnéčásti
jeho milostny vztah k Lori na.
Máchova životopisu - pŤedevším
rušovany p chou, žárlivostíi nespokojenostíse všímběŽn m a dostupnym, ale i Máchovu italskou cestu,jeho časn skon a dokonce
i červeněpodšitf plášť;znovu evokuje máchovskou krajinu s ruinami, jezerem, r:ŮLží
a měsíčnínocí. Tato zčásti už ustálená ro.
mantická klišéjsou ve sbírce obnovena, probuzena k čerstvému
uměleckému ríčinus pomocí dramatické' zkratkové obraznosti,
která slučuje Máchovu metaforu (ostŤe viděná věc uvedena do
slovní i pŤedmětnésouvislosti, která ji tozkmítává, zneurčiťuje,
proměřuje smyslov! prožitek v sen) s intelektuálním básnick1fm
pojmenováním moderní poezie nastolujícímsvévolná,ale vymluvná a vlznamově pŤesná spojení mezi nesouměŤiteln1ímivrstvami
skutečnosti.Máchovská tvrirčívášeĎ,v1fbuchyjeho fantazie a r'esmírná rriznorodost jeho reakcí,prudké stŤídánípsychicklch stavťr
jsou sugerovány také větnou stavbou s dlouhlmi pŤer1fvanfmi
souvětími rozbíhajícími se do rn.fčtrisloženlch z nestejnorodych
prvkri a do sériízávisl1ich vět obsahově zcela odlišn1fch;zdánlivě nekontrolovany, riryvkovity, čirou spontánností nesen1fspád těchto
větnfch rítvarrije ve skutečnostiv Máchovskych variacích dokonale komponován, a tojak z hlediska vyváženostibásnickéhotvaru
(nakonec se ze zdánlivého chaosu vyloupne pridorys čtyŤverší,
vŽdy
stejn1fa vždyjinakjazykově uskutečněn!),tak z hlediska obsahové
celistvosti každébásně, která ve změti piedstav ukr;fvá dobŤezjistiteln]Ímyšlenkov! proces shrnut a vrcholící v závěrečnych verších.
romantického
Máchovské variace jsou portrétempostavy
básníka.Jeho hlavním rysem je nezakotvenost,nevázanost k žádnémumístua situaci;Hor v Mácha je nutkán pŤekročitkaždépostavení,ježmu chce vykázat danf Ťád společensk! a morální. Je to
věčn! poutník; vidíme ho jen jít, béžet,stoupat. Není uspokojen
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žáďnlm ďi|čimcílem.PÍesmilenčinorameno hledído závratízáhad
a proměn. Tušípomíjivost dočasnychrirod a trvalost jedinévěci,
zd?nlivě nejménědefinitivní:cesty, která ubíhá dáIadálr. Jeho hnací
silou nenívšak pouhá touha po novém,ale metafyzická žízeĎ.Ne.
chce pŤebíhatod jednoho k druhému, ale noŤit se stále hloub.
Intenzívté,smyslně prožívanákrása věcí, záyrať,lásky i zkušenost
tvorbyjsou pro něho vždynovou pŤipomínkousváru, tragédiepomíjivosti' rozporu mezi moŽnym a sněnym, nizkym a vznešenym,
že
sladk1fma krutym, časema věčností.Je všakpro Horu pŤíznačné,
qfsledkem těchto opakovanlch zyrat není znicotnění všeho dočasnéhoa lidského. Nové vášnivé uvěŤenív možnosti člověka
schopnéhotvoŤitživot v jeho plnosti se opírá o logicky nezd vodněné,srdcem a uměleckym smyslem diktované rozhodnutí subjek.
tu. Metafyzické okovy pukají ve chvíli, kdy jsou vysloveny ,,lidské
verše..,schopnéoslovit,,piíštíbratry... Individualistická nesmiňitelnost a svoboda jedince prohlédajícíhoposvěcené sebeklamy
Ve vrcholném aktu odeotvírá cestu i ke společenskémubuŤičství.
vzdanosti a víry snová země ,,na konci větru kdes.. myticky splfvá
opíraje se
jak s krajinou smrti, tak s rodnou zemí, domov
i v tom o Máchovo dílo, zejménao vězĎovo oslovenívlasti, nene.
cháváHoračtenáŤe na pochybách, žespolu se svfm romantick:Ím
pňedchridcem proživá tu moderní básník i své vlastní duchovní
drama; skladba sama se tak stává dokladem' žeMáchovo oslovení
bratŤí..nevyznělo do prázdna. I tv rčíčin vymykající se
,'pňíštích
tradici zakIáďá tradici novou' spoluvytváŤíduchovní prostor národního byt| Z odstupu lze v Máchovskfch variacích spatŤovat
pŤedjímavévyjádŤení osudu celé české lyriky meziválečného
období: zaujetí metafyzicklmi problémy neoslabilo, ale naopak
posílilo schopnost poezie kladně pŤispět k historickému v1fvoji
v podmínkách sociálních zápasi a národního ohrožení.
Cyklus má v Horově tvorbě postavení vyznamného spojujícího
článku mezi poezií ,,časua ticha,, z konce dvacátlch a první poloviny tňicátfch let (viz STRUNY vE VĚTRU) a následujícítvorbou
soustŤeděnoukolem tématu domova. Sbírka v rukopisu nazyaná
nejprve Poutník je také první z Ťady Horov ch děl věnovanlch
problematice tvrirčího individua, svobody a vázanosli poezie
a uměleckéhočinu;v tom pokračovalHora JANEM HOUSLISToU a Životem a dílem básnika Aneliho. Máchovské variace jsou
nejv1íznamnější
součástívelkého souboru básnick1fch děl inspirovanych Máchovym v1/ročím
1936;vedle básní Halasovfch (DoroŘÁN1, seifeitovych (Ruce-Venušiny aj.), Nezvalovy Óiy ,o
návrat Karla Hynka Máchy eĚT MINUT ZA MĚSTEM), Buria-
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novy inscenace Kata amnoha pokusri portrétnícha ilustrátors\fch
je nutno uvéstŠaldovuesejMácha sniveca buŤič,se
kterouje Hor v
cyklus obsahově spŤízněnnejtěsněji.
mč

Máj . Karel Hynek Mácha

1836

Vrcholnédílo obrozensképoezie a českého
básnictvívribec se hlásí
k literárnímu druhu lyrickoepické povídky, romantického eposu,
nazyvanéhopodle svéhonejproslulejšíhopňedstaviteletéž,,byronsk! epos... V1fběr žánru, ktery u prribojn ch autor všechevropskfch literatur byl mimoŤádně oblíben, znamena|v českéliteratuŤe
tŤicátfchlet nápadnénovum. SpíšenežpodŤízenost
souboru norem
a pŤíkazripŤinášels sebou neobvyklou volnost: mísenívšechtŤízákladníchodvětvíbásnictví,epiky, lyriky i dramatu, zaměňené
proti
klasicistickémuideálu druhovéčistoty,otvíralo cestu pro individuální Ťešení.
Mácha plně využil těchto možností,pŤičemž
v traktování celoevropského tvaru našel bezprostŤední pŤedchridce
v tvorbě romantikri polsk ch (Malczewski, mlad Mickiewicz
a Slowacki aj.). Sdílís nimi ,,hudební..zaměŤení,
na rozdí|od pňevahy mluvních, event. i rétorick1fchprvkri v ostatníromantické epice. - Pronikání lyriky do eposu znamená v Máji stejně jako
u ostatních romantikri jednak rozklad tradičního epického děje
(piítomnost tajemstvív zobrazenlch událostech a fragmentárnost
zprávy o nich; co je v Máji ětenáŤipŤedloženo'pňedstavujezávě.
rečnésituace piíběhu, kter1fproběhl v prehistorii básně, takže děj
sám nevyvolává skoro žáďnénapětí),jednak v umocnění rilohy
lyrického subjektu, kter! pŤerušujevyprávění líčenímpňírody,
pŤipodobĎujepostavy sobě samému(zločinectlumočírivahy romantickéhointelektuála) a dokonce vstupuje sám na scénubásně.
Pro Máchu je pÍíznačné,
žesubjekt se neprosazuje v lyrickfch odstupech;nevnášído textu libovolná extempore' Horizont jeho vědomí nenínápadně nadŤazenhorizontu postav. Hlavním obsahem
vztahu subjektuk postavám je soucítění- a to jak ve smyslu soucitu, tak ve smyslu sdílení,spoluproŽívánípohnutlch myšlenek
a citri, které zmitajíjejich duší.(Dokonce se setkáme s projevem
fascinace pŤíběhem,kter;f mluvčíhobásně neodbytně pŤitahuje:
,,lečsmutná zprávatavzdy vábila mě zpět.....).Dobová dandyov.
ská autostylizace,která si našla cestu do někter1fchMáchovlch
prÓz a dopisri, nemá prostě v Máji místo, stejně tak jako arzenáI
romantickych postoj tu zlistal ochuzen o gesto titanismu,jímžse
subjekt básně nebo jemu pňipodobněn;frek vymaĎuje z běžného
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světa a dob vá se do světri božsk1fch.V tom je sepětí s českfmi
a stŤedoevropsklmi poměry' kterévracely básníka vždy znovu do
kontextu bližních. Zdánlivé omezení znamená pŤitom orientaci
básnickéhosubjektu k tajemn1im,plodn m, společenskyi duchovně nesmírněprogresívnímzdrojrim niternéhožití.Soucítícísubjekt
je v Máji jako u všechromantikri subjektemsvobodnym:v danfch
osvobozenym od závaznosti
souvislostechto znamená pŤedevším
stalet1íchspolečenskychi morálních struktur a od institucionalizované náboženskévíry. Tato svoboda rázem pŤed tvrircem a jeho
metafyzické a mravní oÍázky;
čtenáŤiotevÍela mučivě neŤešitelné
Básník v pohled, aniž
pro literaturuse stala pronikavlm pŤínosem.
by naráŽe| na jakékoli pŤedemdané směrnice a zábrany, se volně
upínájak k temnotám a jasu kosmíckfch prostor , tak k senzuálnímu bohatství barev a tvar země a Máj - spolu s Máchovou lyrikou - stojív počátcíchčeskékosmické poezie stejnějako moderního básnickéhovidění krajin.
Mezi Máchovymi autografyje samostatn! lístek(tradičněnaz1fvan1fV klad Máje), kde se píše:,,Nasledujícíbásně jest oučelhlavní, slaviti májovou pŤírodykrásq k tím snadnějšímudosažení
oučelutohoto postavenajest doba májová pŤírodyproti rozdíln1fm
dobám života lidského...Není drivodu pokládat tyto ňádky za
pouh1fkrycí manévr k oklamání ceuuzl|ry1jakse to někdy pojímá,
neboť básníkova slova - vyzvedávajíce ideově tematickf prvek
poměru mezi člověkem a pŤírodoua styloqf princip kontrastu směŤujík jádru básně.
PŤed text Máje vložil Mácha věnování Hynkovi Kommovi,
,'usedlémuměšťanupražskému,vlastenci horlivému..,kterf byl
pekaŤem,členemMatice českéa snad i obchodním partnerem daleko ovšemchudšího- básníkovaotce. K témužmužise obrací
veršovanádedikace, oslavujícho jako nositele typickfch česk1fch
ctností,dobroty, statečnostia věrnosti Bohu, králi a vlasti. BáseĎje
konglomerátem ustálen ch formulí soudobévlasteneckésborové
písněČelakovského.
písně,jejírefrénje obměnou refrénuSpolečné
Začleněnítěchto zcela cizorod1ich veršrido Máje se stalo pŤedmětem mnoha vfkladri; zdá se však, že neníd leŽit! obsahov vztah
dedikace k básni, rozhodujícíbyl sám záměr věnovat Máj prriměrnému rispěšnémuvlastenci: když už se odhodlal k tomuto konvenčnímuaktu, zhostil se ho taképomocí konvenčníhodobového
rítvaru' Stylová odlišnost dedikace od dedikovaného díla byla
samozŤejmostí.
Následujících824 veršrivlastního Máje se členído čtyŤnepojmenovan ch oddílťr,mezí2. a 3. oddíl,jak oži mezi 3. a 4. oddílje
nadto vloženovždyjedno intermezzo.Ideálně symetrická kompo-

