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LUBOŠ MERHAUT
PROMċNY OHLASU TVORBY A OSOBNOSTI
KARLA HYNKA MÁCHY NA PěELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Máj (1836) je nejþastČji vydávanou þeskou knihou a Karel Hynek Mácha (1810-1836) nejsledovanČjším básníkem. Než se mohl stát v promČnČné historické situaci na sklonku 19. století symbolickou, resp.
kultovní postavou þeské moderní literatury, zĤstával Mácha na okraji
vČtšinové, odborné i þtenáĜské pozornosti, svým zpĤsobem neznám a
v podstatČ nepochopen. Pro toto první období je charakteristické pĜevažující kritické, odmítavé pĜijetí Máje (pĜedstavované pozdČji þasto
zmiĖovanými a v jiné situaci již odsuzovanými recenzemi Josefa Krasoslava Chmelenského, Jana Slavomíra Tomíþka a Josefa Kajetána
Tyla), který se vymykal dobovému zpĤsobu básnČní a vlasteneckého
myšlení. Ohlas Máchova díla v letech 1836-1858 dokumentárnČ shrnuje kniha Literární pouĢ Karla Hynka Máchy.1
Básnické a prozaické dílo Karla Hynka Máchy, od doby modernismu znovu a znovu objevované, pĜedstavuje dodnes otevĜený interpretaþní prostor. Tajemným þi nejistým také zĤstává, jak Mácha skuteþnČ vypadal, textologickým problémem pak kritické vydávání jeho
díla (kvĤli autorství nČkterých, Karlem Sabinou posmrtnČ zveĜejnČných textĤ).2 Zastavíme se struþnČ v nČkolika historických momentech a u nČkolika textĤ, které pomohou pĜedstavit ohlas Máchovy
tvorby a básnické osobitosti v ýechách od pĜelomu padesátých a še(1) Dokumenty uspoĜádal a doslov napsal Pavel Vašák, edd. R. Havel a P. Vašák.
Odeon, Praha 1981 (reprint: Academia, Praha 2004).
(2) Základní faktografii, literárnČhistorickou charakteristiku a máchovskou bibliografii viz Aleš Haman, Ludmila Lantová, Karel Hynek Mácha, in Lexikon þeské literatury, III/1. Ved. red. J. Opelík. Academia, Praha 2000, s. 32-42; podepsáno ahm, ll.
K tématu Mácha inspirativní a znovunalézaný též RĤžena Grebeníþková, Máchovské
studie. Usp. M. Špirit. Academia, Praha 2010.
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desátých let 19. století do konce prvního desetiletí 20. století, tedy do
doby stého výroþí básníkova narození a jeho oslav.3
IniciaþnČ významná byla aktivita Karla Sabiny (1813-1877), Máchova vrstevníka a pĜítele, básníka, prozaika, kritika a literárního historika, vyznavaþe radikální demokracie, spojujícího ve svém díle revoluþnČ romantické, sociálnČ utopické a realistické postupy. Sabina v ýechách jako první skuteþnČ cenil a prosazoval Máchovo dílo, jež vykládal na základČ romantického rozporu mezi ideálem a skuteþností. V
roce 1845 pĜedznamenal rozsáhlou statí nazvanou Úvod povahopisný
svĤj první – a až do poþátku šedesátých let ojedinČlý (též kvĤli cenzorním pĜekážkám) – pokus o vydání Máchova díla ve Spisech (které
poþal vydávat MáchĤv bratr Michal, avšak zĤstaly jednosvazkovým
torzem).4
Ve svém úsilí Sabina pokraþoval Upomínkou na K. H. Máchu, otištČnou v roce 1858 v almanachu „Máj“, jímž do þeské literatury vstoupila nová básnická generace v þele s Janem Nerudou a VítČzslavem
Hálkem. Májovci se programovČ hlásili k Máchovi jako k „buditeli
mládeže“. Na jedné stranČ šlo o spíše vnČjškové, emblematické gesto
pĜihlášení se k osobnosti kontroverzní, ještČ ne všeobecnČ pĜijímané,
rozdČlující, na druhé stranČ tak vlastnČ v životČ þeské literatury, tj. i v
rovinČ þtenáĜské byl etablován a „zažit“ romantismus (s postupnČ pĜevažujícím sentimentalistickým hálkovským smČĜováním). Sabinovo
pojetí se projevilo rovnČž v dalším vydání Máje (až) v roce 1861 v sešitovém vydání spisĤ. KnižnČ vyšly tyto z dobového hlediska v podstatČ úplné Máchovy Spisy v roce 1862 ve dvou svazcích,5 vedle poémy Máj a þasopiseckých veršĤ zahrnuly i další dochované texty z Máchova torzovitého díla, rovnČž první shrnutí dosavadních ohlasĤ Máje. Sabina navíc zpĜístupnil máchovskému bádání vzpomínky, dokumenty, pĜedevším citace z Máchových deníkĤ a korespondence.
Máchu vykládal v duchu romantismu, tematicky jako „malíĜe krajin, u nČhož je pojmutí a vyobrazení pĜírody hlavní vČcí, kde však vý(3) Tato pĜednáška zaznČla 8. kvČtna 2013 v rámci máchovského kolokvia na Ĝímské univerzitČ.
(4) Spisy Karla Hynka Máchy, díl první. Ed. Karel Sabina. M. Mácha, Praha 1845.
(5) Spisy Karla Hynka Máchy, 1, 2. Ed. F. L. Vorlíþek. I. L. Kober, Praha 1862.
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jevy a známky života lidského jen jako stafáže figurují, které buć v
souzvuku s obrazem, buć kontrastem svým myšlénku umČlcovu ráznČji vyznaþují“.6 PĜedevším podtrhoval význam psychiky výjimeþného básnického génia – s úbČžníkem v „rozervanectví“ þi „svČtobolu“ (i ve smyslu tzv. prokletého básnictví), ale i Máchovo vlastenectví, þešství a jeho touhu po hlubším vzdČlání:
JsouĢ charaktery, jichžto zvláštnost pozorovatelĤm obyþejným málo
stránek poskytuje ku porovnání s povahami, ježto svČt výstĜedními
nazvati uvykl, protože je v obyþejnou kolej ovšednČlosti své nijakž
vtČsnati nemĤže. Postav je, kam chceš, vyrĤstajíĢ a vynikají nad hlavami sprosĢákĤ co vrchové nad pahorky k oblakĤm se pnouce. Neuznávajíce všedních zákonĤ Ĝídívají se vyššími zámČry, vznešenými
úþely. Mezi takové osoby náležel i Karel Hynek Mácha, mladík plný
výstĜedních myšlének a velikých zámČrĤ, neobmezující se na úzké
okresy domácích kolejí.7

NovináĜ a spisovatel Jakub Arbes (1840-1914) se zaþal zajímat o
Máchovo dílo a sledovat máchovskou literaturu již za studií v padesátých letech. V mládí byl ovlivnČn pĜedevším Janem Nerudou a spjat
s tzv. družinou májovou, v þeské literatuĜe proslul zvláštČ jako tvĤrce
specifického prozaického útvaru: romaneta, sluþujícího realistické a
fantastické postupy (mj. pod vlivem E. A. Poea). Jeho zájem byl motivován pĜedevším obranou v té dobČ ještČ zneuznávaného básníka.
Své máchovské studium Arbes zúroþil pĜedevším v osmdesátých a v
devadesátých letech v þasopiseckých statích, shrnutých posléze v souboru Karel Hynek Mácha, i v knize Karel Hynek Mácha. Studie povahopisná.8
Arbes opakovanČ shrnul pĜedchozí pĜijetí Máje, vedené pĜevážnČ
obrozeneckým, osvícensko-romantickým ideálem, který urþoval pĤvodní þeskou tvorbu („veršování“) i její pĜijetí: „Bylo to cosi, jako
(6) Karel Sabina, Úvod povahopisný, in Spisy Karla Hynka Máchy, díl první. Ed.
K. Sabina. Praha 1845, s. XXXI.
(7) Tamtéž, s. VII.
(8) Jakub Arbes, Karel Hynek Mácha. (Dílo Jakuba Arbesa, 10). Edd. K. Janský
a K. Polák. Melantrich, Praha 1941; Jakub Arbes, Karel Hynek Mácha. Studie povahopisná (K pĤlstoletému jubileu vydání Máchova Máje). F. Šimáþek, Praha 1886. Arbes je též autorem hesla Mácha, Karel Hynek, in OttĤv slovník nauþný, šestnáctý díl.
J. Otto, Praha 1900, s. 621-625, šifra A.

170

Luboš Merhaut

když v kruhu duševnČ líných a nedomĜivých tichošlápkĤ objeví se
náhle zdravím kypící obr a pronese smČlou, odvážnou myšlenku revoluþní“.9 PĜes tuto podobnost Arbes zároveĖ kriticky reagoval na Sabinovy interpretace, resp. na momenty „pĜátelské piety“ a dále na problematické, jinde nedoložené citace. MáchĤv portrét tak promČnil, polemizoval s jeho dosud tradovanou výstĜedností þi samotáĜskou nevlídností, místo toho byl schopen vidČt jedineþnost soustĜedČnou na fantazijní nebo pĜirozené atributy duševního života samostatného, nezávislého, výjimeþného jedince. Ukazoval, jak byly pĜíznaky, shledávané v MáchovČ poezii, pĜenášeny na básníkovu osobnost (nedostatek
vlastenectví, pesimismus). Naopak zdĤraznil psychický konflikt jako
hybný dČjový i významový moment Máje:
Vše, co Mácha pĜiþinil jakožto básník k tomuto dČji, jejž, jak známo,
sám nepokládal za vČc hlavní, vše – od nejpoetiþtČjšího líþení pĜírody
až po nejplastiþtČjší popisy krajin, od dĤmyslného, zoufalého rozjímání rekova ve vČzení až po jeho dojemné louþení s životem pĜed popravou, od romanticky fantastického intermezza prvního až po vylíþení
doby, kdy básník, po letech navštíviv místo popravní, rozjímá o vlastním mládí, jinošství a budoucnosti své – kterýmžto místĤm náleží bez
odporu palma v ohledu básnického stylu – vše to, pravíme s dĤrazem
na každém slovČ: jest jen k opodstatnČní a k zvýšení grandiosnosti
dojmu nejtragiþtČjšího psychického konfliktu a anticky prostého, ale
pĜirozenou bezprostĜedností a pravdou hluboce vzrušujícího, ba zdrcujícího dČje.
Geniální básník dovedl také dáti prostému dČji výraz vpravdČ geniální – a právČ proto báseĖ v celku i jednotlivostech pokládána nikoli
jen za romantismus pouhý, nýbrž hned výstĜední, a tvĤrce její, aþkoli
titan duchem, tvoĜící dle vlastních pĜirozených zákonĤ instinktivnČ,
za pouhého nohsledu hlavního reprezentanta svČtobolu a romantismu
Byrona.10

OpakovanČ se Arbes vČnoval i promČnČ, kterou bČhem padesáti let
Máchovo hodnocení doznalo, a konstatoval, že Máj se už jasnČ jeví jako „daleko viditelný maják básnického obrození“ a Mácha jako „jeden z nejgeniálnČjších mužĤ, kterými se vlast naše pochlubiti mĤ(9) Jakub Arbes, O významu Máchova Máje v literatuĜe þeské („SvČtozor“, 1886),
in Id., Karel Hynek Mácha, cit., s. 16.
(10) Jakub Arbes, K pĤlstoletému jubileu vydání Máje („KvČty“, 1886), in Id., Karel Hynek Mácha, cit., s. 337-338.
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že“.11 V dalších statích usiloval o jemnČjší charakteristiku Máchovy
osobnosti a tvorby, pĜispČl k obohacení faktografické znalosti (Mácha
jako herec, turista…). Akcentoval pĜitom znaky mladistvého individualismu a tragické psychologické rozpolcenosti. Arbesovu interpretaci Máje formovalo jeho vlastní, soudobé pojetí modernosti s úbČžníky pojmĤ pravdy a skuteþnosti a zároveĖ ji urþovala biografická, pozitivismem svým zpĤsobem inspirovaná metoda. Došel tak pĜíznaþnČ
k závČru, že jde o báseĖ v podstatČ realistickou, která prohlubuje (autentický) vztah ke skuteþnosti:
Mácha byl a zĤstane romantikem.
Ale z nepĜedpojatého, svČdomitého studia jeho prací a pokusĤ zdá
se nám nade všechnu pochybnost vysvítati, že nelze Máchu vĜaćovati
mezi romantiky ve smyslu romantismu, jak jej pojímáme a interpetujeme za našich dnĤ.
PodobnČ jako jsme byli na Máji dokázali, že to báseĖ, v které pĜevládá živel realistický nad živlem romantickým v nynČjším toho slova smyslu, možno i na jiných plodech i pokusech Máchových provésti
nezvratný dĤkaz, že na nich nelpí zaþasté ani nejjemnČjšího pelu romantiky. […]
MáchĤv duch nebyl pĜedpojat a rozvíjel se zcela pĜirozenČ, þehož
nejfrapantnČjším dĤkazem jest právČ Máj, který pĜes všechnu zdánlivou hyperromantiþnost i po pĤlstoletí snese mČĜítko nejpĜísnČjší i vzhledem ke zmČnČným názorĤm a zvýšeným požadavkĤm moderním.12

Arbes též þásteþnČ beletrizoval MáchĤv život, vciĢoval se do duševních stavĤ mladého básníka v pĜedsmrtných chvílích, chtČl postihnout jeho „duševní rozvoj“, vysvČtlit jeho rozporuplný „svČtobol“, pĜedevším se ale držel faktograficko-biografického postupu. KaždopádnČ naþrtl obraz vpravdČ génia, þlovČka i tvĤrce, který pĜedbČhl dobu
(„duševní obr básnický“). Psal i o Máchových zapisnících a denících;
þásteþnČ šifrované a þásteþnČ intimní Máchovy deníkové záznamy v
roce 1886 rozluštil (ale nevydal, byly publikovány až po stu letech).
Arbes popsal zpĤsob, jímž luštil tajemný MáchĤv deník, a to obdobnČ dramaticky jako Ĝešení záhad ve svých romanetech. NapĜ. pasáž –
(11) Jakub Arbes, O významu Máchova Máje v literatuĜe þeské („SvČtozor“,
1886), in Id., Karel Hynek Mácha, cit., s. 24.
(12) Jakub Arbes, K pĤlstoletému jubileu vydání Máje („KvČty“, 1886), in Id., Karel Hynek Mácha, cit., s. 338-339.
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snový výjev, kdy unaven horeþnou prací nad deníkem na chvíli usnul:
Jaký však to spánek! ýinnost nervĤ zĤstala v úplné permanenci; orgány smyslĤ konaly pak funkce své jako ve stavu polobdČlosti. / Obraznost provádČla tentokráte pravé divy. PĜedstava stíhala pĜedstavu. Jedna byla živČjší, plastiþtČjší druhé a všechny u vČtší nebo menší míĜe
ve spojení s Máchou. / Jeden z podivných obrazĤ tČch, a sice poslední, utkvČl mi v pamČti. / Zdálo se mi, že procházím se z jara po biskupském hĜbitovČ litomČĜickém. Náhle stojím u Máchova hrobu. Dívám se na rov a – jaký div! Rov jest prĤzraþný jako sklo… Vidím otevĜenou rakev a v ní mrtvého Máchu. Zdá se mi, že jest tČlo neporušeno. Hlava jest obtoþena vavĜínem, þelo hladké a bílé jak alabastr. Toliko po oþích není památky. Místo nich jsou pouze dva dĤlky a z každého vykukuje hlava hádČte. / Udiven dívám se s jedné hadí hlavy
na druhou. Vtom se mi zdá, že mČní se hlavy háćat v zdrobnČlé hlavy lidské – v jedné domnívám se poznávati tváĜ Tomíþkovu, v druhé
tváĜ Chmelenského / Vtom jsem procitnul […]13

Obraz Máchova díla, jeho osobnosti a odkazu ovšem podstatným
zpĤsobem promČĖovala moderní, resp. modernistická kritika, estetika
i literární historie. V devadesátých letech 19. století vyšly þetné významné máchovské pĜíspČvky.14 V roce 1905 pak Václav Flajšhans
pĜipravil již 22. vydání Máje, tentokrát diplomaticky podle prvního
vydání, s kriticky pĜesným bibliografickým popisem (v úvodu mj. upozornil na MáchĤv pĜesný jazyk a hudebnost výrazu).15 Možnosti
vnímání a výkladu Máchova díla rozšiĜovala zvláštČ tzv. generace devadesátých let a její následovníci, a to nejen v otázkách biografie þi
tradice, ale pĜíznaþnČ z hlediska estetické svébytnosti, výrazových
prostĜedkĤ a dalších rovin výstavby díla. AktuálnČ obnovovala smysl
Máchova básnického þinu a osudu. Nové významy nepramenily jen z
(13) Jakub Arbes, Máchovo tajemství („Rozhledy literární“, 1886), in Id., Karel
Hynek Mácha, cit., s. 317.
(14) NapĜ. monografie polského historika Maryana Zdziechowského Karol Hynek
Mácha i bajronizm czeski (Akademja Um., Krakow 1893; v þeském pĜekladu Jana
Voborníka: Jiþín 1895). Máchu jako pĜedzvČst moderních promČn þeské literatury a
spoleþnosti vidČl T. G. Masaryk v knihách ýeská otázka (ýas, Praha 1895) a Karel
Havlíþek (Jan Laichter, Praha 1896).
(15) Václav Flajšhans, in Karel Hynek Mácha, Máj. Edvard Leschinger, Praha
1905, s. XXXI-XXXII aj.
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konfliktu individua a spoleþnosti, stávaly se možností osvobozovaného estetického zpĤsobu poznávání, celistvého nazírání svČta. Literární
a divadelní kritik, esejista a pĜekladatel, pĜední pĜedstavitel moderní,
svébytné a soustavné kritické aktivity, JindĜich Vodák (1867-1940),
napĜíklad v máchovském portrétu v þervnu 1905 napsal:
Noc dala Máchovi nejpĜednČjší a nejvzácnČjší vlastnosti jeho básnického výrazu, ty, které nejvíce bylo žádoucno po nČm napodobiti. […]
A tu všecko je kladeno tak prostČ, lehce, snadnČ, jako mohou být jen
vČci nejurovnanČji a nejvybranČji nazírané. […]
Ale noc uþinila také Máchu prvním, jenž v naší poezii vyjádĜil velké
kosmické pohledy. Cokoli Mácha vidČl, vidČl jako velký kosmický dČj
a jako velký kosmický dČj to také vyslovil. Máj celý byl Máchovi oslavou pĜírody proti strasti lidské.16

Kritik František Václav Krejþí (1867-1941), usilující o moderní historický výklad, se Máchovi vČnoval opakovanČ, v monografii z roku
1907 mj. podtrhl potĜebu hledat „ložiska jeho vlastní individuality“ a
rozlišil rĤzné roviny dalšího zkoumání Máchovy poezie. Podle Krejþího je nutno brát v úvahu trojí hledisko (i když mnohé lze tČžko s þasovým odstupem adekvátnČ rozeznat): „þím byl, jak se stylizoval sám
a þím k tomu pĜispČl byronism“.17 Projevuje se tu tedy vČdomí nemožnosti dobrat se pĤvodní „pravdy“, dohlédnout na dno básníkovy
duše, naopak nutnosti kriticky i tvĤrþím zpĤsobem interpretovat. PĜíznaþnČ pak Krejþí jako sociologicky se vyhraĖující kritik podtrhl rozpory Máchovy osobnosti a jeho doby a tendence, které v jeho tvorbČ
pĜedjímaly nové (þeské) životní síly a funkce:
On je prvou þistČ subjektivní individualitou básnickou v naší literatuĜe, tedy prvním moderním básníkem v dobČ národního probuzení. Ježto
pak jsme v dĜívČjších dobách své historie opravdových básníkĤ nemČli a typ básníka z éry feudální a náboženské zĤstal u nás neuskuteþnČn, je Mácha v tomto smyslu prvou ryze básnickou duší v dČjinách þeského ducha vĤbec. SbČh þasových okolností uþinil jej romantikem.18
(16) JindĜich Vodák, Karel Hynek Mácha („ýas“, 1905), in Id., Karel Hynek Mácha. Erna Janská, Praha 1936.
(17) František Václav Krejþí, Karel Hynek Mácha. Kniha o þeském básníku. Grosman a Svoboda, Praha 1907, s. 2.
(18) Tamtéž, s. 183.
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V roce 1906 ubČhlo sedmdesát let od Máchovy smrti i vydání Máje. Toto výroþí provázela vlna jubilejních a bilanþních textĤ, též nová
vydání Máchových dČl. Jaroslav Vlþek (1860-1930), zakladatelská osobnost moderní þeské (i slovenské) literární historiografie, mj. autor
máchovské studie Poþátky byronismu v ýechách,19 v letech 1906-07
ediþnČ pĜipravil Máchovy Spisy ve dvou svazcích. Nové (28.), filologicky fundované vydání Máchova díla, resp. Máje bylo pĜíležitostí k
dalším odborným prĤzkumĤm, literárnČhistorickým a kritickým shrnutím, ale i k interpretaþním výkonĤm þi k vyklenutí dalších, odvážnČjších metaforických výkladĤ odpovídajících pĜirozenČ potĜebám doby zaþátku nového století. Rozsáhlý úvod k 2. svazku tČchto SpisĤ napsal literární historik a kritik Arne Novák (1880-1939), mj. s dĤrazem
na postižení ducha doby romantismu, vþetnČ jeho propastného nihilismu, a v rámci jak dobové diskuse, tak svého soustavného zkoumání
vztahu jedineþné tvĤrþí osobnosti a promČnlivé a vrstvící se tradice:
Teprve Karel Hynek Mácha, zádumþivý a osamČlý ve svém okolí, v
celém psychologickém a umČleckém rozsahu prožil a vypČl temnoty,
smutky a zoufalství romantické doby a romantické poezie; svýma velkýma oþima, v nichž vrstevníci nalézají soustĜedČny obrazy hlubokých nocí a dojmy bludného putování, pĜihlédl k þernému, nebezpeþnému dnu romantického svČtového názoru, kde v agonii svíjejí se
vášnČ, rouhání a výkĜiky naprosté skepse a þiré beznadČje; kvetoucím a svČžím údolem soudobého prĤmČrného romantického básnČní,
nad nímž jásají skĜivani lidové písnČ, za temné, pĜíšerné pĤlnoci došel k dČsivému a strmému hradu Nicoty.20

Ohlasy Máchovy osobnosti a jeho díla se stávaly samozĜejmČ též
pĜedmČtem polemických reakcí.21 PĜíkladem mĤže být hodnocení No(19) Jaroslav Vlþek, Poþátky byronismu v ýechách („SvČtozor“, 1896), in Id., NČkolik kapitolek z dČjin naší poezie. Bursík a Kohout, Praha 1898.
(20) Arne Novák, Karel Hynek Mácha, in Spisy Karla Hynka Máchy, svazek II.
Ed. J. Vlþek. Jan Laichter, Praha 1907, s. IX. Z Novákových dalších máchovských
prací srov. napĜ.: MáchĤv soucit a jeho dČdic. Kritická drobnokresba, in ýeští spisovatelé vdovám a sirotkĤm našich vojínĤ. V. JiĜina, Praha 1916, s. 26-32; Karel Hynek Mácha, in Album Karla Hynka Máchy. K stému výroþí básníkova úmrtí a 1. vydání Máje. Usp. B. Vavroušek. Prometheus, Brno 1936, s. 5-11.
(21) VýraznČ polemicky už o nČm psal Arbes (polemizoval mj. s dČdici J. K. Tyla,
jehož ostĜe kritizoval za jeho odmítavý posudek prvního vydání Máje).
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vákova úvodu z pera F. X. Šaldy (1867-1937) v revui „Novina“.22 Novákovo literárnČhistoricky fundované pojetí Máchova básnického charakteru pokládal Šalda za „pochybené“, zvláštČ vývody o ilusionismu,
resp. subjektivistickém idealismu a o tragice (v podstatČ stejné jako u
Krejþího). U Máchy podle Šaldy nešlo o náhradu za život, o odvrat
od života v romantickém iluzionismu, naopak Mácha „dovedl pohledČt nebojácným, nezamženým zrakem skuteþnosti a životu v tváĜ, tĜebas byla sebestrašlivČjší“. Šalda Máchu oznaþil za básníka „bdČlého“,
což odpovídalo intencím jeho stále obnovovaného hledání vztahu umČní a tzv. života, neboli životnosti umČleckého díla smČĜujícího k
podstatám. Polemizoval se ztotožĖováním básníkovy konfese s jeho
dílem a tvĤrþím þinem, s tím, že by východiskem Máchových lyrickofilozofických básní mČl být nČmecký idealismus (Kant a Fichte) a posléze filozofický dualismus. Básnická tvorba podle nČj naopak „tryská z hlubších zdrojĤ, žije, roste a rozvíjí se po zákonech hlubší Ĝíše,
než jest myšlenkové pĜesvČdþení nebo spekulativní terminologie autorova“. Dále Šalda charakterizoval MáchĤv pĜímý a nesentimentální
vztah k životu, ke skuteþnosti, a vyznaþil máchovskou linii v pozdČjší
þeské poezii:
Jest do krajnosti poctivý, a libo-li, filozoficky obmezený – v té obmezenosti jest jeho síla: nerozvádí disonancí života v umČlou harmonii
aĢ takovou, aĢ onakou; cítí život, svĤj život jako bídu, které nelze nijak oddisputovati, již jest možno jen konstatovat… nevíš proþ, nevíš
zaþ, nevíš k þemu.
Mácha pohledČl životu v tváĜ a spatĜil jej hrozným. Jeho život byl
hrozný, soudobý život þeský byl hrozný. Máj není než výkĜik vyražený životem, hrozným þeským životem: jest málo v naší literatuĜe básní tak primitivních, básní tak básnČných životem jako Máj. Zaþíná
„ab ovo“: tím, co se nic nazývá. Konstatuje se to nic. Za dvacet let po
MáchovČ Máji konstatuje to nic svým zpĤsobem Neruda ve HĜbitovním kvítí, tĜicet let po Nerudovi opČt svým zpĤsobem Machar v Confiteoru: vesmČs básníci života, básniþtí primitivové, kteĜí stojí na prahu vývojové Ĝady – lidé bdČlé duše, neúprosnČ a jasnČ zírající, kteĜí
mají odvahu i v zoufalství – a ne snivci, ne iluzionisté. Oba, i Neruda
(22) František Xaver Šalda, Sebrané spisy Karla Hynka Máchy („Novina“, 1908),
in Id., Kritické projevy, 7. 1908-1909. Ed. K. DvoĜák. ýeskoslovenský spisovatel,
Praha 1953, s. 84-88.
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i Machar, dovolávají se svou literární vývojovou myšlenkou Máchy.
Nepochopit tohoto tvĤrþího þinu a básnického charakteru Máchova
znamená nepochopit vývoj celé literární myšlenky þeské v devatenáctém století.23

Rok 1910 pĜinesl sté výroþí básníkova narození: PromČnu situace
a máchovského obrazu – teć již vrstevnatého, pĜíkladného, všeobecnČ pĜijatého emblému – podobnČ jako ve výroþním roce 1906 ukazuje
množství textĤ, jež pĜi této pĜíležitosti vznikly, a rĤznorodost jejich
charakteru a zacílení. Jinými slovy Mácha a jeho Máj už pĜedstavovaly nezpochybnitelnou hodnotu, jež byla ovšem specifikována podle
potĜeb a aktuálního myšlení, odborného þi umČleckého usilování a postavení jeho vykladaþĤ.
Kritik a esejista F. X. Šalda, vĤdþí osobnost þeského modernistického hnutí, vyzdvihl absolutní a svézákonnou sílu Máchovy imaginace, syntetizující množství kontrastĤ. V listopadu 1910 publikoval
staĢ Karel Hynek Mácha a jeho dČdictví;24 v roce 1913 pak na tento
jubilejní text rozmČrnČji navázal stejnojmennou studií v knize Duše a
dílo.25 Máchovo básnické dílo zde vidČl cele prostoupené „dualismem
sporĤ a protiv, dialektikou vnČjší i vnitĜní, koncepce i stylu, látky i výrazu“. Ve smČĜování k vyšší harmonizaci spatĜoval duchovní odkaz
Máchovým nástupcĤm, dĤsledek „vývojové nutnosti“.
V þlánku z roku 1910 bilancoval výkony a zásluhy moderní literární historie a kritiky v poznávání Máchova díla v uplynulém období, jeho role zakladatele a iniciátora moderní þeské poezie. Doplnil
ovšem další úkoly: pojmenovat Máchovu odvahu k básnickému þinu,
vášnivému tvĤrþímu gestu, analyzovat symbolický dosah a v rozporech narĤstající energii jeho zakladatelského básnického typu v þeské
básnické tradici, na „kĜižovatce vývojových smČrĤ“:
V nČm jako v žádném jiném þeském díle slovesném slil se romantismus s realismem, hudebnost citové melancholie s tvrdým nihilismem
(23) Tamtéž, s. 86-87.
(24) František Xaver Šalda, Karel Hynek Mácha a jeho dČdictví („Novina“, 1910),
in Id., Kritické projevy, 8. 1910-1911. Edd. O. Králík, M. Komárek a J. Opelík. ýeskoslovenský spisovatel, Praha 1955, s. 50-53.
(25) František Xaver Šalda, Duše a dílo. Unie, Praha 1913; k dalšímu máchovskému výroþí Šalda vydal pĜednášku Mácha snivec i buĜiþ (Melantrich, Praha 1936).
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metafyzickým, osobní zkušenosti a nejvnitĜnČjší zážitky s patosem
symbolu a typu. A nebojím se Ĝíci i více: nikde v þeské poezii nesousedí tak tČsnČ velkost s malostí, banálnost s pĤvodností, šablona s originalitou invence, brutalita s nČhou, nikde nemísí se tak dĤvČrnČ a nezbadatelnČ skoro síla se slabostí, cynismus s entusiasmem, žár s ledem, dČtinská dĤvČra a bezradná naivnost s rafinovaností až staĜeckou, nižší choroba s vyšším zdravím, disonance s harmonií jako u
nČho. Málokdy smČstnalo se na tak malé ploše tolik protiv. Již to napovídá, že jsou zde spoutány síly, které mohou být rozvedeny a vykoupeny jen celými rytmickými procesy, rozdČlenými na generace.26

Tuto pozoruhodnČ dynamickou pĜedstavu historických vztahĤ a
procesĤ Šalda dále stupĖoval. Zaznamenal „vĤli k životu“ u máchovské poezie a inspirace a formuloval potĜebu analyzovat jedineþnost
verše (což pozdČji realizovali strukturalisté pražské školy, hlavnČ Jan
MukaĜovský) a „uvČdomČle“ navázat na Máchovo dílo („ovládnout
dČdictví“, tzn. výzvu pro soudobou poezii k tvoĜivému þerpání z jejího pravého zdroje):
Vyrovnat aĢ tak, aĢ onak, ale vyrovnat – a to znamená všecko jiné, jen
ne slaboduché papouškování nebo hraþkáĜské obmČĖování, zvČtralé
koketování nebo ustydlé kopírování. Díla Máchova jsou vykĜiþníky
nebo otázky – vyrovnati se s Máchou znamená hledati a nalézati na
nČ tvoĜivé odpovČdi, ne odpovČdi abstraktní, nýbrž odpovČdi konkrétní, ztČlesnČné v básnických þinech. […] UvČdomČlé ovládnutí dČdictví Máchova jest tolik jako zkulturnČní þeské poezie; jest to vyvésti
ji z hrubého empirismu a dáti jí metodu i cíl. Bez tradice není možno
mysliti si žádného vývoje umČleckého.27

Máchovo dílo cenili rovnČž pĜedstavitelé dekadentního symbolismu, tedy myšlenkovČ krajního proudu v rámci diferencovaného þeského modernismu. Z „pĜedchĤdcĤ“ kladnČ pĜijímali nemnohé, vedle
Máchy také napĜ. Nerudu, Arbesa þi Zeyera. Máchu vykládali zpĤsobem, který v zásadČ odpovídal jejich vyhranČnému, estétskému a individualistickému postoji k umČní jako k jedineþnému, svézákonnému svČtu, cestČ k poznání a podstatám, jež je nutná, ale zároveĖ ne
zcela uskuteþnitelná. JiĜí Karásek ze Lvovic (1871-1951) – básník,
(26) František Xaver Šalda, Karel Hynek Mácha a jeho dČdictví, in Id., Kritické
projevy, 8. 1910-1911, cit., s. 51-52.
(27) Tamtéž, s. 52-53.
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prozaik, pĜekladatel, sbČratel umČní a impresionistický kritik – v jednom ze svých máchovských textĤ sice evidoval Máchovu závislost na
cizích vzorech, ale hlavnČ podtrhl Máchovo dušezpytné naladČní, psychologické momenty s pre-dekadentními motivy. Návrat k romantické citovosti tu zcela zastiĖuje kriticky realistickou rozumovost:
Tento romantismus loupežníkĤ a duchĤ, lebek a popravištČ, jenž by
byl jinak primitivní dekorací neživotné fantasmagorie, prožehnut je
krvavými, vroucími barvami básníkova citu, básníkovy bolesti. Intenzita zoufalého poznání nicoty všeho zformovala tyto prudké, vášnivé
výkĜiky – a rezignace posléze dala zaznČti hoĜkým, dusným melodiím, jako provanutým vĤnČmi zlomených kvČtĤ, nČþemu, v þem mi se
zdá hovoĜiti ryze slovanská melancholie: onČm veršĤm, kde básník
oslovuje rozplynulé hvČzdy, stíny modra nebe, rozslzené truchlence,
jimž svČĜuje pozdrav pro svou vlast a pro svou milenku, nebo oné þásti
Máje, jež jest jedineþná výbČrem krásných psychologických obrazĤ,
kde „sen umrlý jako stín“ je jako „obraz bílých mČst u vody stopen
klín“.28

Arnošt Procházka (1869-1925), vĤdþí osobnost þeské dekadence,
kritik, esejista, pĜekladatel a básník, dlouholetý redaktor a vydavatel
mČsíþníku „Moderní revue“, ve svém jubilejním pĜíspČvku reagoval
rovnČž na skuteþnost, že Mácha je již všeobecnČ oslavován, tedy nutnČ i tČmi, kdož pĜedstavovali nekontroverzní, bČžnou literátštinu,
resp. literaturu nikoli nezávislou, nýbrž mČlkou (v souvislosti se svým
pĜíznaþným odporem vĤþi tzv. lidovosti, kolektivismu þi sociologismu). V tom vidČl ironický osud Máchova díla, jehož se ujímají dČdici jeho prvních vlasteneckých odsuzovatelĤ, kteĜí na druhé stranČ obdobnČ nerozumČjí souþasné moderní poezii. PodobnČ jako Karásek
zdĤraznil Procházka vyhranČnou, individualisticky dušezpytnou symboliku:
Sžíravý bol MáchĤv vyvírá z dvojího zdroje: z nesoucitné, nevyrušitelné krásy pĜírody, vždy mladé a štČdĜe bohaté, a z osobního losu, tak
žalostného a tíživého, jenž básníka cejchoval témČĜ páriem. DČj Máje jest pouze transponovaný, zhodnocený obraz jeho vlastního bytí,
zmocnČný na typiþnost, pĜemČnČný v symbol.

(28) JiĜí Karásek ze Lvovic, Dílo Karla Hynka Máchy, „Dílo“, 8 (1910) 4 (Památce K. H. Máchy), s. 87.
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NebČží o pĜíhody vnČjší – ale jde o podstatu psychickou. Melancholický snivec, zklamaný ve svých citech, zrazený životem, Ikaros,
jenž pozbyl kĜídel pĜed prvním rozmachem […]. Všechen latentní
smutek, tvoĜící podstatu básníkovy bytosti, nevykoĜenitelný a osudný,
ztČlesĖuje se v tuto dvojí vizi, nabývající jedineþného þaru tím, jak úmČrnČ a ukáznČnČ byla spjata v jednotnou harmonii bolesti marné touhy a smutku necitné krásy.29

S þasopisem „Moderní revue“ na poþátku 20. století významnČ spolupracoval literární a výtvarný kritik a esejista Miloš Marten (18831917), zdĤrazĖující napĜ. pojmy styl a stylizace a vyzdvihující vnitĜní myšlenkový Ĝád umČleckého díla i podnČty psychologické analýzy.
ProgramovČ rozvíjel estetické myšlení dekadentnČ symbolistického
modernistického okruhu smČrem k novoromantismu i k úvahám o tradici. O Máchovi napsal esej In memoriam Karla Hynka Máchy (1910).
Marten chtČl odstranit Máchovu „groteskní škrabošku“ rozervance,
byĢ ve své dobČ byl Mácha cizinec. ChtČl jeho poezii ukázat jako
„pramen þeské lyriky“, jako umČní lyrické poezie (srovnatelné s novodobým impresionismem), jako (hudební) výraz vnitĜního dramatu
básníkovy duše, dramatu smutku i krásy. Máchovu melancholii a tesknotu nahlížel nikoli jako popĜení života, nýbrž jako „vznČt mládí“,
trýzeĖ spalující touhy, opojný smutek poznávání. Máj pĜedstavuje
vzpouru ducha proti šedi svČta i samému životu, ryzí báseĖ, bolestný
výkĜik touhy po jedineþné kráse i národní svobodČ:
Proto je mnČ Mácha uvolnitelem lyrických pramenĤ þeské poezie.
Vytušil je pod kamennou korou pseudoklasicismu, v citové vroucnosti, národní, protože jeho. A otevĜel jim nová ĜeþištČ myšlenky a snu,
která dnes ještČ urþují dráhy našeho básnického tvoĜení. […]
Odpor proti Máchovi byl odpor národní nesvobody. PĜedpokládá,
že národnost omezuje a poutá, že vyluþuje z urþitých pásem života i
myšlenky. Že urþité otázky, touhy, vznČty jsou nežádoucí, protože
pĜesahují okamžitý intelektuální a sociální stav národního života. Toto
sebezapĜení, sebesnížení bylo, co pĜedevším muselo být pĜekonáno –
a co Mácha, tĜeba instinktivnČ, pĜekonával prudkým ideovým rozpČtím, jehož dobový výraz našel v romantismu. V onom pĜekotném ale
mocném, temném ale žhavém požadování krásy vyvĜel pud duchovní
(29) Arnošt Procházka, Ironický osud („Moderní revue“, 1910), in Id., Meditace.
Kamilla Neumannová, Praha 1912, s. 126-127, 132.
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volnosti, pravĤle všeho nadšení a všeho umČní, která v tČžkomyslném
básníku-dítČti odpovídá naší nejistotČ a bázni: ne þím krotþeji budou
vaši básníci lpČt na domnČlé skuteþnosti, na þasovém zájmu vaší existence, ale þím odvážnČji budou myslet, þím více obsáhnou z tuh a nadČjí, úzkostí a muk þlovČkových, tím urþitČji se vytvoĜí a tím mocnČji
se rozvine vaše národní bytost. Horeþná krása mládí je básnická skuteþnost Máchova romantismu; jeho životni symbol jest temný hlas duševní svobody.30

Máchovo výroþí v roce 1910 mČlo ovšem již i rysy oficiality – institucionalizace básníka a jeho Máje – stvrzující více v rĤzné míĜe významnost události samé, ne již tolik hledání jejího smyslu. Spolek þeských spisovatelĤ beletristĤ Máj, který jako organizace v této dobČ
sdružoval již témČĜ všechny, zvláštČ tedy tzv. zavedené, konzervativní, prĤmČrné þeské autory, vydal MáchĤv Máj jako svou prémii na
rok 1911.31 Šlo ale o cennou publikaci obsahující fotolitografický otisk pĤvodního vydání knihy, který editor František Sekanina doplnil
pĜetisky „všech dĤležitČjších“ ohlasĤ, jež báseĖ od svého vydání vyvolala, a komentáĜem k promČnČ máchovského obrazu.
PĜíkladem oslavné publikace, která se však již vzdalovala Máchovi
a mČla spíš funkþnČ dotváĜet jeho dobový ohlas, mĤže být kniha s názvem Ženy a lásky poezie Máchovy v obrazech Al. Kalvody.32 Vedle
edice Máje a dalších Máchových veršĤ obsahuje reprodukce dČl význaþného impresionistického malíĜe a grafika Aloise Kalvody (18751934). F. V. Krejþí v úvodu nadepsaném Mácha jako básník lásky
vlastnČ formuloval rodící se, bytnící a dodnes populární klišé: „ěekne-li se v ýechách ‚první máj‘, hned se najde nČkdo, kdo dodá ‚lásky
þas‘. Tak zpeþetilo jediné básnické dílo u nás jednou pro vždy souvislost tČchto dvou pĜedstav: láska a máj“.33 PĜíkladem toho, že toto „u(30) Miloš Marten, In memoriam Karla Hynka Máchy („Moderní revue“, 1910);
pĜetištČno in Id., Akord. Mácha/Zeyer/BĜezina. B. Koþí, Praha 1916, s. 19-20.
(31) Karel Hynek Mácha, Máj. Prémie Spolku Máje na rok 1911 vydaná v jubilejním roce stých narozenin Karla Hynka Máchy. Ed. F. Sekanina. Spolek þeských spisovatelĤ beletristĤ Máj, Praha 1910.
(32) Ženy a lásky poezie Máchovy v obrazech Al. Kalvody. Usp. K. Rožek. F. Topiþ, Praha 1910.
(33) František Václav Krejþí, Mácha jako básník lásky, in Ženy a lásky poezie Máchovy…, cit., s. 5.
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žívání“ Máchy bylo již i dobovČ kontroverzní, mĤže být reakce JiĜího
Mahena (1882-1939) – básníka, prozaika, dramatika a esejisty, jenž
vycházel ze subjektivismu a impresionismu, též z bohémské, anarchisticky založené zkušenosti þásti své generace, která se již do znaþné
míry vymezovala vĤþi svým symbolistnČ modernistickým pĜedchĤdcĤm, ve dvacátých letech se pak sblížil s poetismem. K máchovskému výroþí uveĜejnil 17. a 20. listopadu dva fejetony v „Lidových novinách“, v prvním psal i o Máchovi „bez Máchy“:
Skoro jsem se tuhle zasmál, když jsem uvidČl velkou publikaci básníkových „lásek“, jak povídá už i krásný titul velké knihy. […] Má
to být všechno uvnitĜ Mácha a není tam z Máchy vlastnČ ani zbla. Doklad k tomu, jak se u nás právČ tomu tragikomickému gestu porozumČlo jenom komicky. / Nevím už, kolik tam tČch lásek uvnitĜ je namalováno, ale vím, že jsou skoro všechny na jedno kopyto. A tĜeba umČlecky byly to vČci hroznČ jemné, ten, kdo vybíral námČty k obrazĤm, nemČl o Máchovi ani zdání. […] / Ale MáchĤv erotismus je pĜece nČco docela jiného! A právČ v nČm vidíme Máchu opravdu, jak vypadal. Mácha byl þlovČk, který svou fantazií bojoval o místo ve svČtČ,
kde by uplatnil veškerou skrytou životní vroucnost. O nic jiného mu
nešlo. A tenhle erotismus byl nČco specificky þeského, slovanského.
Nehledal modrého kvČtu romantismu, ale kytici života. Že jí nenalezl,
nebylo jeho vinou, ale hledal ji.34

Mahen jako pĜedstavitel neustálého tvĤrþího hledání znovu podtrhl
MáchĤv zakladatelský význam pro moderní þeskou poezii. VidČl jej
pĜedevším v duchovosti, individuálnosti, koncentrované energii („energický, urputný duch prvního našeho literárního revolucionáĜe“).
Fenomény mládí a života ovšem nahlížel již jinak než Marten, spíše
blíže Šaldovi, avšak zároveĖ s ironií i bohémským gestem víry v nový, intenzivnČjší život oproštČný od velkých idejí a nadosobních tendencí. Podtrhl mravní pravdivost a sociální spravedlnost, odvahu k þinu, tedy hodnoty, jež jako básník a kritik a reprezentant þásti své (mezi)generace prosazoval:
Mácha musel zemĜíti mlád, aby jeho dílo bylo dnes torzem, na nČž
jsme hrdi. Je to zpovČć energického mládí, jež tone ve vlnách nepochopeného i nepochopitelného života, výkĜik nadšeného srdce, jež
(34) JiĜí Mahen, Urputný duch, „Lidové noviny“, 18 (1910) 316, s. 2.
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chtČlo objat celý svČt a nenašlo v nČm než larvy, lidi bez citu a bez
charakteru. […]
Mácha je typem opravdového mládí v našem národČ. Tohle mládí
nehraje si nikdy na moudré muže, ale je takým, jakým právČ je. […]
Toto mládí je vlastnČ nejpoctivČjší, neboĢ jde velmi opatrnČ kupĜedu,
s opravdovou rozvahou. […] A tím právČ a jenom tím stává se básníkovo mladé srdce úþastno tragédie svČtového vývoje – a tím právČ a
jenom tím je nám dnes Mácha – básníkem-þlovČkem, a ne pozérem,
který chtČl svou duchaplností zachraĖovat svČt. Tento básnický myslitel cítí to, co my dnes tak houževnatČ tvrdíme, že spása svČta je
dnes vČcí úplnČ vedlejší, ponČvadž nestaþíme sami na sebe, a že jedinou povinností je, abychom ve svých pomČrech mČli nejdĜíve jasno
a pak teprve poþali i venku. […]
A my – máme-li jenom trochu rozumČní sami pro sebe – cítíme
máchovskou urputnost duševní i v sobČ. […] Kdo chce pochopit Máchu, musí v nČm umČt také hledat. Mácha není nadþlovČkem a nechce
jím být, je hodnČ srozumitelný a hodnČ jasný a pĜece mu ještČ nerozumíme.35

DĤvody pro hlubší poznání, resp. poznávání Máchovy osobnosti a
jeho díla se sice promČĖovaly, nicménČ stále se objevovaly a objevují
další a nové. Tento pĜíspČvek se pokusil ve vymezeném období ukázat nČkteré podstatné rysy tohoto úsilí o pochopení Máchy a zvláštČ
jeho Máje jako jedineþného, individuálního básnického þinu, jako poþátek moderní þeské poezie, pĜedstavit pĜevážnČ duchovnČ þi dialekticky založenou argumentaci. Vybrané ukázky zároveĖ naþrtávají obraz
promČn umČleckých a myšlenkových koncepcí a smČrĤ na sklonku
19. století a v prvních letech 20. století. Mahenova slova jsou pĜíkladem, jak „mladistvá“, prožitá a proti banalizujícím gestĤm vyhrocená projekce otevírala prostor dalším máchovským inspiracím v þeské
literatuĜe následujících desetiletí. V hledání autentické energie umČlecké tvorby (v protikladu k vnČjškovému a neživotnému automatismu) jsou MáchĤv hlas a jeho ohlasy stále inspirativní.

(35) Tamtéž, s. 1-2. Srov. MahenĤv fejeton Máchova krajina, „Lidové noviny“, 18
(1910) 319, s. 1-2, dále jeho knihu Máchova poezie a její význam. J. Strojil, PĜerov
1910 (pseud. H. Lang); posmrtnČ vyšla s tit. Máchova poezie. Ed. B. Mathesius. Kruh
krásné knihy, Praha 1941.
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RIASSUNTO
Il saggio verte sui riflessi dell’opera e della personalità poetica di Karel Hynek Mácha (1810-1836) in Boemia nel periodo compreso tra la fine degli anni Cinquanta dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, offrendo una esauriente panoramica
storico-critica del tema in esame. Prima di diventare il testo ceco più pubblicato e studiato, Maggio (1836) ha incontrato un periodo di rifiuto da parte della critica che, segnatamente nelle persone di J. K. Chmelenský, J. S. Tomíþek e J. K. Tyl, lo accusava
di scarso valore patriottico. A diffondere e apprezzare l’opera di Mácha fu inizialmente l’amico K. Sabina con il saggio Úvod povahopisný (1845), che accompagnava un
primo tentativo di raccogliere gli scritti máchiani e spiegava l’opera del poeta sulla
base del contrasto romantico tra ideale e realtà. Sabina tornò a occuparsi di Mácha
sulle pagine dell’almanacco “Máj”, attorno al quale si riuniva la nuova generazione
di poeti definiti appunto májovci, ovvero ‘maggisti’. Tra di essi spiccavano J. Neruda
e V. Hálek, per i quali riallacciarsi a Mácha significava fare propria l’esperienza romantica anche appellandosi con un gesto emblematico a una figura controversa e non
ancora generalmente accettata dalla critica. Lo sforzo esegetico di J. Arbes, secondo
cui Mácha costituiva un “gigante spirituale della poesia”, era teso a sottolineare la tragicità del conflitto psichico come elemento propulsore di Maggio, rilevando il carattere unico e geniale del poeta al di là dell’immagine, a suo giudizio eccentrica, circolata fino ad allora. Arbes si interessò inoltre alla vita del poeta, decifrò i passaggi
più intimi dei suoi diari e in conclusione osservò nell’opera máchiana la prevalenza
dell’elemento realistico su quello romantico. Sul limitare tra i due secoli la critica modernista (rappresentata da J. Vodák, F. V. Krejþí, Arne Novák, F. X. Šalda, M. Marten e J. Mahen) offrì nuove linee interpretative circa l’estetica, la composizione e i
mezzi espressivi di Maggio. Nelle nuove Opere curate da J. Vlþek nel 1906-’07, A.
Novák pose l’accento sul “pericoloso fondale del sentimento romantico mondiale”,
ovvero sul nichilismo che rimarcava negli scritti máchiani. A questa visione si oppose
F. X. Šalda, che invece di un Mácha rifugiatosi nell’illusionismo romantico individuò un Mácha capace di affrontare coraggiosamente la vita, per quanto densa di affanni. In Karel Hynek Mácha a jeho dČdictví (1910, in Duše a dílo, 1913) Šalda evidenziò inoltre il dualismo, o meglio la sintesi di contrasti che fa dell’opera máchiana
un continuo stimolo creativo per la poesia ceca moderna. Per quanto riguarda l’apporto del simbolismo decadente alla riflessione su Mácha, si esamina l’attenzione rivolta da J. Karásek ze Lvovic e A. Procházka alla sostanza psichica e all’indagine introspettiva. Sulla poesia máchiana come “fonte della lirica ceca” si espresse M. Marten, intendendo la malinconia di Mácha come “voce cupa della libertà spirituale”, frutto del fervore giovanile di uno spirito animato dal più profondo desiderio di conoscenza e di bellezza. Con il centenario della nascita di Mácha, autore e opera apparivano ormai istituzionalizzati e pericolosamente vicini a interpretazioni stereotipate.
J. Mahen fu dunque tra i primi a mettere in guardia nei confronti di una lettura di Má-
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cha ދsenza Máchaތ, indicando invece l’energica gioventù del poeta come modello morale e sociale di uomo che sa di doversi misurare con se stesso prima di intervenire
nel mondo che lo circonda.

