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JAN WIENDL
KAREL HYNEK MÁCHA V ZRCADLE
ýESKÉ MEZIVÁLEýNÉ POEZIE 20. STOLETÍ

„Velkostí Máchovou jest a bude již, že byl stateþný a silný i v zoufalství: nezavíral oþí pĜed rozpory nitra a svČta, života a touhy, skuteþnosti
a ideálu; neumenšoval jich umČle, nebarvil na rĤžovo, co bylo þerné
[…]; neklamal sebe a neklamal druhých.“1 Tento heroizující obraz
Máchy, jak ho podal Šalda ve své první velké máchovské studii Karel Hynek Mácha a jeho dČdictví, zveĜejnČné v knize Duše a dílo v roce 1913, ustavující nový paradigmatický zpĤsob vnímání literárního
romantismu, pĜedjal vnímání Karla Hynka Máchy a jeho díla na dlouhá desetiletí dopĜedu. Jakkoli se nepĜestane diskutovat o jemných nuancích Máchova vztahu k elegickému romantismu nČmecké provenience, k byronovskému typu romantismu þi polskému romantickému kontextu, Mácha nebude zpochybĖován nejen jako pĤvodní, svébytný poþátek moderní þeské poezie, ale zejména jako urþitý mravní pilíĜ, o
který se opírá étos domácí slovesné tvorby, a to jak ve vztahu k þeské
kulturní tradici, tak k principĤm poezie jako takové. Vztah þeské meziváleþné literatury a umČní k Máchovi lze chápat jako vztah promČĖujících se kulturních a umČleckých vazeb k urþitému normativu, který jakkoli neúplný, torzovitý, plný protimluvĤ a disonancí, znejisĢující již samotnou klíþovou otázkou po reálné podobČ básníka, zavazuje
následovníky v jejich úsilí po lidské a umČlecké opravdovosti.
Perspektivu ve vnímání Máchova díla jako východiska básnické
tradice a estetické a etické normy prosazovali na pĜelomu druhého a
tĜetího desetiletí 20. století jak Šalda ve zmínČné studii, tak napĜíklad
ŠaldĤv blízký spolupracovník, kritik Miloš Marten, a to zejména v knize Akord, kde se pokusil formulovat místo Máchova díla v souvislos(1) František Xaver Šalda, Karel Hynek Mácha a jeho dČdictví, in Id., Duše a dílo.
Ed. F. Vodiþka. Melantrich, Praha 1950, s. 44.
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tech navazující þeské básnické Ĝady, zejména ve vztahu k dílu Zeyerovu a BĜezinovu.2 Tuto interpretaþní linii podpoĜila rovnČž rozsáhlá
ediþní þinnost, pĜedstavující þeské kulturní veĜejnosti poprvé a v souvislých komentáĜích celek Máchova díla. Je potĜeba zde pĜipomenout
první kompletní vydání spisĤ KHM z dílny literárního historika pozitivistické orientace Jaroslava Vlþka z let 1906-1907, o nČž se opírali,
s kterým polemizovali a jež rozvíjeli všichni další máchovští editoĜi 20.
až 40. let 20. století. Mám tu na mysli zejména Františka Krþmu, autora prvního kritického vydání Máchových spisĤ realizovaných v prĤbČhu 20. a 30. let, Alberta Vyskoþila, máchovského badatele a cenČného editora díla, který se podstatným zpĤsobem zasloužil o rozvíjení Šaldovy myšlenky o spojitosti Máchova díla s þeskou barokní tradicí, a Karla Janského í autora dvou realizací spisĤ KHM a máchovské monografie Karel Hynek Mácha. Život uchvatitele krásy vydané
v první polovinČ 50. let, na níž pracoval od sklonku let 30. a v prĤbČhu druhé svČtové války.
SpoleþnČ s tČmito zásadními ediþními poþiny je tĜeba rovnČž zmínit soustavnou pozornost, kterou v této dobČ vČnovala Máchovu dílu
velká þást literárnČvČdné obce. V nadsázce lze Ĝíci, že nenalezneme
v þeské literární vČdČ 20. – 40. let významnČjšího badatele, který by
se k máchovské otázce nevyjádĜil, aĢ už v rámci dílþího postĜehu, nebo soustavného badatelského zájmu. S dĤrazem na namátkovost následujícího výþtu zde jmenujme mimo jiné literárního kritika a editora
Arna Nováka, který kritickou studií provázel již Vlþkovo vydání Máchova díla, literární historiky VojtČcha Jiráta a Otokara Fischera, uvažujícími v rámci jednotlivých studií nad romantickým typem Máchova básnického díla v širších evropských, zejména nČmeckých kulturních souvislostech.3 Podstatný pĜínos mČly rovnČž práce literárního
teoretika a estetika Jana MukaĜovského, který již v rámci své habilitaþní práce z roku 1929 podrobil MáchĤv Máj souvislé analýze na základČ principĤ moderní formální estetiky a který se k Máchovu dílu
po celý život soustavnČ vracel, jak dosvČdþuje zejména speciální má(2) Miloš Marten, In memoriam Karla Hynka Máchy, in Id., Akkord. Mácha-Zeyer-BĜezina. B. Koþí, Praha 1916, s. 5-21.
(3) Srov. napĜ. VojtČch Jirát, Portéty a studie. Edd. J. ýermák, V. Pašková. Odeon, Praha 1978; Otokar Fischer, Slovo a svČt. Fr. Borový, Praha 1937, in Torso a tajemství Máchova díla. Ed. J. MukaĜovský. Fr. Borový, Praha 1938.
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chovský 3. díl MukaĜovského Kapitol z þeské poetiky z roku 1948.4
Svébytnou stopu v máchovském bádání zanechal rovnČž olomoucký
literární vČdec OldĜich Králík, jehož textologické studie podstatným
zpĤsobem revidovaly poznatky moderní vČdy o genezi Máchových
textĤ.5 A nesmíme v tomto výþtu zapomenout ani na úvahu filozofa
Jana Patoþky Symbol zemČ u K. H. Máchy z roku 1944,6 v níž podal
souvislý rozbor filozofických motivĤ v MáchovČ díle a svébytným
zpĤsobem zde navázal na filozofické podnČty stati Dmytra ýyževského K Máchovu svČtovému názoru ze sborníku Torzo a tajemství Máchova díla, centrálního meziváleþného máchovského badatelského díla, v nČmž se v rámci jubilejních Máchových oslav vyjádĜili k jeho dílu v rámci komponovaného systematického celku þlenové Pražského
lingvistického kroužku.7 V MukaĜovského redakci zde kromČ ýyževského publikovali své texty Otokar Fischer (K MáchovČ dramatiþnosti), literární teoretik a lingvista Roman Jakobson (K popisu Máchova
verše), jazykovČdec Bohuslav Havránek (Jazyk MáchĤv), sociolog a
literární historik BedĜich Václavek (Spoleþenské vlivy v životČ a díle
KHM) a anglista René Wellek (KHM a anglická literatura). K publikaci ve sborníku, jehož vydání v roce 1938 se však, podobnČ jako Otokar Fischer, nedožil, byl vyzván také doyen þeské literní kritiky F.
X. Šalda, který se zde vČnoval rozboru Máchovy prózy a jenž v jubilejním roce publikoval ještČ další samostatné pojednání o MáchovČ
díle – studii K. H. Mácha snivec a buĜiþ,8 v nČmž zdĤraznil primát
Máchovy poezie coby té, jež vzniká z nitra naléhavého subjektivního
prožitku doby, zároveĖ však metafyzický a etický rozmČr poezie, jeho
vĤli k pravdČ a nechuĢ k iluzím.
Je proto nasnadČ, že pĜijala-li þeská literární vČda máchovskou otázku za svou v takovémto rozsahu, þinila tak þeská poezie v mnohem
intenzivnČjší míĜe. OpČt platí konstatování, že najdeme v þeské poezii první poloviny 20. století málo básníkĤ, kteĜí by formou citace, pĜí(4) Jan MukaĜovský, Kapitoly z þeské poetiky, III. Svoboda, Praha 1948.
(5) Srov. napĜ. OldĜich Králík, Osvobozená slova. Ed. J. Opelík. Torst, Praha
1995; Id., Platnosti slova. Edd. J. Opelík, J. Schneider. Periplum, Olomouc 2001.
(6) Jan Patoþka, Symbol zemČ u K. H. Máchy. V. Petr, Praha 1944; též in Id., UmČní a þas, I. Edd. I. Chvatík a D. VojtČch. Oikoymenh, Praha 2004, s. 104-124.
(7) Torso a tajemství Máchova díla, cit.
(8) František Xaver Šalda, K. H. Mácha snivec a buĜiþ. Melantrich, Praha 1936.
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mé þi nepĜímé aluze, formou publicistického vyjádĜení þi jinak nezaujali k Máchovi a jeho dílu stanovisko.9 Mám-li tedy hovoĜit o reflexi Máchova díla v þeské poezii v meziváleþné dobČ, je nezbytné si tuto perspektivu radikálnČ zúžit. ZamČĜím se proto na situaci roku 1936,
kdy si tehdejší þeská kulturní veĜejnost pĜipomínala sté výroþí Máchova úmrtí. Jak známo, tyto oslavy mČly za úkol nejen pĜipomenout význam velkého básníka, ale také sjednotit národ v nelehké situaci sílícího tlaku sousedního nacistického NČmecka a vyhrocující se mezinárodní situace. Mnohokrát napĜíklad již bylo konstatováno, jaký význam coby celonárodní demonstrace mČlo vyzvednutí Máchových ostatkĤ na podzim 1938 z okupovaných LitomČĜic a jejich uložení na
vyšehradském hĜbitovČ, které se uskuteþnilo 7. kvČtna 1939 a navázalo – vidČno prostĜednictvím argumentace dobového tisku – právČ na
oslavy máchovského jubilea v roce 1936. PrávČ zde je tĜeba pĜipomenout rozsáhlou skladbu VítČzslava Nezvala Óda na návrat Karla
Hynka Máchy ze sbírky PČt minut za mČstem (1940), která v básnickém syntetizujícím obrazu tyto události vykresluje.
Oslavy roku 1936 byly vskutku masivní. Máchovo jméno bylo využíváno rĤznorodými skupinami kulturních a politických þinitelĤ, rĤznorodé þasopisy v prĤbČhu roku formou úvah, odborných pojednání
þi anket otevíraly otázku aktuálnosti Máchova dČdictví, uskuteþnila
se rĤzná spolková shromáždČní, divadelní matiné, rozhlasové poĜady.
Šalda napĜíklad mluvil o „hotové prĤtrži prázdného a pustého ĜeþĖování jazykem i þernidlem novinovým“. Ve svém Zápisníku napsal:
„Máchu pĜivlastĖuje si kde kdo: od krupaĜĤ až po motocyklisty, od turistĤ až po advokáty; a aby pitvornost vyvrcholila, pĜihlásili se k nČmu i politikové a v nechutných a bombastických tirádách div z nČho
neudČlali agrárníka nebo dokonce fašistu“.10 Vladislav Vanþura v þlánku Dva Máje, publikovaném na jaĜe 1936 v þasopise „Slovo a slovesnost“, poznamenal, že národní oslavy, „jež se tohoto roku strhly“, jako by oslavovaly podle Vanþurova názoru jiný Máj, než o který básník svádČl pĜed sto lety zápas a jenž byl týmiž šosáky, kteĜí jej nyní
(9) Srov. mj. Veronika Faktorová, Mácha jako souþást i problém þeské (národní)
kultury, in KHM 1810-2010. DvČ století þeské kultury s Máchou. Ed. Dalibor Tureþek. Památník národního písemnictví, Praha 2010, s. 80-123.
(10) František Xaver Šalda, Letošní oslavy 100. Výroþí úmrtí Máchova, „ŠaldĤv
zápisník“, 9 (1936-1937), s. 33.
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velebí, radikálnČ odmítán. Jako by tu podle Vanþurova názoru byly
Máje dva – jeden idylický, bezproblémový, „pacifikovaný“, který je
nyní všeobecnČ oslavován, a druhý, temný, který Vanþurovými slovy
Ĝeþeno „jiskĜí a pálí jako báseĖ vČþného zrodu“.11 PodobnČ jako Vanþura reagovali i další básníci a kritikové. VítČzslav Nezval – básník,
který se k Máchovi coby esejista a teoretik vracel zĜejmČ nejþastČji –
apeloval na nutnost nevnímat na „prahu Máchova roku“ jeho dílo jako „cukrový rohlíþek, který dostávali snílkové ráno na prvního kvČtna k þaji“,12 ale jako cosi, co nabádá k uvČdomČní toho, navrátit poezii jejímu nejvlastnČjšímu zdroji, imaginaci. Josef Hora Máchovo dílo
pĜirovnal k majáku, vztyþenému na pustém pobĜeží v okamžiku, kdy
nikdo nechápal jeho význam, neboĢ kolem se neplavily žádné lodi, a
proto se jevil souþasníkĤm jako nepatĜiþný a zbyteþný; až po létech,
kdy je oceán kolem zaplnČn lodČmi a plavci, stává se tento maják skuteþným ukazatelem cest.13 V tomto výþtu bychom mohli pokraþovat i
nadále. ZĜejmé ale je, že se v rámci tČchto debat stále více a zĜetelnČji vyhraĖovala zásadní otázka í þí je Mácha? „PatĜí“ jeho odkaz celé veĜejnosti, které je ovšem poezie vcelku lhostejná a spíše ji zneužívá u pĜíležitosti nejrĤznČjších jubileí a oslav k prosazení rĤznorodých
zájmĤ? Nebo patĜí umČlcĤm, básníkĤm, kteĜí jsou jako by oprávnČni
o jeho odkaz peþovat a rozvíjet jej?
Podle pĜedchozích zmínek bychom mohli odpovČdČt – samozĜejmČ patĜí básníkĤm. Ale pĜi podrobnČjším zkoumání dobových materiálĤ vidíme, že ani v básnické obci nepanovalo ono souznČní, jež by
mohlo prvoplánovČ vycházet z dichotomie múzická/amúzická þást spoleþnosti. Boj o „svého“ Máchu se vedl rovnČž uvnitĜ básnické society.
Zužme si náš prĤzor do dobové situace ještČ radikálnČji a zamČĜme se
na minimalistický vzorek tČch básnických publikací þi textĤ, které se
prokazatelnČ vážou k jubilejnímu roku 1936 a nesou Máchovo jméno
(nebo zĜetelnou aluzi na Máchovo dílo) pĜímo ve svém titulu. A pos(11) Vlasdislav Vanþura, Dva Máje, „Slovo a slovesnost“, 2 (1936) 2, s. 76-77; též
in Id., ěád nové tvorby. Edd. M. Blahynka a Š. Vlašín. Svoboda, Praha 1972, s. 124.
(12) VítČzslav Nezval, Poezie v MáchovČ roce, „Tvorba“, 9 (1936) 18, s. 282-283;
též in Id., Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931-1941. Ed. M. Blahynka. ýeskoslovenský spisovatel, Praha 1974, s. 196.
(13) Josef Hora, Démonický kĜtitel národního jara, in Id., Poesie a život. Ed. A. M.
Píša. ýeskoslovenský spisovatel, Praha 1959, s. 164-166.
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tupujme pĜi našem zužování perspektivy ještČ striktnČji a založme ji
na prĤhledu do poetiky básníkĤ generace, narozených pĜibližnČ mezi
lety 1900-1910, tedy pĜíslušníkĤ generace meziváleþné moderny a
avantgardy, které máchovský rok zastihl v plném rozmachu tvĤrþích
sil. Setkáme se tak s básnČmi, popĜípadČ redakþními þi publicistickými pracemi, jejichž autory jsou Josef Hora coby respektovaný, byĢ o
nČco málo starší doyen této generaþní pospolitosti, dále Konstantin
Biebl, František Halas, Vladimír Holan, VítČzslav Nezval, Jaroslav
Seifert, Jan Zahradníþek a o nČco mladší „benjamínek“ této generace
í František Hrubín. Jde o vzorek natolik pestrý a pĜitom vyhranČný,
že umožĖuje po hlubším prĤzkumu konstatování urþitých obecnČjších
rezultátĤ.
Na uvedenou otázku „þí je Mácha“ nejradikálnČji odpovČdČl Konstantin Biebl, jehož báseĖ o dvou oddílech Hrob Karla Hynka Máchy
zahájila jedno z nejvyhranČnČjších souborných vystoupení v rámci
máchovských oslav – sborník pražské Surrealistické skupiny, jež si
do titulu zvolila název známé Máchovy básnČ z roku 1833 Ani labuĢ
ani LĤna.14 Sborník pĜedstavoval nejen skupinové vyjádĜení surrealistických umČlcĤ k Máchovu dílu, ale také velice radikální vymezení
vĤþi dobové buržoazní spoleþenské a umČlecké societČ vĤbec, která
podle stanoviska marxisticky orientovaných autorĤ sborníkĤ máchovských oslav zneužila ve prospČch pĜedvedení svých zájmĤ a tĜídní dominance. Sborník byl tak chápán jako „akt pomsty“ za zneužitého Máchu, jak je uvedeno v kolektivnČ podepsaném doslovu ke knize. Jak
naznaþuje již Bieblova báseĖ, založená na vrstvení asociativních, snových obrazĤ, jež formou kolážovité kompozice, která sugeruje podvČdomé vnímání životních souvislostí a odkazuje na sílu imaginativních
promČn, jež í zdánlivČ diskontinuitnČ založené í odkazují k poznávání nové scelující životní perspektivy, jde skuteþnČ spíše o demonstrativní pĜedvedení síly surrealistické imaginace a jejích postupĤ než o
jakési „rozvíjení“ odkazĤ díla KHM:
I.
Ucítíš vcházet nátlak promČny
Tu sílu která naplĖuje spící
(14) Ani labuĢ ani LĤna. Sborník k stému výroþí smrti K. H. Máchy. Ed. V. Nezval. Otto Jirsák, Praha 1936.
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V hojnosti jeho roucha
Nad námi hvČzdná noc
V postoji ryze slavnostním
V postoji v kterém nejsou hroby dány
Na svČtČ žádným bytostem
A pata zániku
Vždy jinam obrátí
Ty jeho lunou zbiþované kroky
II.
Když pĜichází zblízka anebo k vám doznívá zdaleka
SilnČjší vedoucí z nesnází jež se pĜitahují
V lásce zrovna tak jako v umČní jsou zapomenutá vĜetena
ZpĜetrhaných souvislostí jež musíme stále rozvíjeti
Z pokolení na pokolení
V podmoĜském þlunu
Aby ovoce padalo pĜes ohradu
Kterou se musíme jednou stĤj co stĤj probourati
Jinak nás vyvrhne na bĜeh oceán noci
V hnoji svých chaluh

Podle stanoviska surrealistĤ lze Máchovo dílo rozvíjet jedinČ tak,
že se stane živou souþástí radikálních tvárných promČn, k nimž soudobá poezie a umČní v surrealistickém pojetí dospČly. O tuto tezi se
opĜeli i další pĜispČvatelé ve sborníku – psychoanalytik Bohuslav
Brouk, dramatik a režisér E. F. Burian, výtvarník Adolf Hoffmeister, historik a filozof Záviš Kalandra, Jan MukaĜovský a slovenský básník
Laco Novomeský, podobnČ jako sochaĜ Vincenc Makovský a výtvarníci JindĜich Štyrský a Toyen, kteĜí reprodukcemi svých dČl rozvinuli
základní významovou intenci knihy. Klíþová myšlenka sborníku však
byla zásadním zpĤsobem pĜedestĜena zejména ve studii VítČzslava
Nezvala Konkrétní iracionalita v životČ a v dílech K. H. Máchy a ve
stati Karla Teigeho Revoluþní romantik Karel Hynek Mácha, kterou
mĤžeme vnímat jako páteĜní text celé knihy. Teige se v ní výslovnČ a
programovČ distancoval od zpĤsobu provedení národních oslav Máchova jubilea a zamČĜil se na mapování geneze Máchovy poezie. Teige coby mluvþí surrealistické skupiny konstatoval, že „datum prvního
vydání Máje je datem vzniku þeské poezie a zároveĖ datem vstupu þes-
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ké poezie do dynamické sféry poezie mezinárodní“. ZároveĖ jde o
datum, „kdy po staletí poprvé objevila se na temném a pustém þeském
obzoru záĜe lyrismu“.15 Tato tvrzení jsou bezpochyby obtížnČ zpochybnitelnými výroky; jejich specifiþnost se ale stupĖuje v okamžiku, uvČdomíme-li si, že právČ modernost, internacionalita a nový, lyrický zpĤsob imaginace patĜí mezi klíþová estetická kritéria surrealistické poezie. Teigovsky dĤsledná a soustavná skica spoleþensko-politických dobových konsekvencí, analýza vztahu mezi internacionálnČ založeným
romantismem a jeho metamorfózami v díle francouzských prokletých
básníkĤ pak vede k závažnému konstatování o revoluþním založení
Máchovy obþanské i umČlecké osobnosti, þili k uvedení dalšího dĤležitého východiska, podporujícího identitu surrealistického umČní. A
zároveĖ tu velice mocnČ zazní požadavek spoleþenského nonkonformismu, který zámČrnČ ignoruje a „nerozumí“ dobovým normám, aby
naopak vytváĜel normativy (spoleþenské a umČlecké) nové. A v neposlední ĜadČ je na TeigovČ textu pĜíznaþná apologie v podstatČ tĜídního
chápání Máchova diskontinuitního vztahu k soudobé mČšĢácké spoleþnosti, dĤraz na funkci snu a podvČdomí v MáchovČ díle. Tato argumentace nás nenechává na pochybách o tom, že se prostĜednictvím
Teigova textu i celého sborníku setkáváme s cílenou interpretací Máchy jako básníka nemetafyzického, jako zakladatele snového imaginativního lyrismu v þeské poezii, jako básníka podvČdomí a temných,
vyhranČnČ reflektovaných pohlavních pudĤ, která je na první pohled
velice uzurpující.
Suverenita této argumentace se pochopitelnČ velice záhy setkala
s pomČrnČ silnou reakcí. Surrealistické máchovské dČdice a jejich nárok odmítl ústy Rudolfa ýerného v „Listech pro umČní a kritiku“16 okruh generaþnČ blízkých tradicionalistických modernistĤ v þele s BedĜichem Fuþíkem, Albertem Vyskoþilem þi Milošem DvoĜákem, hájících naopak Máchu metafyzického; gesto surrealistĤ, kterým pochopitelnČ nešlo o to, „poznávat“ Máchu, ale prostĜednictvím jeho reflexe
(15) Karel Teige, Revoluþní romantik Karel Hynek Mácha, in Ani labuĢ ani LĤna.
Otto Jirsák, Praha 1936, s. 10-28. Též in Id., Zápasy o smysl moderní tvorby. Edd. J.
Brabec, V. Effenberger, K. Chvatík a R. Kalivoda. ýeskoslovenský spisovatel, Praha
1969, s. 299.
(16) Rudolf ýerný, Máchovský sborník surrealistĤ, „Listy pro umČní a kritiku“, 4
(1936), s. 326-330.
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demonstrovat vlastní poetiku a její dominanci, však v dĤsledku nepĜijal
ani Šalda, který sborník hodnotil jako výkon primárnČ historický a
vČdecký, þímž se kniha v jeho optice pochopitelnČ minula cílem.17
Vyhrocená tvrzení ve sborníku dokonce vyvolala soudní spor o urážku
na cti mezi váženým máchovským badatele Janským a psychoanalytikem Broukem. MĤžeme se však ptát, zdali surrealisté navzdory provokativnosti svého kolektivního vystoupení byli skuteþnČ jedinými,
kdo si takto nárokoval „svého Máchu“, jinými slovy – nebylo onČch
„dČdicĤ“ ve smyslu skloubení máchovských impulzĤ s principy vlastní poetiky více?
Dalším z neopomenutelných knižních titulĤ publikovaných v máchovském roce byla básnická sbírka Josefa Hory Máchovské variace.
Knihu vydal František Borový v Praze roku 1936 a byla doprovázena
rytinou Václava Maška. Sbírka je komponována jako souvislý sled
šestnácti þtyĜslokových, pĜevážnČ jambicky založených básní s pravidelným stĜídavým rýmem. Jednotlivými þísly sbírky se mihotají klíþové máchovské motivy poutníka, vČznČ, luny, ženských postav spojených s Májem i Máchovým životem, ale také rafinovanČ využitá témata romantického svČtabolu, sváru, snu, ideálu a jeho zhrzení a další. Máchovskou atmosféru pĜipomenou také výrazné rytmické aluze
na typický máchovský jamb, pĜíznaþné slovosledné þi veršové inverze
sugerující básnickou Ĝeþ první poloviny 19. století. Zaþteme-li se ale
do uvedených veršĤ pozornČji, vnímáme zcela zĜetelnČ, že prvotní máchovská dikce je spíš urþitým východiskem, prostĜedkem pro hlubší
vyjádĜení obecnČjších otázek básnictví, zejména však postojĤ, reflektovaných samotným Josefem Horou nejpozdČji od druhé poloviny
20. let, kdy jeho poetika prošla vzhledem k jeho osobní i politické krizi výraznou promČnou:
A slova tvá teć se mnou jdou,
básníku, jako stisky dlaní,
co ty sám s hlavou svČšenou
zacházíš vyhoĜelou strání,
na chvíli hvČzda, chvíli stín,
šept vČtve, po níž svČtlo kane,
(17) František Xaver Šalda, Mácha v pojetí surrealistickém, „ŠaldĤv zápisník“, 9
(1936-1937), s. 81-89, 143-145.
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zmáþený šátek Jarmilin,
a rukopis, jenž v šero plane,
nerozluštČný, nejatý,
poselství z dávna, zpráva z dálky –
v þas míru voníš poupaty
vichrem se prodíráš v þas války,
duše, jenž navždy ranilas
zem Ĝeþi, do níž stĜemhlav padám,
srdce, jež zas jdeš dát svĤj hlas
plamenĤm, lásce, barikádám.

Jak dosvČdþuje citovaná báseĖ skrývající se pod þíslem XIII., ona
osamČlá postava básníka, jdoucího „vyhoĜelou strání“, mĤže pĜipomínat romantického tvĤrce, ale také soudobého básníka, opuštČného a
opouštČjícího, svázaného se svým slovem, které mĤže být prostĜedníkem, ale také symbolem prázdnoty, nedovyslovenosti, nedoĜeþenosti.
Existenciální a tvĤrþí situace postavy básníka z þasĤ Jarmiliných, stejnČ jako z þasĤ Horovy pĜítomnosti, je shodná: sám, opuštČn, tváĜí v
tváĜ plynoucímu þasu, slovem se domáhá uchopení své þasnosti, svého života, vČcí nadosobních a spoleþenských, ke kterým promlouvá,
vČdom si své pomíjejícnosti. DĤležité je ale uvČdomit si, že pĜesnČ tyto figury a postupy, charakteristické koncentrovaným formálním sevĜením, avšak vysoce dynamickým pulzováním jemných protikladnČ
založených významových odstínĤ, nalezneme ve velice podobném uchopení rovnČž v kontextu pĜedchozích Horových básnických knih, aĢ
jde napĜíklad o Struny ve vČtru (1927), TvĤj hlas (1930), DvČ minuty
ticha (1934) þi Tiché poselství (1936). V Máchovských variacích, v jejich silnČ dialogickém rázu, v prĤnicích do obrazĤ Máchova díla, jak
se ustálily v národním povČdomí, které jsou však permanentnČ konfrontovány s vlastní básnickou zkušeností, jako by Hora naopak gradoval své osobité pojetí básnické tvorby a poezie obecnČ a vyhrocenČ
reflektoval svĤj jedineþný básnický postoj. Je tedy nasnadČ, že hledat
v Máchovských variacích otisk kohokoli jiného než jen Josefa Hory
by bylo pošetilé…
Na pĜímý, bezmála genetický vztah k MáchovČ poezii, poukázal již
v anketČ „Literárních novin“, uspoĜádané na jaĜe 1931 Josefem Horou
u pĜíležitosti 100. výroþí Máchova tištČného literárního debutu, Jaroslav Seifert, kdy v krátké glose napsal, že slova Máchova Máje se v je-
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ho pĜedstavách pojí s dČtstvím, kdy verš „dívþina krásná, anjel padlý, co Amarant…“ þetl s posvátnou úctou, neboĢ podléhal jejich zvláštní neobvyklé melodii a netušil, co znamená slovo Amarant… „Vzpomínám nad Máchou,“ Ĝíká Seifert, „na tento stav blaženého dČtství“.18
Krátká Seifertova vzpomínka má však svĤj hluboký význam, vztáhneme-li ji k poezii, jejímž tématem se Mácha stal. Ve sbírce Ruce Venušiny z roku 1936 nalezneme báseĖ vČnovanou máchovskému badateli
Karlu Janskému a nazvanou MáchĤv Máj:
Když kvete strom, tu závraĢ jarních srázĤ
probouzí hrdliþky
a srdce studené jak listí zimostrázĤ
svírá sen pod víþky.
Je pozdní veþer, máj a báseĖ, setra rodná,
zaštká ti do ucha,
stĤj, slovo, aĢ ta chvíle nerozhodná
tak rychle neprchá.
AĢ ještČ jednou v þas ten krásu snuji,
po nČkom vzdychaje,
a je-li nČjaká, aĢ ještČ obejmu ji,
když jistČ smutná je.
V pĜelíbezný ten þas, který jsme milovali,
aĢ zazní veršĤ spád,
jsem beztoho jen stín a ještČ opČšalý
v pozadí barikád.

Lehce a jakoby s jemnou nostalgií nadhozené máchovské motivy,
které pĜipomenou jiný výrazný signál, který Seifert vyslal, pokud jde
o máchovský impulz, v klíþové poetistické sbírce Na vlnách TSF
(1925), již zahájil ironickou parafrází Máchova verše: „Na tváĜi lehký žal, hluboký v srdci smích“. Využití máchovských motivĤ v této
básni je však posilnČno o významný melancholický ráz, který má již
onen typický seifertovský odstín porozumivého, harmonizujícího pohledu na životní rozpory. Více než tedy Mácha coby rozryvný þinitel,
ukazuje se tu jako významné využití máchovského motivu coby prĤ(18) Jaroslav Seifert, Mladí þeští básníci o K. H. Máchovi, „Literární noviny“, 5
(1931) 8, s. 2; též in Id., Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 12. Edd. J. Brabec, J. Flaišman.
Akropolis, Praha 2004, s. 378.
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zoru do svČta vlastního dČtství, náhledu na téma uplývajícího þasu,
který na jedné stranČ mizí, na druhé ovšem vytváĜí vČdomí kontinuity našeho nedokonalého, pĜesto jedineþného života.
Ve sbírce DokoĜán, kterou František Halas vydal v roce 1936, najdeme báseĖ pojmenovanou K.H.M.:
Svit hvČzdy umĜelé jsem pil
v zemi nepĜejícné pĜibité mé zemi
znak jménem NIC jen jinak obroubil
nití mi danou sudicemi
Olovem KDE a CO opánky podbité
za tebou bloudil mrtvý perutníku
teć do hvČzdy zviklaných do celé hrĤzy té
sršící vČnec zajíkavých díkĤ
V truchlivišti dlouhé noci tvé
v zemi pĜibité v té nepĜejícní zemi
sníš kníže rodné Ĝeþi žárlivé
žal lhoucí pod rĤžemi
Sto stínĤ prošlo Jarmiliným stínem
a nové lásky hrají na tvé kosti
jen po požáru jiném zhynem
a jinak vejdem do vČþnosti
Beze psí úzkosti v rachání karabin
pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou
aĢ zavoní až k nim poslední zemČ blín
pod zemi krásnou pod zem milovanou

Volba tématu není u Halase nČþím nahodilým þi poplatným máchovskému jubileu, podobnČ jako jeho básniþtí druhové se k Máchovu dílu vracel od poþátku své básnické dráhy. OficiálnČ se k tomu Halas pĜiznal ve zmínČné anketČ „Literárních novin” v roce 1931, kdy
vzpomínal na Mahenovu knihu o MáchovČ poezii, která pro nČho na
prahu 10. a 20. let objevila Máchu, ale nikoli Máchu metafyzického,
Máchu Máje, ale spíše Máchu nihilistu, materialistu, cynika, básníka
vzývajícího „vČþné nic“. Doklady o intenzivním soužití mladého básníka s podnČty Máchova díla ale nalezneme i jinde. V bĜeznu 1925,
þili dva roky pĜed vydání svého básnického debutu Sépie, píše v dopise Artuši ýerníkovi do Brna o zámČru vydat básnickou sbírku Efeme-
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ridy, skládající se z tĜiceti þísel komponovaných do tĜí þástí, z nichž
první by se jmenoval Padlí andČlé a byla by vČnována poezii BaudelairovČ, PoeovČ, VerlainovČ, ale také HlaváþkovČ a MáchovČ.19 PĜihlášení se k dČdictví romantických a prokletých básníkĤ, pokušení
kompoziþnČ katapultovat toto dČdictvím lehkovážnou klauniádou na
závČr a spousta dalších dobovČ pĜíznaþných a spíše epigonských nápadĤ nakonec vedla k tomu, že kniha nevyšla, ale pro nás tento vztah
pĜedstavuje dĤležitý podnČt raného stĜetávání Halase a Máchy, tedy
doklad vztahu, který zrál a promČĖoval se. Naše báseĖ, o jedenáct let
mladší než zamýšlené Efemeridy, jejímž autorem je však o jedenáct
let zralejší básník, nás uvádí do ponČkud odlišného, ovšem ne zcela jiného svČta. Typická máchovská oxymóra, typické exklamace, typické
májovské motivy, avšak jedineþné halasovské otázky, podpoĜené specifickým rytmickým a zejména eufonickým založením jednotlivých
veršĤ, oním typickým kakofonickým drhnutím slov a zvukĤ, krabatČním obrazĤ, to vše – podobnČ jako v HorovČ a SeifertovČ pĜípadu –
svČdþí o shodném zpĤsobu pĜístupu k máchovskému impulzu. Hledání stop onoho „mrtvého perutníka“ þili postavy s kĜídly, tedy andČla
nebo spíše básníka, jako by bylo opČt jistou koncentrovanou perspektivou v hledání sebe sama jako básníka i þlovČka. Klíþové je tu samozĜejmČ charakteristicky vyhranČné paradoxní vyjádĜení, jež vidí zmar
pod kvetoucí rĤží, smrt ve zrození, zánik v poþátku; které dokáže velice koncentrovanČ oddČlit minulé od souþasného, stejnČ však jako
dokáže takto oddČlená þasová pásma spojit do jednolité vrstvy, þasovou perspektivu protnout nadþasovým zĜením, abychom využili Šaldova pĜímČru. V anketČ þasopisu „Slovo a slovesnost“ Halas v šestatĜicátém roce napsal: „Trvalo to hodnČ dlouho, než vstoupilo do mne
okouzlení z Máchova díla, v kterém podnes trvám“.20 PrávČ tato nesamozĜejmost, z níž se rodí vČci intimnČ blízké a trvalé, je poloha,
která charakterizuje nejen HalasĤv vztah k Máchovi, ale zdá se mi, že
také jeho pĜístup k poezii a životu vĤbec.
HalasĤv blízký pĜítel a poþáteþní básnický souputník Jan Zahradníþek se vztahem k dílu Máchovu rovnČž netajil. Ve zmínČné anketČ
(19) František Halas, dopis þ. 15 A. ýerníkovi z PaĜíže 20. 3. 1925, in Id., Dopisy.
Edd. J. Halas a L. Kundera. Torst, Praha 2001, s. 17-19.
(20) František Halas, Básnický dnešek a Karel Hynek Mácha. Imagena. Edd. F.
X. Halas a L. Kundera. ýeskoslovenský spisovatel, Praha 1971, s. 218.
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„Literární novin“ v kvČtnu 1931, tedy rok po svém knižním debutu
Pokušení smrti, o Máchovi prohlásil: „Otisky prstĤ tohoto lupiþe krásy zĤstanou navČky na drúzách nČkterých þeských vazeb a vČt, které
vyrval z útrob Ĝeþi a které jsou dosud teplé jeho stiskem. Vznáší se
nad námi nČžné a teskné ovzduší, o nČmž se nČkdy možná neví, že je
máchovské, a jež budou básníci dýchat, pokud bude trvat þeská Ĝeþ“.21
Zahradníþek tu pĜesnČ charakterizoval úzký vztah, ono nesmazatelné
fluidum, do nČhož se vtČlila máchovská tvĤrþí intence a jež se promítlo do rĤznorodých poetik rĤznorodých tvĤrcĤ. Také u Zahradníþka
mĤžeme tento vztah mapovat. Ve sbírce Pozdravení slunci, vydané
v pražském Melantrichu v roce 1937, komponované však pĜevážnČ
právČ v prĤbČhu máchovského roku 1936, nalezneme báseĖ nazvanou jednoduše Mácha:
Dost, poutníku, pod oblohou tvé hvČzdné Ĝeþi
cest pro krok mĤj i pro všechny, kdo tobČ svČdþí,
dost jinochovi zjevil jsi, by pĜimísenu k slinám
chuĢ sudby rodné v ústech mČl, však toužil jinam,
by cesty dČtí pĜes luka a nad obilím hvČzda
dál vedly v oblast blednoucí, jež na svČtČ se nezdá,
by zdrcen krásou ztrát muž hledat vyšel vznícen,
znaje jen krokĤ tíž, jen sen, jen pĜímČrĤ tvých svícen
na nebi mluvy tvé, jež pĜeklenula zem.
NevidČt tváĜe tvé, však dost, že v nebezpeþí
jsi rĤží vyšlehl þi tĜeskl slov tvých meþi,
slov štČstí nesmírné na vlnČ dechu nesa,
tys blízek, blízek nám, jimž z jedné strany tesá
mír oblak mramor svĤj, však z druhé pole hnátĤ
a pole lebeþná pohltit hrozí jabloĖ, klas a mátu,
jimž vČnem drsnost let a jazyk plamen nahý
plápolat nepĜestává, vzpurnČ, bez rozvahy,
však sravedlno tají v žáru svém.

Jde o text pozoruhodný z nČkolika hledisek. Tím nejmarkantnČjším je bezesporu vĤle k tvárnému experimentu, která je v textu patrná.
Na jedné stranČ jde o básníka, který byl v této dobČ již obecnČ pĜiþí(21) Jan Zahradníþek, O K. H. Máchovi, „Literární noviny“, 5 (1931) 8, s. 2; též
in Id., Dílo, III. Oslice Balaamova, Ježíškova košilka, Paralipomena. Edd. M. Trávníþek, R. Zejda. ýeský spisovatel, Praha 1995, s. 109.
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tán k tradicionalistické, katolicky založené vČtvi moderní þeské poezie. Na druhé stranČ jde také o básníka, pro nČhož je pĜíznaþná snaha
hledat nové zpĤsoby pro vyjádĜení vztahĤ, hledisek a postojĤ, jako
jsou pokora, patos, ale také bezprostĜednost, citovost apod. PrávČ dvousloková báseĖ Mácha jako by byla koncentrátem tČchto snah. Na pozadí máchovského motivu poutníka a obrazu tvĤrce, jehož tváĜ neznáme, ale jehož dílo prorĤstá zcela naším vČdomím, zde Zahradníþek
vyjadĜuje jednak úzkou vazbu k máchovské inspiraci, zároveĖ však
svoji bezprostĜední vazbu k tématĤm životního zrání, pĜelomu, vztahu
k rodné zemi, k Ĝeþi, k bipolaritČ a rozlomenosti lidského života, zároveĖ však také k vČþné touze o scelení, vyváženosti a harmonii, v níž
se zcela jednoznaþnČ odráží touha po Ĝádu, uspoĜádanosti svČta a života. Zahradníþkova skladba také odráží pokus spojit témata výsostnČ
obecná, související se základními existenciály jako jsou život, smrt,
zrození, zánik, s tématy intimními, což souvisí s básníkovou snahou
vyrovnat se s formulemi patosu, který by obsáhl celek a pĜitom nezpochybnil jemnou senzitivu v pohledu na život a jeho promČny. Tato
tendence souvisí se soudobým Zahradníþkovým hledáním formátu
pro aktuální nábožensky založenou lyriku, která odráží abstraktní, nábožensky motivovaná témata stejnČ jako živou básnickou zkušenost,
opĜenou o prchavý pocit. Pozoruhodná je rovnČž rytmická osnova této
básnČ, kde se – opČt pro Zahradníþkovu dobovou poetiku pĜíznaþnČ –
snoubí rĤznorodé tendence v základním metrickém a rýmovém schématu. Výchozí rýmovou strukturou je sdružený rým, prolomený na
závČr sloky rýmovou odchylkou, která se ale na konci další sloky usouvztažĖuje zvukovČ analogickým rýmem, což je charakteristický
pokus harmonizovat disharmonickou polohu a docílit sugesce souladu vyššího Ĝádu. ZároveĖ tu je pĜíznaþná práce s metrickou osnovou,
kdy dominantní tĜináctislabiþný verš, který je zejména ve druhé ze
strof jednoznaþnČ alexandrinského typu, kolísá jednak z hlediska metrického, jednak z hlediska slabiþného, kdy výchozí tĜináctislabiþný
celek pĜerĤstá do patnácti až sedmnáctislabiþného daktylského verše,
což ovšem není nic jiného než pokus o tvorbu specifické þeské sylabotónické realizace hexametru. PrávČ zde je možné vidČt jednoznaþné
pĜihlášení Zahradníþka k máchovskému tvĤrþímu experimentu pĜi tvorbČ jambu, který zcela neoþekávanČ v Máji vyrostl z rafinovaného a
dobovČ neobvyklého uspoĜádání daktylotrochejského verše a jeho vý-
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raznČ rytmicky zatížených jednoslabiþných závČrĤ a stal se posléze
jednou z nejvyužívanČjších norem pro realizaci þeského jambu. Je ale
také pĜíznaþné, že Zahradníþek nevyužívá, jako Ĝada jeho tehdejších
básnických souputníkĤ, aluzivní formy pro pĜipomenutí této jambické
formule (což bylo dobovČ þetným zpĤsobem pĜihlášení se k Máchovi), ale jde zcela v duchu máchovské odvahy k dalším nesamozĜejmým formálním experimentĤm, které však nezastírají vztah k experimentální odvaze romantického básníka.
U Zahradníþkova mladšího, ovšem v druhé polovinČ 30. let tomuto básníkovi velice blízkého tvĤrce – Františka Hrubína, se setkáme
ještČ s další rovinou básnického uchopení máchovské tradice. Ve stejném roce, kdy vyšlo Zahradníþkovo Pozdravení slunci, vydává Hrubín sbírku ZemČ po polednách, v níž najdeme báseĖ TváĜ bez podoby,
doprovázenou podtitulem 1836-1936 otištČnou v dubnu 1936 v „Listech pro umČní a kritiku“, a také báseĖ Básníkova smrt, která byla pĤvodnČ otištČna v létČ 1936 v „Právu lidu“ pod názvem K.H.M., poté
v þasopise „Kvart“ s drobnými obmČnami pod titulem Karel Hynek
Mácha:
[…] Co strun, jež vítr zasáh, kvílí,
co pĜešlo tváĜí bez podob
v noc, kterou hvČzdy vykropily,
v tu noc tak stejnou za všech dob,
co nebes táhnoucích sem znova
tíhou mi nadlehþuje hrob –
kolikrát noha poutníkova
jen stínem vešla do mých stop!
(TváĜ bez podoby, 1836-1936)
[…] a prudce stanul jez
a slunce z ramen stĜás
až v kostech vichr dnes
tmu rozsvítil a zhas,
na pláštích nocí mých
nenašel ani kaz
a stehy bleskĤ z nich
vytrhal vzteklý þas!
(Básníkova smrt)
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Oba texty, z nichž uvádím pro pĜíklad jen výĖatky, se velice výraznČ vztahují k máchovskému jubileu a oba rovnČž svébytným zpĤsobem zpracovávají þetné máchovské podnČty. Zejména u druhé z básní je charakteristická ona pĜímá rytmická vazba na šestistopý máchovský jamb s rytmicky pĜízvuþnými jednoslabiþnými slovy na konci verše, což pĜipomíná jednu z nejrozšíĜenČjších forem rytmické máchovské aluze v þeské poezii této doby. V básni TváĜ bez podoby naopak
zaujme Zahradníþkovi blízký motiv absentující tváĜe, tedy obraz zmizelé (þi pomíjivé) identity, která se ovšem v HrubínovČ básnické pĜedstavČ promČĖuje do vize pospolitosti anonymních životĤ, které se ve
zvláštním, bezmála mystickém souruþenství podílejí na tvorbČ skuteþné tváĜe svČta a podmiĖují tím tak i pozici a život básníka samotného, který – aþ sám a jedineþný – stává se svČdkem obecného souruþenství ve smyslu tvĤrþím i životním. Podstatné je však, jak tuto výchozí významovou pozici Hrubín, tento (Šaldovými slovy Ĝeþeno)
„mámivý melodik“, modeluje zcela v duchu své jedineþné poetiky,
velice jemnČ pracující s „hudbou slov“, þili specifickými eufonickými variacemi, s jemnými významovými odstíny tČlesnosti a smyslovosti, které mají u Hrubína vždy pĜídech zvláštního zduchovnČlého
utkvČní a setrvávání. PrávČ tato pĜiznaná vazba k Máchovi nyní zcela
zĜetelnČ ukazuje klíþovou vazbu Hrubínovy poezie k máchovské imaginaci, ale také sílu jejího specifického a umČlecky jedineþného využití.
Posledním z naší pĜehlídky generaþnČ spĜíznČných básníkĤ máchovského roku 1936 je Vladimír Holan. Lze Ĝíci, že Holan byl ze své generace tím, kdo se nikoli publicisticky, ale básnicky nejvíce k tématu
KHM navracel, a to jak formou pĜímých a nepĜímých aluzí, tak explicitnČ pojmenovanými básnČmi, jejichž tituly pĜímo k tČmto opakovaným, ale vždy jiným návratĤm poukazují. V roce 1937, ve sbírce Kameni, pĜicházíš…, pĤjde o báseĖ s lapidárním titulem K.H.M. V ZáĜí
1938 nalezneme báseĖ Návrat MáchĤv, v básnické knize Bez názvu,
vydané v roce 1963, obsahující však verše z let 1939-1942, nalezneme báseĖ U hrobu K. H. Máchy a posléze pak báseĖ o tĜech oddílech
A znovu Vám – Karle Hynku Mácho!, kterou nalezneme v souboru Na
sotnách z roku 1967. Kontinuálnost návratĤ pĜedstavuje souvislou,
vysoce zosobnČnou básnickou výzvu, kterou Holan v Máchovi spatĜoval. Dokládá to nejen þetnost jeho básnických návratĤ k tématu, ale
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také napĜíklad korespondence, kterou Holan vedl s máchovským badatelem OldĜich Králíkem zejména v dobČ komunistické brutality 50.
let, kdy þetné komentáĜe Králíkova máchologického bádání ze strany
Holanovy a naopak badatelovy kongeniální, pĜesto kritické interpretace pĜítelova básnického úsilí na téma Mácha vymezovaly úzký prostor intimní svobody a odkazovaly na jedineþný zdroj síly v beznadČjném þase.
Jednalo se právČ o onu heroizaci Máchova básnického postoje, která byla Holanovi zdrojem obdivu a inspirace, jak dokládá napĜíklad
báseĖ K.H.M.:
Teć rvou se o prapor… Však tys byl nČkdo jiný
a nebyls v jaru, ani v jeseni,
když magnetem svých parohĤ pĜitáhne jelen siný
rzivé železo hájĤ zpoza tĜesení.
A nechtČls dotknutí z výše melancholie stále
lišit od prstu na hlínČ, jenž, chmurnČ opojen,
se chvČl… VždyĢ pamČĢ sahá, vzpomínka jí ale
utíná ruce, slyšíc na krev jen.
Ta ovšem znívala v noc pĜídavnou asi tak jako prudkou
a bila na tvĤj knižnČ rozevĜený sluch
a rostla v nový obraz – za pohnutkou
v zatáþce vesmíru povalit slovo BĤh
Byl tvrdý!… Vlna, jíž jsi trysknouti dal z jeho skály,
smetla pĜedevším tebe… ale do vzniku,
odkud se vČþnČ vracíš, jako se vČþnČ valí
poezie, šumící jeskynČmi slovníku.

ZvláštČ v HolanovČ podání bychom si tČžko dokázali pĜedstavit
mámivá hrubínovská echa a rezonance na pozadí máchovské básnické Ĝeþi. Holan je tváĜí v tváĜ máchovskému tématu velice osobitý,
nezávislý, dokonce bychom mohli Ĝíci, že pokud by báseĖ nebyla nazvána K.H.M., tuto vazbu bychom snad ani nedomysleli. Ale právČ v
tom spoþívá jádro jedineþného holanovského postoje. Zastavení s Máchou pĜedstavuje u Holana vždy jedineþné zastavení a koncentraci nad
smyslem a posláním své vlastní poetiky. VšimnČme si, kolik Holanových klíþových motivĤ, témat, specifických stylistických obrazĤ a zejména jaká koncentrace jedineþného obrazného pojmenování je v bá-
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sni pĜedstavena. Jde zejména o zabstraktĖování pĜírodních motivĤ a
symbolizaci tČlesných gest a postojĤ, dialogický charakter básnČ, hru
s valencí sloves, významové pĜesahy, nedoĜeþení, paradoxnost, stejnČ
jako o lexikální a významový arzenál motivĤ jako jeskynČ slov(níku),
lov slova a další. Klíþovým tématem se ale u všech Holanových setkání s Máchou stává úvaha nad situací básníka v tomto svČtČ. Tázání
nad smyslem básnické existence, reflexe role básníka ve svČtČ, který
jako by už nepotĜeboval poezie. Zejména však jde o neustálé zvažování svých vlastních tvĤrþích východisek. Ve zmiĖované básni z druhé
poloviny 60. let A znovu Vám – Karle Hynku Mácho!, v její tĜetí, závČreþné pasáži, Holan napíše:
[…] A že se bojíme… Že se bojíme
vnitĜních obrazĤ jen proto,
že nejhlubší smyslností dojdou tvarĤ
a že ve tvarech je skonþen rĤst.
Slyším, jak smrt žere Ĝev duše.

Tato pozdní holanovská meditace nad základními existenciálními
východisky života a mezníky tvĤrþího postupu, gradovaná obrazem
triumfující bestiálnČ, démonicky založené smrti, po více než pĤlstoletí
vrací do hry Šaldovo máchovské resumé z roku 1913: „Velikost Máchova jest a bude již, že byl stateþný a silný i v zoufalství: nezavíral
oþí pĜed rozpory nitra a svČta, života a touhy, skuteþnosti a ideálu; neumenšoval jich umČle, nebarvil na rĤžovo, co bylo þerné […]; neklamal sebe a neklamal druhých“.
V tomto okamžiku je možné náš exkurz do máchovských 30. let ukonþit. Doufám, že i z omezeného generaþního vzorku vyplývá zĜetelnČ, þí tedy byl Mácha v této dobČ a jakou roli sehrávalo máchovské
dČdictví v kontextu dobové tvorby. Boj o „svého“ Máchu nemČl vítČze. Ukazuje se, že extravagantní a provokativní surrealistické gesto
jen zdĤraznilo tendenci, vlastní celé dobové þeské poezii: každý z velkých básníkĤ, a to napĜíþ generacemi, vytČžil z Máchova díla pĜesnČ
to, co bylo urþující pro formování jeho vlastního díla. Máchovské motivy tak sloužily jako dobrovolnČ nastavované zrcadlo osobitým umČleckým postupĤm a umČleckým i obþanským postojĤm každého z tvĤrcĤ. Tato perspektiva se zúroþila zvláštČ v nelehké dobČ, která v podo-
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bČ okupace, druhé svČtové války a pováleþného komunistického teroru þeskou poezii a celý národ þekala.22
RIASSUNTO
Nella prima metà del Novecento si sono susseguite diverse letture critiche e opere poetiche che hanno accolto e rielaborato l’eredità máchiana, a partire dal fondamentale
intervento di F. X. Šalda (Karel Hynek Mácha a jeho dČdictví, in Duše a dílo, 1913),
da cui emerge un’immagine eroica di Mácha che, “coraggioso e forte nella disperazione”, affronta il dissidio tra realtà e interiorità senza ingannare né se stesso né gli altri a
proposito della tragicità della condizione umana. Accanto ai progetti di riedizione e
commento delle opere máchiane (A. Novák, V. Jirát, O. Fischer), un sostanziale apporto al dibattito critico fu offerto dalle raccolte di studi promosse dal gruppo surrealista (Ani labuĢ, ani LĤna, a cura di V. Nezval, 1936) e dal Circolo Linguistico di Praga (Torzo a tajemství Máchova díla, a cura di J. MukaĜovský, 1938) e successivamente dall’analisi dei motivi filosofici nella produzione máchiana portata avanti da J. Patoþka in Symbol zemČ u K. H. Máchy (1944). Con la crescente pressione della minaccia nazista, inoltre, la riflessione sull’opera del poeta romantico non rappresentò soltanto un’occasione per tracciare l’evoluzione della lirica ceca moderna, ma contribuì a
formare immagini significative per la resistenza culturale ceca.
L’indagine dei molteplici echi máchiani si concentra sul 1936, anno del centesimo anniversario della morte del poeta, e sulla generazione di poeti nati tra il 1900 e
il 1910. L’A. prende in esame in particolare il culto surrealista di Mácha, sottratto con
intento provocatore all’interpretazione nazionalista e borghese non solo attraverso una
poesia ricca di suggestive immagini máchiane, riproposte in forma di collage di associazioni oniriche, come in Hrob Karal Hynka Máchy di K. Biebl, ma anche sulla
base dell’elaborazione teorica di K. Teige, espressa nel saggio Revoluþní romantik
Karel Hynek Mácha. Con la raccolta Máchovské variace, J. Hora (di cui si considera
in particolare il componimento numero XIII) rivisita alcuni motivi di Maggio, quali
il pellegrino, il prigioniero e la luna, per interrogarsi sul ruolo del poeta nella società
contemporanea. MáchĤv Máj di J. Seifert richiama invece memorie infantili introducendo con tono nostalgico il tema dello scorrere del tempo. Ossimori, esclamazioni e
figure máchiane si fondono con gli interrogativi caratteristici della poetica di F. Halas
nei versi della poesia K. H. M., dove si intrecciano il Nulla e il destino dell’uomo. La
lingua poetica e la sperimentazione formale avvicinano J. Zahradníþek all’autore di
Maggio nel componimento a lui intitolato (Mácha), dove il tentativo di unire temi e(22) Tato studie vznikla v rámci projektu “Výzkum modelĤ reprezetací v literárních diskurzech” (OPVKCZ.1.07/2.3.00/20.0125), spolufinancovaného Evropských
sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské republiky.
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sistenziali e intimi si riflette nella ricerca di ordine e immediatezza per esprimere una
rinnovata sensibilità artistica e umana. Se in TváĜ bez podoby F. Hrubín ripropone il
motivo dell’identità perduta, di Básníkova smrt colpisce innanzitutto l’assetto ritmicofonico di matrice giambica, con elementi monosillabici posti a fine verso, una delle
forme di allusione máchiana più diffuse nella lirica ceca dell’epoca. Riguardo a V.
Holan, si evidenzia infine l’evolversi dell’ispirazione máchiana nell’arco della sua
produzione poetica attraverso l’accostamento di K. H. M. e del più tardo A znovu Vám
– Karle Hynku Mácho! (1967). L’ammirazione per Mácha, simbolo della grandezza
del genio artistico in un mondo che crede di non avere più bisogno di poesia, si traduce in un continuo ritorno alla ދfonte ތche non coinvolge il solo Holan: ciascuno degli
autori citati ha infatti attinto all’opera e alla vita di Mácha per definire e indirizzare
la propria attività creativa.

