Ricerche slavistiche 11 (57) 2013: 227-249

JIěÍ PELÁN
MÁCHOVA HISTORICKÁ PRÓZA

Máchovy historické prózy pĜedstavují velice originální variantu narativního využití historického materiálu. K lepšímu pochopení jejich specifiky mĤže dobĜe posloužit srovnání s typem historické prózy, který
vypracoval Alessandro Manzoni ve svých Snoubencích.
Jak známo, Manzoni pokládal za základní problém historického
žánru otázku, jak zacházet s tzv. „vero d’invenzione“ a „vero storico“.
V pojednání, jež tomuto problému vČnoval – ve spise Del romanzo
storico e del romanzo d’invenzione (napsáno 1828-31 a vydáno 1850)
– se dosti jednoznaþnČ vyslovil pro rozlišení obou kategorií a proti jejich míšení. Otázka ho trápila už nad jeho historickými dramaty z pĜelomu desátých a dvacátých let: nad tragédií Il conte di Carmagnola,
kde je podíl dramatické invence vskutku nevelký a jež je z jistého pohledu pouze ilustrací historické teze vyložené v pĜipojeném pojednání, a nad tragédií Adelchi. V pĜípadČ Adelchiho je podíl volné fabulace
naopak znaþný – a Croce právem zahlédl v protagonistech tohoto dramatu zárodek shakespearovských charakterĤ –, Manzoni mČl však
pĜíznaþnČ pocit, že tu pĜíliš popustil uzdu své fantazii právČ na úkor
historických faktĤ. Také ve Snoubencích (1827) cítíme vČdomou snahu o oddČlení básnické fikce a historické fakticity, snahu, jež je neustále zviditelĖována autorským komentáĜem a širokými historickými
exkurzy. Goethovi, který o románČ obšírnČ hovoĜil s Eckermannem,
se tato snaha nezpronevČĜit se historické pravdČ zdála pĜemrštČná a
mČl za to, že román zatČžuje a poškozuje. Ze všech Manzoniho prohlášení nicménČ vyplývá, že pro nČho platilo, že básnická invence („la
poesia“) se musí podĜídit vČcné pravdivosti, „verità di fatto“. A v dopise Tommaseovi ze dne 13. srpna 1833 dokonce hovoĜí o tom, že vytváĜení „componimenti misti di storia e d’invenzione“ se mu nyní jeví jako cosi, pro co není žádné rozumné pravidlo a co je svým zpĤsobem nemožné. Soudí, že „l’assunto stesso sia contradditorio, sia un
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tentativo non riuscibile di dare una forma una a due materie necessariamente disformi“.1
Manzoniho pochybnosti byly v italském prostĜedí široce sdíleny,
jak je patrné z reakcí na vydání SnoubencĤ v roce 1827. Také pro Parida Zajottiho, který uvažoval o žánru historického románu na stránkách þasopisu „Biblioteca italiana“ v záĜí-Ĝíjnu 1827, je beletrizace historie chybnou operací: „Se la storia, deviando dal suo sacro istituto,
si fa narratrice di favole, noi diciam ch’ella è falsa“.2 Podle Zajottiho
se takovým postupem prohĜešil už mistr všech tvĤrcĤ historických románĤ Walter Scott, a to v dílech, kde „personaggi già celebri nella
storia sono argomento della narrazione, e questa va mischiando i privati avvenimenti ai pubblici casi. Tale è il Wawerley, tale il Woodstock e i Puritani, e l’Abate, e Quintino Durward, e quasi tutti gli stupendi lavori del romanziero scozzese.“ U Scotta nicménČ nachází Zajotti ještČ jiný model historického románu, v nČmž je historický rámec pouhou záminkou k evokaci místního koloritu: „[…] diede l’esempio d’un’altra maniera di romanzi che noi aspettando un nome più
esatto chiameremo descrittivi. La sposa di Lammermoor, Le acque di
San Ronano, l’Antiquario, l’Astrologo, e quasi tutto l’Ivanhoe appartengono a questa classe affatto distinta“.3 První typ, mísící historii s fabulaþní invencí, Zajotti odmítá, druhý, kdy je historie jen pozadím þirého romaneskna, pĜijímá:
Altro è il ripeterci con dannose variazioni i fatti che furono già tema
agli storici, ed altro è portare un´azione immaginaria in un tempo ed
in un paese determinato, e renderla più evidente colla fedele descrizione dei costumi e dei luoghi. Tutto il biasimo che a quel primo intendimento debb´essere inflitto, si converte in lode per questo secondo […].4

Onen románový typ, jejž Manzoni uskuteþnil v praxi a zpochybnil
in theoria – typ, v nČmž je narativní invence podĜízena vyššímu cíli,
pokud možno vČrné rekonstrukci historické skuteþnosti –, se nicménČ
(1) Cituje Cesare Segre in Alessandro Manzoni: il continuum storico, l’intreccio
e il destinatario, in Id., Notizie dalla crisi. Einaudi, Torino 1993, s. 144.
(2) Paride Zajotti, Polemiche letterarie. Ed. R. Turchi. Liviana, Padova 1982, s. 183.
(3) Tamtéž.
(4) Tamtéž, s. 200-201.

Máchova historická próza

229

prosadil, a to do té míry, že dnes pro nás pĜedstavuje žánrové paradigma. Je-li pro nás onen amalgám fikce a historie, který Manzoni pĜedložil þtenáĜské veĜejnosti, plnČ pĜijatelný, je tomu tak jistČ proto, že
reprezentativní historické romány 19. století (Bulwer Lytton, Dumas,
Sienkiewicz, Jirásek, Winter) opakují právČ Manzoniho Ĝešení. Manzoniho román – ve své dobČ mimoĜádnČ inovativní – se nám tak dnes
jeví jako bezchybná realizace standardního modelu.
Základní formuli tohoto úspČšného Ĝešení ovšem našel Manzoni
už u Waltera Scotta, v onČch románech, kde se v popĜedí scény nacházejí postavy, jež jsou smyšlené, ale dobovČ typické, a teprve v druhém plánu se vyskytují postavy, o nichž mluví i historie. ObČ pásma
pĜirozenČ umožĖují historicky fundovanou drobnokresbu, popĜípadČ
historizující exkurzy. Volba „typických“ protagonistĤ, kteĜí jsou zasazováni do „typických“ historických situací, pak vede k pĜekonání romantických schémat a otevírá cestu realistické zobrazovací metodČ.
Odtud také dlouhý dech tohoto žánrového modelu: témČĜ nezkorigovaný ho mohla pĜevzít pozitivisto-realistická beletrie druhé poloviny
19. století.
AutentiþtČji romantický model historického románu doporuþovaný
Zajottim – román, v nČmž historická fakta tvoĜí pouze rámec þi kolorit svobodné invenci – se naopak ukázal jako dobovČ podmínČný. Rozumíme-li jeho charakteristikám dobĜe, pak vzorovou podobou takového románového typu by mohly být nČkteré nČmecké romantické evokace stĜedovČku, jako je napĜíklad NovalisĤv Heinrich von Ofterdingen nebo nČkteré prózy Tieckovy, Arnimovy þi Fouquého.
Italská debata o historickém románu vytváĜí velmi zajímavé pozadí pro posouzení Máchových historických próz. S manzoniovským5
modelem nemají mnoho spoleþného, zĜetelnČ míĜí k typu romantické
evokace. V této perspektivČ jsou pak Máchovy historické prózy spíše
návratem pĜed Waltera Scotta (a pĜed Manzoniho).
I na tomto starším pozadí je však ve skuteþnosti jejich originalita
znaþná a vykazují Ĝadu specifických momentĤ.
Jak známo, Mácha poþátkem tĜicátých let pracoval na románu Kat.
MČl sestávat ze þtyĜ nebo pČti þástí („povídek“ podle Máchy).6 Nap(5) Jméno Manzoni Mácha znal: v jeho zápisnících figuruje þtyĜikrát.
(6) Karel Hynek Mácha, Doslov ke KĜivokladu, in Id., Próza. Ed. K. Janský, R.
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sal však pouze nČkolikastránkové fragmenty Valdek a KarlĤv tejn (k
této próze se pĜimyká i ranČjší zlomek Viasil Viasiloviþ) a rozsáhlejší
KĜivoklad (ten byl také jediný za Máchova života publikován, v KvČtech þeských v þ. 8-13, vycházejících od 20. února do 27. bĜezna 1834).
Sabina pak otiskl v Úvodu povahopisném plány ke dvČma rozepsaným „povídkám“ – k Valdeku a ke Karlovu tejnu – a plán ke þtvrté
zamýšlené þásti, nazvané Vyšehrad.7
Co je na tČchto zlomcích pozoruhodné, je epický rozvrh díla. Pokud by bylo realizováno v zamýšleném rozsahu, vznikla by velice
ambiciózní románová freska. ýeské historické prózy, jež vznikly do
tohoto data, jsou pĜevážnČ kratšího rázu: pĜipomeĖme povídky Jana
JindĜicha Marka v Jarých fialkách aneb PĜíbČzích a povídkách z dávných i nynČjších dob (1823), Novotného ObČĢ (1824), KlicperĤv Toþník (1828)8 þi Tylovu Svatbu na SiónČ (1934). MáchĤv rozvrh však
svČdþí o tom, že mu tanula na mysli výpravná epopej, pro niž nemČl
k dispozici žádný vzor nejen v þeské, ale vlastnČ ani v nČmecké historické próze.
Myšlenka velké románové fresky na dČjinné téma nicménČ byla
v této dobČ na spadnutí: na stejném historickém materiálu, jaký zvolil
SkĜeþek, K. DvoĜák. SNKLU, Praha 1961, s. 55.
(7) Chronologie vzniku jednotlivých textĤ je podle Karla DvoĜáka, Karla Janského
a Rudolfa SkĜeþka, editorĤ kritického vydání K. H. Mácha, Próza…, cit. vyd., následující: Viasil Viasiloviþ (patrnČ 1831), Plán k Valdeku, Valdek, KarlĤv tejn, Plán k
Vyšehradu, Plán ku Karlovu tejnu, KĜivoklad. – OldĜich Králík, který systematicky
provČĜoval svou hypotézu o SabinovČ manipulaci s Máchovými texty, vyjádĜil podezĜení, že rovnČž nepublikované zlomky Kata (tj. vše s výjimkou KĜivokladu) jsou dílem Sabinovým (OldĜich Králík, MáchĤv Kat. PĜíspČvek k diskusi, in AUPO. Philologica, 1. Praha 1960, s. 95-106). Tyto zlomky se nicménČ dochovaly v podobČ autografĤ. Na první pohled je oprávnČnČjší podezĜení na neautenticitu PlánĤ, jež jsou dochovány pouze v SabinovČ Úvodu povahopisném z roku 1845. Michal Charypar, který
se vyslovuje k této otázce ve studii Kat, in Máchovské interpretace. FFUK, Praha
2011, s. 139, Králíkovu hypotézu odmítá: pĜipomíná, že Sabina v prĤvodním textu
vyjadĜuje rozpaky nad heslovitostí plánu (je „tak struþný […], že se dle nČho docela
nic o obsahu, a vyvedení souditi nedá“) a že vlastní Sabinovy Obrazy, aþ inspirované
Máchovými fragmenty, jsou na nich nakonec nezávislé. Jeho argumentaci pokládáme za pĜesvČdþivou. Naše následující analýza ostatnČ dokládá, že všechny tyto texty
vycházejí z jednoho materiálového zdroje (Hájkovy Kroniky) a pracují s relativnČ jednotnými konstrukþními prvky.
(8) Srov. Felix Vodiþka, Poþátky krásné prózy novoþeské. Melantrich, Praha 1948,
s. 262nn.
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Mácha, se ji pokusil realizovat nČmecký píšící pražský rodák Karel
Herloš (Herloßsohn) v ĜadČ románĤ z husitské doby Die fünfhundert
vom Blanik (1826), Der letzte Taborit (1834) a Die Hussiten oder Böhmen von 1414-1424 (1841).9 Pod pĜímým vlivem Máchových fragmentĤ zaþala vznikat také od roku 1844 otiskovaná série Sabinových
historických povídek o Žižkovi Obrazy ze XIV. a XV. vČku, projekt,
který byl pĤvodnČ rovnČž koncipován jako rozsáhlý román pod titulem Husité.10 Sabina ovšem už znal takové vzory, jako byl Sue nebo
Soulié. A nelze nevidČt, že i složitá narativní osnova Máchova projektu míĜí stejným smČrem – smČrem þtenáĜsky vdČþných rozlehlých historizujících románĤ. Knihkupec Neureutter, který nabízel podle Sabinova svČdectví za dopsání románu nadstandardní honoráĜ, mČl nespornČ dobrý komerþní instinkt.11
Narativní materiál Máchových próz, navleþen na nit historické chronologie, vypadá následovnČ:
KĜivoklad:
Próza líþí zajetí krále Václava IV. jehož strĤjci jsou pražští mČšĢané a
þeská šlechta. Král je vČznČn na KĜivokladu, podaĜí se mu však uprchnout a vrátit se na Vyšehrad. Král je „asi tĜicetiletý“:12 dČj je tedy situován – jak vyplývá i z dalšího þasového údaje v textu – do doby krátce po roce 1391.13
ÚstĜedními postavami KĜivokladu jsou Václav IV. a jeho kat. Vystupuje tu však až pĜekvapivČ rozsáhlý personál dalších aktérĤ, vesmČs fiktivních. BezdČþnými svČdky Václavovy potupné cesty na KĜivoklát jsou dva dĜevorubci („chatrþníci“) – starý Jaroš a mladý Stivín
(9) Srov. Zuzana Urválková, Dvojlomné zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v þeském literárním kontextu. Arsci, Praha 2009, s. 63nn.
(10) Srov. Michal Charypar, Dvakrát k problematice autorství u Karla Sabiny,
„Slovo a smysl“, 1 (2004), s. 112-123.
(11) Karel Sabina, Novellistika a romanopisectví þeské doby novČjší, in Id., Literární podobizny, I. Ed. Jan Thon. J. Laichter, Praha 1912, s. 454.
(12) Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 12.
(13) Pokud jde o historická fakta, v textu rezonuje epizoda Václavova zajetí panskou jednotou, v jejímž þele stál moravský markrabČ Jošt. Tato epizoda se reálnČ odehrála od kvČtna do þervence 1394: Václav byl postupnČ vČznČn v pražské Bílé vČži,
v PĜíbČnicích u Tábora, na KrumlovČ a na hradČ Wildberg u Lince, nikoli na KĜivoklátČ. Srov. JiĜí SpČváþek, Václav IV. Svoboda, Praha 1986, s. 337nn.
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– a s nimi rozprávČjící Pražan DuchoĖ. Zajatého krále doprovázejí
„starec“ urþený za „nového hradního“, jeho syn a pacholek Honza
Nebojímse, rázovitá postava, jež se zĜítí ze skály, ale pád pĜežije a hyne teprve v závČru prózy rukou katovou. Na KĜivokladu je pĜijímá rytíĜ – „nynČjší hradní“ – a jeho synovec. V narativní konstrukci však
pĜísluší zvláštní role rytíĜovČ neteĜi MiládČ, dceĜi Jiroše z HradištČ,
jejž dal král v roce 1391 stít, a matce katova dítČte; ta také pomĤže
králi a katu k útČku a brzy nato umírá. Personál prózy doplĖují ještČ
JiĜík a OldĜich, Václavovi prĤvodci na útČku, vyšehradští zbrojnoši
JetĜich a Beneš a další kompars; v závČru se objeví Jan Hus – vedle
Václava jediná historická postava –, aby byl svČdkem katova žalu nad
smrtí Milády a vyslechl jeho životní pĜíbČh, z nČhož vyplývá, že kat
pochází z rodu PĜemyslovcĤ.
Druhou þástí románu mČl být podle Sabinova Úvodu povahopisného
Valdek. Z plánované prózy se dochoval pouze krátký zlomek. Rozmlouvají tu spolu dva pocestní kráþející pod Karlštejnem po bĜehu
Berounky ku Praze: uhlíĜ, tlaþící trakaĜ s uhlím, a „hutník z Komárova“. HovoĜí o situaci v Praze a královČ krutosti; zmínka o tom, že pĜed
deseti lety dal utopit Jana Nepomuckého,14 umožĖuje scénu datovat
do roku 1403. V rozhovoru se pĜipomíná, že král už nedlí na KarlštejnČ jako jeho „slavný otec“,15 že pĜeje více NČmcĤm než ýechĤm16 a
že z pánĤ se stali lapkové – jako napĜíklad starý Valdecký nebo již
potrestaný Markvart z Vartemberka.17 Dalším tématem hovoru je odboj þeských pánĤ: v té souvislosti je znovu pĜipomenuta poprava Jiroše z HradištČ.
Tento zlomek doplĖuje Plán otištČný Sabinou v Úvahu povahopisném.18 Skica reprodukovaná Sabinou pĜedstavuje velice složitou – a
(14) Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 58.
(15) Tamtéž.
(16) Tamtéž.
(17) Tamtéž, s. 58-59. Markvart z Vartemberka je znovu historická postava: pĜepadával žitavské a zhoĜelecké kupce, a když byl zajat královským vojskem, byl uvržen do vČzení, kde setrval témČĜ do smrti (1392). Srov. JiĜí SpČváþek, Václav IV, cit.
d., s. 201.
(18) Karel Sabina, Úvod povahopisný, in Id., Literární podobizny, I, cit. vyd., s.
76-78; též Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 289-290.
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ponČkud nepĜehlednou – syžetovou konstrukci s rozsáhlým personálem; v tom se nicménČ neliší od KĜivokladu. Zhruba jsou tu naþrtnuty
tyto dČjové linie:
Král Václav je zajat pány v BerounČ, poté co unikl za pomoci lazebnice Zuzany z pražského vČzení. ÚstĜedními postavami narativní osnovy jsou fiktivní postavy otce a syna Kopeckého a otce a syna PĜíbramského. Otcové Kopecký a PĜíbramský jsou v lese pĜepadeni Valdeckými a uvČznČni na Valdeku. Kopecký syn se vypraví jako poutník
na valdecký hrad, aby zjistil stav vČcí; poté táhne s Pražany na Valdek, kde se setkává s mladým PĜíbramským. Hrad je dobyt. PĜíbramský stĜelí po Valdeckém, jenž chce z hradeb skoþit i s dcerou Anežkou; smrtelnČ zranČn šípem PĜíbramského však padá sám do propasti.
Pod sesutou vČží umírají rovnČž oba otcové, Kopecký i PĜíbramský.
Kopecký syn se setkává s Anežkou, již si už v Praze zamiloval. Král
Václav, vysvobozen ve Vídni od rybáĜe, vypráví PĜíbramskému, jak
byl vČznČn a po útČku se zmocnil Vyšehradu. Kopecký se vyznává
Anežce ze své lásky, po jistých peripetiích je však sĢat na KarlovČ tejnČ. V plánovaném personálu pĜíbČhu se nachází také „hutník“, který
prozrazuje mladému PĜíbramskému jeho skuteþný pĤvod: je synem
Valdeckého – je tedy otcovrahem –, a jako novorozenČ byl na prosbu
matky, jež si nepĜála, aby se podobal svému otci, vymČnČn v kolébce
za syna starého PĜíbramského. Skuteþný syn PĜíbramského byl dán na
vychování bezdČtnému Kopeckému. Anežka, zdrcena zprávou o smrti
mladého Kopeckého, odchází do kláštera.
Zamýšlenou tĜetí þást nám zprostĜedkovává Plán k Vyšehradu,19 nerealizovaný ani fragmentárnČ:
ýasovČ jde o periodu od interdiktu nad Prahou (1409) ke smrti Václava IV. (1419). Z historicky doložených postav tu vystupují Hus –
nejprve v Praze, po interdiktu na Krakovci (zde se mČl znovu setkat
s katem) a nakonec v Kostnici – , Žižka a král Václav IV. Významnou
roli mČl v narativní osnovČ sehrát jistý „bláznivý ěepanský“: þte pražskému davu HusĤv list z Kostnice a posléze pĜedpovídá Husovu smrt;
nato je odvádČn do blázince a ukován do želez, kat ho pak ve vČzení
(19) Karel Sabina, Úvod povahopisný, cit. vyd., s. 78-79; též Karel Hynek Mácha,
Próza…, cit. vyd., s. 278-279.
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zavraždí. Poté co došlo k defenestraci pražských konšelĤ (1419), král
propadá vzteku a „s pČnou na vousích“ umírá. Kat hledí z hradeb na
hasnoucí svČtla Prahy a praví: „OpČt prázdný PĜemyslovcĤ trĤn.“ RybáĜ, nČkdejší osvoboditel Václava z vídeĖského vČzení, PĜíbramský a
„hutník“ odvážejí královu mrtvolu na Zbraslav, aby nebyla zneuctČna
Pražany.
ýtvrtou þást naznaþuje fragment KarlĤv tejn, plán ke Karlovu tejnu20
a raný fragment Viasil Viasiloviþ.
KarlĤv tejn je situován do doby po smrti Václava IV. (1419). Mladý Viasilíj (strýc Korybuta, litevského kandidáta na uprázdnČný trĤn)
stane na bĜehu proti Vyšehradu a hovoĜí zde se starcem katem. Kat Ĝíká: „PĜemyslovcĤ slavný v zapomenutí pĜišel rod, a toho z nich, který
ještČ žije, hrozí se i ten, kterému se koĜí“.21 Ze tmy se vynoĜí muž s dýkou, lekne se však ozbrojeného Viasilíje, vrhne se do Ĝeky a plave k Vyšehradu; slibuje nicménČ katovi pomstu (motiv není blíže dešifrován).
Kat zmiĖuje Bohdánu, Viasilíjovu lásku, a odchází na Zbraslav, „k hrobu pĜítele a krále mého“.22
V plánu otištČném Sabinou hovoĜí na Zbraslavi Viasil s katem, další
motivy pak rozvíjejí osudy Viasila, Johany a Bohdány, v závČru umírá Viasil i kat. Novou postavou je tu vĤdce PražanĤ Hedvík.
Tyto motivy jsou þásteþnČ rozepsány ve fragmentu Viasil Viasiloviþ, kde se úvodem shrnují dČje let 1419-1436 a zaþátek vyprávČní je
datován rokem 1422. Fragment se otevírá rozhovorem dvou pražských
mČšĢanĤ, Hory a Jana Hedvíka, kteĜí spolu s Korybutem a Viasilem
obléhají KarlĤv tejn, kam se uchýlili panští odpĤrci Korybutovy volby i s královskými insigniemi. Mezi obléhanými je stateþná bojovnice Johana, dcera Viléma z Bozkovic, karlštejnského kastelána; ta se
také v pĜestrojení úþastní karlštejnského poselstva, jež sjedná sedmidenní pĜímČĜí. Následuje retrospektiva: Viasil si inkognito zamiloval
Bohdánu, prosté dČvþe; ta však, když zjistila jeho vysoký pĤvod, ode(20) Karel Sabina, Úvod povahopisný, cit. vyd., s. 79-80; též Karel Hynek Mácha,
Próza…, cit. vyd., s. 292.
(21) Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 63. „Hrozí se i ten, kterému se koĜí“: patrnČ mínČn císaĜ Zikmund.
(22) Tamtéž, s. 64.

Máchova historická próza

235

šla do kláštera. PĜímČĜí je oslaveno na KarlštejnČ: Johana využije pĜíležitosti a vyzná Viasilovi lásku, on ji však odmítá a hovoĜí o své lásce k BohdánČ. PokoĜená Johana se s ním chce spoleþnČ vrhnout do
propasti, Viasil ji však silnou rukou zadrží. Nato se Johana vypravuje
Bohdánu zabít. Viasil vyhlíží Bohdánu pod oknem kláštera; vyslechne její stesky na svou marnou lásku a zavolá ji jménem; vtom však
Bodánu zasáhne Johanin šíp. Umírající Bohdána je pĜesvČdþena, že ji
postĜelil ten, kdo na ni zavolal. PĜi dalším souboji pod Karlovým Tejnem zajme Johana Hedvíka a dá jej zavČsit na trám pod stĜechou vČže.
Hedvík jí pomstychtivČ oznámí, že kdysi zabil její matku, a sám pĜeĜízne provaz, na nČmž visí.
Jak zĜejmo, v proponované podobČ jde vskutku o pozoruhodnČ rozlehlý obraz, poþítající s historií nČkolika desetiletí a bohatČ zalidnČný
pĜíslušníky rozmanitých spoleþenských vrstev, od „chatrþníkĤ“ a pacholkĤ pĜes mČšĢany k nejvyšší šlechtČ. Složitá narativní síĢ, jež z tČchto fragmentĤ vystupuje, ovšem pĜedstavuje pouhý první náþrt, dosud
narativnČ nevykrystalizovaný: jak vyplývá z citovaného Doslovu, Mácha nemČl ještČ po dopsání KĜivokladu jasno ani v tom, zda román
bude mít þtyĜi þi pČt þástí, a v plánu k Valdeku napĜíklad zcela chybí
figura kata. Úsilí o to, aby se tento narativní propletenec nerozpadl, je
však nepĜehlédnutelné: ve finále plánu k Vyšehradu se napĜíklad znovu objevují PĜíbramský a „hutník“, dvČ postavy z plánu k Valdeku, a
ústĜední motiv kata-posledního PĜemyslovce, prezentovaný v „úvodním“ KĜivokladu, se zĜetelnČ ozývá i ve „finálním“ KarlovČ tejnu.
Historicita tohoto obrazu je nicménČ zcela vratká: poskytla Máchovi pouze hrubou motivaci dČjových prvkĤ, jež vesmČs pocházejí
z arzenálu krajního romantismu (v linii gotický román – Schauerroman
– byronismus), a nČkolik atraktivních historických jmen (Václav IV.,
Hus, Žižka). Mácha nepochybnČ pĜíliš nepátral po „historické pravdČ“, jež tak ležela na srdci Manzonimu. Dílo, jež jedineþným zpĤsobem zpevnilo faktografickou bázi pohledu na þeské dČjiny, Palackého
DČjiny národu þeského, zaþalo vycházet – v pĤvodní, nČmecké verzi –
teprve v roce 1836, tedy v roce Máchovy smrti. Máchovým historickým pramenem byla, jak známo, Hájkova Kronika þeská z roku 1541,
témČĜ tĜi sta let staré historické vyprávČní, plné nepĜesností a þirých
výmyslĤ.
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Hájkova Kronika byla už ve své dobČ vnímána jako nepĜíliš vČrohodná; Daniel Adam z Veleslavína už tĜi desetiletí po jejím vydání
dosvČdþuje, že „mnozí z ýechuov“ soudili, že Hájek do svého vyprávČní „i básnivé vČci vmČšoval a vtrušoval“, omlouval ho nicménČ tím,
že pokud podle obecného mínČní Hájek „nČkteré básnivé a neužiteþné
rozprávky do své kroniky pĜimísil, mĤže býti, že v tom následoval poetuov, jichž obyþej jest, aby v svých verších potĜebná nauþení lidem
dávali, ale i k kratochvíli je vzbuzovali“.23 V letech 1761-’82 pak vydal Gelasius Dobner šest svazkĤ komentáĜĤ k latinskému pĜekladu Kroniky, poĜízenému jeho piaristickými spolubratĜími, a provedl zde drtivou kritiku Hájkových omylĤ a fabulací, jíž položil základy moderního historiografického bádání.
Mácha – podobnČ jako Klicpera – však na Hájka nedal dopustit:
podle Sabinova svČdectví pokládal Hájkovu kroniku za „nejpČknČjší
román þeský, aneb, chceme-li, nejladnČjší sbírku povídek“.24 SoudČ
podle této formulace, oceĖoval na Hájkovi právČ to, co dobnerovská
kritika pokládala za jeho nejvČtší slabiny: jeho fabulaþní talent, jeho
schopnost vyplnit historický þas stovkami živČ odvyprávČných historek. Novodobá kritika, která posuzuje žánrový statut Hájkovy kroniky
jako v podstatČ epický útvar, je v tomto ohledu s Máchou zajedno.25
Tam, kde se Mácha ve svých fragmentech snažil o historický kolorit, odvolával se témČĜ vždy na Hájka. Z Hájka má ve Valdeku vyprávČní o smrti Jana Nepomuckého,26 o VáclavovČ podpoĜe NČmcĤ27 i
výklad o lapkovi Markvartu z Vartemberka, jemuž mČli napravit hlavu Jan PabČnický, Kolovecký z BĜízy a Janek ze Šanova a proti nČmuž nakonec byli posláni s vojskem na Žleby, Rohožec a Zbiroh JiĜík
Mutina a MatČj Dobrovodský.28 Od Hájka pochází i pĜíbČh o tom, jak

(23) Cituje Jaroslav Kolár, Hájkova kronika a þeská kultura, in Václav Hájek z
Liboþan, Kronika þeská. Ed. J. Kolár. Odeon, Praha 1981, s. 11.
(24) Karel Sabina, Upomínka na K. Hynka Máchu (1858), in Id., Literární podobizny, I, cit. vyd. s. 128.
(25) Srov. Jaroslav Kolár, Hájkova kronika a þeská kultura, cit. d.
(26) Václav Hájek z Liboþan, Kronika þeská, cit. d., s. 469.
(27) Na ĜadČ míst, napĜ. tamtéž, s. 471.
(28) Tamtéž, s. 470-471; Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 58-59, všechna
tato jména pĜepisuje.
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prchajícího Václava pĜevezla pĜes Vltavu Zuzana lazebnice,29 a stejnČ
tak i novelistické vyprávČní o starém, chudém a nábožném rybáĜi Hansi
Grundelovi, který pomohl Václavovi k útČku z vČzení vídeĖského. U
Hájka našel Mácha Ĝadu svých postav, napĜíklad onoho ěepanského,
který mČl hrát význaþnou roli ve Vyšehradu,30 nebo Jiroše z HradištČ
zmiĖovaného v KĜivokladu.31
Všechny uvedené pĜíklady jsou pĜedevším svČdectvím, jak cílenČ
Mácha Hájka þetl a jak bezpeþnČ v nČm identifikoval místa s intenzivním epickým potenciálem.
Z Hájka ale pochází i inspirace postav, jež nemají pouze sugerovat dobový kolorit, ale jsou pro Máchu ústĜední. Platí to už pro titulního hrdinu, Václavova kata. Už u Hájka je to „kmotr kat“; tak se o nČm
hovoĜí v epizodČ, kdy za králem Václavem pĜicházejí dva kanovníci,
aby se otázali, proþ byl popraven Jan z Nepomuku: „I rozkázal je hned
vsazeti a vtom bez meškání poslal pro kmotra svého mistra popravného“.32 Dvojice král-kat se u Hájka vrací opakovanČ. Takto napĜíklad u nČho kat vystupuje na scénu po VáclavovČ úniku z vídeĖského
vČzení:
Král Vácslav také, jsa k štČstí navrácen, jiných v Praze konšeluov sobČ k libosti nasadiv, kterýž z nich se jemu nelíbil, pĜijeda pĜed jeho
domem s kmotrem svým, mistrem popravným, povolaje jeho kázal
jej tu hned na prahu domu jeho stíti, a to þastokrát þinil; žádný z mČšĢanĤv pražských, by i nejspravedlivČjší a nejlepší byl, pĜed ním bezpeþen nebyl. A nČkdy povolaje k sobČ nČkterého z pánuov neb z rytíĜuov na Vyšehrad buć na hrách anebo na staré pivo, a nČkdy zval do
láznČ, i dal jemu tam konec uþiniti.33

Pokud jde o krále Václava, jsou už u Hájka široce pĜedjaty charakteristiky, které Mácha posléze dotáhl, když pĜipsal Václavovi þetné
(29) Václav Hájek z Liboþan, Kronika þeská, cit. d., s. 484.
(30) Tamtéž, s. 535, 542-544. U Hájka je to knČz, který nejprve vyjme ostatky
svatých z monstrance a hodí je do záchodu, pak jako první dává pĜijímat pod obojí
zpĤsobou a nakonec se zblázní, pobíhá po mČstČ a seká kolem sebe meþem: „jednoho dne dvČ baby zabil a mnoho žen a mužuov zbil“. Umírá ukován v železech ve vČzení.
(31) Tamtéž, s. 479.
(32) Tamtéž, s. 482; srov. Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 10.
(33) Václav Hájek z Liboþan, Kronika þeská, cit. d., s. 489.
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negativní atributy („ukrutný“, „podivný“, lenivý, vášnivý, vzteklý, opilec). HájkĤv Václav je vĤbec pozoruhodná kreace, která potvrzuje
autorĤv v jádru novelistický talent. Je to rozporný charakter, poživaþný a prchlivý, ale pĜíležitostnČ i štČdrý a velkorysý, a Hájek mu vkládá do úst pozoruhodnČ ironické promluvy. Když je nČmeckými posly
dotazován, kdy pĜijde udČlat poĜádek v Ĝíši, odpovídá: „Kdyžkoli pĜijedem, brzo neb nebrzo, proto my Ĝíši na místČ jejím budeme moci naleznouti“.34 Svou zachránkyni Zuzanu lazebnici posadí vedle sebe za
stĤl a po veþeĜi jí Ĝekne: „PonČvadž si mnČ na cestČ tovaryškú byla a
pĜi veþeĜi se mnú za stolem sedČla, jest jistČ slušné, aby také této noci vedlé mého boku ležala“.35 Když je mu oznámeno, že „lid chudý
velikú tČžkost a kĜivdu trpí“, odpovídá: „Komu tČžko, aĢ povrže [komu je špatnČ od žaludku, aĢ se vyzvrací], a komu dušno, nechĢ kašle“.36 Když si pražští mČšĢané stČžují, že poté co dal kvĤli nepokojĤm odvézt svátosti na hrad Karlštejn, pĜišli o pĜíjmy z poutníkĤ, odpovídá: „JdČte najprvé k svým mistruom þeským do kolejí a optajte
se jich, kdo jest tu pajchu do nich vloudil, aby oni tĜí hlasuov žádostivi byli a NČmci aby jediný hlas mČli a skrze to všecky studenty z Prahy vyhnali, z kterýchž jste vy mnohem mČli vČtší užitky než z svátostí. I ponČvadž sú oni vám jeden neĜád uþinili, proþ bych já druhého
neuþinil […]“37 Tento ironický tón zaznívá i u krále Máchova: když
mu kat pĜiznává, že MiládČ, matce svého dítČte, popravil otce, Ĝíká:
„Tak ty tedy spláceti jsi chtČl jen dluh svĤj, dávaje dceĜi za otce syna“.38
Jak patrno, Hájek dodal Máchovi dlouhou Ĝadu motivĤ a jeho inspiraþní role je zcela zásadní. Je však tĜeba se ptát, jak Mácha s touto
inspirací naložil. Tato otázka znovu vrací Máchovy prózy do romantického kontextu.
Zcela máchovská je invence, s níž uþinil z obou z Hájka pĜejatých
postav temné, blíženecké figury, které jeví þitelné sadomasochistické
sklony, nicménČ jsou si trpce vČdomy svých provinČní. Václav oslo(34) Tamtéž, s. 477.
(35) Tamtéž, s. 484.
(36) Tamtéž, s. 508.
(37) Tamtéž, s. 520.
(38) Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 24.

Máchova historická próza

239

vuje kata „králi kate“ a kat oslovuje Václava „kate králi“.39 DuchoĖ o
nich v KĜivokladu hovoĜí takto:
Ráno král Václav, nebo jak jej Pražané jmenují, lenivý Václav, odsoudí, kdo se mu vinným být tĜeba jen zdá, v poledne jej kmotr sprovodí
meþem ze svČta, a uveþer prý oba dva pĜi sklenici vína pro zavraždČného bČdují a hoĜekují tak dlouho, až jazyku nelze pohybovati se a až
oba nadobro zpité na lĤžko roznesou.40

Jak kat, tak král Václav jsou dva pĜíkladní romantiþtí rozervanci,
nedocházející harmonie se svČtem. Václav se cítí vyobcován z lidské
pospolitosti, nepochopen a nemilován: „Mne milovati? Kdo mi rozumí? Ani já sám sobČ“.41 A také kat je osamČlý a zoufalý, vyhýbá se lidem a nevČĜí v Boha.42 Václav nenávidí svou královskou dĤstojnost,
protože právČ ta mu dává volnost ke zlým skutkĤm; kat nenávidí svĤj
nízký „podlý stav“, pro nČjž je jeho život zprznČn „ohavnými þiny“.43
Václav je rozumový typ, jedná však þasto v rozporu s vlastním úsudkem; kat je veden ve svých þinech svou obrazotvorností, jež mu staví
pĜed oþi sny jako skuteþnost.44 Základní osobnostní dispozice, v jádru
kladné, tak pravidelnČ v dĤsledku morální ochablosti a extrémních životních situací – ale také v dĤsledku tragické vyþlenČnosti z obce a
„nevíry“ – pervertují a zĤstávají skryty pod krvavými skutky obou
protagonistĤ.
NejoriginálnČjším Máchovým nápadem je však to, že uþinil z kata potomka posledního PĜemyslovce – vnuka Václava III., jenž „v první
mladosti co král uherský, ožralství i životu nepoĜádnému oddaný, z padlé
dívky zplodil otce mého“.45 To z nČho vytváĜí potenciálního soka svého blížence (a protichĤdce) krále Václava, ale také rozpolcenou bytost, která sní velký sen, a pĜitom exekucemi Václavových nepĜátel
– vykonávaných pĜemyslovským meþem – možná likviduje své pĜípadné spojence.46 Jak mu však pĜipomíná Jan Hus v závČru KĜivo(39) Tamtéž, s. 24.
(40) Tamtéž, s. 10.
(41) Tamtéž, s. 11.
(42) Tamtéž, s. 48.
(43) Tamtéž, s. 20.
(44) Tamtéž, s. 21.
(45) Tamtéž, s. 48.
(46) Viz Michal Charypar, Kat, cit. d., s. 142.
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kladu, cesta ke královské dĤstojnosti je pro nČho už nemožná, „dosáhnouti slávu otcĤ svých“ nelze. ýas PĜemyslovcĤ, pohĜbených ve zbraslavské kryptČ, pominul.
Ale také Václav – „král“ vČzeĖ, štvanec, který musí neustále bojovat o svĤj život, a pro nČhož je kat nejbližším pĜítelem – prožívá „konec þasĤ“. I v jeho pĜípadČ je þas slávy – spojený se jménem Václavova otce Karla IV. – nenávratnČ pryþ. Tato atmosféra pádu zahaluje
fragmentární pĜíbČhy do ossianovské atmosféry chmurného civilizaþního finále. Jde o konec dvou svČtĤ, pĜemyslovského i lucemburského. Tento smysl vyjadĜuje leitmotivické „Dobrou noc“, jež opakovanČ zaznívá z katových úst na královu adresu. Tak to také Mácha potvrdil Sabinovi:
,Ó králi, dobrou noc!‘ Což nepochopuješ, co v tom leží? Všeho že konec! Celý osud VáclavĤv že se již vyplĖovati poþíná. Den jeho že zašel – dlouhá noc že mu nastává, jemu i všemu, co zamýšlel. S tím
,dobrou noc‘ jsem chtČl vyznaþiti kus historie þeské, ukonþení celé
staré doby, kterážto na popraží nových pĜechodĤ stála.47

Jakkoli nelze Máchovi, þtenáĜi Hájka, pĜiþítat zvláštČ hlubokou historickou reflexi, je to ve skuteþnosti znaþnČ pĤvodní pohled na starší þeské dČjiny. Husitství se v této perspektivČ jeví jako plod chaosu.48
VČtšina komparzních postav Máchových próz nemá zĜetelné psychologické kontury a rezonují v nich všemožná romantická klišé. Pokud jde o ženské postavy, eros je vždy spjat se smrtí. Umírá katova
žena Miláda, Johana se pokouší ze žárlivosti zabít naráz sebe i Viasila
a poté zabíjí Viasilovu lásku Bohdánu. Identita postav a jejich pĜíbuzenské vztahy se vyjevují zvolna, a jsou vždy pĜekvapivé: kat je vnukem Václava III., Miláda je matkou jeho dítČte, PĜíbramský je synem
Valdeckého (jenž hyne jeho šípem), Kopecký je syn starého PĜíbram(47) Karel Sabina, Upomínka na K. Hynka Máchu, cit. d., s. 120.
(48) Jinak – s odvoláním na Sabinu – hodnotil tuto perspektivu Karel Krejþí (Symbol kata a odsouzence v MáchovČ díle, in O. Králík, R. Grebeníþková, Realita slova
Máchova. ýeskoslovenský spisovatel, Praha 1969, s. 253n.), který usoudil, že román
mČl v závČru ohlašovat radostnČjší epochu a být oslavou husitství. Krejþího výkladu
oponují Petr ýornej, MáchĤv vztah k þeské minulosti, in Prostor Máchova díla. Ed.
P. Vašák. ýeský spisovatel, Praha 1986, 141n., a Michal Charypar, Kat, cit. d., s.
153n.
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ského. Ve hĜe je dokonce i incestní motiv: Kopecký se v plánu Valdeku v jedné chvíli domnívá, že je Anežþiným bratrem. Vazby – nejen pokrevní – mezi jednotlivými aktéry jsou složité až k nepĜehlednosti a pravidelnČ jsou zatíženy vinou: kat popravil své ženČ otce a
posléze i bratra a strýce, Johanina otce zabil Hedvík. Krvavé þiny nemusí být ani individuálnČ motivovány, jsou þasto prostým dĤsledkem
bojových stĜetĤ a váleþného nepĜátelství (tak zabíjí PĜíbramský svého nepoznaného otce); a pokud je ve hĜe individuální motivace, je jí
msta (tak jsou motivovány þiny Johaniny, aĢ jde o Viasila, Bohdánu
þi Hedvíka).
Odkud pochází tento motivický arzenál, je zĜejmé. Geneticky souvisí s motivickou výbavou gotického románu a s jeho novČjšími triviálními transformacemi, jak je pĜedstavují zejména v nČmeckém literárním kontextu Räuberroman, Ritterroman a Schauerroman. Tato inspirace – vyznaþující i starší pokusy o þeskou historickou prózu, Marka þi Klicperu49 – je ostatnČ charakteristická i pro Cikány (hrdina mstící
svĤdce své nČkdejší milenky, šílené Angeliny atd.), a také pro Máj, jehož skrovná epická osnova (loupežník krvavČ mstící pohanu své milenky, svedené jeho vlastní otcem) se nespornČ znovu více pĜimyká
k tČmto triviálním zdrojĤm než k houževnatČ pĜipomínané byronovské inspiraci.
Mácha, jak dokládají jeho zápisníky, byl vášnivý þtenáĜ50 a do jeho zorného úhlu se zajisté dostala i Ĝada jmen, jež reprezentovala dobovou „vysokou“ literaturu. Avšak vzhledem k tomu, jak silnČ v jeho
epických pracích rezonují narativní schémata vázaná na gotický ro(49) Srov. Felix Vodiþka, Poþátky krásné prózy novoþeské, cit. d., s. 309nn.
(50) Ovšem silnČ limitovaný: své znalosti svČtových literatur þerpal pĜevážnČ z nČmeckých þasopisĤ, knižních publikací je v MáchovČ þetbČ relativnČ málo. Srov. VojtČch Jirát, V duchové oblasti VídnČ, in Karel Janský, VojtČch Jirát, Tajemství KĜivokladu a jiné máchovské studie. V. Petr, Praha 1941, s. 86: „ýasovosti satirického rázu […] nasvČdþují patrnČ tomu, že výbČr tu byl diktován ne osobitým vkusem, nýbrž
pĜíležitostí, která se jednou jmenovala bibliotéka ochotného známého a podruhé as
pĤjþovna knih. Máchovu duchu byly tyto publikace pĜímo protichĤdné; nedvojsmyslnČ nás pouþují o tom, že pro obtížný pĜístup ke knihám nezávisely tehdy znalosti literární nikterak jenom na vĤli vzdČlance. Jakmile se však vzdČlanec obeznámil s knihami, náhodnČ shledanými, byl jejich vlivu vydán tím víc na pospas, že nemohl si poopravit úsudek na základČ rozmanité a obsáhlé þetby: jedna kniha rozhodla v onČch
dobách u leckterého snaživého jinocha o smČru, jím se dá jako spisovatel!“
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mán a jeho descendenci, je tĜeba vzít vážnČ Sabinova slova o mladistvé zálibČ v románech triviálního typu:
Již v gramatikálních školách liboval si v þtení rozmanitých knČh, mezi nimiž dobrodružné rytíĜské povČsti první místo zaujímaly. Tu již
brousila se obrazivost jeho na šedých výtvorech básnictví jalového více co do ceny, ale pĤsobením svým na nezkušenou mysl mladistvou
mnohdykráte dĤležitého. Polomrákota tmavých lesĤ, soumraþné stČny zboĜenin hradebních, velebné krovy staveb stĜedovČkých, vysoké
klenby a temné chodby, vše ty malebné obrazy a zsinalé památky
dávných vČkĤ zašlých, vČkĤv feudálních, jakýmiž paní Radcliffová,
Angliþanka, a mnozí jiní, mezi nimi zvláštČ veleznámý Spiess, þtenáĜstvo byli obdaĜili, to byly pĜedmČty, jakéž Máchovu fantastiþnou mysl
vábily.51

Projekt Kata je nespornČ nejvýraznČjším dokladem významu této þetby pro máchovskou epiku.
Touto konstatací jsme se dotkli závažného problému Máchových
textĤ: širokého rozpČtí jejich intertextuality, pĜítomností triviálních
pĜedloh v dílech autora, jejž následná recepce – a literární historie v jejích stopách – umístila do první Ĝady þeských básníkĤ. Tyto zdroje,
jakkoli je nikdy nebylo možno pĜehlédnout,52 byly dlouho podceĖovány. Jak napsal v roce 1957 OldĜich Králík: „Doposud se literárním
historikĤm zamlouvala pro Máchu spoleþnost vznešených duchĤ jako
Novalis nebo Leopardi“.53
Básník Máchova formátu jistČ takové komparace umožĖuje, pravidelnČ však pĜi nich cosi skĜípe. UþiĖme malou odboþku a povšimnČme si blíže tČchto dvou Králíkových pĜíkladĤ.
Strukturní podobnosti mezi Máchou a Leopardim lze jistČ postulovat: mĤžeme v této souvislosti vtáhnout do hry jejich principiální
agnosticismus a z nČho plynoucí reflexi existenciální samoty romantického þlovČka. Leopardiho dílo ovšem roste z mnohem hlubšího kul(51) Karel Sabina, Úvod povahopisný (1845), in Id., ýlánky literárnČ dČjepisné,
I, cit. vyd., s. 5.
(52) HovoĜí o nich napĜ. František Xaver Šalda ve stati O krásné próze MáchovČ,
in Torso a tajemství Máchova díla. F. Borový, Praha 1938, s. 198.
(53) OldĜich Králík, PouĢ krkonošská. Máchovské texty a máchovské apokryfy. Palackého univerzita, Olomouc 1957, s. 42.
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turního zázemí, Ĝecko-latinského, a to pro nČho þiní naprosto nepĜijatelný právČ onen frenetický romantismus, který byl pro Máchu tak
pĜitažlivý. Je nanejvýš pĜíznaþné, že ve svém Discorso di un italiano
intorno alla poesia romantica z roku 1818 napsal slova, jež jako by
byla bezprostĜední polemikou s Máchovými tematickými volbami:
Certamente la morte di una donna amata è un soggetto patetico in guisa ch’io stimo che se un poeta, colto da questa sciagura, e cantandola,
non fa piangere, gli convenga disperare di poter mai commuovere i
cuori. Ma perché l’amore dev’essere incestuoso? perché la donna trudicidata? perché l’amante una cima di scellerato, e per ogni parte mostruosissimo?54

Novalis – jejž Mácha ve svých zápisnících necituje, ale jehož znalost mu pĜipisuje Sabina – byl dán do bezprostĜední souvislosti s Máchou objevem Arne Nováka,55 který se domníval, že nalezl pramen
Krkonošské pouti v TieckovČ zprávČ (1802) o zamýšleném pokraþování Heinricha von Ofterdingen: podle Tieckova záznamu mČl protagonista navštívit klášter, jehož mniši byli jakousi „Geisterkolonie“,
mystickou lóží. Králík tuto vazbu dĤmyslnou analýzou pĜesvČdþivČ
rozbil a pĜiklonil se k upozornČní Reného Welleka,56 který shledal
možné východisko v povídce minorního nČmeckého romantika Ernesta von Houwald Das Wiedersehen auf dem St. Bernard (1826), kde
se objevuje motiv ožívajících mrtvých, navštČvujících pĤlnoþní bohoslužbu.57 RĤžena Grebeníþková se k otázce Novalisova vlivu vrátila,
odmítla Králíkovu analýzu a upozornila na záznam ze 4. 8. 1834 v MáchovČ Deníku na cestČ do Itálie, kde identifikovala v poznámce nadepsané „DČjství z hornictví“ odkaz na 5. kapitolu Novalisova románu.58 Je to relevantní upozornČní, ale pĜesto se nezdá, že by bylo
možné konstruovat typologickou pĜíbuznost Mácha-Novalis. Tomu
(54) Viz Giacomo Leopardi, Tutte le opere, I. Edd. W. Binni a E. Ghidetti. Sansoni, Firenze 1993, s. 938-939.
(55) Arne Novák, Máchova Krkonošská pouĢ. Unie, Praha 1911.
(56) René Wellek, K. H. Mácha a anglická literatura, in Torso a tajemství Máchova díla, cit. d., s. 404, pozn. 51.
(57) OldĜich Králík, PouĢ krkonošská. Máchovské texty a máchovské apokryfy,
cit. d., s. 21-47.
(58) RĤžena Grebeníþková, Mácha a Novalis (1977), in Id., Máchovské studie.
Ed. M. Špirit. Academia, Praha 2010, s. 118nn.
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se ostatnČ výslovnČ vyhnul už Arne Novák, když postavil proti sobČ
„NovalisĤv kladný a jasný názor o životČ záhrobním“ a Máchovu hrĤzu z posmrtné nicoty.59
Jestliže jsme úvodem odmítli spatĜovat v Máchových historických
prózách nápodobu scottovského modelu60 a naznaþili jsme typologickou souvislost tČchto textĤ s romantickými evokacemi dávných þasĤ,
jaké pĜedstavují napĜ. Fouquého Zauberring (1813) nebo Arnimovi
Kronenwächter (1817), nešlo ani nám o posouvání Máchy do lepší literární spoleþnosti, ale pouze o zvýraznČní alternativnosti Máchových
próz vĤþi tradici založené Scottem. NČmecké texty si vskutku otázku
historické vČrnosti nekladou; Arnim trvá na tom, že „Dichtungen sind
nicht Wahrheit, wie wir sie von der Geschichte […] fordern“.61
Fouquého Zauberring v zápisnících najdeme, jde však pouze o bibliografický záznam, vypsaný z druhého dílu almanachu Pantheon der
epischen Dichtungen aller Völker und Zeiten (VídeĖ 1825).62 Jistou
výmluvnost lze nicménČ pĜipsat faktu, že si Mácha poznamenal i zvláštní žánrové oznaþení Fouquého díla: „ein romantisches Heldenge(59) Dohledávat „prameny“ Máchových motivĤ ve vysoké evropské literatuĜe a
opatĜovat mu tak nobilitující „Wahlvewandtschaften“ je staré pokušení. Wellekova
akribická studie K. H. Mácha a anglická literatura, cit. d., ukázala – díky svému systematickému, „celostnímu“ pojetí mimoĜádnČ instruktivnČ – , že máchovská intertextualita je nanejvýš fragmentární, „mozaiková“, a že i tam, kde je ovlivnČní prokazatelné, dochází zpravidla k hluboké transformaci textových podnČtĤ osobní poetikou a „zcela odlišnou literární tradicí“. Tím však nemá být Ĝeþeno, že básník Máchova významu mĤže být náležitČ pochopen pouze v domácím kontextu. Pro zaþlenČní
Máchy do širších evropských souvislostí udČlala nejvíce RĤžena Grebeníþková, která
pĜesvČdþivČ popsala napĜíklad Máchovo „sternovství“ v Dosloví ke KĜivokladu, vytkla paralelu mezi gnostickými motivy v GoethovČ Faustu a MáchovČ Máji þi analyzovala poetiku Marinky na pozadí textĤ Jeana Paula a Nervala. Grebeníþková ovšem
zkoumá otázku vlivĤ u Máchy jako problém „souvislostí“, a nikoli „prostých závislostí“ (Máchovské studie, cit. d., s. 309).
(60) StejnČ vyznívá i analýza Wellekova in K. H. Mácha a anglická literatura, cit.
d. Zásadní polemiku se zasazováním Máchových (a Sabinových) próz do scottovské
tradice napsala R. Grebeníþková ve stati Mácha a Veltman (1956-1957), in Id., Máchovské studie, cit. d., s. 312nn.
(61) Cituje Gerhardt Hoffmeister, Typen des romantischen Romans, in Helmut
Schanze, Romatik-Handbuch. Kröner, Stuttgart 2003, s. 231.
(62) Karel Hynek Mácha, Literární zápisníky. Deníky. Dopisy. Edd. K. Janský,
K. DvoĜák, R. SkĜeþek. Odeon, Praha 1972, s. 70.
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dicht in Prosa“. Arnim v zápisnících nefiguruje. Možná však stojí za
zmínku, že jádrem Arnimových rozsáhlých a nedokonþených Kronenwächter je pĜíbČh zázraþnČ omlazeného potomka HohenstaufĤ, který
se ocitá ve svČtČ Martina Luthera a císaĜe Maxmiliána, pro návrat HohenstaufĤ však nedokáže nic vykonat. NezmiĖujeme tento motiv proto, abychom nabídli další hypotézu o pramenech Máchova Kata, ale
abychom naznaþili, že jistá témata byla v romantickém kontextu takĜíkajíc ve vzduchu a byla využívána literaturou rĤzných hodnotových
úrovní, a že v dĤsledku toho mĤže být hledání paralel mezi Máchou
a význaþnými zjevy svČtové literatury také snadnou hrou. Jakkoli je
prĤzkum intertextuality u takového þtenáĜe, jako byl Mácha, naprosto
namístČ, má nepochybnČ i své meze.
Podstatné je ovšem to, co už kdysi zformuloval Králík: „[…] Nezáleží na tom, co básník þetl, nýbrž co z pĜedloh vyþetl a co z nich udČlal ve svém díle“.63
Kat jistČ není historickým románem, jak jej vnímáme dnes. Je pouze Ĝídkou pseudohistorickou osnovou – opĜenou o Hájka –, do níž jsou
vetkány extrémnČ romantické motivy. Tyto motivy jsou nicménČ v pĜípadČ románových protagonistĤ posunuty do existenciálních poloh, jež
už ohlašují reflexivní partie Máje.64 A sama osnova slouží ještČ dalšímu úþelu, a ten je esteticky nejcennČjší: umožĖuje zaþlenit do textu
dlouhou Ĝadu deskriptivních partií.
KĜivoklad zaþíná popisem kĜivoklátských lesĤ za þasného jitra, ten
vystĜídá detailní popis jezdcĤ, nato je zaĜazen další krajinný zábČr:
Nedlouho jedouce tímto ouvozem, uslyšeli huþení potoka, i brzo nato
vyjeli na malou luþinu, kde se scházely spády sedmera hor. Zrovna
naproti nim stál dĜevČný kĜíž a podle nČho vedla ouzká skalnatá pČšina na kopec. Nad ní, vzhĤru do kopce, vlálo husté liskové kĜoví; pod
ní byla hluboká, kolmá hráz, tím hlubší a hlubší, þím výše po hoĜe vedla. Po pĜíkré stránČ bylo silné, zde onde již pĜerážené zábradlí, za
nímž na nČkterých místech jednotlivé trní zakvítalo. HloubČji šeĜily
se vrchole jedlí, ostatní jejich dílové tratili se v mlze.65
(63) OldĜich Králík, PouĢ krkonošská. Máchovské texty a máchovské apokryfy,
cit. vyd., s. 42.
(64) Výteþnou analýzu tČchto aspektĤ Máchovy prózy provedl Michal Charypar
ve své studii Kat, cit. d., s. 139-157.
(65) Karel Hynek Mácha, Próza…, cit. vyd., s. 13.
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Následuje impresionistický – a zároveĖ symbolický – popis kĜivoklátské lidomorny,66 zevrubný popis hradu, popis hradu za jarní noci
a v ranní páĜe,67 další popis nového jitra a hradu za noci,68 popis cesty
na královČ útČku z hradu69 atd. Tyto evokace mají vesmČs lyrický charakter a zpravidla se vyznaþují skuteþnou básnickou silou. StejnČ je
tomu i v dalších prózách: „Za vzdálenými horami právČ vycházel mČsíc a prohlídal jetvemi hustého zálesí, však jen þasem šeĜil na Ĝeku
þernou, zastĜený jsa þasem roztrhanými oblaky, a bánČ vyšehradské
dlouhý po VltavČ síly stín; porĤznu se míhaly co skrz tmavou roušku
hustou mlhou bledé hvČzdy; – ticho vĤkol; – nad Vyšehradem i celou
Prahou, jenž v prvním, uspána mutnou jednostejnou písní Vltavinou,
dĜímala v usnutí, rozprostĜel pokoj, þasĤm tČm neznámý, peruĢ svoji;
kolem ani znamení života, jen nad Ĝeku kde hrobní Vyšehradu dosahovala kaple, osvČtlovala þasem lampa dohoĜívajécí okénka okrouhlá,
þasem beze svČtla jen se míhala“ (KarlĤv tejn70).
Je navíc pozoruhodné, že tyto lyrické vstupy se neomezují na autorský part, ale mohou se stát i základní položkou dialogĤ. Ocitujme
v této souvislosti ještČ delší pasáž z KĜivokladu, rozhovor pánĤ na
nádvoĜí vyšehradském:
„Krásný den,“ mluvilo se ve sboru pánĤ. „PĜíliš parný,“ odpovídal jiný; „na noc dostaneme bouĜi.“
První. Jen aby nás nedostihla na cestČ; král chce dnes ještČ zas býti
v Praze.
Druhý. Nevím; vzdálené hory se v parném poledním slunci tĜepetají,
jako by v rychlosti padaly a zas vystupovaly; – to nepĜedpovídá nic
dobrého.
TĜetí. Jakýžto smutný pohled poskytuje tČm horám tento tĜepetavý
zásvit! A ty lesíky na jejich vrcholích, co zatím jich díl holý jest, þiní je podobny nevČstČ pod vČncem plaþící.
Druhý. A toto smutné ticho v hlubokých lesích; všecko ptactvo se
pĜed parnem kryje.
(66) Tamtéž, s. 15.
(67) Tamtéž, s. 18, 22
(68) Tamtéž, s. 28.
(69) Tamtéž, s. 30.
(70) Tamtéž, s. 62.
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TĜetí. To mrtvo. – Všecko klesá vedrem spaĜeno.
ýtvrtý. Kdo smutným okem tĜeba ve svČt veselý hledí, tomu, jako
skrze truchloroušku, vše jenom smutnČ vyhlíží, také svČt jenom truchlivý spatĜuje. Já dnešní den chválím; mnČ je veselo. To jasné slunce,
to chvČní hustých stínĤ stovČkých dubĤ po obou stranách silnice, sem
tam výhled pasekou na vzdálené hory a v klínu jejich sluncem se bČlající jednotlivé dvory, - to všecko že smutnČ vyhlíží?
První. Ne to mi smutné pĜichází, co jest; alebrž co bude a co nám tento výhled pĜipovídá.
ýtvrtý. A co pĜipovídá?
První. Veþerní bouĜi; mĤže býti, že ještČ nám na cestČ.
ýtvrtý. Veselou bouĜi! PromČnu v jednostejném trvání pokojných dní.
Já neznám nic veselejšího. Toto dmutí a shlukování se þerných mrakĤ, které se k zemi blíž a blíže snižují; tyto bílé pružiny v nich, ten
zábĜesk bleskĤ, hĜmot a hluk hromĤ dálnými horami opČtovaný, nato
slavné ticho, huþení rozþeĜených vln po rozvodnČné Ĝece a pak to obþerstvení všeho stvoĜení –71

Text takto protkaný evokacemi smyslových vjemĤ ovšem znovu
neukazuje ke scottovské inspiraci. Jako možný podnČt tu pĜichází v úvahu Chateaubriandova Atala, pĜeložená Jungmannem, a také – jak
doložil Felix Vodiþka – Lindova ZáĜe nad pohanstvem. Atala mohla
být vskutku velmi sugestivní lekcí pro prózu, již prĤbČžnČ lyrizují deskriptivní pasáže, podávané se subjektivním zaujetím a zpravidla nesené delšími rytmizovanými a zvukovČ instrumentovanými vČtami,
v nichž je evokaþní funkce svČĜena zejména adjektivĤm. Pokud jde o
Lindu, je podle Vodiþky právČ Mácha dČdicem jeho popisného umČní: „Dynamiþnost a promČnlivost prostorových jevĤ v þasovém sledu,
smysl pro barevný a zvukový odstín, pro epiteton, to jsou fakta, která
jsou nepopiratelným dĤkazem souvislé tradice od Lindy k Máchovi“.72
Shrneme-li tyto poznámky na okraj Máchových historických próz,
mĤžeme konstatovat, že tyto texty nabízejí celou Ĝadu perspektiv, v nichž
mohou být zkoumány. Se scottovsko-manzoniovskou základnou ne(71) Tamtéž, s. 40-41.
(72) Felix Vodiþka, Poþátky krásné prózy novoþeské, cit. d., s. 353.
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mají mnoho spoleþného, lze je však zasadit do kontextu pĜedscottovských historizujících evokací. Máchovým osobitým vkladem je využití historizující osnovy jednak – v tematickém plánu – k charakteristickým existenciálním dĤrazĤm, jednak – ve stylistickém plánu – k
lyrickým úþelĤm. V obou pĜípadech jde o projev romantického subjektivismu, jenž znovu klade tyto prózy do protikladu k objektivizující intenci scottovské epiky. Složitý narativní program tČchto textĤ
ukazuje i smČrem k pĜíštímu fejetonovému románu.
Manzoniovský model uvede s plným pochopením do þeské prózy
teprve Alois Jirásek. Sotva však lze tvrdit, že Máchovou historickou
prózou se starší, pĜedscottovská tradice definitivnČ uzavírá. Možná
lze na linii, jež se Máchou zdánlivČ završuje, položit baladické evokace lidských osudĤ ve stĜedovČkém rámci, jakými jsou Vanþurova
Markéta Lazarová (1931) nebo Körnerovo Údolí vþel (1975).
RIASSUNTO
Le prose di K. H. Mácha rappresentano un’originale rielaborazione narrativa di fonti
storiche che, in linea con la sensibilità romantica, mira innanzitutto all’evocazione di
ambienti e figure del passato senza avanzare pretese di veridicità, in aperto contrasto
con la posizione di altri autori e critici dell’epoca. In Italia A. Manzoni pubblica nel
1850 Del romanzo storico e del romanzo d’invenzione, da cui emerge una netta distinzione tra il “vero storico” e il “vero d’invenzione”, posizione analoga a quella di
P. Zajotti, che già si era espresso contro la tendenza, rintracciabile in alcuni romanzi
di W. Scott, a mescolare “i privati avvenimenti ai pubblici casi” di celebri personaggi
storici, preferendo invece i “romanzi descrittivi” in cui lo stesso autore scozzese sfruttava l’ambientazione storica come semplice cornice. Nei Promessi Sposi del 1827, tuttavia, il Manzoni aveva realizzato un “componimento misto di storia e d’invenzione”
che non tradiva “la verità dei fatti” e, nonostante i suoi dubbi sulla fondatezza di tale
“assunto contradittorio”, sarà questa l’impostazione del genere del romanzo storico
che finirà per prevalere. L’amalgama di finzione ed eventi storici accuratamente descritti troverà applicazione nella letteratura ceca più tardi, con A. Jirásek, mentre le
prose máchiane privilegiano la suggestione romantica, nel senso del “romanzo descrittivo” teorizzato da Zajotti, che sa fondere slancio lirico e riflessione esistenziale.
Nel 1834 Mácha intraprende la stesura del romanzo Kat (Il boia), che prevedeva quattro o cinque “racconti”, di cui riesce a scrivere soltanto KĜivoklad e i frammenti Valdek e KarlĤv tejn (K. Sabina ne stampa una schematica progettazione, insieme al piano della quarta parte, Vyšehrad). Dalla programmazione dell’opera emerge l’ampio
respiro epico del progetto máchiano, che doveva abbracciare il periodo tra la fine del
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XIV secolo e i primi decenni del secolo successivo, coinvolgendo imponenti figure
della storia locale come Venceslao IV, Jan Hus e Jan Žižka. La principale fonte di
Mácha, poiché la fondamentale storia di F. Palacký (DČjiny národu þeského) sarà pubblicata a partire dal 1836, è la Kronika þeská di V. Hájek z Liboþan, risalente al 1541
e ricca di imprecisioni e aggiunte di fantasia. Conscio dei limiti della Kronika in fatto
di attendibilità storica, Mácha non nasconde il proprio apprezzamento per il talento
narrativo di Hájek, di cui recupera motivi come la rappresentazione negativa di Venceslao IV e la stessa coppia re-boia, che nella prosa máchiana diventeranno uomini
soli e lacerati, oscuri gemelli in continua lotta con l’armonia del mondo. Tale rielaborazione di stampo romantico è accompagnata dall’originale invenzione máchiana, che
fa del carnefice l’ultimo discendente della stirpe pĜemyslide, in una cupa atmosfera
di decadenza e definitivo congedo dal passato glorioso dei predecessori. Rivelazioni
sorprendenti, identità e rapporti di parentela che riaffiorano nel corso della narrazione, intrecci di amore e morte, episodi incestuosi: la presenza di questi elementi caratteristici dei romanzi gotici e del repertorio tedesco dell’epoca, ricorrenti anche negli
Zingari e in Maggio, dimostrano la capacità di Mácha di assimilare, insieme alla letteratura ‘alta’, anche quella popolare. Sull’intertestualità delle opere máchiane si è interrogata la critica, proponendo l’accostamento a G. Leopardi (con cui Mácha condivide l’agnosticismo e l’idea di solitudine dell’uomo, ma certo non il rifiuto per i temi romantici più morbosi, così lontani dal patrimonio culturale greco-latino in cui si
forma il poeta italiano) e Novalis (di cui si è indagato l’influsso su opere come Krkonošská pouĢ, al di là delle divergenti posizioni filosofiche degli autori, ad esempio riguardo alla vita dopo la morte). Per quanto concerne i testi tedeschi che più sembrano conformi alla concezione máchiana della narrazione storica, si osservano Der Zauberring di Fouqué (1813) e Die Kronenwächter di von Arnim (1817). L’evidente forza lirica che pervade non solo i più ritmici passaggi descrittivi, ma anche alcuni dialoghi delle prose máchiane, sembra infine richiamare Atala di Chateaubriand e ZáĜe nad
pohanstvem di J. Linda.

