
 

 

 

 

 

 

Máchovský rodokmen 

české poezie 

 

(studijní materiály k předmětu) 

 

Božena Plánská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF UHK“, reg.č. 

CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obsah 

 

Sylabus 

Téma – máchovský rodokmen české poezie 

Máchova doba 

Romantismus 

Máchův Máj 

Bedřich Bridel a Karel Hynek Mácha 

Karel Sabina: Úvod povahopisný (úryvky) 

F. X. Šalda: Karel Hynek Mácha a jeho dědictví 

Otokar Fischer: Dva romantici 

Jan Mukařovský: Protichůdci 

Vítězslav Nezval: Konkrétní iracionalita v životě a v dílech Karla Hynka Máchy 

Josef Hora: Máchovské variace 

Základní literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus 

MACHROD – Máchovský rodokmen české poezie 

Kreditové hodnocení předmětu 2 

Volně volitelný předmět Ne 

Garant předmětu Křivánek Vladimír 

Garantující katedra KČJL - Katedra českého jazyka a literatury 

Způsob ukončení předmětu z - zápočet 

Forma zkoušky - - - 

Rozsah výuky předmětu S - seminář 2 hod. týdně  

Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity  

Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace  

Je prerekvizitou Předmět není prerekvizitou jiného předmětu  

Anotace předmětu Disciplína bude sledovat tvůrčí recepci i teoretické recepce 

Máchovy poezie a máchovské tradice v dílech významných 

českých básníků typologicky blízkých Máchovi.  

Cíle předmětu a charakteristika 

získaných dovedností 

Výuka bude zaměřena především k tomu, jak se proměňuje 

Máchovo dílo a máchovská tradice v poetikách některých 

významných českých básníků různých generací a jejich teoretická 

reflexe. 

Osnova předmětu ve vztahu k 

časovému rozvrhu výuky 

Disciplína bude sledovat tvůrčí recepci Máchovy poezie a 

máchovské tradice v dílech významných českých básníků 

typologicky  blízkých Máchovi na základě komparace Máchovy 

poezie  a básní vybraných autorů na něho navazujících. Recepce a 

nové tvůrčí konkretizace Máchova odkazu v poezii i literární teorii 

nebudou opřeny jen o programové, manifestační básně a 

statěhlásící se k Máchovu dědictví, ale výuka bude zaměřena 

především k tomu, jak se proměňuje Máchovo dílo a máchovská 

tradice v poetikách některých významných českých básníků a 

teoretiků různých generací. 

Literatura, na níž je předmět 

vystavěn 
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Způsob a pravidla výsledné 

klasifikace předmětu 

 - aktivní účast na seminářích (85%) 

 - řádné a včasné splnění všech seminárních úkolů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA – MÁCHOVSKÝ RODOKMEN ČESKÉ POEZIE 

 



(Podle Vladimíra Křivánka) 

 

 

 Inovační projekt sleduje tvůrčí recepci Máchovy poezie a máchovské tradice v 

dílech významných českých básníků blízkých Máchovi. Tento jedinečný fenomén 

tvůrčího ohlasu nemá v české literatuře obdoby, což svědčí o zásadním a zakladatelském 

Máchovu významu pro rozvoj české poezie. Chceme na základě komparace poezie 

Máchovy a básníků na něho navazujících postihnout charakter a směřování těchto 

nových tvůrčích konkretizací, interpretovat texty vybraných básníků, rozvíjejících 

máchovskou tradici.  

 

 Projekt recepce a nových tvůrčích básnických konkretizací Máchova díla v poezii 

zástupců několika generací českých básníků sleduje nejen programové, manifestačně 

vyhlašované přiznání se k Máchovu básnickému dědictví, jeho tvůrčímu a životnímu 

gestu, tedy aspekt programotvorný, ale především zkoumá, jak konkrétně žije a 

proměňuje se Máchovo dílo a máchovská tradice v poetikách některých typologicky 

blízkých českých autorů devatenáctého a dvacátého století (Jan Neruda, Rudolf Mayer, 

Julius Zeyer, Otokar Březina, Karel Hlaváček, Viktor Dyk, Otokar Theer, Josef Hora, 

František Halas, Vladimír Holan, Jan Zahradníček, František Hrubín, Oldřich 

Mikulášek). Sledujeme přesnější postižení konstitutivních rysů tohoto máchovského 

rodokmenu české poezie, jeho směřování, proměny i charakteristické rysy poetik, což 

zpětně a diferencovaněji osvětlí východisko těchto komparací – dílo Máchovo, které není 

uzavřeným, provždy daným rezervoárem stabilizovaných významů, nýbrž v nových 

historických, kulturních a literárních souvislostech ustavičně znovu otevíraným a stále 

nově interpretovaným živým odkazem. 

 

 

Nejspíše neexistuje v žádné národní literatuře takový zvláštní případ, jakým je pro 

českou poezii zjev básníka Karla Hynka Máchy. Tento pražský krupařský synek se stal 

prvním moderním českým básníkem, přetvořil svými podmanivými verši nebývalého citu, 

hlubokého filozofického pohledu a bohaté obrazotvornosti tehdejší značně kostrbatou češtinu 

v básnický nástroj plný hudby, fantazie, smyslnosti a tajemství. Svými básněmi, 

autobiografickými, historickými a lyrickými prózami, autentickými deníky, stejně 

fragmentárními jako sebeobnažujícími, se stal tento předčasně zemřelý romantik zakladatelem 

moderní české poezie. Jeho velebáseň Máj je klenotem novočeské poezie, nedostižným 

básnickým vzorem a mocnou inspirací pro jeho básnické dědice. Mácha svou poezií založil 

tradici hlubinné meditativní poezie směřující k transcendentnímu přesahu a pojímající lidské 

bytí jako rozporné, stejně krásné jako trýznivé, rozklenuté mezi světem smyslů a světem 

ducha, tělesností a spiritualitou, mezi nebem a zemí.  

I když mezi námi a Máchovým narozením existuje časová proluka dvou století, 

můžeme vnímat básníka Máje jako našeho současníka, osobnost výjimečnou, záhadnou i 

uchvacující, jež v rozmachu mládí dokázala stvořit dílo podmanivé krásy, mistrně vybroušený 

drahokam nedozírné ceny odrážející svými fasetami vše podstatné, čím i my dnes žijeme. 

Mácha jako subjektivní romantik prožíval svět jako rozpor: v kráse kypícího života cítil 

vědomí jeho pomíjivosti, ve snu lásky nalézal nemožnost naplnění, za světem smyslů 

spatřoval svět ducha, příroda i celý kosmos mu byly prostoupeny představou lidské marnosti a 

nicoty. Jeho pojetí světa a života bylo tragické, přesto (a možná právě proto) dokázal vyzpívat 

tak úchvatně omamné kantilény života, vzdát hold matce zemi, naší kolébce i našemu hrobu, 



kráse přírody i stále unikající lásce. Stal se tak naším prvním moderním básníkem, který 

postavil sám sebe do středu své poezie, a tak stvořil básnický nástroj, který zní mámivě až 

k nám a přes naše hlavy do budoucnosti. 

Výjimečně životné a inspirativní Máchovo dílo vyrůstá na pozadí doby nám časově již 

značně vzdálené, kterou tradičně nazýváme národním obrozením. Přes svou jedinečnost byl 

Mácha dítětem své doby, zapáleným vlastencem, zaujatým hereckým ochotníkem, 

milovníkem starých hradů i neúnavným poutníkem citlivě prožívajícím podmanivé krajinné 

scenerie. Byl vášnivým, nenasytným a žárlivým milencem, člověkem velkorysým, ale někdy i 

povýšeným, psychologicky složitou, rozpornou a mnohdy i záhadnou osobností. Máchova 

generace prožívala intenzivně nejen události domácí, ale i celoevropské problémy. Mezi 

mladými lidmi tehdy zavládlo vzrušení a zaujetí francouzskou červencovou revolucí a hlavně 

proticarským listopadovým povstáním v Polsku; tvrdě potlačená revolta rozdělila českou 

společnost na několik politických táborů a především nová, nastupující generace v ní 

oceňovala tragický patos boje za svobodu a promítala do polských událostí svou 

nespokojenost se stávajícími poměry domácími. 

Osud Máchy básníka je třeba vnímat v širších evropských i světových souvislostech. 

Americká a francouzská revoluce na konci osmnáctého století přinesly nové myšlenky i 

ideály. Svět se zbavoval feudálních pout a touha po svobodě se stala lidskou potřebou. 

Vynález parního stroje dynamizoval výrobu, zrychloval cestování a stal se emblémem tzv. 

průmyslové revoluce. Počátkem devatenáctého století dochází k postupné proměně senzibility 

současníků a v umění nastává éra romantické revoluce. Imaginace, vznícená emocionalita, 

nové prožívání panenské přírody a přirozeného života, touha po exotických a vzdálených 

krajích, cesty v čase a prostoru reálném i sněném se staly základními pilíři nového 

uměleckého názoru. Ten se postupně prosazoval v celé Evropě i v zámoří a s různou 

intenzitou i národní specifičností silně ovlivnil umění první poloviny devatenáctého století a 

nacházel svá rezidua i později. 

Příkrého odmítnutí se Máchovi dostalo za jeho života, na odsudku Máje, jeho vrcholné 

básnické skladby, se shodli všichni vůdčí představitelé tehdejšího českého kulturního světa. 

Teprve koncem padesátých let devatenáctého století poprvé máchovskou výzvu pochopila 

generace Nerudova a konkretizovala ji v řadě svých děl. Od doby nástupu májovců se každá 

další generace s Máchovým dílem tvůrčím způsobem vyrovnává. Jaroslav Vrchlický psal 

s hlubokým porozuměním o Máchovi, Svatopluk Čech několikrát zdůrazňoval svůj obdiv 

k Máji a věnoval Máchovi verše. Nejblíže však z této generace byl Máchovi Julius Zeyer, 

hlavně prozaickými díly Jan Maria Plojhar a Dům u tonoucí hvězdy i svým novoromantickým 

tvůrčím postojem. Mnohoznačná inspirující životnost Máchovy tvorby se projevila od 

devadesátých let devatenáctého století v dílech symbolistů a dekadentů. Každá generace si 

Máchu konkretizuje po svém, objevuje si znovu svého básníka, akcentuje ty složky díla, které 

jí konvenují, rozvíjí tvůrčím způsobem různé aktualizační možnosti Máchovy tvorby. Karlu 

Hlaváčkovi byl Mácha učitelem ve využití hudebnosti a zvukomalebnosti verše. V obou jeho 

sbírkách (Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna) nalezneme obdobnou snahu pracovat s jazykem na 

základě jeho hudebních možností. Obdobnou cestou jako Mácha dociloval Hlaváček 

neobvyklé hudebnosti a významové rozplývavosti svých veršů využitím zvukových kvalit 

slov, opakováním veršů a veršových segmentů. Rafinovaným spojováním slov často 

vzdálených významů vytvářel fantazijní obrazy neobvyklé krásy. I jeho přesvědčení, že v 

poezii je nutné „šťastně sepnout dvě tři úžasně vzdálená slova sugestivní vazbou ve větu 

značné evokace“, se blíží tvůrčím postupům Máchovým. Otokar Březina se stal Máchovým 

pokračovatelem představou, že básník v metafoře vytváří novou realitu, jen velmi vzdáleně 

svázanou s jevovou skutečností. Bylo doloženo, že řada metafor z Březinovy první sbírky 



Tajemné dálky vyrůstá z důvěrné znalosti Máchova díla. Symbolismus měl s Máchou 

společné úsilí postihnout svět skrytý pod povrchem běžné skutečnosti a v básnickém 

pojmenování syntetizovat různé projevy života, byť sebevzdálenější a sebekontrastnější, 

vyjadřovat metaforou na základě konkrétních smyslových obrazů přímému vnímání 

nepřístupnou duchovní zkušenost. V představě svéprávnosti metafory a v praktickém využití 

mnohoznačnosti básnického pojmenování je český symbolismus pokračovatelem Máchova 

básnického úsilí. I téma kosmu ve své symbolické mnohoznačnosti v Březinově poezii by 

bylo těžko myslitelné bez Máchova vlivu. 

Metaforu jako autonomní „novou skutečnost“ rozvinul také poetismus, který založil 

své básnické úspěchy na spontánnosti fantazie, na asociativním pohybu básnických obrazů i 

na slovních zdrojích tvorby. K Máchovu odkazu se přihlásil i český surrealismus, který se 

pokoušel poodkrýt hlubinné procesy lidské psychiky a vyloučit racionální autorskou kontrolu 

umělecké tvorby. Nebyly to jenom specifické otázky umělecké tvorby, které nutily tyto 

básníky navazovat na možnosti skryté v Máchově díle. Mácha se pro českou poezii té doby 

stal přímo prototypem moderního básníka, byly oceňovány nejen kvality jeho tvorby, ale 

zároveň jeho neústupný tvůrčí postoj a společenská revolta jeho romantického gesta. 

Máchovo básnické dílo, zvláště jeho majstrštyk Máj a výjimečná meditativní lyrika, se 

stalo mocnou inspirací pro celou českou poezii. Každá nová básnická generace cítila niternou 

potřebu se s dílem tohoto básníka tvůrčím způsobem vyrovnat, proto také v českém 

písemnictví nalezneme stovky básní věnovaných Máchovi, jeho dílu a osobnosti. Tyto básně 

jsou různého charakteru, od škobrtavých oslavných veršů k různým příležitostným 

máchovským výročím po mistrovské a vyznavačské básně Máchovi typologicky blízkých 

autorů. Pro některé významné české básníky se stal Mácha legitimním básnickým 

předchůdcem; obdivovali hloubku jeho myšlenek, bohatství obraznosti, mámivou zpěvnost, 

jeho revoltující společenské gesto, ale i elegickou, melancholickou a snivou notu jeho poezie. 

Všichni tito básníci různých dob i uměleckých osudů se k Máchovi hrdě hlásili a vytvářeli tak 

silnou básnickou tradici jeho pokračovatelů a jako jeho dědicové rozvíjejí básnický odkaz této 

výjimečné osobnosti. 

V roce 1936 se slavilo stoleté jubileum úmrtí tvůrce Máje. Tehdy se objevuje množství 

máchovských inspirací. U několika významných básníků nacházíme nejen příležitostné, nýbrž 

niternější, typologicky blízké a celoživotní sepětí jejich tvorby s dílem Máchovým. Vrcholem 

takovéhoto osudového tvůrčího zájmu o Máchu zůstávají Horovy Máchovské variace, 

básnické souznění s géniem Máchovým i nová aktuální variace na základní máchovská témata 

a životní postoje. V cyklu šestnácti básní psaných ve čtyřveršových strofách čtyřstopým 

jambem Hora parafrázuje, cituje, variuje a nově aktualizuje řadu motivů z Máje, Máchovy 

lyriky, deníků i životopisu. V jeho pojetí je Máchův portrét obrazem poutníka, pro nějž je 

charakteristická nezakotvenost prostorová i časová a jehož hnací silou je touha dospět 

k poznání záhad lidské existence: 

 

Ta touha jít a nestavit 

se nikde, jenom u pramene! 

A jíti zas, jak vlna žit 

krajinou duše okouzlené 

 

tušením příštích bratří svých –  

a nepotkals jich a tvá slova 



se odrazila jako sníh 

od tepla, jak stín od hřbitova. 

 

A jenom dálka blízko je, 

poutníku, k němuž cizí řečí 

hovoří pozdrav pokoje, 

jejž posílají za ním mleči 

 

úrody, která uvadne 

a v oheň uvržena bude, 

zatímco cesty záhadné 

dál, dále běží za osudem. 

 

(Hora 1936, 27)   

 

 

  Poezie Františka Halase v polovině třicátých let také výrazně reagovala na Máchův 

odkaz básní, v níž prožitek úzkosti z nicoty a smrt („Svit hvězdy zemřelé jsem pil / v zemi 

nepřejícné přibité mé zemi / znak jménem NIC jen jinak obroubil / nití mi danou sudicemi“) 

nebránil vyjádřit vzpurné gesto společenské revolty: „Beze psí úzkosti v rachání karabin / 

pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou / ať zavoní až k nim poslední země blín / pod zemi 

krásnou pod zem milovanou“. (Halas, 73) 

 Obdobně jako pro Máchu znamenalo pro některé básníky vědomí prchajícího času a 

pomíjivosti lidského života posilu i důvod k horoucímu zpěvu lásky k pozemskému světu, 

k prchavým chvílím okouzlení, ke kráse a mnohoznačnosti života. Tak ve své máchovské 

básni ze sbírky Ruce Venušiny vychází Jaroslav Seifert z typických máchovských motivů 

z úvodu Máje (strom v květu, hlas hrdličky) a jeho báseň ztvárňuje téma prchajícího času. 

Není to již rozpustilý gamin, který v období poetismu humorně parodoval Máchovy verše 

(„na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích“), nýbrž básník posmutněle meditující nad 

smyslem umění a nad možností uchopit to, co pomíjí v čase: 

 

 

Když kvete strom, tu závrať jarních srázů 

probouzí hrdličky 

a srdce studené jak listí zimostrázů 

svírá sen pod víčky. 

 

Je pozdní večer, máj, a báseň, sestra rodná, 

zaštká ti do ucha, 

stůj slovo, ať ta chvíle nerozhodná 



tak rychle neprchá. 

 

Ať ještě jednou v čas ten krásu snuji 

po někom vzdychaje 

a je-li nějaká, ať ještě obejmu ji, 

když jistě smutná je. 

 

V přelíbezný ten čas, který jsme milovali, 

ať zazní veršů spád, 

jsem beztoho jen stín a ještě opěšalý 

v pozadí barikád. 

 

(Seifert, 9) 

 

 Pro potřeby hledání máchovského rodokmenu v novější poezii je účelné si vymezit 

romantismus v jeho inspirativních možnostech jako trvalý, univerzální, archetypální životní 

postoj hluboce zklamaného idealisty, založený na zvýraznění úlohy individuality a 

subjektivity, na konfliktnosti a rozpornosti prožitku světa a role jedince v něm, na rozvolněné 

imaginaci, fascinaci snem a prostory podvědomí, vyhraněným citovým vztahem k přírodě a 

deziluzivním pojetím společenských a dějinných daností. Překročíme tak striktní 

literárněhistorické pojetí romantismu jako uměleckého směru rozvíjejícího se v první 

polovině devatenáctého století. Takto chápaný romantismus nám umožňuje sledovat mnohem 

plastičtěji způsob, jak se proměňovala výchozí romantická tradice ve století dvacátém a v 

současnosti.  

 Z významných českých básníků dvacátého století se hlásil k Máchovi jako ke svému 

předchůdci Vladimír Holan. Zprvu si ho ve sbírce Kameni, přicházíš… konkretizoval jako 

prototyp básníka vášnivě zápasícího s problematikou metafyzického i historického údělu, jako 

tragického génia, jenž nalezl nové cesty poznání a poezie. Jeho první máchovský portrét je 

vlastně polemikou s ustáleným, tradičním obrazem básníka i s konjunkturálně programovým 

dobovým zájmem o Máchu. Takto můžeme interpretovat vstupní verše básně „Teď rvou se o 

prapor… Však tys byl někdo jiný / a nebyls v jaru, ani v jeseni“. Holan vnímá Máchu jako 

génia, jenž za cenu smrti ve svém krvavě upřímném popěračském gestu rozezpíval navěky 

slovník mateřštiny: „… Vždyť paměť sahá, / vzpomínka jí ale / utíná ruce, slyšíc na krev jen. 

// Ta ovšem znívala v noc přídavnou asi tak jako prudkou / a bila na tvůj knižně rozevřený 

sluch / a rostla v nový obraz – za pohnutkou / v zatáčce vesmíru povalit slovo Bůh. // Byl 

tvrdý! … Vlna, jíž jsi trysknouti dal z jeho skály, / smetla především tebe… ale do vzniku, / 

odkud se věčně vracíš, jako se věčně valí / poezie, šumící jeskyněmi slovníku.“ (Holan 1999, 

147)  

 Holanův niterný zájem o osobnost Máchovu můžeme sledovat od poloviny třicátých 

let až do let šedesátých v pěti básních: vedle již zmíněné básně K. H. M. ze sbírky Kameni, 

přicházíš… jde o básně Návrat Máchův ze Září 1938, Pohřeb K. H. Máchy ze sborníku Křik 

Koruny české (1940 v Paříži), U hrobu K. H. Máchy ze sbírky Bez názvu (1963) a konečně A 

znovu vám – Karle Hynku Mácho! ze sbírky Na sotnách. Jde o pět imaginárních podob 



Máchových, které jsou nejen dokladem magické přitažlivosti, kterou byl Holan Máchou 

dlouhodobě poután, ale i dokumentem jednotlivých vývojových etap Holanova díla. 

Holanovy básně máchovské jsou osobitou interpretací Máchova zjevu, ale působí i jako 

autoportrét Holanův, stávají se tak dvojím zrcadlem a někdy zdvojeným portrétem typu 

moderního básníka. Oldřich Králík při hodnocení máchovských textů Holanových dospívá 

k přesvědčivému závěru, „že všechny jsou si vnitřně blízce příbuzné. Vidíme, že se Holan 

ustavičně pohybuje kolem nulového bodu, že operuje na osudové hranici života a smrti, že 

rozvíjí zvláštní básnický infinitezimální počet s hodnotami blížícími se nule. Všechny portréty 

Máchovy se mění v jeden fascinující autoportrét Holanův. Neříkám, že Holan Máchův zjev 

zkreslil, že jej násilně přizpůsobil své představě. Ale není myslím pochyby, že podobiznou 

Máchovou prosvítá podoba dnešního básníka.“ (Holan 1985, 219) 

 Holanovy máchovské podobizny prošly značným vývojem, jestliže ve sbírce Kameni, 

přicházíš… je akcentován motiv zápasu s Bohem („v zatáčce vesmíru povalit slovo Bůh“), 

pak v básni Návrat Máchův vystupuje zřetelně motiv smrti spjatý se soumračnou dobou, kdy i 

smrt se žije, i s konkrétním faktem exhumace Máchových ostatků a jejich převozem: 

„Jenomže dnes, kdy smrt se žije, / i úděl hrobu básník ztrácí. / tak vzbudily se Erinye / 

okamžik před okupací // a ženou jeho kosti, zvyklé / chthonickým božstvům uklánět se, / 

ženou je v hrůzy nezaniklé, proti nimž revolučně zved se // vždy básník marně… příliš náhlý, 

/ vždy příliš náhlý, kde jde o to: / proměnit svět, v nějž šelmy vtáhly – / ach, příliš náhlý, 

temný proto.“ (Holan 2001, 39–40) Báseň Pohřeb K. H. Máchy ještě vyhroceněji reaguje na 

tragické dějinné skutečnosti a Holan v souladu s dalšími významnými českými básníky přes 

novou, dobově podmíněnou interpretaci Máchova posmrtného údělu dospívá až 

k nadosobnímu přesahu Máchova osudu s údělem národa: „Ponížení, ta strašná máti / nás 

všech, šlo za tvým obrazem. / Víc nemohla ti dneska dáti / vydrancovaná zem.“ (Holan 1965, 

65) Jestliže v básních Návrat Máchův a Pohřeb K. H. Máchy autor bezprostředně reaguje na 

konkrétní, vnější dějinné skutečnosti, pak v pozdějších básních se těžiště posouvá do světa 

vnitřního hledání autorova a portrét Máchův se stává záminkou k vyjádření osobního lidského 

i básnického údělu, jenž se stává obecnou metaforou tragiky lidského bytí. V básni U hrobu 

K. H. Máchy najdeme nejen hold Máchovi („Ty ale, básníku, ty do budoucna mlád, / mlád 

nezděděným viděním, / sám sobě zjevil jsi a znal, / že potřebí je celé protinicoty, / má-li se 

obraz činem stát.“), ale i příznačný motiv utrpení spjatý paradoxně s motivem vnitřní 

svobody: „A ne snad smrt a sen a slovo, / kterým se všechno stává ještě tajemnější, / jako by 

tajemství nás chtělo přesvědčit – / ale už nesvět, počatý / pohlavím génia a věčnosti, / volal tě 

synovsky / a vyvábil tě z této země, / kde stále ještě / hněv byl nejchmurnější úlevou, / nebýt 

zde bolesti tak svobodné…“ (Holan 2000, 85–86) V poslední Holanově básni věnované 

Máchovi (A znovu vám – Karle Hynku Mácho! ze sbírky Na sotnách) jsme již zcela ponořeni 

do enigmatického světa pozdního Holana, který v paradoxech a antitezích zde rozpřádá úvahu 

o existenciálních souřadnicích života. Motiv tragického určení lidského bytí svobodou 

„žalářních zdí“ („Říkával, že je třeba omezit / svobodu žalářních zdí, / neboť začínají být už 

všude.“) vrcholí v infernálním obraze metafyzické úzkosti: „Slyším, jak smrt žere řev duše“. 

Připomeňme si tuto báseň, která je myšlenkovou trestí Holanova poznání Máchy: 

 

I 



 

Jak málo o něm víme… Proto snad, 

že byl příliš blízký, abychom se vzdálili? 

A že se stále obnovoval, aniž se měnil? 

Že jeho skryté pohnutky jsme měli 

za netrvalé a jen náhodné šílenství? 

Říkával, že je třeba omezit 

svobodu žalářních zdí, 

neboť začínají být už všude. 

 

A my jsme mysleli, že ve výhodě je, 

když, od dětství už ve vězení, 

směl sám za sebou zavřít dveře 

a klíče potom hodit oknem 

katovi… 

 

II 

 

Je ovšem možné, že chtěl jenom říci, 

že mu to tak nepřipadá, 

protože jsme-li sami pro sebe, 

proč chceme děj? 

Je ovšem také možné, 

že čekali jsme na někoho, 

kdo právě vychází z vězení, 

ale ani na to nebylo lze spoléhat… 

 

III 

 

A že se bojíme…Že se bojíme 

vnitřních obrazů jen proto, 

že nejhlubší smyslností dojdou tvarů 

a že ve tvarech je skončen růst. 

 

Slyším, jak smrt žere řev duše. 

 (Holan 2000, 85 – 86) 

  

 Souvislosti mezi Holanovým a Máchovým dílem vyrůstají ze stejného typologického 

zaměření jejich lyriky. Vrcholné Máchovy i Holanovy básně nevyjadřují jen náladu, dojem, 



autentický prožitek, jsou daleko spíše obecnou reflexí, vtělenou do básně, jsou složením 

mnoha pocitů, které dávají řád, mnoha prožitků, které se sjednocují v básni. Mácha ani Holan 

nechtějí vyjadřovat jen konkrétní individuální situaci, chtějí zobrazit vždy v přesně 

promyšleném výběru jevy zásadního významu, nepředkládají čtenáři dojem, náladu, pocit, 

nýbrž osobitý názor na svět, na jeho podstatu a protikladnost. Takovéhoto obecného 

charakteru, složeny z řady kontrastních a navzájem se i vylučujících motivů, jsou mnohé 

obrazy z vrcholné lyriky obou básníků. Mácha je prvním novodobým českým reflexivním 

básníkem, zakladatelem tradice hlubinné meditativní poezie zaměřené k obecným otázkám 

lidské existence, a Holan je právem jeho pokračovatelem. 

 Ještě lapidárněji své pojetí Máchy jako prvního českého existenciálního básníka 

vyjádřil Holan v eseji O K. H. Máchovi z roku 1940. Vidí ho jako cizince, hosta, ztracence 

(„Jen se podívejte na Máchu! On, ‚vyvrženec‛, ‚muž hlubokých želů‛, ‚se světem v rozepři‛, 

cítící přitom dobře ‚své božství‛ – je zde cizincem, hostem.“(Holan 1988, 351) Holan vidí 

Máchu jako „tragického básníka“, jako rimbaudovského hledače absolutna, jako člověka 

vědomého si, že „celý náš tragický život je tedy pouze životem zdání ve světě přízraků“ 

(Holan 1988, 352), jako popěrače: „Země se mu stala mozkem Nicoty, a je strašné pomyšlení, 

kde asi bylo její srdce… Srdce Nicoty, které pojednou viděl tlouci všude ve vesmíru. Všude! 

Jako by se řeklo: Nikde!“(Holan 1988, 355) 

Blízko Máchovu tvůrčímu gestu měl z poválečných básníků Oldřich Mikulášek, 

dramatický reflexivní básník, jemuž poezie obdobně jako Máchovi byla osobním údělem a 

báseň jediným jazykem, jímž je možno sepnout vše, životní vášeň i zoufalý smutek, lásku i 

smrt, povznášející pocit kypícího života i odpor ke konzumnímu a zvěcnělému přežívání. 

Dalším z básníků, kteří se oprávněně hlásí k Máchovi, je Zbyněk Hejda, jehož poezie je 

temným zpěvem o lidské pomíjivosti; obrazy tlení, hřbitova a zániku, prostoupené 

obsedantními erotickými a sexuálními motivy, odkazují nejen k Máchově hřbitovní poezii, ale 

i k literárnímu expresionismu a baroknímu vidění světa.  

Mácha vstupoval do české poezie různě. Zprvu prostřednictvím vyznavačských básní 

jemu věnovaných. Tyto básně často programní povahy se různou měrou ztotožňují 

s máchovským gestem a představují Máchu jako prototyp moderního básníka. Časté jsou 

v těchto verších motivy poutníka a nicoty, lásky a erotické touhy, jara a noci, země jako 

kolébky a hrobu, společenské revolty i snivé melancholie, časnosti člověka a nesmrtelnosti 

básnického slova. Máchovskou stopu nalezneme poté v řadě charakteristických obrazných 

emblémů či „chronotopů“, které sice nejsou Máchovým objevem, ale básník je uvedl do české 

poezie a nadal udivující recepční rezonancí – hřbitov a kosmos v Nerudově poezii, noc a 

příroda v Mayerově lyrice, ztracený ráj v poezii Gustava Pflegera, láska v jarních kulisách u 

Vítězslava Hálka. Máchovo dílo postupně vyjevovalo v řadě nových básnických kreací svou 

zázračnou inspirativní potenci a prostoupilo verši řady českých básníků ve všech vrstvách 

básnického tvaru. Temní, melancholií prostoupení reflexivní básníci tragického životního 

pocitu tvoří vůdčí linii máchovského rodokmenu. S trochou nadsázky se dá říci, že Mácha 

české básníky naučil poezii. Platí slova Josefa Hory, básníka hluboce spřízněného s Máchou: 

„ Z Máchových metafor tryská stále ještě více života než z celé tendenčně působící poezie 

jeho doby. Příklad Máchův ukazuje, že poezie musí působiti vždy vlastními nástroji svého 

umění, slovem, melodií, obrazem, opojeným pohledem na svět, sugescí své smyslové a citové 

bezprostřednosti… Máchova báseň nás přesvědčuje, že krása nestárne. Mění se její podoba, 

ale čas od času se vrací vždy znova, a když vezmeme ve chvílích ticha do ruky zežloutlé 



stránky staré básně, zjistíme k svému podivu, že její obrazy k nám mluví svěže a čistě, jako 

by se byly teprve před chvílí zrodily.“ (Hora 1959, 163 – 164)  

  

 

 

LITERATURA: 

 

Halas, František: Časy, Praha 1981 

Holan, Vladimír: Smrt a sen a slovo, Liberec 1965 

Holan, Vladimír: Mušle, lastury a škeble…, Praha 1985 

Holan, Vladimír: Spisy 10, Bagately, Praha 1988 

Holan, Vladimír: Spisy I, Jeskyně slov, Praha-Litomyšl 1999 

Holan, Vladimír: Spisy 2, Ale je hudba, Praha-Litomyšl 1999 

Holan, Vladimír: Spisy 6, Dokumenty, Praha-Litomyšl 2001 

Holan, Vladimír: Spisy 4, Na celé ticho, Praha-Litomyšl 2000  

Hora, Josef: Máchovské variace, Praha 1936 

Hora, Josef: Poezie a život. Úvahy, studie, soudy, Praha 1959 

Seifert, Jaroslav: Ruce Venušiny, Praha 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁCHOVA DOBA 



(Podle Vladimíra Křivánka) 

 

V dějinách snadno nalezneme období přeplněná dramatickými událostmi, které rozrušují staré 

a spoluvytvářejí nové poměry, vedle nich však existují epochy nesrovnatelně delší a klidnější, 

vyznačující se zdánlivou stabilitou, založenou na respektování principů řádu i pořádku a 

usilující o dosažení alespoň částečné společenské harmonie. Život prvního vskutku moderního 

českého básníka Karla Hynka Máchy začal 16. listopadu 1810 v nejistých časech 

napoleonských válek a ve vypjaté ekonomické situaci, kterou v březnu 1811 vyřešila Vídeň 

vyhlášením státního bankrotu. Jeho důsledky poměrně těžce zasáhly i Hynkovy rodiče. 

Situace  mnoha lidí však zdaleka nebyla tak špatná. Spousta šikulů v českých zemích zbohatla 

na dodávkách armádě a pozvolna rozšiřovala stále ještě úzkou podnikatelskou vrstvu. Toto 

dění ale budoucího poetu ještě míjelo, stejně jako ukončení válek s francouzským 

císařem Napoleonem I. a závěry Vídeňského kongresu, který v letech 1814 – 1815 postavil 

prostřednictvím Svaté aliance v Evropě hráz proti revolucím občanského typu, zahájil éru 

koncertu velmocí a na pětatřicet let zajistil na kontinentě mocenskou rovnováhu. Upevnil tak i 

postavení rakouského císaře, celého habsburské monarchie a vídeňského centralismu, jenž 

prostřednictvím byrokratických struktur kontroloval veřejný prostor v podunajském soustátí.  

V tradiční interpretaci českých dějin zpravidla personifikují předbřeznové období 

(časový úsek mezi Vídeňským kongresem a výbuchem revoluce v předjaří roku 1848) tři 

postavy: konzervativní rakouský císař František I., jeho syn a nástupce Ferdinand V., řečený 

Dobrotivý, a (poněkud zbytečně démonizovaný) kníže Clemens Wenzel Nepomuk Lothar 

Metternich, zprvu ministr zahraničí a poté státní kancléř. Často se však zapomíná, že i 

v centralistickém  a  nadále  víceméně absolutistickém Metternichově režimu platil na 

teritoriu dědičných rakouských zemí od 1. ledna 1812 Všeobecný občanský zákoník, 

zakotvující, pod zjevným vlivem Napoleonova Code civil, rovnost občanů před zákonem, 

svobodu svědomí, volnost obchodu, nedotknutelnost soukromého vlastnictví a také zásadu 

pevnosti manželství, pro Karla Hynka Máchu svým způsobem osudnou. 

Na druhé straně není možné situaci v Rakouském císařství a zejména v Království 

českém líčit jako téměř ničím nerušenou biedermeierovskou idylu. Stát nadále bedlivě střežil 

mantinely, v nichž se obyvatelé mocnářství pohybovali. Do privátní sféry sice nezasahoval, 

úcta k trůnu, k oltáři a k principům existujícího politického uspořádání však zůstávaly 

podmínkou kariérního vzestupu i zárukou bezproblémového soužití se státní mocí. Stačí 

připomenout nesnáze filozofa a matematika Bernarda Bolzana, zbaveného v letech 1819 - 

1820 profesury náboženské nauky na pražské univerzitě, potíže nekatolíka Františka 

Palackého s oficiálním jmenováním českým stavovským historiografem, přísný cenzurní 

dohled zamezující publikování nežádoucích názorů, ale třeba i Máchovu nepříjemnou 

zkušenost s vyšetřováním studentského výletu na Karlštejn v roce 1832, kdy dostal od 

fakultního ředitele karcer za zpěv oblíbených písní polských povstalců.     

Rovněž Metternichův restaurační režim měl, stejně jako každý autoritativní systém, 

zájem na udržení politické stability, prosperujícím hospodářství a snažil se pečovat o blaho 

obyvatel, které se v duchu osvícenských zásad pokoušel vzdělávat, zušlechťovat i názorově 

usměrňovat, a tak z nich vychovat pracovité, spolehlivé a loajální občany. Touto účinnou 

strategií čelil potenciálním projevům neposlušnosti či dokonce vzniku revolučních nálad, jež 

od výbuchu Velké francouzské revoluce strašily Vídeň jako noční můra. Osvícenský 

racionalismus,  jehož zásadami se ústřední orgány ve snaze o harmonické soužití státu a 

obyvatelstva řídily, sice zdůrazňoval zásadu přirozenosti a argumentoval organistickou teorií, 

odkazující na nedílnou jednotu části a celku při fungování lidského těla, konkrétní počínání 

centrálních orgánů se však spíše inspirovalo poučkami klasické fyziky. Stát v tomto pojetí 

připomínal hodinový stroj, v němž každý obyvatel tvořil součástku ve funkčním soukolí, 

řízeném moudrým a znalým mistrem hodinářem. Podmínkou správného fungování státního 



mechanismu byla spokojenost obyvatelstva, založená na pocitu štěstí, spočívajícího v 

naplnění materiálních potřeb, v seberealizaci a ve vědomí vlastní hodnoty. I proto dbal 

vládnoucí režim o vzdělání a osvětu vycházeje z premisy, že čím vzdělanější má stát 

obyvatele, tím se zvyšuje i jeho váha ve světě. Pro období osvícenského centralismu v druhé 

polovině 18. století i pro metternichovský režim byl charakteristický tlak na uniformizaci a 

unifikaci společnosti, včetně prosazování němčiny jako úředního a kulturního jazyka, neboť 

bez sjednocujících principů nemohla mnohonárodní habsburská monarchie účinně naplňovat 

své velmocenské představy.  

Racionálně chladné osvícenské kalkuly, hodlající učinit člověka šťastným i proti jeho 

vůli, pohrávající si s metodami sociálního inženýrství, blízkého nastupujícímu průmyslovému 

věku, a neberoucí příliš v potaz individuum a individualitu, vyvolaly všude v Evropě reakci, 

již lze shrnout pod pojem romantismus, jakkoliv je tento termín příliš široký a zahrnuje 

množství názorově protikladných proudů. Společným rysem romantismu, jenž od chvíle 

svého zrodu zůstává trvalým oponentem i siamským dvojčetem technokratických přístupů, je 

obrana přirozené individuality, která se nechce podrobit unifikačním tendencím a rozplynout 

se v šedi celku, jehož zájem je prezentován jako obecný prospěch. Proti centralistickému úsilí 

státu i kultu rozumu, vyzdvihl romantismus citovost a proti mechanickému pojímání 

individua i společnosti zdůraznil přirozené entity, tedy jedince s jeho svobodnou vůlí (pokud 

možno hrdinu, génia, titána či naopak vyvržence, rozervance a divocha), rodinu, národ jako 

organicky vzniklé etnické společenství spojené původem, jazykem, obývaným prostorem 

(vlastí), historií i tradicí a rovněž idealizovaný venkovský lid, protiklad mravně problematické 

soudobé městské civilizace, jejíž pragmatičnost konfrontoval i s údajně hrdinskou 

středověkou minulostí a zejména s majestátem přírody. 

Naprostá většina české společnosti první třetiny 19. století však tyto rozpory 

nevnímala vyhroceně a rovněž restaurační režim, reagující na důsledky Velké francouzské 

revoluce, napoleonských válek a na formující se liberalismus v německých oblastech, je 

dokázal umně tlumit a sám se snažil určovat směr společenského pohybu. Vedl si přitom více 

než úspěšně. Snahy státních orgánů doplňovalo působení městských samospráv i celé řady 

panství, tvořících až do poloviny 19. věku základní administrativní jednotky. Viditelným 

výsledkem této činnosti bylo například skloubení pozitivního vztahu k přírodě s osvícenským 

chápáním péče o zdraví obyvatelstva (zřizování nemocnic, porodnic a nalezinců, ovšem též 

blázinců a chorobinců) a o širší společenský prospěch. 

Stačí se projít Prahou Máchových dětských a jinošských let, jak nám ji představují 

nejen půvabné, byť poněkud idealizující veduty, ale také první přesný trigonometricky 

měřený plán stotisícového velkoměsta, dílo Josefa Jüttnera z let 1812 – 1816, tiskem vydané 

roku 1820. Není bez zajímavosti, že Jüttner byl, stejně jako Napoleon Bonaparte, 

dělostřelecký důstojník a vynikající matematik. Jeho dodnes cennou práci lze konfrontovat 

s jedinečným, přibližně o deset let mladším plastickým modelem Hradčan, Malé Strany a 

Starého Města pražského (žel nikoliv již Nového Města), vzešlým z rukou Antonína 

Langweila, popřípadě s prvním česky vydaným pražským průvodcem, který roku 1835 napsal 

Máchův spolužák Karel Vladislav Zap.  Statická zobrazení a ploché popisy nás však jen 

částečně seznamují s životním stylem pražských obyvatel a s poměrně dynamickým 

proměnami rozlehlého souměstí (včetně nových klasicistních a empirových staveb) i jeho 

bezprostředního okolí.      

Nevyčteme z nich, že v roce 1812 mohli Pražané v libeňském zámečku Na stráži 

poprvé spatřit vánoční stromek a brzy poté si uvědomit blahodárnost moderní techniky, 

usnadňující každodenní život. Pražský magistrát se zasloužil o vybudování pravobřežní 

kanalizace dokončené v roce 1830, už ve dvacátých letech ozařovalo město více než 1000 

olejových lamp veřejného osvětlení a roku 1835 se objevily na ulicích první veřejné 

záchodky. Shodou okolností ozdobily ve stejnou dobu nároží hlavního českého města 



plechové tabulky s názvy náměstí a (částečně již dlážděných) ulic, zatímco poštovní schránky 

fungovaly už od roku 1817. Prospěšnost inženýrských aktivit pochopil též nejvyšší purkrabí 

Karel Chotek, který v roce 1829 získal císařské povolení zřídit na pražských hradbách obecní 

sady a proměnit je v korzo. V roce 1833 tak mohl ve východním sousedství Pražského hradu 

založit Lidovou zahradu (později přejmenovanou na Chotkovy sady), kolem níž vedla nová 

komunikace (dnešní Chotkova silnice), skvostně zasazená do terénu a spojující východní část 

Malé Strany, kde od května 1836 vyrůstala empírová novostavba Klarova Ústavu pro 

zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců, s branou Na Brusce. Zakládání parků 

v anglickém slohu, určených pro relaxaci, bylo v módě již delší čas. Připomeňme alespoň 

Kinského zahradu i s nezbytným letohrádkem na svahu Petřína. Strávit příjemné chvíle 

volného času mohli Pražané též za Koňskou branou v oblasti pozdějších Královských 

Vinohrad, ať již v podstatně starší Kanálské zahradě, nebo v sousedních Wimmrových sadech 

(oba prostory tvoří mimo jiné důležitou kulisu v Máchově Marince). Zapomenout nesmíme 

ani na Královskou oboru (Stromovku), oblíbené dějiště rozmanitých atrakcí, k nimž náleželo 

předvedení parovozu Josefem Božkem v roce 1815 či o dvacet let později uspořádání prvních 

moderních koňských dostihů v délce jedné anglické míle. 

Pokojné procházky pražských obyvatel krotkou a upravenou přírodou 

v předměstských sadech tvořily analogii k šlechtickým zábavám v rozsáhlých 

zámeckých parcích či lesoparcích, svým rázem však zcela odpovídaly měšťanskému 

životnímu stylu, který nalezl výraz v uměřenosti a spořádanosti biedermeieru. Móda i dobová 

potřeba navštěvovat líbezná místa (znovu ožil dávný antický topos locus amoenus), nechť už 

to byly příměstské oblasti, lázně, lákající k pobytu stále početnější, i když sociálně poměrně 

úzkou klientelu, či půvabné krajiny, nazývané zemskými ráji, patřily k viditelným rysům 

tehdejší každodennosti a stály u počátku rozvoje turismu. Převládající touha po harmonii, 

účelnosti a pohodlí ještě nestavěla ve vědomí tehdejších lidí přírodu a techniku proti sobě 

zavádění technických novinek bylo chápáno jako usnadnění života a odvrácenou tvář 

hlásícího se industriálního věku málokdo zahlédl. 

Vždyť doprava pořád závisela převážně na koňské síle. Studenti a nepříliš majetní 

spoléhali většinou na formanské povozy, lépe situovaní využívali dostavníky (připomeňme 

Máchovo  Dosloví ke Křivokladu, v němž básník s ironickou nadsázkou vylíčil cestu z Prahy 

do Mělníka) a dálkové spojení mezi Prahou a Vídní zajišťovaly pro movitější zákazníky 

(cesta stála 6 zlatých) spěšné poštovní vozy, které trasu zvládly v časovém rozpětí 23 – 36 

hodin. Obyčejná pošta přitom jela z Prahy do Vídně více než tři dny. Zprovoznění celé 

koněspřežné trati mezi Českými Budějovicemi a Lincem v létě 1832 a v následujícím roce 

koněspřežky, dopravující na trase Lány – Praha (Bruská brána) z křivoklátských lesů dřevo 

pro potřeby hlavního města, však prolomilo stávající zvyklosti. Již tehdy ale zasvěcenci, 

včetně projektantů tras, věděli, že koněspřežná železnice je slepou vývojovou uličkou ve 

srovnání s přednostmi parních lokomotiv. Mácha, jehož „železná silnice“ u Českých 

Budějovic zaujala při cestě do Itálie, si technickými problémy hlavu nejspíš nelámal.  

Industriální epocha se zprvu výrazněji uplatňovala mimo Prahu. V roce 1814 byl 

v Brně poprvé v tovární výrobě použit parní stroj, o sedm let později se v Darové u Rokycan, 

v železárnách hrabětě Kašpara Sternberga, uskutečnila první tavba železa kamenouhelným 

koksem a během roku 1836 začala výroba oceli v první koksové vysoké peci ve Vítkovických 

železárnách, založených v roce 1828. Vzestup významu vítkovického podniku úzce souvisel 

s výrobou kolejnic pro parní železnici, na jejíž stavbu získal privilegium bankovní dům 

Salomona Meyera Rothschilda v březnu 1836, tedy až po smrti císaře Františka I. O zesnulém 

mocnáři se vyprávělo, že nehodlal železnici povolit, neboť ji prý považoval za příliš 

převratnou záležitost, schopnou vyprovokovat ve společnosti revoluční vření. Shodou 

okolností nalezl později na železnici zaměstnání (zprvu jako dozorce a hlídač, poté jako 

prodávající jízdenek) Máchův bratr mladší bratr Michal.   



Do nedaleké průmyslové budoucnosti, která přicházela zatím rozpačitě, mohli 

nahlédnout i obyvatelé Prahy. Východně od Poříčské brány se do venkovské krajiny pod 

Vítkovou horou již v roce 1817 zakouslo první předměstské sídliště, nazvané Karolinenthal, 

pozdější Karlín. Příznačně vzniklo na základě územního a regulačního plánu zpracovaného 

osvícensky uvažujícími vojenskými i civilními úředníky. Dobový vkus ovšem považoval 

zdejší nové činžovní domy za „velmi krásné.“ Již v roce 1832 ale předurčilo další směřování 

karlínské oblasti vybudování první pražské strojírny. Do roku 1841 vyrobila továrna Eduarda 

Thomase, situovaná na rozhraní Karlína a Libně, 25 parních strojů, považovaných za symboly 

nové technické epochy. Strojírna, založená anglickými podnikateli, se v roce 1834 objevila 

také na „Máchově“ Novém Městě pražském. Smíchovu, který se po roce 1838 rychle měnil 

v největší pražské předměstí, vtiskly zase ráz kartounky, zaměstnávající relativně značný 

počet dělníků. Svým způsobem a zcela okrajově přispěl k rozvíjející se průmyslové činnosti i 

Mácha, když pomáhal, stržen půvaby Lori Šomkové, své milé a jejímu otci v Truhlářské ulici 

s výrobou ozdobných krabiček na zápalky pro firmu Sellier & Bellot, pyšnící se kapslovnou 

na nynějším Žižkově. V porovnání s Brnem či severočeským regionem, kde se jako emblémy 

průmyslového věku tyčily k nebi vysoké komíny, si však Praha a její okolí stále udržovaly 

takřka idylický vzhled. Nové poměry se v hlavním městě ohlašovaly i jinak, kupříkladu 

založením peněžního ústavu Spořitelny česká roku 1825 a v roce 1833 ustavením Jednoty pro 

povzbuzení průmyslu v Čechách, jejíž činnost Mácha ve svých zápisnicích obsáhle glosoval. 

Ale to vše byly zatím pouhé předzvěsti pozdějších až překotných procesů. Většina lidí stále 

žila zakotvena v tradičních strukturách a nijak netoužila po dramatických změnách. 

Konzervativismus, typický pro agrárně – řemeslnické společnosti, se projevoval 

především v úctě prokazované panovnické autoritě, v loajalitě vládnoucí dynastii i 

k zavedeným a prověřeným pořádkům. Metternichův režim z této situace vydatně těžil a 

dokázal obratně prosazovat principy tradice, legitimity a kontinuity, v nichž spatřoval hlavní 

záruku politické stability nejen podunajské monarchie, nýbrž celé Evropy. Vcelku logicky tak  

v prostorném areálu Pražského hradu, tiše ponořeného do vzpomínek na vlastní dějinný 

význam, našel azyl francouzský král Karel X., jehož červencová revoluce roku 1830 vyhnala 

z Paříže. V sousedství stále nedostavěné Svatovítské katedrály, místa korunovačních obřadů i 

posledního spočinutí českých panovníků, jejichž hrobka tolik přitahovala Hynka Máchu, 

strávil sesazený Bourbon téměř čtyři roky, od října 1832 do května 1836. Jeho osoba lákala do 

Čech četné francouzské roajalisty, mezi nimi též slavného básníka Francois René de 

Chateaubriand, vyznavače romanticky zbarveného historismu. Do Prahy přijel v roce 1833 a 

strávil zde několik měsíců, pobývaje v jednom z nejlepších hotelů v malostranské Lázeňské 

ulici, příznačně v podhradí a nablízku svého krále. Při  procházkách souměstím nad Vltavou 

obdivoval francouzský tvůrce  i kamennou alegorii Vltavy, Pražany přezdívanou Terezka, 

zdobící od roku 1812 kašnu u zdi Clam-Gallasova paláce. O díle sochaře Václava Prachnera 

mu prý kdosi namluvil, že představuje poslední počestnou pražskou ženu. Pobyt někdejšího 

francouzského panovníka na Pražském hradě byl v mnoha ohledech romanticky příznačný. 

V bývalé rezidenci českých králů žil bývalý francouzský král, cizinec a vyhnanec, vděčný za 

exil v ponurém a mlčícím komplexu budov.   

Navzdory nesporné politické stabilizaci habsburského soustátí však Metternichův 

režim nedokázal vyřešit klíčové problémy. Nejzávažnějším z nich byl nesporně proces 

formování moderních národů, probíhající v celé Evropě, avšak v mnohonárodní habsburské 

monarchii mimořádně dynamicky i dramaticky. Vzdor všem snahám centrálních úřadů a 

vzdor cílené školské politice, opírající se na všech vyšších stupních o výuku v němčině, se 

nepodařilo obyvatelům podunajské říše vštípit všerakouský patriotismus, nutný pro vytvoření 

jednotného „státního národa“. Na teritoriu Českého království můžeme v reakci na osvícenské 

reformy Josefa II.  sledovat již v poslední čtvrtině 18. století dvě očividné tendence. První 

představoval vzestup zemského patriotismu, charakteristický pro šlechtické kruhy, svým 



životním stylem sice kosmopolitní, leč znepokojené směřováním osvícenského státu, který 

zřetelně omezoval stavovské výsady. Politické i historické argumenty, dovolávající se  

českých zemských práv, užívala česká nobilita, běžně hovořící německy a francouzsky, 

účelově k obraně svých slábnoucích pozic. Paralelně se zemským vlastenectvím sílilo též 

vlastenectví jazykové, etnické, organicky a kontinuálně navazující na  obdobný, ne-li přímo 

shodný výměr národa v pozdním středověku i v raném novověku, ať již v díle Daniela Adama 

z Veleslavína, Jana Amose Komenského či Bohuslava Balbína. Tento pohled sdílela část 

české inteligence i  měšťansko–řemeslnické vrstvy v českém vnitrozemí, znevýhodněné  

dominancí němčiny, zatímco početné  české vesnické obyvatelstvo pokládalo  svou etnicitu za 

přirozenou. Jazykové pojetí národa, jakkoliv i osvícenství operovalo přírodou a přírodními 

zákony, mělo nepochybně blíže k romantickému akcentování individuality jako přirozeného 

fenoménu. Rozhodujícím znakem národa byla v tomto chápání řeč, v níž se podle dobového 

mínění koncentrovala, řečeno slovy Františka Kutnara, „veškerá národní odlišnost a 

svébytnost po stránce myšlenkové, citové i mravní.“   

Na sklonku 18. a na počátku 19. století nalezl zemský patriotismus české šlechty 

s etnickým vlastenectvím určité styčné body, jejich trvalejší symbióza však nebyla možná 

nejen kvůli odlišné sociální základně, ale také vzhledem k existenci početného německého 

obyvatelstva v Čechách a na Moravě. Fakt, že Češi a Němci žili v česko – moravském  

prostoru vedle sebe od 13. století, avšak nikdy nesplynuli, skýtá dostatečné vysvětlení, proč 

na prahu průmyslové doby neuspěla ani idea všerakouského patriotismu, ani Bolzanův, dnes 

znovu tolik diskutovaný projekt. Pro vznik moderního českého národa bylo ovšem důležité, 

že se část českých vzdělaných vrstev, v podstatě dokonale bilingvních, rozhodla z rurální 

češtiny vytvořit kulturní jazyk, čímž (víceméně podvědomě) předjala politické aspirace 

jazykově českého společenství. František Palacký ještě v roce 1822 odhadoval počet česky 

píšících spisovatelů (nejen beletristů, ale také publicistů, vědců a popularizátorů) na pouhé 

dvě stovky, a to včetně slovenských evangelíků. Přesto bylo působení této elitní skupiny 

mimořádně úspěšné.     

Součinnost zemského patriotismu s českým jazykovým vlastenectvím se dočasně 

uplatnila v pražském Vlastenském muzeu, které vzniklo v letech 1818 - 1820 z podnětu 

patrioticky smýšlejících šlechticů jako zemský ústav, inspirovaný obdobnými institucemi 

v rakouském mocnářství (tyrolské Joanneum, Moravské muzeum v Brně). Téměř od počátku 

existence pražského muzea se v tomto zemském ústavu výrazně uplatňovaly vůdčí osobnosti 

jazykově chápaného českého vlastenectví, zejména Vácslav Hanka a František Palacký, od 

roku 1828 zemský stavovský historiograf. Navzdory proklamované snaze udržet zemský 

charakter instituce se Muzeum, především zásluhou organizačního a vědeckého génia 

Františka Palackého, pozvolna stalo hlavním kulturním i vědeckým centrem českých 

„národovců“. Zjevně romantický ráz jejich vlastenectví dokumentuje víra v pravost 

„objevených“ Rukopisů, související s přesvědčením o vysoké kulturní (tj. zejména jazykové) 

úrovni někdejších Čechů, mýtus o demokratickém uspořádání staroslovanské a staročeské 

společnosti, fascinace slavnou středověkou minulostí, programové slovanství i sběr a studium 

domněle „prostonárodních“ památek, v nichž se (údajně) zračila duchovní podstata národa, po 

dlouhé věky udržovaná zásluhou „prostého lidu“. 

Po celá dvacátá a třicátá léta nepřekročilo české jazykové vlastenectví meze loajality 

vůči vládnoucí dynastii a zásadám, na nichž spočíval restaurační režim. Tento důraz na 

legalitu souvisel nejen s politickou realitou, ale zprvu též s nutným ohledem na patrioticky 

smýšlející šlechtu a především na národně orientovanou kněžskou inteligenci, která, jak 

potvrdily průkazné analýzy odběratelů Časopisu Společnosti Vlastenského museum (od roku 

1831 Časopis Českého museum), patřila k hlavním oporám jazykově českého  směru na 

venkově a zároveň představovala značné procento česky tvořících literátů. Věrnost 

panovníkovi a dynastii i respektování  katolicismu, k němuž se hlásilo 97% českých obyvatel, 



ohraničovaly pole působnosti Jungmannovy generace a delší čas i jejích bezprostředních 

pokračovatelů v čele s Františkem Palackým. Jazykovou a historickou argumentaci tak dlouho 

nedoprovázely politické požadavky či dokonce zřetelně formulovaný politický program. 

Pronikání liberálních myšlenek, vyznávaných v modifikované podobě Palackým, bránila 

cenzura a česká společnost se s nimi seznamovala prostřednictvím literatury a tisku, 

vydávaného za hranicemi habsburské monarchie, zejména v Lipsku, Augsburgu i v jiných 

německých městech. 

Právě v této době, na přelomu dvacátých a třicátých let 19. věku, se student Hynek 

Mácha začíná profilovat jako česky píšící autor, byť své první (ovšem nepublikované) 

básnické pokusy uskutečnil v němčině. Jistě, i on se mohl rozhodnout, stejně jako všichni 

bilingvní čeští vzdělanci, zda dá přednost mateřštině nebo německému jazyku, ale pokud 

vůbec takový problém řešil, měl rychle jasno. Během roku 1830, kdy vstoupil na pražskou 

filozofii, která tehdy plnila úlohu dvouleté přípravky pro studium na specializovaných 

fakultách a v jejíchž posluchárnách se mimo jiné setkal s učiteli Janem Nejedlým a Aloisem 

Klarem, vznikly jeho první české básně, prozrazující zřetelný ohlas dobového sentimentálního 

romantismu. Romantický duch doby, téměř se chce říci Zeitgeist, promlouvá ostatně z celé 

Máchovy tvorby, stejně jako jím je prosycen jeho život, v němž zjitřená senzitivita očividně 

splývá se záměrnou stylizací, a to i v sexuální sféře. Ani sám básník by zřejmě nebyl schopen 

říci, zda mezi oběma komponentami pociťoval zřetelnější hranici. 

Dobově podmíněně byly též Máchovy pověstné „poutě“ českou krajinou i cesta před 

Alpy do Benátek a návrat přes Terst a Vídeň do Prahy. Záliba v dramatických scenériích 

pískovcových skalních měst, výstupy na strmé čedičové a znělcové kopce se zříceninami 

hradů na vrcholu, vzrušující bloudění říčními kaňony i zalesněnými doly a návštěvy 

památníků zašlé české slávy, již výrazně symbolizoval chátrající Karlštejn, neodlišovala 

Máchu nijak podstatně od jeho generačních, vlastenecky smýšlejících druhů (stačí 

připomenout jen o něco mladšího Václava Vladivoje Tomka), byť je básník předčil 

v náruživosti prožitků, umocněných výjimečným citem pro barvu a impresi. Schopnost 

zachytit proměnlivou náladu krajiny uplatnil více ve svých textech než v kresbách „hradů 

spatřených“, i když ani tu nezapřel smysl pro hru světelných odstínů.  Ani Máchova pověstná 

zdatnost, umožňující zdolat denně  pěšky 50 - 60 kilometrů, nebyla, jak zjišťujeme, 

v tehdejším kontextu výjimečná. Jinošské mentalitě odpovídaly dlouhé a nejednou 

adrenalinovými zážitky umocněné výpravy do autentické přírody více než nudné špacíry po 

upravených cestách v příměstských sadech, ačkoliv i v pražských zahradách se dalo, řečeno 

Máchovými slovy, lézt „za holkami“ a  ihned poté vyvážit erotický zážitek tklivým 

zamyšlením na Olšanských hřbitovech.       

Většinu svého života strávil autor Máje v Praze, nejprve na Malé Straně, poté 

v Petrské čtvrti Na Poříčí a posléze na novoměstském Dobytčím trhu (nynějším Karlově 

náměstí) v domě U Hrbků (číslo popisné 551), jehož majitelé jsou známi už od časů Karla IV. 

Jistě mu neunikly proměny pražského souměstí, dobře však znal i zákoutí chudinských čtvrtí, 

oživovaných siluetami barokních a gotických kostelů. Tradičně se v této souvislosti 

připomíná okolí klášterního komplexu Na Františku, sugestivně vylíčené v Marince. 

Tři místa však více než jiná vábila básníka atmosférou, z níž vanul dech někdejší české 

slávy i následného úpadku. Kromě Pražského hradu s impozantní Svatovítskou katedrálou to 

byl mýty obestřený Vyšehrad, jehož přitažlivost násobily romantické rukopisné podvrhy, a 

Bílá hora, jejíž historický význam čeští vlastenečtí tvůrci zatím ve svých textech raději 

nezmiňovali. Pověstnou výjimku představuje česky píšící slovenský evangelík Jan Kollár 

s proslulým veršem „Medea to česká s dítek vraždou“. Máchovo stanovisko v básni Baláda i 

v nedokončené próze Návrat, je však zcela zřetelné i díky průhledné heraldické emblematice: 

„Nad Bílou horou nad mlhami ležel černý roztažený oblak, jako dvě perutě nesmírného orla – 

bledý měsíc na hřbetě svém nesoucího.“ Básníkův pohled na důsledky bělohorské bitvy tak 



anticipoval negativní hodnocení, které se v jazykově české společnosti začalo Palackého a 

Havlíčkovou zásluhou pozvolna prosazovat již před rokem 1848 a zcela převládlo 

v šedesátých letech 19. věku. Tento zdánlivý detail má svůj význam, nahlížíme-li jej v širším 

kontextu. Dobře totiž koresponduje se sympatiemi, jež básník v letech 1831 – 1832 

prokazoval polským proticarským povstalcům, a ladí též s názory řady jeho spolužáků,  přátel 

a známých, vesměs aktivních účastníků politického dění let 1848 - 1849 (Antonín Strobach, 

Josef Bojislav Pichl, Alois Pravoslav Trojan, František Ladislav Rieger, Karel Vladislav Zap, 

Karel Sabina).           

Do generace vlastenců, kteří začali ovlivňovat tvářnost české kultury na prahu 

třicátých let, náležel Mácha i svými dalšími četnými aktivitami. Navštěvoval Jungmannovy 

přednášky o českém jazyce, konané v prostorách Akademického gymnázia, s ochotnickým 

zápalem účinkoval v českých divadelních představeních U Kajetánů i ve Stavovském divadle, 

vášnivě četl a publikoval v českých časopisech (Jindy a nyní, Květy české, Večerní vyražení). 

Přesto se od svých vrstevníků zřetelně odlišoval a nápadně se vymykal z celku české 

obrozenské komunity. Máchovští badatelé i příležitostní esejisté mnohokrát poukázali, jak 

básníkovu výjimečnost podmiňovalo jeho psychické ustrojení i dobovou atmosférou 

umocněné sklony až k okázalé stylizaci a pozérství, patrnému též v umělcově korespondenci. 

Vypjatý a programový individualismus i vzdorná gesta byly však především výrazem 

Máchovy osobnosti, touhy po sebevyjádření a neochoty podřizovat se plně normám a 

konvencím obrozenské společnosti, byť s ní nepochybně sdílel stejné cíle. 

Rozdílný pohled na formativní (v daném případě výchovnou i agitační) funkci 

literatury vcelku zákonitě vyústil v Máchův názorový střet s Františkem Palackým. V září 

1835 požádal Palacký prostřednictvím Jana Slavomíra Tomíčka Máchu o báseň pro almanach 

připravovaný u příležitosti plánované korunovace Ferdinanda V. českým králem. Máchovy 

verše (Na příchod krále), sepsané 24. září 1835 a přeplněné symboly i četnými odkazy na 

české mýty, však nebyly do chystané publikace zařazeny, ačkoliv v závěru parafrázovaly 

desátý verš 20. žalmu, tradičně přednášený jedním z biskupů v rámci korunovačního obřadu: 

„Bože! slyš naše volání! Bože! zachovej nám krále!!“ Když Mácha dokončenou skladbu 

předával Palackému, pochválil zemský historiograf jeho „výbornou fantasii“ (dnes bychom 

řekli imaginaci), zároveň mu ale vytkl absenci „Idey“. Básník s ním nesouhlasil, neboť za 

důležitější pokládal samu poezii. Tato drobná a častokrát zmiňovaná polemika výmluvně 

reflektuje odlišná východiska obou mužů, na jedné straně Palackého přesvědčení, že 

umělecké dílo musí obsahovat vznešenou myšlenku, tj. program orientující adresáty k vyšším, 

nadosobním hodnotám, na straně druhé Máchovo mínění o individuální svobodě umělce a 

svébytnosti jeho tvorby. Česká obrozenská kulturní elita v naprosté většině souhlasila 

s Palackým, ač možná ne zcela chápala filozofické a estetické ukotvení jeho názorů. Tenze 

mezi nadaným básníkem a historikem, který se v mládí o poezii rovněž pokoušel, byla ovšem  

hlubší, než se jeví z drobné kontroverze. Snivec i buřič Mácha a vnitřně hrdý Palacký, 

zakládající si na pevnosti vyznávaných zásad, byli natolik vyhraněnými osobnostmi, že jen 

stěží mohli nalézt cestu k vzájemnému porozumění a tak vůči sobě setrvali v odmítavém 

romantickém gestu. 

V dějinách nastávají i chvíle, kdy se významné události nápadně kumulují a vytvářejí 

uzlové body, v nichž se koncentrují výsledky předešlého a současně zárodky budoucího 

dynamického vývoje. Z hlediska české obrozenské kultury patří mezi uzlové body rok 1836. 

Podívejme se na jeho události blíže. Dne 22. dubna zaslal hrabě Karel Chotek vídeňské 

cenzuře první sešity prvního dílu Palackého spisu Geschichte von Böhmen (Dějiny Čech). 

Následující den vyšel v počtu 600 výtisků Máchův Máj. Připočteme-li k tomu vydání prvního 

svazku Jungmannova Slovníku česko-německého v předchozím roce, měla česká vlastenecká 

elita během několika měsíců k dispozici kánonická díla v oblasti jazykovědy, historie a krásné 

literatury, i když Máchovu básnickou skladbu nepřivítala zrovna s nadšením. Většina českého 



obyvatelstva nevěnovala ovšem dění v intelektuální sféře pozornost a žila chystanou českou 

korunovací Ferdinanda V. Dobrotivého. Svatováclavský diadém se na jeho hlavě ocitl ve 

středu 7. září 1836, aniž kdo tušil, že se další takový rituál ve Svatovítském chrámu již nikdy 

neuskuteční. 

Básník a čerstvý absolvent právnických studií Mácha řešil ve stínu všeobecného 

nadšení osobní problémy se zaměstnáním a těhotnou Lori. Na konci září dorazil do Litoměřic 

a nastoupil v kanceláři justiciára Josefa Filipa Durase. Zanedlouho, již po polovině října 1836, 

rozesílal František Palacký svým přátelům vytištěné exempláře Geschichte von Böhmen. 

V prvních hodinách 6. listopadu 1836 Karel Hynek Mácha v Litoměřicích nečekaně zemřel. 

Necelé dva  roky poté se Palacký ještě jednou kriticky vyslovil o autorovi Máje, jemuž čeští 

vlastenci vytýkali otrockou nápodobu byronismu.  Při posuzování Kuzmányho Lučatínské víly 

neopomněl velký historik zmínit  pretensie „slohu poetického na pouze prozaické osnově, 

které ve spisích nebožtíka Máchy s nelibostí jsme spatřovali.“ V očích budoucího Palackého 

zetě a poetova občasného souputníka, osmnáctiletého Františka Ladislava Riegra byl ovšem 

Mácha „básník nejgeniálnější…“ Proto spolu s dalšími umělcovými přáteli nechyběl 17. 

listopadu v novoměstském chrámu sv. Ignáce na zádušní mši za zvěčnělého Hynka. 

Tři měsíce po Máchově skonu, 2. února 1837, datoval František Palacký svou 

Předmluvu k vlastenskému čtenářstvu, v níž s jistým uspokojením bilancoval desetiletou 

existenci Časopisu Českého museum a v které zároveň nastínil budoucí úkoly českého 

národního hnutí. Velký prostor tu věnoval i stavu soudobé české literatury. Plným právem 

konstatoval, že dosud „předčily ohledy jazykové v díle našem nad jiné“, nyní ale, „když /j/sme 

se, co do jazyka, dostali téměř již na roveň s jinými vzdělanými národy, nastává nám jiná 

práce a povinnost: abychom totiž obraceli hlavní zřetel svůj k věcem samým a snažili se 

s těmito národy zároveň a v závod o palmu skutečné osvěty, i vědecké, i krásocitné, i 

průmyslové.“ Není pochyb, že na poli krásné literatury Karel Hynek Mácha Palackého 

požadavky anticipoval a svrchovaným způsobem naplnil.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANTISMUS 



(Podle Vladimíra Křivánka) 

 

Romantismus jako umělecké hnutí či směřování celé jedné kulturní epochy je fenoménem 

natolik obsáhlým, složitým, vnitřně dramatickým a rozporným, že jej lze jen velmi obtížně a 

nejednoznačně zachytit ve všech podstatných rysech a souvislostech. Existuje mnoho definic 

romantického umění, vždy však nabízejí jen určitý úhel pohledu a často rezignují na celkový kulturně 

historický rámec. Vzhledem k tomu, že v romantismu zásadní roli hrála neopakovatelná lidská 

individualita se svou kreativitou a fantazií, svými sny, ideály a konflikty, lze bez velké nadsázky 

tvrdit, že kolik bylo romantiků, tolik je i definic romantismu. Navíc v každé národní literatuře se 

projevovalo romantické umění ve své specifičnosti, dobové podmíněnosti a nabízelo jiné možnosti. 

Objevují se i názory, že romantismus nemůže být definován. Ani my proto nenabídneme nějakou 

vyhraněnou definici, ale pokusíme si tuto éru poněkud historicky přiblížit, poukázat na některé její 

příznačné momenty a vlastnosti. 

Slovo „romantický“ se objevovalo v angličtině již od poloviny sedmnáctého století a bylo jím 

označováno něco dobrodružného, vybájeného, neskutečného či fiktivního. Souviselo s rytířskými a 

milostnými příběhy středověku, s „romancemi“, „romány“, s „románskými“ národy a mělo charakter 

dobrodružné báchorky. Teprve kolem roku 1800 se tohoto slova začalo užívat k označení celého 

nového kulturního hnutí, pro které byly příznačné vášeň a vznícená citovost. Počátky romantismu jako 

duchovního směřování lze spatřovat již v osmnáctém století, např. u vlivného francouzského filozofa 

J. J. Rousseaua, který ve svém díle „O společenské smlouvě“ napsal příznačnou větu: „Člověk se rodí 

svobodný, a všude je v okovech.“ 

Obrat od rozumu ke smyslům a citům, od města k přírodě, od fakticity k imaginaci, od 

současnosti do středověku, od všednosti k exotice probíhal pozvolna ke konci osmnáctého století, aby 

se dovršil v duchovní revoluci, z níž vznikl nový světový názor i umělecký styl. Období romantismu 

bylo přechodem od osvícenských ideálů k problémům a konfliktům novodobé industriální společnosti. 

V té době proběhly tři velké revoluce, které ovlivnily i novou podobu umění: revoluce politická 

(vítězství severoamerických kolonií v boji o nezávislost, Francouzská revoluce), průmyslová (v 

Anglii) a kulturní (probíhala postupně po celé Evropě). 

Romantismus jako nové umění se od počátku zcela rozcházel s klasicismem sedmnáctého 

století i s jeho pozůstatky v podobě osvícenského racionalismu století osmnáctého. Věren ideálům 

svobody likvidoval jakoukoliv normativnost v rovině estetické i duchovní. Proti klasicistickému 

požadavku objektivity, rozumové i tvarové kázně a nápodoby přírody dával přednost svobodné hře 

obrazotvornosti, tvořivé originalitě i fikčním světům tvůrčí aktivity. Nade vše kladl svobodu tvůrce, 

jeho spontaneitu a emocionalitu. Rozbil estetický i žánrový kánon klasicistické literatury: rozvíjel 

nové literární druhy vznikající míšením různorodých žánrových prvků (lyriky, epiky i dramatiky, 

prózy a poezie: byronská básnická povídka, dramatická báseň, poéma) i nové literární formy (tzv. 

otevřené formy – improvizace, fragment jako záměrně neukončené dílo). Vedle poezie se hlavním 

žánrem romantiků stala próza, která až do období preromantismu stála na okraji umělecké žánrové 

hierarchie. Romantické prózy byly intarzovány veršovanými lyrickými částmi a písněmi, ale i 

dramatickými dialogy, dopisy, deníkovými záznamy, pohádkami, sny atd. Velmi oblíbenými byly 

kratší prozaické útvary – novela a povídka, „arabesky“ či „obrazy ze života“. Výraznými proměnami 

prošel žánr románu. 

Romantismus jako literární a filozofické hnutí vznikl koncem osmnáctého století v Německu, 

které bylo tehdy rozdrobeno na tři sta suverénních státečků lenních území a panství. Německý 

romantismus významně obohatili již tvůrci předchozího „klasického“ období – plodný a originální 

prozaik Jean Paul (vl. Jm. Johann Paul Friedrich Richter), básník tragického osudu Friedrich Hölderlin 



a dramatik a prozaik Heinrich von Kleist. Řadou znaků je romantismus spojen také samozřejmě 

s dílem Goethovým a Schillerovým. Za počátek romantismu bývá v období raného německého 

romantismu (tzv. „Frühromantik“) pokládána tzv. „jenská škola“, soustřeďující se kolem německého 

metafyzického filozofa Johanna Gottlieba Fichteho. Nejvýznamnější osobností mezi těmito nejstaršími 

německými romantiky byl básník Novalis (vl. jm. Friedrich von Hardenberg). Ve vrcholném období 

německé romantiky (tzv. „Hochromantik“) byla pak nejvlivnější tzv. „heidelberská škola“, která se 

opírala hlavně o folklorní tradici – Achim von Armin a Clement Brentano (sbírka německých lidových 

a ohlasových písní „Chlapcův kouzelný roh“ /Des Knaben Wunderhorn/, bratři Jacob a Wilhelm 

Grimmové („Německé pohádky bratří Grimmů“, úplný český překlad 1961). Originální zápletky a 

jedinečnou fantazii s často ironickým a satirickým ostřím uplatnil ve své tvorbě novelista Ernst 

Theodor Amadeus Hoffmann. 

 Druhou zemí, kde se romantismus plně rozvinul, byla Anglie, dostatečně připravená již 

mnohaletou tradicí preromantického sentimentalismu. I zde romantické umění mělo své předchůdce. 

Jedním z nich byl neobyčejně originální londýnský vizionářský básník, rytec a malíř William Blake, 

dalším geniální skotský lyrik, zosobňující nového lidového pěvce, Robert Burns. Mnohem dříve, ještě 

v sedmnáctém století, předjali svými básněmi některé romantické vize a představy tzv. „metafyzičtí 

básníci“ John Donne, George Herbert, Henry Vaugham a Thomas Traherne. Nové tóny vnášela 

v osmnáctém století i tzv. „hřbitovní poezie“ – Edward Young (Kvílení aneb Rozjímání noční, první 

český překlad Jana Nejedlého roku 1820 /The Complaint; or Night Thoughts on Life, Death, and 

Immortality, 1742–1745/) a Thomas Gray (Elegie na hrobech veských, první český překlad Josefa 

Jungmanna z roku 1807 / Elegy Written in a Country Churchyard, 1750/). Zcela nekonvenčně pojal 

románovou strukturu Laurence Sterne svým pozoruhodným dílem Tristam Shandy /The Life and 

Opinions of Tristam Shandy, Gentleman, 1760–1767/, kterým úplně rozbil a zpřevracel klasicistickou 

literární teorii a stvořil první anglický antiromán. Dobově příznačné zálibě ve středověkých sceneriích, 

lidské potřebě bát se a odhalovat skrytá tajemství vyšel vstříc velmi oblíbený anglický „gotický 

román“ se senzačními příběhy, s atmosférou rytířského středověku, unikající do divokých a 

exotických krajů, do atmosféry tajemných hradů, zřícenin s podzemními chodbami, obydlených 

tajemnými přízraky a příšerami – Horace Walpole (Otranský zámek /The Castle of Otranto, 1765/), 

Clara Reevová (Starý anglický baron /The Old English Baron, poprvé vydáno 1777 pod názvem The 

Champion of Virtue/), Ann Radcliffová (Záhady Udolfa / The Mysteries of Udolpho, 1794/), Matthew 

Gregory Lewis (Mnich /The Monk, 1795/) a řada dalších. 

 Skutečnou básnickou romantickou revolucí v Anglii však bylo roku 1798 vydání básnické 

sbírky „Lyrické balady“, společného díla básníků Williama Wordswortha a Samuela Taylora 

Coleridge. 

Tito básníci, žijící v jezernatém kraji severní Anglie, pojmenovaní hanlivě kritikem Williamem 

Hazlittem jako „the lake school of poetry“, „ školou jezerních básníků“ byli vlastně první generací 

anglických romantiků. K oběma tvůrcům se postupně přidali básník Robert Southey a esejista Thomas 

de Quiney. Vrcholem anglického romantismu jsou pak tři velcí básníci nové generace – George 

Gordon Byron, Percy Byshe Shelley a John Keats. Svébytné místo zaujímá ještě Walter Scott jako 

tvůrce moderního historického románu. 

 Do Francie se romantismus dostal z Německa zásluhou knih Madame de Staël „O Německu“ 

/De l’Allemagne, 3. sv., 1810/. Z generace nejstarších francouzských romantiků byli nejvýznamnější a 

nejvlivnější François René de Chateabriand a Alphonse de Lamartine, hlasatelé návratu do minulosti a 

pravých křesťanských hodnot, kdežto mladší generace romantiků prožívala mnohem dramatičtěji a 

vzpurně individualisticky své konflikty se společností: k vrcholným básnickým zjevům tohoto období 

patřili Victor Hugo, Alfred de Vigny a Alfred de Musset. Pozoruhodná byla v rámci romantismu též 

tvorba velkých francouzských prozaiků devatenáctého století Stendhala, Prospera Merimmé a Honoré 

de Balzaka. 



 Romantismus se promítl i do všech ostatních evropských literatur, ale zapůsobil i na vývoj 

literatury americké. I ve slovanských literaturách sehrál mimořádně důležitou roli. Romantismus 

dosud vyvolává téměř nepřehledné literárněvědné reakce a polemiky. Obvykle bývá charakterizován 

jako revolta citu proti osvícenskému rozumu, jako nové pojetí vztahu člověka k přírodě, zrod nové 

básnické obraznosti i nového, přirozenějšího uměleckého stylu. V této době se sbližují a prostupují 

různá umělecká odvětví, poezie, malířství a hudba, směšují se rozličné literární žánry (vzniká lyrický a 

filozofický epos, pronikají do umělé poezie a hudby balady a lidové písně), rozvíjí se umělecky 

svébytná řeč metafor, symbolů a mýtů, stupňuje se citovost a vášeň, podnikají se reálné i fiktivní 

toulky prostorem (exotismus, orientalismus) a časem (obliba středověku, obnovení kultu antiky – 

helénismus). Nejpodstatnějším rysem romantismu byl však romantický konflikt. Doba politických 

revolucí rozbila starý centralizovaný absolutistický systém, přinesla ideály osobní, umělecké i 

společenské svobody a vyvolala mezi lidmi velké naděje. Záhy se však ukázalo, že místo nesvobody 

politické přinesla nová doba nesvobodu ekonomickou, přirozené lidské vztahy byly nahrazeny vztahy 

obchodní zištnosti, peněžní morálky a vytvořila se nová společenská hierarchie podle výše majetku. 

Tyto procesy vyvolaly u romantiků nespokojenost, hlubokou deziluzi, osobní zklamání a rozčarování.  

Někteří z nich hledali protiváhu v nějakém vyšším (metafyzickém) a hodnotnějším (morálním) řádu, 

v křesťanství s jeho mystikou a legendami, v nezkažených patriarchálních vztazích, v principu vše 

překonávající obětavé lásky. Jiní nacházeli útěchu ve snových představách, ve vznícené imaginaci, 

v samotné tvorbě či v umělých rájích alkoholu a drog. Romantický konflikt s realitou na sebe bral 

různé podoby; tento bolestný protiklad „srdce a světa“ měl jednou podobu kosmického pesimismu, 

„světobolu“ či „rozervanectví“, jindy charakter titanismu, démonismu či satanismu, někdy byl smír se 

světem vyvolán příklonem k lidu a národu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁCHŮV MÁJ 



(Podle Vladimíra Křivánka) 

Báseň nazvaná Máj podle odjakživa netrpělivě očekávaného období jara, kdy se 

probouzí příroda a procitá nový život, vyšla v dubnu roku 1836 tiskem Jana Spurného v Praze 

jako první svazek prvního dílu autorových spisů, a to v 600 výtiscích. Je to dávno, uplynulo 

už 174 let, a kdoví, kolik těchto skromných knížek přežilo dlouhý a proměnlivý čas a kolik 

původních originálů dnes ještě existuje.
1
 Po věnování panu Hynkovi Kommovi, usedlému 

měšťanu pražskému a vlastenci horlivému na důkaz uctivosti, a po jakémsi krátkém 

předzpěvu obsahovala vlastní báseň 824 veršů tištěných latinskými literami – a časem a jako 

zázrakem získala pak jedinečnou proslulost v české kultuře. Drobným rukopisem ji nedlouho 

předtím dopsal Karel Hynek Mácha jako veršovaný příběh o strašném lesů pánu, který skončil 

na šibenici, o tragické lásce a o kvetoucí přírodě kolem půvabného jezera, o životě a smrti. 

Přestože „romantická“ vlna pomalu už zasahovala také do opatrně se probouzejících českých 

zemí, velký a rozporný ohlas, jaký u nás tato báseň vyvolala, byl výjimečný. Někoho omámila 

kouzelně krásnými a smutnými slovy a příběhem osobního neštěstí, někoho naopak poděsila 

v jeho tradičních představách… A tato báseň Máj, dnes už věčná, vychází znovu, aby 

připomněla 200 let od Máchova narození a začátek české romantické poezie a aby oživila kus 

historie, před jejímž soudem pak básník stanul. 

Když se objevil Máj, mladý Mácha měl za sebou teprve dvacet pět krátkých let života. 

Narodil se roku 1810 v Praze, na Malé Straně, na Újezdě, a nadále pak pobýval na různých 

adresách ve svém městě. V rozhárané, nestálé a špatné ponapoleonské době navštěvoval 

základní školu a pak piaristické gymnázium Na Příkopě a nakonec, protože k tomu měl 

zřejmé předpoklady, studoval „filosofii“ a práva na univerzitě. Rodina bydlela tenkrát už 

deset let na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí), kde měl otec krupařský krámek, pár 

kroků od barokního kostela svatého Ignáce, po němž měl náš Mácha křestní jméno; potom je 

však ponejvíce psal v české podobě, to jest Hynek. Jméno Karel si přidal podle tehdejších 

běžných způsobů. Za krámem na rozlehlém náměstí obýval osamocený Mácha „trudnou 

komnatu“ do dvora. V úzkém vlasteneckém kruhu nebyl ovšem neznámý. Byl neobvyklý a 

aktivně se podílel na národním ruchu, a to hlavně na literární a divadelní scéně. Už napsal 

několik německých a českých veršů; pracoval na různých dramatických textech a na několika 

prózách (pro jednu historickou povídku měl naplánovaný název Kat). Asi roku 1834 se pustil 

                                                           
1 Bibliografické odhady počítají dnes maximálně s 35 zachovanými výtisky Máje z roku 1836. 

 



do většího románu s titulem Cikáni a zapsal si několik poznámek a sugestivních veršů pro 

budoucí májovou povídku. Když byl zrovna pozdní večer a první máj, objevily se v jeho 

zápisníku například trochu zvláštní a trochu tajuplné řádky: 

Včerejší čas – –     

co přes to dál, pouhý 

     to sen. 

Něco už Mácha otiskl v časopisech. Uvažoval přitom o otázkách, které trápily mladou 

rozervanou bytost, zatím neustálenou a dotýkanou mnoha různými podněty. Hodně četl, 

hodně přemýšlel. 

Ze všech literárních rozběhů nejdřív dopsal Cikány, snad koncem roku 1835, a přišlo 

mu, že nastala chvíle, aby se před veřejností přihlásil jako spisovatel a aby začal publikovat 

své „spisy“. Charakteristickým a pamětihodným mottem, bolestným vyznáním romantické 

touhy a marnosti předznamenal jejich chystané vydání: 

Dalekáť cesta má – 

marné volání! – 

O své daleké cestě životem a o marném volání chtěl tedy nejdřív nabídnout prózu, a to příběh 

o divných a neblahých osudech, o lidech, kteří se v tiché a baladické kokořínské krajině 

setkali jako bludní poutníci. V dopise odeslaném někdy v lednu 1836 nejbližšímu příteli 

Eduardu Hindlovi (1811 – 1891), zaměstnanému tehdy jako hospodářský úředník v Klášteře 

na novohradišťském Valdštejnově panství, zmínil se o svém prvním literárním kroku. Nemohl 

si však nic jiného, než postěžovat: „Na požádání pana knihkupce Neureuttera dohotovil jsem 

román Cikáni; cenzura však jej nepropustila – neví žádný proč.“ Začínající autor byl z toho 

určitě zklamaný.  

A tak se Mácha rozhodl pro jiný postup a v citovaném vzkazu o prvním nezdařeném 

pokusu vysvětloval danou situaci a nové plány: “Já jsem šel k p. Zimmermannovi – cenzorovi 

– a jsme spolu tak zadobré, že mi slíbil, abych se nestaral, že tomu pomůžeme a že projde – 

jen abych posečkal nějaký čas a vydal svou báseň; – hodlám tedy Máj co nejdříve dohotoviti 

– čísla 1-2-3 jsou hotova, ještě číslo čtvrté. Vy jste jej teď venku pozorně četl – žádám Vás, 

pište mi obšírně, jak se Vám líbil – kde co změniti?, co se Vám zdá nejlepší? – atd. – Jestli 

jste ho dal svému panu otci čísti, prosím – mně bude jeho mínění velmi vzácné! 

Nezapomeňte; já bych přeci rád poprvé nějak hlučněji vystoupil, a proto chci opraviti, co 

bych byl pochybil, člověk je slabé zvíře…“ Na literární premiéře mu samozřejmě velmi 

záleželo. Byl ctižádostivý a nedočkavý a chtěl se představit před českou kulturní veřejností. 



Honem tedy dopisoval báseň Máj, z větší části už připravenou. O tomto příběhu, „o 

veršovaném románku spíše než o romantické básni“, jak se vyjadřoval trochu zlehčujícím 

způsobem o svém zatím nehotovém rukopisu, přemýšlel pravděpodobně také od roku 1834. Z 

toho roku známe aspoň několik útržkovitých záznamů, které potom zanechaly viditelné stopy 

v Máji. Jistě na něm pak pracoval, když si v následujícím roce, a bylo to v září, zaznamenal 

do svého deníku jednu osudovou návštěvu novoměstského hřbitova. Zaujal ho tam hrob 

mladého chlapce a nad ním zvláštní obraz dívky. Svůj dojem si zaznamenal s krátkou úvahou, 

jejíž ozvěny se rovněž otiskly v Máji. 

Mácha rychle dokončoval svou báseň, umístěnou u klidného jezera pod zříceninou 

Bezdězu, a hned ji nesl na cenzuru „svému“ panu J. N. Zimmermannovi (1788 – 1836), knězi 

řádu křižovnického, s nímž se předtím prý tak dobře dohodli. Kromě básně nabídl mu navíc 

ještě vlastní výklad Máje, dnes známý ze Sabinovy vzpomínky. Snad proto, aby zkusil 

předejít případným námitkám, kdyby se snad verše někomu protivily buď příběhem o vraždě 

a úvahami o konci života, o lásce ke zvadlé růži nebo o loupežníkovi a sboru duchů, o 

mučícím kole, nebo kdyby snad někdo nedokázal nebo nechtěl pochopit smysl posledních 

„nesrozumitelných“ veršů, nebo kdyby celý text připadal jako bezbožný a cizí, anebo snad 

příliš „romantický“. Proto zdůrazňoval, že hlavním účelem jeho veršů je slaviti májovou 

krásu přírody, a nikoliv loupežnický, žárlivý a vražedný příběh, a vůbec že děj básně „nesmí 

se co věc hlavní považovati,“ aby vynikla „sententia moralis“, tedy vlastní mravní naučení. 

Zatím se ovšem Mácha zdráhal toto naučení blíže prosazovat a výslovně uvést „ideu“ básně.  

Jeho výklad Máje, poskytnutý cenzorovi, zněl: “Následující básně jest oučel hlavní, slaviti 

májovou přírodu krásy; k tím snadnějšímu dosažení oučelu tohoto postavena jest doba májové 

přírody proti rozdílným dobám života lidského. Tak u příkladu v čísle prvním tichá, vážná 

atd. láska v přírodě proti divoké, vášnivé, nezřízené lásce člověka; taktéž jiné vlastnosti 

májové přírody proti podobným života lidského dobám v číslech ostatních. Pověst tedy čili 

děj básně této nesmí se co věc hlavní považovati, nýbrž jen tolik z děje v báseň přijato, jak 

daleko k dosažení oučelu hlavního nevyhnutelně třeba. Děj se koná u města Hiršberg mezi 

horami, na nichž hrady Bezděz, Pernštejn, Houska a v dálce Roll k východu, západu, poledni 

a půlnoci okazují. –  Ostatních co se účelů dotýče, jakož i sententia moralis z celého snadněji 

se vyrozumí.“ Mácha měl tentokrát štěstí a ani nečekal dlouho na odpověď. Záhy následovalo 

příznivé vyřízení. Rukopis prošel cenzurou a mohl se vypravit na svou dalekou cestu. 

O milosrdném ortelu psal Mácha zase okamžitě Hindlovi. V dobré náladě mu sděloval 

čerstvé informace o Máji: “Již se sází, jest to dnes 30. března. Dal jsem to tisknout u 



Spurného skoro 2 ½ archu v šestnácterce. Žádá sice pravda velmi mnoho, tj. 9 fl. stříbra od 

archu, ale 1.nepřetiskne mi žádného exempláře více, 2.dá na to tuze pozor, aby bylo vydání 

čisté, a za třetí dá nové písmo, s kterým ještě nic nebylo tisknuto. – Já mám i s těmi penězi, 

které jsem od Vás obdržel, 24 fl. stříbra dohromady, ještě 10 fl. stříbra si opatřím zde, od Vás 

–  jestli můžete – bych žádal ještě deset zlatých stříbra, hned po vyjití Máje, jak se první 

exempláře prodají, odešlu Vám je nazpět… Jestli tedy můžete, tedy Vás žádám, abyste mi 

alespoň ještě 10 fl. stříbra poslal, ostatních 10 fl. stříbra si budu hledět v Praze vypujčit.  

Jestliže se mi poštěstí ty peníze obdržet, tedy dne 15. dubna Máj již vyšel…“ Ano, Máj, první 

svazek prvního dílu Spisů Karla Hynka Máchy, se v dubnu opravdu tiskl. Na obálku určil 

Mácha opětovně jako předtím slova, jež pro něj byla zvlášť významná. Uhranula ho už 

předtím, když připravoval Cikány. Zvolil tedy totéž motto, ale se třemi vykřičníky: 

Dalekáť cesta má! 

marné volání!! 

Aby se celý náklad mohl expedovat, chybělo studentovi jenom něco málo peněz a básník se 

už směl těšit. 

Máj byl hotový včas. Autor neprodleně poslal Hindlovi tři slíbené exempláře a šťastný 

a pyšný mu 25. dubna napsal radostný vzkaz. “Zde Vám odesílám tři exempláře, jakž jste 

žádal. Nejlepší kritika nad Májem pronešená jest následující praktická: V sobotu 23. dubna 

obdržel jsem všecky exempláře na pěkném papíru, a sice exempláře po 30 kr. v stříbře a po 

22. v stříbře, i šel jsem k pp. Tylovi a Tomíčkovi, aby je v Květech a ve Včele ohlásili. Dnes 

v pondělí – 25. nemám již žádného exempláře a v zítra 25. vyjde ve Včele a ve čtvrtek 25. ve 

Květech ohlášení o těchto exemplářích, kde a zač jsou k dostání. – To je kritika…“ Svou 

slavnou událost, první díl plánovaných spisů, ohlašoval autor neprodleně ještě dalším 

známým. Oznamoval, že knížka vychází ve třech podobách, lišících se papírem a tedy i cenou  

– a nabízel ji ke koupi. Byla k dostání “pouze u spisovatele na Dobytčím trhu číslo 551, za 14 

kr. stříbra.“ 

 

  

 

V dubnu L.P. 1836 byla tedy báseň na světě, doplněná dedikací a obvyklým 

předzpěvem, oslovujícím ideální vlastence – dobré a statné a věrné vlasti své i svému králi, a 

přišla tak před soudní stolici historie – a stránky tohoto doslovu se dostaly k hlavnímu tématu. 

V důvěrném listu Hindlovi Mácha kromě jiného sděloval, že se brzy asi ožení. Mohlo se zdát, 



že se už vyrovnal se svými nejistotami a s vnitřním neklidem, který ho někdy dost trápil. 

Vydání knížky však hlavně splňovalo jeho nedočkavé přání „nějak hlučněji“ vystoupit, a za 

druhé se báseň dočkala dobrého přijetí v generačně bližším okruhu známých. Takže Máchův 

osobní pocit mohl být spokojený a vyrovnaný… Jenže proti příznivému a slibnému očekávání 

začal se skrytě odehrávat poslední chaotický půlrok Máchovy daleké cesty a jeho marného 

volání. Čas pospíchal a chystal nečekané a nemilé události a obraty. Bezohledně zasahoval do 

jeho osobních starostí, nadějí a plánů a roznášel kolem něj zmatek. Pozvolna se proměňovala 

realita národního života i atmosféra české kultury. Autorovy intimní záležitosti a viditelně se 

diferencující stav naší společnosti se začaly všelijak protínat. A tak jakmile byla Máchova 

knížka naživu, autor mohl tušit i nepřátelské reakce a zvědavě čekal na první referáty. 

Závěrečné dějství jeho dramatické a tragické životní hry se otvíralo…  

Aby se alespoň trochu přiblížily následující události a aby se připomněly podstatné 

souvislosti a konflikty, je na místě uvést určitá fakta a dovolat se některých citací.
2
 Každá 

nová česká knížka, a bylo jich zatím žalostně málo, stávala se tenkrát událostí a ve svém 

okruhu vzbuzovala zájem nebo aspoň zvědavost. Proto také víme o téměř okamžité reakci na 

Máchův Máj, a to z dopisu Františka Ladislava Čelakovského (1799 – 1852). Má datum 13. 

května a je adresován kolegovi Chmelenskému; předem se může ještě poznamenat, že 

Čelakovský měl s Máchou už dřívější menší konflikt. Autor „národních“ písní začal svůj list 

přátelským žertem, ale zároveň závažnými invektivami. Konstatoval, že právě v tomto roce se 

prý naprosto nevyvedlo počasí a očekávané jaro že bylo studené a dokonce se sněhem. A 

tento zlý a nevlídný nečas pak spojil s Máchovým Májem a pokračoval v osobních narážkách 

a ve varujících věštbách. Psal: “Mně se všecko zdá, že máj letošní mstí se na nás, že tak 

šibeničnicky bylo zpíváno. Nešťastný básník i s celou svou romantikou! Kozla nám po ní, 

ježto ovoce a tudy i víno – blaho básníků – jak slyším, na všecky strany pomrzlo. A také 

okurky – jsou všecky tytam. 

Z té zkázy vznikne hlad a z hladu pojde mor, 

ten všechen vyhubí, co živý bude, tvor. 

To jsou ty plody hrozného byronismu!“ Hravě započaté, ale vlastně zcela závažné sdělení 

týkající se vína a okurek a pak proklatého Byrona, spojovalo Máchu výstražně s nebezpečnou 

romantikou; a podobné dopisy se podle tehdejšího zvyku obracely běžně k širšímu kruhu 
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známých. Mácha tedy věděl, že pro něj začíná neblahý čas. Končila doba hájení a troubilo se 

na hon. 

Jestliže nepočítáme zmíněnou „praktickou“ kritiku, z níž se mohl Mácha těšit nad 

přátelskou odezvou Máje u svých příznivců, jestliže pomineme varování před „šibeničním” 

zpěvem z Čelakovského soukromého dopisu, pak můžeme brát jako první veřejnou reakci 

nevlídnou recenzi otištěnou 31. května 1836 v České včele, shodou okolností redigované 

rovněž Čelakovským. Tuto kritiku, ve svém kategorickém stylu dost neobvyklou, napsal Jan 

Slavomír Tomíček (1806 – 1866), tenkrát nijak významný literát, ale snaživý kritik. Kritika 

však stihla přijít ještě „im wunderschőnen Monat Mai, als alle Knospen sprangen,“ tedy 

dokud ještě vládl „divukrásný měsíc máj, kdy vše se květem bělá,“ jak zněly láskyplné a 

zároveň politickou realitou zlé doby hořce poznamenané verše ze slavné Heinovy Knihy písní 

reprezentující Mladé Německo. Konzervativní vlastenec Tomíček, a to ve smyslu dobové 

národní politické taktiky, která se bláhově přidržovala nadějných snů a vystupovala klidně a 

opatrně a hlavně se bála, aby nezmrzly ovoce a réva, ani okurky. K Máchovu Máji byl však  

Tomíček od začátku útočný a nemilosrdný.  

V duchu daného programu by Tomíček rád odsoudil Máj, protože podle toho, co 

z vlasteneckých hovorů slyšeli a znali, nebo co se o Máchovi mohli dozvědět z jeho veršů a 

z právě vydané jeho větší básně, kterou vnímali jako nebezpečně „romantickou“, se Mácha 

výrazně odlišoval od převládající, postupně ujednávané ideologie a plánů. Vždyť ani nenosil 

„národní“ úbor podle dobového zvyku a statečnosti. „Už na první pohled jevily se na něm 

zvláštnosti,“ popisoval ho ve vzpomínkách s úctou Jan Kaška (1810 – 1869), začínající herec 

v Kajetánském divadle a svým řemeslem krejčí a pak také Máchův upřímný kamarád. „Proti 

panující módě nosil vždycky černou vestu, až nahoru zapnutou, černý šátek na krku beze 

všech límců, modrý frak se žlutými knoflíky a světlošedivé pantalony… Také byl zamilován 

do pláště šedivé barvy s límcem červenou falbou vyloženým a s červenou podšívkou, který 

jsem mu vlastnoručně zhotovil.“
3
 Navíc se Mácha vymykal uzavřenou a sebejistou povahou a 

slibným básnickým talentem a fantazií. V pražském kulturním prostředí, zatím velmi 

skromném, třeba při debatách u iniciativního knihtiskaře Jaroslava Pospíšila (1812 – 1889) se 

o něm dobře vědělo, přestože patřil k těm nejmladším hostům. Účastníci schůzek, z nichž 

někteří se už označovali za „hodnostáře”, se mimo jiné shodovali v názoru, že čím menší je 

národ, tím více se musí chránit před nebezpečnými radikálními myšlenkami a třeba před 
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básníky, jako byl za mořem lord Byron, v Evropě už vyhlášený, a soudili, že se k němu 

riskantně přimyká také český student Karel Hynek Mácha, žijící v „trudné komnatě” ve dvoře 

za Dobytčím trhem. 

  Byla otázka, co se s ním má počít, jestliže se zdálo, že se odlišuje už dost radikálně a 

když právě poprvé „hlučněji vystoupil“ a přišel s prvním svazkem svého díla. Jakmile byl 

Tomíček vyzván, aby referoval o Máji, hned věděl, že se mu nebude líbit Máchův neobvyklý 

románek, a svou kritiku, zřejmě s vědomím blízkých druhů, vysloveně zaměřoval na morálně 

pochybný příběh. Čekal, že Mácha bude opomíjet národní očekávání a že nenapíše idylu o 

holubičí české povaze, ani nic o slavné historii. Přitom chtěl kritik vypadat jako nepředpojatý 

a nejdřív se tedy zmínil, jak nový básník dovede namalovat pěkné obrazy májového večera a 

podobných přírodních nálad. Vzápětí však obrátil svou pozornost a zbytek referátu orientoval 

jiným směrem a psal ho v docela jiném, sarkastickém tónu. Soustřeďoval se na scestnost 

Máchova literárního směru. Ten přece neodpovídal uznávaným představám o české mírné 

povaze a o hrdé tradici dějin národu českého, kterou začínal vykládat důvěryhodný František 

Palacký (1798 – 1876), jenž získával rozhodující slovo při určování charakteru a budoucnosti 

českého společenství a kultury. Podle něj Tomíček zdůrazňoval, že Mácha, a to vlivem cizího 

myšlení, se v Máji přichyloval k bludným a škodlivým způsobům a že celou báseň libovolně 

zakládal „na kontrastech na svém místě nejsoucích“. Vlastně že vůbec nemyslel na národní 

program orientující se na dobré vlastence věrné Bohu, králi a vlasti, ale obracel se ke 

společenským vyděděncům, jako byli „cikáni“, mimo jiné už odmítnutí cenzurou, jako byl 

plánovaný „kat“, jako byl „padlý anděl“ a „otcovrah” a další nešťastné, bloudící, osamocené 

bytosti, zkrátka  „chátra” a lidé na okraji. Máchovo vyprávění o nešťastné vášni a vraždě se 

přece docela míjely s pozitivními plány a se společným optimismem, jak si to představoval 

Tomíček. V Máchově básni sice „tu šeptají květinky, tu mluví ptáci, zvučí hory, mluví luna, 

živ jest u nich celý mír – a přece konečně vystavují za cíl a konec všech těchto mocí – žádný 

život, žádný cíl, všecko pusto, nic!“ Zkrátka žádný smysl, ani žádná naděje, která by 

povzbuzovala duši, ani žádná útěcha, která by uklidňovala osobní bolesti, nic… 

Bylo třeba znovu začít ještě jednou od samého smyslu chatrného Máje a samozřejmě 

se kladla otázka, odkud pochází jeho zmatek a jeho marnost. Všechno přece muselo souviset 

se špatným a zoufalým Máchovým životním vyznáním a s jeho životní filosofií – a tím se 

Tomíček také mohl dostat k prvnímu kázání a k prvnímu viníkovi. Psal: „Odporujeme tomu a 

podobnému hegelianismu, že na věčnosti žádný cíl, všecko jedno jest; takovíto filosofové 



stavíce sebe mimo věčnost hrubě na to nemyslí, že oni a jejich spolutvorstvo také již ve 

věčnosti žijí…“ 

Takže první viník špatného směru naší poezie byl pojmenován a obviněn. Ještě se ale 

Tomíček vrátil k samotnému Máchovi: „Jelikož básník Máje asi podobnou myšlenku 

básnickým rouchem přiodíti se snažil, nalézá se na té samé bludné cestě. Přiodiv se peřestými 

květinami, uvrhnul se do vymřelé sopky, anebo snad lépe: jeho báseň jest škvára, která 

z vymřelé sopky vyhozená mezi květiny padla. Ve květinách můžeme míti a máme zalíbení, 

nikoli ale v chladném, mrtvém meteoru, který z rozervaných útrob vyvržen byl.“ Silnými 

slovy Tomíček pokračoval, že Mácha „raději povrhnul důstojným jménem básníka a snížil se 

k bídnému rýmotepci, aby ten, protože sám nic jiného nevidí, okázal nám černou, věčnou 

prostoru svojí sežhlé útroby.“ Dále se domáhal, že „spisovatel Máje musí ale přisvědčiti 

pravdě té, že kabát za člověka míti v obor chátry náleží.“ Když shrneme Tomíčkovy rozevláté 

věty, mělo tedy být kategoricky řečeno, že Mácha jako ubohý diletant otevřel své zkažené 

nitro a že na své bludné cestě nikam nedošel. Aspoň tak vyznívaly kritikovy žaloby. (V 

závorce lze připomenout, že už nebylo nesnadné horlit proti hegelianismu v Čechách, protože 

tento filosof, který psal o dějinách jako o dějinách lidské svobody, krátce předtím zemřel. 

Bylo tedy snazší smluvit se, aby se Hegel vyskytl u nás také ve všech dalších recenzích Máje 

vysloveně jako „zlořečený“.) 

Náš kritik se rozhodl ještě k druhému varování a udání. Nový odstavec svého 

filosofujícího myšlení začal tenkrát běžnou sentimentální frází, že jsme v českých zemích dvě 

stě let spali a že to byl potupný a špatný čas. Ve 30. letech 19. století se však u nás přece jen 

mohlo trochu volněji psát a v příznivější chvíli se Tomíček směl ohradit, že Mácha „nesmí 

nás dutým hlasem své zbortěné harfy do nového snění konejšiti,“ což znamenalo, že nesmí 

svou nihilistickou fantazií a řečmi zavádět národ nazpět k předešlému spánku; národ se přece 

už probouzí. A na Máchovu adresu ještě dodával, že „bylo by k přání, aby se tak otrocky 

nevázal právě k té nejšpatnější stránce anglického barda, ale podával nám básně pravé ceny, 

na odiv stavěl kvetoucí obraznost, ze které však pramen života, božský nektar vyplývá.“ 

Tomíček tak pojmenoval dalšího viníka, a to lorda Byrona, a sděloval, že vůbec bylo by lepší, 

pro jeho aristokratický romantismus a povýšenost, neotvírat mu dveře do české panenské 

poezie. (V další závorce se jako na kolovrátku může opakovat, že také tento druhý lotr na 

levici, tento anglický básník začal být ve všech pražských kritikách Máje obligátně vyvoláván 

jako bezcenný.)  



Poznámky k sebevědomému Tomíčkovi a k jeho soudům o Máchově Máji jsme začali 

u jeho zásadních tezí, v jeho článku různě rozházených a všelijak se obměňujících. Je však 

třeba vrátit se ještě k dalším kritickým slovům, provázejícím a glosujícím hlavní osnovu 

básně. Přitom se objevila důležitá a z historického hlediska možná ústřední informace, že „ke 

konci vyjevil nám básník, že jakási analogie panuje mezi ním a – ovšem ne mezi skutky a 

činy Vilémovými, ale mezi jeho životem vůbec. Jak Vilémův život popsal, tak líčí básník i 

svůj život…“ V české poezii to bylo velké představení a podstatná novina, že se vynořil 

autorský postup nebo autorské stanovisko, které měly namířeno proti dosavadnímu 

„objektivnímu“ a neosobnímu způsobu popisu a vyprávění. Udivený Tomíček podle toho 

vysvětloval Máchovu osobní perspektivu, to jest subjektivní perspektivu zcela jednoznačně: 

„Vyskytuje se co hlavní idea, že minulý i nastávající život, onen jednatel duševní, náleží 

v obor snů, spaní, ničeho.“ Dále to pro něj znamenalo, že se život básníkův ztotožňoval 

s životem a s myšlenkami odsouzeného a spravedlivě popraveného vraha. Když chtěl shrnout 

smysl básně, sarkasticky připomněl, že Mácha „svůj ideál ,nic‘ vyšňořil tak mistrně, že 

musíme to obdivovati,“ a nakonec konstatoval, „že nepřišli jsme k nižádnému útěšnému 

konci.“ Zřejmě bylo předem dané, že pouze „útěšný“ výsledek mohl by Tomíček brát jako 

legitimní smysl poezie. Shrnuto a podtrženo. Kritik se vyznával, že „pochybujeme, že by kdo 

z ohlasu tóny zbortěné harfy nějaký zvuk uslyšel, a co jsme viděli a slyšeli v této básni? V 

pěkném oděvu mrtvé, věčné ,nic‘!“ Podle Tomíčka se Mácha pouze potácel v nepravých 

kontrastech a v labyrintu všeho možného, tj. epického i reflexivního, v příběhu i metaforách, a 

jenom všechno obkroužil květinovou výzdobou. Vycházel mu tedy negativní závěr o 

Máchovi: rýmotepec a jeho rozervané útroby a kolem škvára a chátra vyděděnců. Všechny 

verše o nešťastné vášni a o zločinu a trestu, všechny myšlenky o životě a věčnosti nebo 

konečnosti života se podle něj naprosto míjely s potřebou nezištné národní práce a povinnosti, 

pokorně spjatými s „dobrými“ vlastenci, věrnými Bohu, králi a vlasti, a míjely se s výsostným 

smyslem poezie.  

Vtíravá otázka se Tomíčkovi vracela. Co vůbec zamýšlel ten podivný básník, ten 

rýmotepec? Svou báseň začínal přece podle pravidel – úvodním dialogem jakéhosi 

divadelního uvaděče nebo animátora a sborem přítomných diváků. Jejich rozhovor se velmi 

podobal tenkrát oblíbené a podobně formované Čelakovského Písni společné, proklamující, že 

když Čechové budou jednat „společně“, vždycky najdou pomoc ve své rodině, u svých bratří. 

Jenže když se pak otvíral první zpěv Máchova Máje, najednou se četla zvláštní a vzhledem 

k úvodu docela odlišná báseň: o něčem jiném, s odlišným typem a rytmem veršů a 

s nečekaným příběhem. V pozdním večeru prvního Máje, kdy bývá lásky čas, vyprávění 



nemířilo k žádnému společnému a dobročinnému konání, ale zabývalo se trapnou nevěrou a 

vraždou a pak trestem a popravou a všechno se prolínalo s lyrikou a s přemítáním o životě a 

smrti a o lidském osudu. To hlavní se odehrávalo mezi vypravěčem a svedenou Jarmilou a 

vrahem, tj. už odsouzeným vězněm Vilémem; nakonec přibyl ještě osamělý poutník. To byly 

persony dramatu. Na scéně ani v hledišti už nebyl „sbor“ věrných vlastenců, ale účinkovali 

vyděděnci ze společnosti a diváci hrubě zvědaví na něco neobvyklého, na popravu. Příběh 

nezabíral mnoho času. Až závěr se odehrával po sedmi letech, ve čtvrtém zpěvu, autorem 

pravděpodobně rychle dokončeným po cenzorově odmítnutí Cikánů a po jeho pokynu, aby 

Mácha přinesl nejdřív báseň Máj, aby se nestaral, „že tomu pomůžeme a že projde…“ 

Tomíček se nepřestal zabývat hádankou, co tím Mácha mínil. Vždyť přece také 

chodíval na schůzky k Pospíšilovým – a teď přeběhl od rozhovorů o příštím osudu národa a 

od „společné písně“ k jarmarečním příhodám z cizího a soukromého osobního života a 

k milostnému a šibeničnímu dramatu a kromě toho k putování od dětinství k jinošskému 

věku. O čem vlastně přemítal, jestliže v závěrečném čtvrtém zpěvu, v jeho předposlední strofě 

se baladicky zpovídal: 

Nynější ale      čas 

jinošství mého – je, co tato báseň máj. 

Večerní jako máj, ve lůně pustých skal; 

na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. 

Jak si Mácha počínal? Zahrával si s ironií vládnoucí nad životem a nad světem? Nebo si 

připomínal černou pouťovou grotesku? Uvažoval v zastřené alegorické podobě o vzdálenosti 

mezi vlasteneckými hovory a subjektivní realitou lidských osudů? A na čem se vůbec 

zakládal smysl jeho básně, která v máji začala a v máji skončila a celá byla vzrušená a zoufalá 

z nekonečnosti krásy, lásky a života a ze zklamání a z neodbytnosti konce. Jak si Mácha 

představoval dalekou cestu, která ho čeká a kdo mu poskytne útěchou a pomoc? 

Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou 

spěchá ku cíli, než červánky pohynou? 

Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj, 

jak zajde za onou v obzoru skulinou, 

nikdy – ach, nikdy! To budoucí život můj. 

Kdo srdci takému útěchy jaké dá? 

Bez konce láska je! – Zklamánať láska má! 



Jako nejhorší provokace pak musel Tomíčkovi připadat závěrečný verš Máje, to jest spojení 

nebo ztotožnění prokletých a do zoufalství uvržených osob, s nimiž si předtím zadal hnusný 

rýmotepec. Jak si mohl někdo dovolit hrdliččiným láskyplným hlasem pozvat loupežníka a 

otcovraha se svedenou dívkou v posledních verších dohromady s básníkem, jako by je 

sdružoval, jako by je identifikoval, a uzavřít báseň šesti vykřičníky. 

Hrdliččin zve ku lásce hlas: 

Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!! 

Jako by je vyvolával z hrobu. A tedy před čím Tomíček varoval? Před Máchovým sklonem 

k marnosti, kterou bylo třeba odsoudit a potrestat, podobně jako byl předtím pověšen Vilém 

na šibeničním kříži. S odporem se odvracel od „padlého anděla“ i „otcovraha“ – ti přece 

nemohli být přijati do snu o budoucnosti národa, který teď musí zápasit o samu existenci. 

V dopisu svému nejbližšímu Hindlovi z 18. června 1836, tj. poté, co si už přečetl 

Tomíčkovu kritiku o Máji jako o škváru, zpovídal se Mácha velmi osobně o kritickém poměru 

s Lori a významně sdělil, že „pak ostatní Vám poví Máj, ,bez konce láska jest, zklamánať 

atd.‘“ Mácha nevěděl, jak bude pokračovat nebo končit jeho vztah s Lori. Neměl žádnou 

určitou odpověď. Setrvávaly v něm osobní a skryté problémy. Čas strašně rychle letěl… 

Kdo vůbec může poskytnout útěchu a pomoc? Tomíček nepřestal dotírat. Proč se 

v Máchově básni všechno navzájem sráží a proč je báseň tak nejistá a neklidná a proč se tedy 

nedovolává pomoci u „dobrého“ bratra Čecha, jak o tom v předzpěvu zpíval celý sbor? Proč 

se idea Máje, zbavená věčné jistoty, omezuje na čas pomíjivosti a konečnosti? Podle Tomíčka 

a jeho náboženské víry to Máchovo „nic“ neznamenalo docela nic pro zajištění národní 

existence. Co tedy vůbec chtěl ten záhadný Mácha se svými otázkami a s krásnou rozkvetlou 

přírodou? Tomíčkovi to připadlo podivné. Když Mácha začínal zmíněný prolog k Máji, 

možná parodoval Čelakovského Píseň společnou a možná si připomínal jejich dřívější 

konflikt. První Máchovy verše tam přece mluvily o „nouzi“ a o bratrské „pomoci“. Tomíček 

si nebyl jistý. 

Čechové jsou národ dobrý! 

Nešťastný, jenž v nouzi lká, 

nechť se k Čechovi obrátí, 

ten mu rychlou pomoc dá… 

Dialog uvaděče a sboru, slibující rychlou pomoc měl možná obdobný smysl, jako měl předtím 

výklad Máje, který Mácha nabídl cenzorovi, aby dokázal lépe porozumět smyslu básně. 

Anebo ho psal snad proto, aby s mefistofelským úsměvem jeho smysl naopak zastřel? Na 



konci, v závěru úvodu, se s patetickým gestem opakovalo, že vzápětí se bude věrnému 

vlastenci předávat věnec z vděčnosti, nebo ze škodolibosti. Byla to slova poděkování, nebo 

jízlivosti, když mohl Mácha poprvé „nějak hlučněji vystoupit?“ 

Věrný Čech jsi – vlastenec, 

protož vděčný u věnec 

květ Ti vije Čecha máj! 

Ten věnec z květů přichystaný z vděčnosti, to byl Máchův Máj, ta báseň, která pak v knize 

následovala po úvodní, všechno dobré slibující pěvecký dialog. Anebo to bylo jinak? 

Hádanky zůstávají. V samotném příběhu nebo pak v úvahách o životních otázkách a 

v lyrických obrazech prostupujících celý příběh a jednotlivé scény (neoznačené jako „zpěvy“, 

ale pouze číslem), Mácha trochu tajuplně a trochu se záměrným plánem zakládal své 

dramatické představení nebo řekněme text svého „románku“. Příběh umístil do přírodních a 

vězeňských kulis a skládal ho z tísnivých existenciálních situací a z kontrastů, které věru 

neodpovídaly „společné písni“ vlastenců, ale vyjadřoval lidskou rozervanost a životní 

nejistoty. Verše zahrnovaly niterné problémy a subjektivní touhy a sny, obsahovaly smutek, 

krásu, marnost. Odpovědi Mácha ani nečekal – a proto tady po básníkovi zůstaly věčné 

otázky. V posledním půlroce života, po vydání Máje, Mácha nemluvil snad už jinak než 

v důvěrných listech z Prahy a v hovorech s rodinou a s Lori. Měl tisíc důležitých starostí. 

Dramatické situace a problémy prožíval a řešil většinou sám. K Máji se nevracel. Nad 

Tomíčkovou kritikou mávnul rukou. A potom v Litoměřicích, kde posléze strávil několik 

hezkých i zlých dnů, psal starostlivé a skličující, rozpolcené a horečné listy a do konce 

bezvýsledně čekal na zprávy z domova. V hezkém městě na Labi s pohledem na panorama 

Středohoří pak pobyl jako básník zatím jediné knížky a začínající právník ještě sto let… 

Podle Čelakovského a jeho kolegy Tomíčka by se bývala měla Máchova aktivita a 

ctižádost raději soustřeďovat na dobrou úrodu vína a vlasteneckých okurek a nemusel by 

skládat do veršů soukromé záležitosti a šibeniční historky nebo „kontrasty na svém místě 

nejsoucí“. Nemusel se pouštět do špintizírování o životě, ústícího v nicotě a v osudové 

beznadějnosti. Nemusel se ve svém tísnivém pobývání na světě zbytečně a předčasně zabývat 

koncem lidské existence a ponurou marností všeho jsoucího. Takové řeči si Tomíček vůbec 

nepřál poslouchat a zbožně se držel nezpochybnitelné víry, že svět a život byly stvořeny do 

prostoru a času věčnosti, pro věčné ideje a pro dobré konání. Na tomto ostatně založil své 

„statečné“ tažení proti Máchovi. Zaklínající slova jako „nicota“ nebo „nic“ sloužila mu jeho 

heslo a kritik je proto ustavičně citoval jako cejch pochybeného básníka. 



 

 

 

Tíživé otázky trápily Máchu delší čas, určitě dva tři roky, a začínaly se mu míhat 

v představách a vzpomínkách a ukládat se v jeho paměti, fantazii a snech. Pronásledovaly ho 

jako básnické vidiny a postupně utvářely „ideu“ budoucí básně. Ve svém doufání a naději, v 

sebejistotě a v nejistotách zapisoval si různá slova a útržky veršů pro chystanou větší báseň, 

kterou si představoval pod titulem Máj. Hned na začátku tohoto textu, který si hlavně všímá, 

jak vnikal Máj, jaký měl historický a trvalý smysl a jak se dostával do kulturního vědomí, 

objevil se první citát ze zápisníku, pro nás pozoruhodný. Mácha si zapsal dvojverší 

s klíčovými slovy o času, snu a budoucnosti – a za dva roky se pak v obměněné podobě 

objevilo v Máji. Nikoliv však s pohledem do minulosti, ale s obavami před budoucností: 

Budoucí čas?! – Zítřejší den?! 

Co přes něj dál, pouhý to sen… 

I nadále se vynořovaly další beznadějné a nejisté útržky reality a básnických snů a představ. 

Objevovaly se vlastně neustále a stávaly se někdy součástí opakovaných témat. Například se 

připomněly Vilémovi ve vězení při očekávání konce a ocitly se v druhém zpěvu Máje: 

Bez konce ticho – žádný hlas – 

bez konce místo – noc – i čas – – –  

To smrtelný je mysle sen, 

toť, co se ,nicʻ nazývá. 

A než se příští skončí den, 

v to pusté nic jsem uveden. – – –  

Když pak odcházel první máj a procitalo nové ráno a s ním krutá pravda jeho osudu, 

probouzela se i Vilémovi paměť a vracela se pak k máji jako k příběhu o lásce a zklamání. 

Vojenský kordon přiváděl zločince na popraviště ke břehu jezera a k pahorku s popravčím 

kůlem. Začínal druhý máj a v přírodě opět nastával lásky čas… Jenže Vilémovi nezůstávalo 

nic než krátká chvíle na poslední slova loučení. Vězeň se rozhlížel po kvetoucí přírodě, 

naposledy viděl tento slavný chrám, zahlédl místo svého posledního milostného setkání. 

Slyšet nebylo nic. Jako kdyby mlčel. Se svými vzpomínkami a s poslední prosbou neobracel 

se k modlitbám a nevolal o pomoc „dobré“ vlastence. Sbor diváků, který se poprvé ozval 

v předzpěvu, pouze civěl. Zástup přihlížejících skutečně pouze přihlížel, a nepomáhal. Mácha 



se tedy v nouzi obracel k bílým obláčkům a prosil, aby pozdravovaly zemi krásnou a 

milovanou, a zároveň se loučil s jediným časem, jaký člověk kdy má, s právě unikajícím 

pozemským časem a tím vším krásným z končícího života. 

Také kritikovi Tomíčkovi (bylo mu zrovna třicet let) muselo něco ležet v hlavě a 

možná se ho dotkly i nějaké pochybnosti, když pořád slyšel o marnosti a nicotě a o tom, jak se 

chovali odsouzený Vilém a shromážděný dav. Jako „sbor“ z předzpěvu, který se na začátku 

připravoval na „společné“ a k pomoci připravené představení, byl teď zamlklý, možná 

soucitný, ale jenom smutně sledoval šibeniční přípravy a zíral na strnulého Viléma. Ve své 

kritice si Tomíček zvlášť vybavoval třetí zpěv Máje. Výslovně poukázal k některým scénám, 

které ho nejvíc tížily, totiž ke straně 50 a k následujícím podle knižního tisku. Jako vzorný 

inkvizitor si však musel pořád stěžovat na Máchovo kacířství ve věcech božích i národních a 

soužila ho nejistota, jestli lze vůbec připustit, že by se Vilém napravil, že by třeba „opět zrušil 

smlouvu s věčnou smrtí a ke zdroji věčného života se navrátil.“ A že by z jeho utkvělých 

představ odešlo „toť, co se ,nic‘ nazývá.“ Všechno ho ujišťovalo, že se žádná kajícná očista 

nekonala. Taková možnost se nemohla ani připustit. Nemohla se vůbec brát v úvahu. Jenom 

kritik se ze své kazatelny mohl ptát vyzývavou řečnickou otázkou: „Proč nevylíčil nám básník 

tento výjev svou obrazoplodnou mocí místo hlučného popisování odpravy a kolem lámání těla 

Vilémova. Pak by bývalo na svém místě, že ,vešken plesal tvor‘ a ,slunce veselo v mrtvý zrak 

sťaté hlavy se smálo‘.“ Pak by možná mohl obřad probíhat dále a po pokání by se mohl i 

vězeň dostat k nebeské bráně. Jenže v Máji se žádné zločincovo slovo neozvalo. Ostatně ani 

žádná pokorná zpověď by nestačila osvobodit duši hříšníka. V básníkovi by se nemohl 

mihnout žádný zasutý zbožný cit. Takže i po šibeniční scéně mohl Tomíček veřejně znovu 

podepsat rozsudek nad Májem a nad Máchovým byronovským příběhem, nad jeho 

hegelovskou nicotou a cynismem a nad kontrasty života, které prý nejsou na svém místě. Na 

konci kritiky si opět nezapomněl stěžovat na básníkovu marnost a potvrzoval, že básník 

setrval mimo realitu spořádaného života. „Nepřišli jsme k žádnému útěšnému konci,“ který 

by posiloval svornost národní víry a její obezřetné ideologie. Kritik ovšem mohl být 

spokojený, jestliže dokázal, že Máchovy verše jsou určitě škodlivé a nemorální, jako celý 

romantismus. 

Možná překvapuje, že se právě probíraným rozporům mezi Májem a jeho prvním 

veřejným posuzovatelem věnovalo tolik pozornosti. Vyplývalo to však z nutnosti přiblížit 

dané dobové souvislosti a logiku měnícího se času. Doba byla zjitřená a v pohnuté době se 

někdy, většinou ovšem potichu, reflektovaly zrovna zmiňované a v té době nové rozpory a 



témata. Když se měnily zemské hranice a armády je násilně nebo volně překračovaly, 

samozřejmě se znovu mluvilo také o národní identitě a o právech a poslání národů. Přitom 

muselo být zřejmé, že se po válkách vždycky hrozných, po násilných změnách a po rebeliích 

a těžkém věznění a po ztrátě sjednocující víry objevuje zklamání a rostoucí hmotná i morální 

proletarizace obyvatelů evropských zemí. Jinak řečeno – více se přemýšlelo o tom, co se 

„nic“ nazývá, více se vážila bezmocnost a síla individua, více se hovořilo o osobních 

problémech, o vzdoru a lásce a zradě, o vině a trestu, o budoucích možnostech, které mohou 

nastat – zkrátka o aktuálních věcech obecných i soukromých. Rostlo napětí, a nejenom mezi 

Tomíčkem, který se domníval, že vládne, a údajným nepřítelem Máchou. Bylo nepochybné, 

že se více projevoval a hlásil nenahraditelný lidský subjekt. Pro Máchovu báseň, jež byla u nás 

prvním podstatně odlišným a významným hlasem v literatuře, byly nestabilní a opětovaně 

bouřlivé poměry podstatné a vyzývavé. Proto byl tak důležitý diskurs mezi Májem a kritikou. 

 Za prvé. Jedním z hlavních zadání Tomíčkovi kritiky, když měl začít útok, bylo sdělit 

kulturní veřejnosti verdikt o zbloudilosti a bezcennosti májové básně a odhalit černý prostor 

sežehlého nitra a nihilismus a bezbožnost Máchy a lidí jemu podobných, které by báseň 

mohla svádět na scestí, jako to jinde v Evropě činil lord Byron. Za druhé. Možná bezděčně,  

ale podstatně, až to budilo obavy, Mácha představoval napětí rodící se z rozdílu generačních 

názorů a stylu života, a to vzhledem k národní, politické a taktické praxi české společnosti. 

Viditelně přicházely další konflikty v trvale neklidné Evropě. Například důsledky roku 1830 u 

nás naléhavě připomínali polští emigranti procházející Prahou a setkávající se s mladými 

Čechy na své cestě jinam. Byli stejně nešťastní ve svém bezradném zmatku a doufali, že se 

přece jenom aspoň pootvírá příznivější doba pro aktivní jednání. A za třetí. Šlo o charakter a 

smysl a obsah současné poezie a vůbec kultury a samozřejmě se kladla otázka, jaká že 

skutečně je česká kultura a jaká by měla být její idea a morálka.  

Dá se potvrdit, že tehdejší dobu možná nenápadně, ale skoro úplně ovládal bodrý a 

počestný i naivní způsob existence a skromné každodennosti, který pak dostal jméno 

biedermeier, a to díky dvěma šikovným literátům. Podstatným rysem tohoto životního stylu a 

mentality byla opatrnost, nedůvěra k jakémukoliv nejistému aktivnímu konání a ohled na to, 

aby se pokrok příliš neunáhlil. Společenské vědomí se vymezovalo prioritou rodiny a podle 

jejího řádu se pak prezentovala celá národní společnost jako bratrský svazek. Vlastenectví si 

přálo existovat mimo konflikty se společnou a shodnou vůlí a vlastenci se rovněž stávali 

podle božích a národních příkazů především „bratry“. Vrcholným štěstím byl poklid, 

láskyplná úcta a neposkvrněná mravnost, mimo vášnivý cit, neboť právě to zaručovalo štěstí a 

spokojenost. Naproti tomu se romantismus v celé Evropě, třeba hned v sousedním Mladém 



Německu, nebo náš Mácha mohli identifikovat jako protiklad (Tomíček by opakoval, že je to 

protiklad ve skutečnosti nejsoucí), a to hlavně vynuceně rozervaným životním pocitem a 

důležitostí, jakou přikládal subjektu, který se dožadoval svobody pro užívání osobních práv a 

samostatného životního stylu. 

Z toho všeho se samozřejmě kladla otázka, jaká je idea Máchovy poezie. K tomu 

nejsou stručné odpovědi a pro vysvětlení je třeba se vrátit na začátek k tématům, která se 

zatím pouze letmo zmiňovala na okraji této úvahy. Jak se vlastně rodila „idea“ Máchova 

prvního (a posledního) svazku jeho literárního díla? Jak se v jeho zachovaných zápisnících a 

denících začaly objevovat první stopy budoucího Máje a jak se rodily a vyrůstaly Máchovy 

představy a měnily se ve verše a pak básně? Alespoň něco stojí za připomenutí v těchto 

souvislostech, aby se ozřejmil počátek „ideje“ Máje, a jak se pak mohl dále realizovat.  

Snad v lednu 1833 byl zaznamenán Máchův zápis pod titulem Sen. „Čtvrtá byla noc, 

co usnouti nemoha všelikými stranu básně Mnícha se obíraje myšlenkami jsem ležel na svém 

lůžku; přemahaje se a odvrátiti se chtěje od myšlenek strašných nebyl jsem v stavu usnouti. 

Byla blízko půlnoc, strašná jakási idea, jakoby násilím, tiskla se před ducha mého a obraz ji 

vyjadřující v mém Mníchu užívaný ustavičně tlel ve zraku duše mé. Slabostí přemožen usnul 

jsem, a strašný sen, tu samou ideu mající, zdál se mi, jejž pro jeho podivnost zde vypisuji…“ 

Dále si Mácha ve snu vybavoval vysoký vrch a klášter, setkání a rozhovor s mnichem, chvíli, 

kdy právě procitli mrtví bratři z kláštera, pohřeb mnichů a „náramný smutek i touha 

nevyslovitelná pojaly srdce mé.“ Kolem se táhla kvetoucí krajina, slunce zářilo, v dálce bylo 

vidět hory. Ve snu pokračovaly pocity a tísně, které snad mířily k Pouti krkonošské, k nikdy 

nedokončenému Mníchovi, k Máji. Mácha si nadále zaznamenával příští sny, představy a 

obrazy a skládal si své úvahy a znovu si je vybavoval neobvyklým, osobitým způsobem. 

Nekladl vedle sebe věci nebo slova, aby se podle podobnosti jedna část sbližovala s druhou. 

Své představy a slova skládal třeba ze vzdálených motivů, konkrétních i abstraktních, 

reálných i neskutečných a někdy v těžko představitelných spojeních. V různě se míjejících a 

protínajících představách a snech střídaly se Máchovy pocity šťastných chvil, touhy po 

dálkách i úzkosti, zkrátka sny, představy nebo zážitky a vzpomínky, které se usazovaly a 

transformovaly v jeho paměti. Něco se objevilo v zápiscích a jiných záznamech. Něco se pak 

ozvalo v Máchových rukopisech a také v příběhu Máje. Mácha s nimi intenzivně žil svá 

poslední léta, blížily se mu a vzdalovaly se a stávaly se jeho „kořistí zapomenutí“. Tato 

definice se rovněž ocitla v jeho deníku.  



Když připomínáme prvotní impulsy a „ideje“ Máchových básní nebo próz, nelze 

opomenout záznamy z jeho zachovaných deníků, místy šifrovaných, a zápisníků, a to zvláště 

od září roku 1835 do konce roku, kdy už jistě promýšlel a psal Máj. Dne 17. září se vypravil 

s Lori a Sabinou na novoměstský hřbitov a zastavili se nad hrobem bezejmenného jinocha. 

Mácha si zaznamenal, že na tom hřbitově nalezl „výborně vyjádřenou ideu“ – skládala se 

z temných a trochu záhadných romantických motivů a z útržku úvah o životě a smrti nebo o 

kráse a pomíjivosti všeho na světě. Nebyla to však pouhá sbírka nahodilých obrazů a 

představ, ale idea velmi smutná, vidina toho, co se nic nazývá. Tyto romantické představy se 

radikálně odlišovaly od biedermeierovského spokojeného poklidu a sentimentu „dobrých“ 

bratří Čechů a naopak se sbližovaly s myšlenkami a realitou současného života a s „moderní“ 

romantickou skepsí, vedle v Evropě už dlouho prožívané a reflektované jako důsledek patrné 

společenské a morální krize.  

Je tedy třeba dále sledovat, jak Mácha při svých hřbitovních zážitcích šel za svou 

ideou. Dá se usuzovat, že podzim toho roku 1835 znamenal pro něj zvláštní, dramatický a 

rozhodující čas. Rád se procházel za Prahou a díval se kolem sebe po volné krajině. Dával 

najevo, že při těch procházkách se v něm probouzela „touha do dálky či touha do výše.“ Na 

hřbitově si pak četl další nápisy na náhrobcích a nezapomínal na hrob mladíka, jehož jméno si 

nedokázal vybavit. Ta představa ho tížila a ležela na něm jako utkvělý dojem a váhal, co po 

smrti člověka znamená jeho jméno. Odpověď nedokázal zachytit a tak po ní sahal 

metaforami, jež k němu přilétaly jako ze snů. Napadaly ho zvláštní a nečekané představy, 

třeba jako „někdejší hlas ohněm slitého zvonu“, „zaletlé světlo vyhaslé hvězdy“, „nevyřknutá 

myšlenka umírajícího“, „kořist zapomenutí – nic –“. Mácha přitom hledal smysl a slova 

připravované básně a vracel se k její ideji. Přemýšlel o ní, o podnětech z osobního 

dramatického a úzkostného stavu; všechny podněty už asi stěží nalezneme.  

Do deníku si však Mácha dále zapsal, že ho na hrobu zmiňovaného jinocha, tj. 

mladého muže, osmnáctiletého, zaujal obraz zvláštní ženy nad mladíkovým náhrobkem. 

Přitom ještě dodal, že „idea jeho velmi smutná výborně jest vyjádřena,“ co nejmožněji to šlo. 

Snad se Máchovi připomněly krajní body lidské existence a její neviditelný smysl, snad se mu 

promítla celá cesta životem od začátku až do konce a ulpělo na něm fatální tajemství. Hodně 

dojmů si Mácha zaznamenával a možná hned ještě nakreslil přeludný obraz sedící ženy, která 

se kamsi odvrací. Dodnes působí tajemně jako otázka i odpověď a jako tajemství lidské cesty. 

Snad se dá říci, že se dotvářela podoba budoucího Máje: „Na osamělém, zeleně prorostlém 

hrobě malého hřbitova leží dívka bosa, prostovlasá, velmi chudobně oděná; objímajíc mohylu 



obličej svůj v trávu její skrývá. Přes zeď hřbitova celým obrazem jest viděti dalekou, tichou, 

osamělou pustou krajinu. Na obzoru jejím malá skalina z jedné, zelený nevysoký pahorek 

z druhé strany tvoří ouzkou bránu po západu slunce na růžovém nebi. Od zdí hřbitovních, na 

nichžto několik kamenných náhrobků jest opřeno, až k této bráně táhne se zelenými lučinami 

a pustými strništěmi kolem dvou osamělých hruškových stromů dlouhá, pustá pěšina – daleko 

– daleko. Žádný po ní nekráčí, v celé krajině žádný – jako by v širém světě jediná dívčina či 

snad matka pozůstavši osamělou měla putovati cestou. V celém obraze není ani jediného bytu 

lidského, ani jediného zvířete, ani známka života. –  –“ Tyto pocity a představy, tyto docela 

konkrétní a snové záznamy provázely Máchovu osudovou chvíli. „Lori byla s sebou u tohoto 

obrazu, pak jsme šli já, Lori a Sabina ku Praze…“ 

Idea Máje se vynořovala jako ze snu, z touhy a úzkosti, z opuštěnosti a z vědomí o 

konečnosti člověka, který byl jednou, kdysi vržen do světa. Z vědomí, že život se odehrává 

mezi dvěma nepřekročitelnými mezníky, z touhy po dálkách a z jistoty hrobu. Z obrazu dívky 

nad hrobem osmnáctiletého jinocha, jak ho zaujal při procházce po pražském okolí a 

z myšlenky o tom, co se „nic“ nazývá, ozvala se smutná idea Máje, kterou si přál také sám 

výborně a co nejmožněji vyjádřit. Tyto představy a myšlenky dotvářející už předtím začatou 

báseň sledoval Mácha, rád nebo nerad smířený, že se nedá jen tak dokončit, a počítal s tím, že 

se záměrně odlišuje od všeho, o čem se kolem něj mluvilo. Vzájemné rozdíly mimo jiné 

dosvědčuje ještě jeden zápis z deníku, o týden pozdější po návštěvě hřbitova. Vysloveně ho 

zaujala a rozrušila. S datem 26. září si poznamenal, že při schůzce u ambiciózního 

knihkupeckého podnikatele Jaroslava Pospíšila, kolem jehož nakladatelství se soustřeďoval 

zatím chudý pražský kulturní život a občas se u něj pořádaly debaty národních „hodnostářů“, 

na nichž se podíleli i mladší, sešel se Mácha mimo jiné s Františkem Palackým, 

historiografem Království českého, “znenáhla uznaným vůdcem a organizátorem obrodné 

snahy národní, hlavním představitelem doby obrození a takřka zákonodárcem novodobé obce 

národní.“
4
 Ve 30. letech byl jedním z rozhodujících národních ideologů. Známý Máchův zápis 

z tehdejšího rozhovoru zní: „Ráno jsme se sešli s p. Palackým u Pospíšilů; tam jsme se něco 

neshodli stranu básnictví; on o mně soudí, ,že mám výbornou fantazii a že výborně maluji, ale 

prácí mých hlavní že je chyba, že v ních nevysvítá jakási nutnost idey‘. Já mu nerozumím, 

nebo mám za to, že právě v každé mojí básni idea jest co nejmožněji rozvedena…“ Každý si 

                                                           
4 Pekař Josef, O smyslu českých dějin. Praha, Academia, 3 vydání (reprint 2. vydání), 1999. 

Str. 376. 
 



opravdu představoval o tom, co je báseň a co je její „idea“, něco docela jiného, a to v mnoha 

směrech.  

Pokud lze ze všeho i z debaty s autoritativním národním ideologem soudit, pro Máchu 

znamenal podzim roku 1835 dramatické a rozhodující osobní a tvůrčí období a přelom. 

Probouzela se v něm „touha do dálky či touha do výše“, což mimo jiné znamenalo, že se 

Mácha při všech zneklidňujících osobních problémech intenzivně soustřeďoval na vlastní 

literární tvorbu a na uskutečnění své básnické „ideje“. Oproti pragmatické a racionální 

představě F. Palackého soustřeďoval se Mácha na ideu „poetickou“. Rozhodně se soustředil, 

aby po svém dokončil románovou prózu z Kokořínska a veršovaný příběh májového 

románku. Prózu s titulem Cikáni dopsal nejdřív, ale jak už bylo řečeno, neprošla na cenzuře a 

proto se autor rozhodl dokončit báseň Máj. Vyšla pak koncem dubna 1836 a v květnu se jí 

dostalo veřejné přivítání a zároveň začal bůhví jak domluvený boj proti Máji a Máchovi a 

proti „ideji“ jeho básně, o níž bylo národním areopagem rozhodnuto, že jedná o tom co se 

„nic“ nazývá a že je spíše škodlivá než básnická. Jistě se o tom hovořilo také na schůzkách u 

knihkupce Pospíšila a byli při tom někteří kamarádi a konkurenční kolegové. O těch bojích, o 

tom, jak začínaly, byla zatím naše řeč. 

 

        

 

Soukromé a potom veřejné kritiky, v názorech i argumentech dost podobné, započaté 

v osobní korespondenci a pak exemplárním výstupem Tomíčkovým, pokračovaly. 21. 

července se v příloze Květů (v té době rozhodoval o časopisu J. Pospíšil) objevila, a to 

v úvaze o nejnovější české literatuře, také pasáž o Máchovi. Nesla se v obdobném duchu a 

zněla jako seslaná z téhož zamračeného nebe. O kolegovi z Kajetánského divadla ji 

jednoduchým způsobem napsal jednodušší Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856). Svůj příspěvek 

začal podobně jako Tomíček uznalou větou: „P. Mácha jest básník – to mu nikdo odpírat 

nesmí; každý jeho verš jesti povzdech z nejtajnějších hlubin rozbolené, rozjitřené duše.“ 

Tylův kritický hlas bral tedy v potaz upřímnou osobní motivaci Máje. Hned nato se však 

osobně ohrazoval, sám že by rád „temné zvuky harfy jeho jinak slyšel zvučeti, aspoň za věku 

našeho ne tak nečesky.“ Do diskuse tak výslovně přitáhl nacionální polemiku a možná při tom 

mínil Mladé Německo, pro něj nepříjemné. Máchovu poezii pak kritik dále představoval jako 

kouzelný automat a parodicky zesměšňoval, co tento mechanický přístroj lyricky vyznával: 

„Srdce moje prahne po lásce. Aj, tuť mě k dívce uvedou: skví se dívka vnadou čarovnou; při 



pohledu jejím všecky moje krásné sny v život vstupují; když ji ale s rozohněnou duší k srdci 

přivinouti a ze rtů vroucím políbením odlevu sáti chci: bezživotný, studený, železný stroj 

nacházím, s hrůzou jest mi se zachvěti a s ranou v srdci prchnouti.“ Tylovi, jenž důvěrně znal 

Máchovy osobní poměry, se Máj, psaný ovšem „básníkem“ a nikoliv „rýmotepcem“, naprosto 

nezamlouval; možná ze žárlivosti. Podobně jako jeho předchůdce Tomíček odsuzoval různé 

neduhy a vady, tj. pocity marnosti a světobolu, lhostejnost k národním zájmům nebo plané a 

bezbožné hovory, a dodával: „Smáti se všickni a napořád nemůžeme; protoliž ale oči 

k zlosynu, jakož jest ,lesů pán‘, obraceti musím, abych slzy žalu nebo touhy vyléval? Není-liž 

nic potřebnějšího ve stavu, nic půvabnějšího v století našem, nic důležitějšího v životě než 

vrahovo rozbírání neznámého ,nic‘, není-liž nic pěknějšího v říši ideálů, čím by se v p. 

Máchovu srdci byl mohl zpěv vzejmouti, aby ,všemi vlastmi‘ pohýbal.“ A tak dále a tak 

podobně Tyl pokračoval. 

Blahosklonně sice promíjel francouzským básníkům, když „sloupy vetchými zatřásti 

se pokusili,“ tvrdě se však spolu s ostatními stavěl proti rozvrácenému a rozervanému 

Byronovi, jenž se podle obecného mínění a morálky prezentoval světobolem, sebevědomou a 

ironickou nadřazeností a řečmi o svobodě. Byron podle Tyla? „Když Byron s duší 

rozvrácenou, bez míru, bez víry a naděje zoufání své pěl, nemusel bohatý, z rozkoší světa 

vybředlý lord svědomitě na zřeteli míti stav básnictví a občanských poměrů vlasti své.“ Proč 

ale v českém a probouzejícím se zátiší, hrdě a vědomě se bránícím „cizím“ vlivům, pěstovat 

v nové české generaci ozvěnu anglické řeči o svobodě? Proč by měl Mácha ve svém 

šibeničním a milostném a rezignujícím příběhu opisovat pro Čechy Byrona? Statečným, 

věrným a „dobrým“ vlastencům se to zdálo nepatřičné a nečeské.  

Něčím Tyl přece překvapil. Zrovna ten, kdo těžko sháněl divadelní možnosti v malých 

štacích po Čechách, mluvil o české současnosti jako o stavu nadějném a příznivém. Z toho 

hlediska vyvozoval rozdílné úkoly pro českou poezii, a určitě jiné, než byly představy, v nichž 

se hlásila romantika. Tyl se dovolával iracionální domněnky, že se na nás „usmívá“ příznivá 

budoucnost a každá skepse že by jí jenom překážela. Čechové proto musí statečně a pokorně 

vyznávat vlastní cíle a ideje. Nesouhlasil s Máchovým světobolem a nechtěl porozumět, co 

básník svým Májem vůbec zamýšlel, a ptal se: „Ale proč u nás, kdežto se nám v znameních 

nejpříznivějších krásné příští usmívá, kdež potřebí na všech cestách k národu mluviti – a 

pěvci otvřenť celý svět! – Proč u nás, prosím, muži mladému, duchem bohatě nadanému, s 

kolem a popravou se obírati?“ Jaký smysl může mít pochmurný a rozpolcený Máj, jestliže 

zrovna panuje jaro a národ procitá? Proč se má u nás vyprávět o loupežníkovi a otcovrahovi, 



zhrzeném láskou, a to tím spíše, že podle Tyla máme dost nadaných básníků, kteří chtějí 

působit blahodárně „na národa roli dědičné“ a dovedou psát poezii rázu národního nebo 

lidového?  

Tyl pokračoval, že ve  jménu národních zájmů a nadějné budoucnosti a proti osobním 

steskům a proti tomu tajemnému, co se „nic“ nazývá, musí se ve  jménu poezie pateticky 

ozvat a žádat jiný směr. Jako své heslo proti nicotě zvolil Tyl protichůdné příslovce, tj. směr a 

heslo „jinak“. Že tedy musíme s lidmi jinak mluvit a jinak pro ně psát, než pro ně píše 

Mácha. “Jinák v životě se dívati a jinák i k bratřím mluviti musíme, nežli hráti si jen líčeně se 

svou osobou a pouze si stýskati: 

        Nynější ale čas 

jinošství mého – je, co tato báseň, máj. 

Večerní jako máj ve lůně pustých skal; 

na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, 

jinák, než takto hráti si a stýskati a zoumyslně kvíleti jakoby pro ztracenou budoucnost, až by 

i outrpná hrdlička jméno naše volala s jménem mudrujícího loupežníka a hříšné 

samovražednice!“ Tolik Josef Kajetán Tyl, někdejší Máchův blízký kolega a kamarád. 

Výroky českého kritického tribunálu na Máchovu adresu vytrvale pokračovaly. 

Situace se neuklidňovala. Čelakovský, Tomíček, Pospíšilův „salon“, Tyl a za chvíli ještě 

Chmelenský jako by se spojili ke společné písni a volali proti škodlivému směru české poezie, 

proti všemu romantickému a subjektivnímu, proti byronismu, proti světobolu, proti Máchově 

nicotě. Shodovali se v odmítání jakékoliv „nečeskosti“ a kosmopolitických vlivů (tohoto 

pejorativního označení se použilo už tenkrát). Vystupovali proti negaci – a opětovně si 

připomínali Kollárovu úctu k „národa roli dědičné“ a jeho sen o spojení národa v jeden celek. 

Pořád vycházelo, že vzhledem k vysněným a proklamovaným cílům se musí vystupovat 

„jinak“. Rozhodující budoucí „staročeská“ strana, a tenkrát to byli mužové v nejlepších 

letech, chtěla a mohla po svém ovlivňovat národní myšlení a program hlavně se zřetelem ke 

společensky formujícím funkcím. Mácha naopak zkoušel, jak vyjádřit „romantickou“ ideu 

vycházející ze situace jedince. Leccos znal. Četl německou i polskou a v překladech 

francouzskou nebo anglickou literaturu. Jako si předtím kreslil „hrady spatřené“, aby si 

objevoval národní minulost, lákala ho i přítomnost romantiky a představoval si její ztělesnění 

v bludných poutnících nebo katech, v cikánech nebo různých vyděděncích a neodmítal ani 

pomoc v Byronových představách o lidské svobodě.  



Útoky na Máj nepřestávaly a hotová už byla další kritika od Josefa Krasoslava 

Chmelenského (1800 – 1839). Vyšla pak na konci roku v Časopisu českého muzea, navíc 

s cynicky vyznívajícím „srdečným politováním“, že se redakce právě dozvěděla o Máchově 

tragickém odchodu z tohoto světa. Mácha už tedy nečetl Chmelenského pohrdlivá slova, Máj 

že ho osobně příliš uráží, „neboť od oběšence a anjela tak nepoeticky padlého s nechutí oči 

obracím. Třebať i p. Mácha dokola krásných květin nasázel, pěkných obrazů v pozlacených 

rámech navěšel, přece vůně jeho květin a lesk jeho obrazů puch a vyzáblost lotra se klátícího 

nezahrnou a hnusné kolo a šibenici našemu oku nezakryjí, nechť by se i v pozadí sám básník 

dostavil. A pak, co nám do Byrona? – Pěj podruhé p. Mácha, jak se moc vyšší v jeho ňadrách 

ozývá, a neohřívej své srdce a nerozplamenávej svou obraznost na nepřirozených výtvorech 

anglického lorda, s sebou vždy bojujícího; oč že jemněji a čistěji zazní jeho lyra k potěšení 

našemu. Tak jest ale jeho Máj, jak on sám na stránce 33 zpívá, 

,toť, co se nic nazývá.‘“ 

Tak končil Chmelenský a končil rok s českými kritikami Máje. Nad soudem Chmelenského 

by se Mácha asi ani nepozastavil, jako předtím míjel kritiku Tomíčkovu, neboť obě vyvěraly 

jakoby z jednoho zdroje.  

 Je však jisté, že Mácha ještě zastihnul některé články a ohlasy přicházející z docela 

jiných stran, třeba ze Slovenska, které dobře chápalo Máchu, nebo z německých časopisů. 

Výrazná a sympatická byla zvláště kritika v lipském časopisu Unser Planet (Übersicht der 

neuesten böhmischen belletristischen Literatur), otištěná už 21. června, velmi brzy po 

Tomíčkově stati. Autor, jehož identitu se zatím nepodařilo potvrdit, byl určitě dobře 

informovaný a svůj přehled možná psal už jako polemiku s prvním pražským pamfletem na 

Máj. Lipskému kritikovi záleželo nejvíc na poezii, ale pomíjel verše, v nichž převládala 

zábavnost nebo výlučná snaha po vzdělávání a rozšiřování českého jazyka. Poezii, která ho 

zajímala, posuzoval z jiného, tj. evropského kontextu. Vycházel z širších a časových 

souvislostí, odpovídajících na zklamání z ponapoleonské doby a na depresivní osamělost a 

bezmocnost tehdejšího člověka, a zvláště básníka, pokud neztratil smysl pro lidskou 

jedinečnost a osobní volnost a svobodu a pokud se pokoušel vyslovit po svém zklamání a 

pocit propasti mezi daným stavem společnosti a subjektivním prožíváním reality a osobní 

existence.  

Recenzent se soustředil na dvě v tom roce zatím publikované knížky, a to na Básně 

lyrické Františka Matouše Klácela vydané v Brně a na Máj vydaný v Praze. „Obě mají stejný 

cíl, obě vzbudily výtky starších spisovatelů a obě mají společné i to, že hned při vyjití 



vyvolaly nevšední pozornost a neobvyklý odbyt.“ Mají prý zásadní význam, protože „oba 

básníci vidí demoralizaci své doby se stejně úzkostným, bolestným pocitem a se stejným 

přáním zabránit, aby se rozšířila i v jejich národě.“ Kritik lipského časopisu tedy posuzoval 

obě básně, v mnohém zcela rozdílné, z širšího hlediska, řekněme historického. Vykládal je 

z oprávněného hlediska, jaké se u nás jinde ani náznakem neobjevilo, a to nejspíš ze strachu. 

Kritik nemyslel pouze na Byrona, žijícího tenkrát „daleko“ za mořem, ale třeba na Heinricha 

Heina už usazeného v Paříži. Po mnoha válkách a otřesech byla situace skoro celé Evropy 

pořád nestabilní a nedobrá a romantikové různého původu a typu citlivě vnímali nově se 

formující myšlenkové a kulturní proudy. Vyplývaly ze sklíčeného času, kdy jedinec ztrácel 

životní jistotu a musel se spoléhat pouze na sebe samého a přitom nemohl pomíjet vlastní 

osud ani osobní city a touhy a tíseň. Vzdorem a steskem, nesouhlasem a melancholií si 

stěžoval na dobu a na společnost, v níž musel žít. Někteří odcházeli ze své země, někteří se 

nedobrovolně ocitli v exilu nebo vyhnanství, někteří dostali uniformu a objevili se bůhvíkde 

na bojišti, někteří byli v situaci vyděděnců. Snili o jiném, o svém vlastním životě… Mácha 

brzy nedobrovolně odešel. Klácel po dlouhých konfliktech s augustiniánským řádem posléze 

emigroval do amerických Spojených států. Nemilostivě přijímaný Sabina pobyl potom po 

revolučním roce 1848 několikrát a nadlouho ve vězení. 

Ale je třeba se vrátit, a nejdřív k Františku Matoušovi Klácelovi (1808 – 1882). 

Původně zamýšlel šířit v augustiniánském řádu řádu myšlenkový a občanský pokrok, protože 

považoval rozum a náboženství za nejvhodnější praktický prostředek. Od roku 1835 už 

působil jako profesor filosofie v Brně a aktivně se hlásil k vlastenecké práci, společensky se 

angažoval a netajil se sympatiemi k hegelianismu. Mácha byl docela odlišný, jak dále a 

originálně vysvětloval lipský kritik: „Dává naprostou přednost fantazii a citům a pokládá tyto 

zbraně za víc odpovídající naší době v domnění, že to, co zlo zplodilo, může být nejvhodněji 

užito k jeho odvrácení. Je vidět, že p. Mácha je žákem filosofa Lichtenfelse, neboť ten 

uvedenou definici ve svých spisech vyslovuje… V básni Máchově se idea objevuje vždy 

v hrůzostrašném šerosvitu a tak tím mocněji působí na fantazii, a tedy i na cit  a vyzařuje také 

nikoliv ze slov, nýbrž z celku, ze samého děje básně. To také mohlo starší spisovatele 

postrádající fantazii a cit přivést na myšlenku, jakoby se v této básni vůbec žádná idea 

neobjevovala…“ Když kritik, rozumějící významu romantického pohledu, psal 

charakteristiku Máje, v něčem jako by jenom obměňoval Máchův výklad Máje, známý, jak 

bylo řečeno, ze Sabinovy pozdější upomínky. Kritik tedy psal: „Záměrem jeho zmíněné básně 

Máj je představit tichou a vznešenou lásku, která se jeví v přírodě v protikladu k divoké 

smyslné lásce…“ Navíc se zdá, jako by lipský referent dobře věděl o Tomíčkově kritice nebo 



jako by se už předtím zúčastnil některých pražských literárních schůzek. Jako by se také 

doslechl o kontroverzi mezi Palackým a Máchou, když se dohadovali, jak rozumět tomu, co 

znamená „idea“ básně.  

Co se tedy vlastně dělo v podezíravé a nevlídné české atmosféře, když se Máj v dubnu 

toho roku nenadále objevil v obzoru kulturní veřejnosti? Jakou „ideu“ přinášel? Proč v té 

první čtenářské kritice reagovali s živým zájmem Máchovi známí a přátelé a co naopak 

zamýšlel český literární tribunál, když se poprvé ozval Tomíčkovým likvidátorským hlasem? 

Ti mladší, kteří procitali jako nezávislé bytosti s myšlenkami na svobodu a s odvahou vyjádřit 

se s generačně odlišnými názory a s odlišným životním stylem, se na čas zarazili. Jako by 

právě z nebe uhodil blesk. Jinak česká poezie většinou žila dál s poklidnou, rodinnou a 

opatrnou mentalitou v realitě metternichovského pořádku a chovala se s navyklými životními 

zvyky. – A přece se něco začínalo. Také u nás se ozývaly subjektivně vyhraněné reakce a 

hledaly se subjektivní odpovědi. Na hladině se zvedaly nové generační, existenční a osobní 

problémy. Šířil se „romantický“ odpor. Rodil se odlišný životní pocit, probuzený vážnými 

problémy individua, samozřejmě různě motivovaný a různě vyjadřovaný. Z jejich mladého 

hlediska probíhalo tenkrát nešťastné období a lidé živořili jako zaživa pohřební. 

Když potom, za několik desetiletí, shrnoval v klasických dějinách české literatury 

Jaroslav Vlček (1860 – 1930) nedávnou českou historii literatury a psal o taženích proti 

Máchovi, napsal: „Sotva roku 1836 Máj se objevil, nastala hromadná kritická poprava, jakých 

v dějinách nové poezie není mnoho.“
5
 Rozvážný historik přitom milosrdně pomíjel další 

okolnosti tehdejší exekuce, podobající se šibeničnímu představení, jaké se konalo podle 

místních pověstí kdysi dávno pod Bezdězem. 

 

 

 

Jenže všechny diskuse o Máji, které by mohly vést ke konkrétnímu vyjasnění 

kontroverzních útoků a ke skončení bojovné averze, náhle skončily. Už v létě jako by se 

Mácha ztrácel z viditelné kulturní scény a soustřeďoval se k osobním problémům. Jako by 

mizel. Mácha se potopil do aktuálních starostí a ty zabíraly celý jeho zájem a čas. Rovněž 

rozsah jeho soukromé korespondence se zužoval. Kromě rodiny mu jako jediný zpovědník, 

pokud to víme, zůstal jeho nejbližší Eduard Hindl. V dopisu datovaném 8. června Mácha 

                                                           
5 Vlček Jaroslav, Dějiny české literatury II. Praha 1940, třetí vydání. Str. 632. 
 



nejdřív s úsměvem krátce komentoval přítelovu epizodu z jeho výletu na hrad Kost a pak 

slovem reagoval na přítelův smutný povzdech. Hned nato, v okamžiku, jeho dopis změnil 

náladu a Mácha začal živelně psát jako člověk pobouřený, zmatený, bezradný. Začalo velké, 

vnitřními podněty přerušované sólo Máchových zpovědí, řízených zraněným sebevědomím a 

prokletými démony anebo zámlkami a skoky v líčení pro něj životně naléhavých problémů: 

„Kdybyste byl v Praze a já Vám mohl vypravovati, co se v krátkém čase se mnou dálo – Vy 

byste se zbláznil. – Palec od levé nohy bych za to dal, bych mohl s Vámi mluvit; neb to nésti, 

co já nesu, a nemoci to žádnému svěřit, sám v sobě to žrát a cítit přitom božství své, jest věc – 

– – – Proč jste řekl, že jste Vulkánem, proč ne Byron? Kam Vaše holka – ? – Holka!!! – Moje 

holka, když jí, krmí dva! to jest zpráva pro Vás pouze. – A pak ostatní Vám poví Máj, ,bez 

konce láska jest, zklamánať atd.‘ – Já jsem Vám řekl jednou, že bych se pro jednu věc 

zbláznit mohl: – jest to zde – eine Notzucht ist unterlaufen
6
 – –  – – –: – holky mé matka 

zemřela, strašlivá přísaha se složila s půlnocí u rakve její – – – – a – – – – nebyla to pravda – a 

já – hahaha! – Eduarde, já jsem se nezbláznil – ale řádil jsem, až budu jen s Vámi moci 

mluvit, Vy uslyšíte věci – bude-li to hoch, co se zrodí, z toho bude Mefistofeles – ; takové 

věci, co se se mnou dály, ani Victor Hugo, ani Jules Janin ve svých nejstrašnějších románech 

nebyli v stavu popsati, a já jsem je přežil a – jsem básník!! Ale jak lhostejný jest mně nyní 

člověk jeden každý, jak malicherné jeho jednání! Nic mne nerozhněvá, nic mne nepotěší – 

Eduarde, kdybyste byl zde!! –“ Tak skončil Mácha svůj dopis dramatických osobních 

stížností, beznadějných nadějí a beznadějné rezignace. Důvěrný hovor a vyznání se nakonec 

doplnil ještě poukazem na vysloveně intimní charakter zprávy: „Nemyslete, že moje 

zasmušilost jest i v Praze tak zjevná jako Vám teď v Klášteře; to pro Vás jen, pro ostatní lid: 

,Na tváři lehký smích – hluboký atd.‘ To jest více než báseň. – Vás jen a Beneše - !! Co jsem 

Vám psal, neví žádný mimo nás dvou, a od Vás se to žádný nedozví.“
7
 Jak je patrné, ve 

zpovědi se v několika náznacích objevovaly a skrývaly osobní záležitosti zároveň s nápovědí 

na verše z Máje. 

Na Máchu se doslova hrnuly události ze všech stran a čas spěchal.  Mácha skončil 

právnická studia. Trápil ho vztah s Lori, když se jí blížil porod, a jeho žárlivost si opětovně 

připomínala kruté přísahy. Koncem září měl nastoupit jako advokátní praktikant 

                                                           
6 Čtyři německá slova u dopisu Hindlovi týkající se Lori: „eine Notzucht ist unterlaufen" se 

dají překládat, že „došlo ke znásilnění“, nebo snad že se dala zneužívat… 
 
7 Beneš Jan (1809 – 1834), Máchův dávný spolužák a druhý intimní přítel; studoval práva 

(1833 – 1834), a zemřel na tuberkulózu. 

 



v Litoměřicích a muset si tam zajišťovat bydlení a stěhování. 1. října se mu v Praze narodil 

syn, jemuž chystali jméno Ludvík. Na 8. listopadu plánoval svatbu. Ze všeho byl vyčerpán a 

roztěkaný, chvíli musel být v Praze a hned zase v Litoměřicích. Deset dní před svými 26. 

narozeninami se z Litoměřic vydal na nedaleký vrch Radobyl – a tamodtud zahlédl požár 

v Litoměřicích. Hned běžel do města a pomáhal při hašení. Snad z vody, kterou pil, aby se 

v žáru osvěžil, a snad z vyčerpání na něj přicházela poslední krize. 

  Poslední dny, ale už nemocný a vyčerpaný, zpovídal se v horečných a zoufalých 

dopisech a posílal je domů do Prahy, rodině. Zprávy z Litoměřic se rychle měnily, chvíli 

v nich třebas prokmitaly naděje, ale byly čím dál netrpělivější. Mácha si nedočkavě žádal 

zprávy z Prahy. Nejistý Mácha nadále informoval o nesnázích se zařizováním svých věcí a 

koncem října se svěřoval s fatálními událostmi z uplynulých dnů a psal: „Večer jsem ležel na 

Radobylu v neděli, na jednom velkém vrchu za Litoměřicema, už bylo tma; a vtom vyšel 

v Litoměřicích oheň. To jsem viděl z toho vrchu. Tak jsem běžel honem do Litoměřic; asi tři 

čtvrtě hodiny jsem měl co běžet, než jsem tam doběhl, a přece jsem byl jeden z nejprvnějších 

u ohně. To byl ale oheň; jedenáct stodol, samé obilí, najednou hořely, a vítr do toho foukal až 

hrůza; takovou jasnost a horkost jsem jakživ neviděl…“ A opět a marně se dožadoval zpráv 

z Prahy. Den za dnem se cítil víc nemocný. Ležel se zimnicí – a z Prahy pořád ani slovo. 

Mučila ho nejistota, co je se synem a s Lori. Pociťoval bezmocnost, loučil se se svými 

známými. Mezitím se zmínil, že sám není „vstavu vydržet“, a žádal: „Tenhle list ať se mi 

schová, až přijdu do Prahy…“ Druhého listopadu znova psal list rodičům a bratrovi a odeslal 

ho „cito“, tedy spěšně. Ještě dokázal najít slibná a blouznivá slova: „Já se tu začínám mít 

dobře. Na prvního jsem dostal 16 fn. stříbra; a každý měsíc dostanu teď 4 fn. stříbra mimo 

těch desíti…“ A hned zase si vybavil cestu postiliónem do Milešova, „tam jsem se měl 

dobře…“, a zdálo se mu, že je v pořádku… Jedna zpráva přeskakovala za druhou. 

Najednou se však toho 2. listopadu radikálně zvrátila nálada posledního dopisu: „Jak 

jsem, ale dostal psaní a četl jsem, že Lori byla od nás z domu, tak jsem se rozvzteklil, že jsem 

z toho mohl mít smrt. Také od těch čas tůze špatně vypadám.“ Přecházel až k agresivnímu 

stylu, když si uvědomil, jak čas utíká a je mu hůř a vůbec neví, co se děje v Praze. 

Rozhněvaný a bezradný pokračoval: „Všecko jsem tu roztřískal a myslil jsem, hned že musím 

jít odtuď, a ona že může dělat, co chce. Já vím, proč nechci, aby  jen z domu ani nevycházela. 

– Ať  tohle čte, a prosím je, aby se ani z domu neopovážila, až přijdu do Prahy. Nepochybně 

přijdu už v pondělí. V outerý časně ráno bude kopulace, a sice u sv. Štěpána, a z Loriných 

přátel žádný nesmí při tom být, sice, Bůh jest můj svědek, já odejdu třeba od samého oltáře a 



vezmu k Ludvíkovi chůvu; a teď, chvála Bohu, budu moct! Její přátelé se opovážili říct, že 

jim dělám ostudu! – Já jim ji teprv udělám! Žádný z nich nesmí k nim do stavení, ani se 

žádným nemluvějí, nic, za to je žádám…“ Příkazy byly jasné a bláhové a ultimativní. 

K dopisu rodině přiložil Mácha ještě německy psaný list Lori a kategoricky určoval 

program pro příští týden před svatbou.  Vyhrožoval, co je nutné zařídit, až v pondělí 7. 

listopadu přijde do Prahy. Dopis zněl zlověstně: „Proč ses opovážila jednat proti mému 

příkazu a šla dolů k svému otci? Proto jsem Tě vzal k nám nahoru? – Chceš nakonec všechno 

zkazit? – Pro mne je to lehké! – Vezmu šaty a jdu z Litoměřic. – Kam? – to se nikdy 

nedozvíš, budeš-li ještě jednou jednat proti mému rozkazu. – Rozkazu říkám – a už mě nikdy 

neuvidíš. – Rozkazuji Ti, přísně Ti rozkazuji, abys  nikdy z našeho domu nevycházela, nikam, 

za žádnou, vůbec žádnou záminkou; na mši, ke zpovědi, na katechismus, nikam; – nebo – 

dokud je Bůh a má duše naživu,  při svém životě ti přísahám, že mě nikdy neuvidíš. Jestli se 

opovážíš a půjdeš z domu k svému otci nebo dokonce na faru nebo někam, tak, jak je Bůh 

nade mnou – opustím Tě u oltáře. – Zůstaneš tedy stále a stále u Ludvíka, a když Tě budou 

někde chtít, tak řekneš, že jsi nemocná; – stejně nesmí nikdo přijít k Tobě – ještě se třesu 

vztekem,  když si pomyslím, že někdo z vašich tady byl a chlapce viděl!!! A když přijdu do 

Prahy a Ty mě obelžeš jen jediným slovem, tak jako že si přeji, aby Ludvík žil, tak Ti 

přísahám, že jsi mě ztratila na věčné časy. Všecko zůstane, jak je, žádné přípravy, nic, vůbec 

nic ať se nestane, dokud nepřijdu do Prahy. Nevyjdeš z mého pokoje! – Přijdu do Prahy 

v pondělí sedmého, v úterý je svatba a ve čtvrtek jedeme z Prahy do Litoměřic. Na svatbu 

nebude nikdo pozván, koho nepozvu já. Bude-li mimo Tvého otce někdo z Tvých příbuzných 

v kostele, odejdu vám od oltáře. To při Bohu přísahám, a to mě znáš, že to udělám. Igz.“ 

  To byl Máchův poslední dopis a snad poslední rukopis… Docházely mu zbývající síly,  

všechno už bylo marné a horečnatá slova ztrácela význam a smysl. Hlásily se beznadějné 

stavy. Sousedé zavolali kněze, ale utrápený Mácha – jako Vilém před popravou „nedal žádné 

odpovědi“, jak to snad podle Sabiny sdělil bratr Michal rodičům. Následoval pouze úřední  

úmrtní list s oznámením, že Mácha skonal 5. listopadu 1836 a 9. listopadu byl na tamějším 

farním hřbitově podle křesťanského zvyku do země pochovám. V úředním zápisu se uvádí, že 

zemřel v neděli 5. listopadu a skonal prý ve tři hodiny v noci, tj. 6. listopadu. Do Prahy tedy 

Mácha už nepřišel, 8. listopadu se nedostavil k oltáři u sv. Jindřicha a místo svatby určené na 

týž den konal se jeho skromný pohřeb v Litoměřicích. Až za deset let, roku 1846, se na jeho 

docela jednoduchém náhrobku opět objevil Máchův povzdech: 

Dalekáť cesta má! 



Marné volání!! –       

jako žalující refrén jeho věčné, daleké cesty životem ke konečné nicotě. Litoměřice opustil 

Mácha skoro po sto letech. Na podzim roku 1938 odvezli jeho ostatky slavně, ale narychlo a 

potichu před hrozící válkou, na poslední cestu do Prahy. 

 

 

 

  Pokud nechceme a nemůžeme dál podrobně sledovat začínající nekonečnou řadu 

dalších ohlasů Máje a osudu Máchových spisů z pozůstalosti, zbývá jenom několik 

nejnutnějších dovětků a poznámek ke druhému životu Karla Hynka Máchy a jeho Máje. Když 

se schyloval rok 1836, byla báseň Máj zatím pouze pár měsíců na světě, pohaněná a osiřelá. 

Mácha ležel na litoměřickém hřbitově. Syn Ludvík ho dlouho nepřežil a zemřel hned 

následující první léto, v červenci 1837. Lori (1817 – 1891) se ztrácela z obzoru a po čase se 

vdala za policejního úředníka. Rozhodující však bylo, že se po Máchově náhlém odchodu 

nepřestalo o básníkovi mluvit a jeho poezie a ostatní literární dílo zajímaly naši společnost 

čím dál víc. A to nejenom v Čechách, ale i na Slovensku, kde pro romantismus vládla 

příznivější atmosféra, i mezi „slovanskými bratry“, kteří se hlásili ke svazkům vzájemnosti, a 

dost si ho všímali také v německém sousedství. 

V Čechách ovšem přežívaly různé antipatie, po básníkově smrti snad ohleduplnější, 

ale nepřátelství „starší“ generace proti podezřelému byronismu, proti bezbožnosti Máje a proti 

jeho skeptickému světobolu trvaly. Možná až příliš se hlásil o slovo Máchův „sok“ J. K. Tyl. 

Mimo jiné ve svém časopisu nazvaném Vlastimil, už titulem zdůrazňujícím zaměření 

vyhrocené proti „nečeskému“ Máchovi, pokračoval v invektivách. Pod titulem Rozervanec 

(1840) otiskl povídku, anebo spíše karikaturu proti nejmenovanému, ale jednoznačně 

zřetelnému Máchovi. – Z druhé strany se však stále hlasitěji ozývala lítost, že odešel básník, 

jemuž býval již připisován legendární přívlastek „geniální“, a brzy se hlásila také osobní a 

národní povinnost shromažďovat roztroušené autorovy rukopisy, různé básně nebo úryvky 

próz a dramat, případně deníky a zápisníky, aby se mohly co nejdřív vydat jeho spisy.  

  Nejvíc se staral Máchův bratr Michal a hned také další známí a přátele i nový čtenáři 

jeho zatím jediného svazku a případně i přibývajících opisů. Mladší přítel, tenkrát ještě 

student práv František Ladislav Rieger (1818 – 1903), který Máchu věrně uctíval a později 

jeden z nejvlivnějších českých politiků, hned v listopadu 1836, když psal známému do 

Salcburku, přidal zprávu o Máchově smrti jako o „nenahraditelné ztrátě“ a sděloval: „Tuty 



dny jsme slavili rekviem za nebožtíka Máchu, spisovatele Máje… A ten básník nejgeniálnější 

aspoň ze všech nejmladších, zemřel; zůstavil po sobě rozličné spisy, ale bohužel mnohé 

nedokončené. Přece však je hodláme sebrati a vydati…“ Tímto záměrem opravdu začínal 

nový a docela jiný život Máje. Rieger se spojil s Máchovým bratrem Michalem, jenž sice 

neměl žádné literární ambice ani zkušenosti, ale vyznával povinnou úctu a vlastnil řadu 

rukopisů, a s Karlem Sabinou (1813 – 1877), jenž Máchu určitě dobře znal a vždycky 

ochotně, až přeochotně, nabízel svou aktivitu. A tak se vedla jednání týkající se majetkových 

práv, shledávaly se rukopisy, sháněly se opisy. Všechno se však dlouho vleklo a všechno 

probíhalo s obtížemi, někdy se podobajícími neochotně, nečinnosti nebo netečnosti. 

  Ještě dřív, než došlo ke splnění českého plánu, uspěl pražský rodák  Siegfried Kapper 

(1821 – 1879), lékař, tehdy žijící střídavě v Praze a ve Vídni; obětavě se staral o českou 

literaturu a působil jako pilný česko-německý básník a překladatel. První ho zaujal Mácha a 

už v roce 1842 si v novinách právem stěžoval, že přes všechny výzvy v Čechách zatím nic 

nevyšlo, a ptal se: „Jsou vám relikvie vlasteneckého ducha, jako byl Mácha – jsou vám tyto 

relikvie vašeho snad největšího básníka tak nicotné, že je necháte ztrouchnivět, že je odhodíte, 

rozkramaříte a rozprodáte vetešníkům jako starou nepotřebnou makulaturu?“ Sám proto 

přeložil celý Máj do němčiny a překlad vyšel v almanachu Libussa v roce 1844. Byl to vlastně 

druhý Máj, ovšem v cizí řeči. 

  Zároveň se svízelně pracovalo na českém vydání. Plán narážel na editorskou 

nezkušenost, na nedostatek peněz, na těžkosti při pátrání po rukopisech. A přece, ovšem skoro 

po deseti letech, v roce 1845, vyšla tiskem arcibiskupské knihtiskárny, první česká posmrtná 

Máchova knížka Spisy Karla Hynka Máchy. Díl 1. Básně, a to hlavně přičiněním Sabinovým 

a Michala Máchy. Poměrně rozsáhlým Úvodem povahopisným ji uváděl Sabina. Jeho velmi 

cenný text, přátelsky chápající, obsahoval vzpomínky a podrobný životopis, citoval četné 

dokumenty a úryvky z rukopisů, z deníků a zápisníků a komentoval, jak Mácha prožíval věci 

národní i soukromé. Nikdy se ovšem nepodařilo dojít k plné jistotě, nakolik byl Sabina ve 

svých údajích věrný originálu a faktům, jestli něco neupravoval nebo dokonce sám nenapsal. 

V každém případě se však jeho úvod stal jedním za základních pramenů k Máchovu životu a 

dílu. Hlavní chyba těchto spisů byla však v tom, že ve vymezeném rozsahu svazku nezbylo 

místo pro celý text Máje; počítalo se totiž s pokračováním, k němuž nedošlo. Takže tentokrát 

nevyšla ani polovina básně, to jest první a část druhého zpěvu a končila 384. veršem. Vězeň 

Vilém upoutaný řetězem prožíval tenkrát krutou noc, chvíli mlčel a chvíli přemítal o životě. 

Když se ptal na budoucnost, viděl jen prázdno a věděl, že „čeká ho toť, co se ,nicʻ nazývá.“ 



Nakonec k Vilémovi přistoupil strážce a jeho lampa osvítila vězňovu tvář – a tím Máchův 

první svazek končil. Na konci prvního dílu se mohla číst pouze neúplná strofa:  

Obličej vězně – strašný zjev –  

oko spočívá nehnuté  

jak v neskončenost napnuté, 

a nedokončila se ani věta, neuschly slzy, pot a krev na vězňově tváři, z jeho úst nedozněl 

šepot ani tichý zpěv, ani žádná Vilémova zpověď. V strážcově srdci se objevil a jakoby 

zamrzl strašný žal a nikdy už nesdělil, co slyšel. Noční čas uplýval a „nad ním půlnoc bije 

zvon…“ Na nic z toho, ani z dalších částí v tomto prvním svazku druhého a už posmrtného 

vydání Máchova díla nezbylo místo. Takže nevíme, nakolik lze tuto publikaci vůbec počítat 

jako druhé vydání Máje. 

  Po tom to nepodařeném pokusu zase plynul čas. Sklonek 40. let neposkytoval zrovna 

příznivou dobu, stejně jako ji po přemožených revolučních bouřích nenabízel ani habsburský 

úřednický režim za knížete Felixe Schwarzenberga, a tím méně v příslovečném Bachově 

absolutismu. Situace nepřála národním, ani kulturním snahám. Z druhé strany nebylo dost 

energie a pokořená vůle nedokázala prolomit mlčení. A přesto se v české literatuře i třebas 

v divadle hlásila nová generace, snad nejvíc podněcovaná Josefem Václavem Fričem (1829 – 

1890) a přicházející agilní skupinou Nerudovou a Hálkovou. Všichni odněkud znali a 

obdivovali to, co z Máchových veršů mohli poznat, a zejména je fascinovala jeho volná a 

krásná fantazie. Vítali ho jako svůj idol, mimo jiné také se vzdorným hněvem, že byl do té 

doby očividně odsouván těmi staršími. Když se pak státní situace přece jenom uklidňovala a 

uvolňovala, protože slabá monarchie nezvládala těžké starosti třeba se svou severní Itálií, 

mohla zase pokračovat také jednání a Máchových spisech a v chudých a ušlápnutých českých 

novinách se i v napůl německé Praze objevovalo zase Máchovo jméno. 

  Koncem roku 1856 se v Lumíru a jinde objevila dobrá zpráva: „Otázka vydávání spisu 

našeho Hynka Máchy, starý to dluh domácí naší literatury, vstoupila konečně v příznivější 

stadium. Bratr zvěčnělého básníka a oprávněný majetník jeho pozůstalých spisů, pan Michal 

Mácha, zplnomocnil pana doktora Františka Ladislava  Riegera vyjednávati a uzavírati o 

spisech Máchových, i smluvil se dotyčný pan doktor s jednou zdejší knihtiskárnou o dávno 

očekávané vydání jich.“ Na konci se ještě dodávalo na vědomí, že „před třemi roky poštěstilo 

se panu Riegrovi, že nalezl svazeček neznámých posud básní vlastní rukou Máchovou 

sepsaných…“ Vzápětí následovala smlouva mezi nakladatelstvím a knihkupectvím paní 

Kateřiny Jeřábkové a Michalem Máchou, bratrem a dědicem zemřelého spisovatele. 



Pořadatelem byl určen F. L. Rieger; Sabina musel zůstat stranou, protože v té době seděl ve 

vězení. Slibovalo se ještě, že Máchovy spisy budou vydány do roka. Osud Máchova díla se 

tak přece jenom dostal do pohybu. Nejprve vyšel, a to poprvé, Máchův román Cikáni (1857), 

o němž se už něco vědělo a jímž se chtěl autor „hlasitě přihlásit“ před více než dvaceti lety, 

ale rukopis nebyl povolen cenzurou. 

  Další jednání se jako obvykle protahovala a komplikovala, než paní Jeřábková 

převedla práva na vydávání Máchových spisů na mladého a iniciativního Ignáce Leopolda 

Kobera (1825 – 1866), od dětství zaujatého českou literaturou; v roce 1857 otevřel vlastní 

nakladatelství s cílevědomým programem soustřeďovat se na českou literaturu. Neruda na něj 

později vzpomínal v „podobizně“ v Humoristických listech (1884) jako „na předního 

nakladatele novověké literatury české, vlastního zakladatele českého nakladatelství.“
8
 Mladí 

stále připomínali Máchův odkaz a brali na sebe dluh vůči němu. Podnikali výlety do 

Litoměřic k Máchovu hrobu a hlavně připravovali vlastní almanach na rok 1858, aby se 

přihlásili k Máchovi, a pro svůj generační nástup zvolili titul Máj. Hledali podobiznu Máchy, 

ale skoro marně. Až se k nim dostala informace, že na hradu Valdštejně poblíž Turnova je na 

oltáři kostelní kaple umístěn obraz sv. Jana Křtitele, malovaný prý Františkem Maškem podle 

studie Máchovy hlavy. Honem hledali nového malíře, aby udělal kopie, a jednu podobiznu od 

J. Umana pak zvolili. Věděli sice, že vypadá starší, než mohl být Mácha, ale někteří 

připouštěli, že je mu „náramně“ podobný. Nic jiného se nepodařilo najít – a tak vznikl první a 

jediný portrét Máchův, ovšem značně nejistý, a objevil se pak v almanachu, který na jaře 

vyšel, věnovaný „nesmrtelné památce pěvce Máje K. H. Máchy“, a vyšel s jeho portrétem a 

s novou Upomínkou na Karla Hynka Máchu od K. S., což byly iniciály Karla Sabiny, jenž byl 

krátce předtím propuštěn z vězení v olomoucké pevnosti, a hned se zařazoval do skupiny 

kruhu májového. 

  Slíbené Máchovy spisy pak vydalo Koberovo nakladatelství s datem 1862. V tomto 1. 

díle Spisů, obsahujícím Máj, básně rozmanitého druhu a dramatické zlomky, vyšel tak Máj 

vcelku podruhé; byl bez motta a dedikace a jeho úvodní předzpěv byl přiřazen do druhé části 

prvního svazku. Buď jak buď, publikace se počítala jako třetí vydání, ale pokud jde o úplné 

vydání Máje v češtině, šlo o vydání druhé. Bylo ovšem významné, že byla báseň zařazena do 

edice „výtečných českých básníku novověkých“. „Výtečný“, a nikoliv už škodlivý Mácha se 

tak dostával do rukou mladým a dalším generacím a do škol, a to v relativně dobré edici, 

                                                           
8 Neruda Jan, Ignác Leopold Kober. In: J. Neruda, Podobizny II., Praha, Československý 

spisovatel, 1952. Str. 245. 



jakou prostě byli vydavatelé schopni tenkrát připravit. Vydání platilo jako východisko pro 

nové a nové edice. Počínal se opravdu širší a otevřený rozhovor mezi Máchou a čtenáři – a 

tento dialog znovu a znovu vydávaného Máje a Máchy s českou kulturní veřejností se už 

nikdy nezastavil. Zanedlouho I. L.Kober ještě vydal reprezentativní čtvrté vydání Máje 

(1865), které se odlišovalo už větším formátem, lépe čitelným písmem a poprvé vyšlo 

s podtitulem „báseň romantická“ a poprvé s ilustracemi, to jest s šesti původními dřevoryty 

Bohuslava Kroupy (1832 – 1912), malíře ze známé Haushofrovy školy. Tyto dřevoryty 

uváděly v dobovém stylu jednotlivé zpěvy a intermezza, výrazně sugerovaly baladické a 

mystické prostředí a noci jako hlavní čas děje a končily nostalgickým obrazem, následujícím 

poslední a už kultovní, mnohoznačné, charakteristické a romantické čtyřverší: 

Je pozdní večer – první máj –  

večerní máj – je lásky čas; 

hrdliččin zve ku lásce hlas: 

„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!“ 

Čas, ať už byl všelijaký, pak dále postupoval nad hrobem mrtvého a postupuje až do dnešního 

dneška. 

  Kobrovo nakladatelství dlouho pokračovalo v nových vydáních Máje a báseň se 

dostávala i do edičních plánů jiných a přibývajících nakladatelských podniků. Od šedesátých 

let se Máj postupně stával základní četbou a v literární historii platil jako hlavní hodnota 

romantického směru a jako významná výzva. Ovšem pro účel tohoto doslovu stačí 

z nespočetného a různotvárného množství dat připomenout pouze několik nejdůležitějších 

nebo zajímavých dokladů. A tedy další, kdo bude jmenován a jenž se potom v různých 

studiích a článcích hodně soustřeďoval na Máchu, byl Jakub Arbes, (1840 – 1914). Zvláště 

v 80. letech a jistě Nerudovým vlivem, se zajímal o Máchu, šťastný, když se mohl přiblížit 

k nějakému tajemství, a nejlépe psychologickému; mimo jiné počítal s plánem vydat 

monografii o Máchovi. Zůstala pouze velká řada jeho článků na různá témata, a nejvíc byl 

fascinovaný, když měl k dispozici několik listů z Máchových deníků. Do té doby byly skryté 

a nesrozumitelné, protože některá jejich místa byla psaná šifrovaně, tj. tajuplně; právě u 

romantiků to nebylo výjimečné, také proto, že subjektivismus v jejich dané době překračoval 

běžné hranice morálních a intimních zvyklostí. Zvídavý Arbes se pustil do jejich luštění, a 

když se mu podařilo úkol zvládnout, napsal o rozhodujícím okamžiku jakousi reportáž o noci 

ze dne 11. na 12. prosince roku 1884. „Zůstane mu nezapomenutelný… Přinesl jsem si domů 

dva malé lístky, zčásti psaný, zčásti šifrovaný úryvek deníku Karla Hynka Máchy z roku 



1835.“ Šlo o čas, kdy Mácha už promýšlel a psal Máj. Arbesovi se podařilo hodně vyluštit, 

třebas s některými chybami, a byl zcela zaražený nepředvídaností intimních textů a informací 

o romantické duši. Svou zprávu uzavřel: „Úryvek Máchova deníku, zvláště jeho šifrovaná 

část, vrhá na Máchu jako člověka světlo tak intenzivní, že zůstane v ohledu povahopisném 

aspoň pro Máchovy životopisce přímo neocenitelným. Některé části, týkající se věcí 

nejdelikátnějších, ovšem se pro veřejnost nehodí; zůstaňtež tudíž i po půl století tajemstvím.“ 

Časy se samozřejmě mění a po dalším půlstoletí a hlavně zvědavostí surrealistů, kteří se rádi 

dívali do lidského podvědomí a snažili se otevřít všechny Panduřiny skříňky. Dnes nejenže 

máme přesnější vydání Máchových deníků, ale neplatí už jenom jako lákadlo pro zvědavost, 

ale i jako jeden z pramenů z doby, kdy vznikal Máj. 

  Máchův Máj se dále vydával v různých typech edic, pro školy a pro domov atd. 

Kritické úvahy o básni už vypadaly docela jinak než na začátku. Vycházely sice z různých 

hledisek a kontextů a měly k dispozici více informací a rukopisů a ke konci století i nové 

textologické metody a ediční pravidla. Před filologií a literární historií mimo jiné vyvstal úkol 

najít a určit definitivní autorský text Máje. Jedním z těch, kdo se k tomu zaměřovali, byl 

Václav Flajšhans (1866 – 1950), jazykovědec a literární historik z doby, kdy ve veřejném 

prostředí vládly bouřlivé spory o pravost starých Rukopisů. Užívalo se nových a exaktních 

metod určování autorství a platily i na novočeskou literaturu. A tak Flajšhans editoval (bylo to 

už více než dvacáté vydání Máje) „kriticky upravený“, tzv. diplomatický text; posuzoval 

přitom dosavadní vydávání Máje a tento jeho upravený text (1905) měl téměř zákonodárný 

význam pro další edice.  

Stále ovšem chyběl jeden předpoklad, po němž každý kritický přístup vysloveně touží, 

a to Máchův rukopis. Nebyl k dispozici, někdy dávno asi zmizel, byl pokládán za ztracený. 

Bůhvíkde se toulal, pokud ještě vůbec existoval. A přece se tajemství otevřelo. Jan Šafránek, 

ředitel reálného gymnazia v Křemencově ulici v Praze, ho nalezl v Katusicích nedaleko Doks 

u Mladé Boleslavi, tedy v dějišti Máje, v pozůstalosti po svém příbuzném, rolníkovi a 

národním buditeli Janu Krouském. Po jeho smrti nalezl několik listů, možná polovinu textu, a 

po dalším hledání našel roztroušené listy z druhé poloviny rukopisu. Získal tím celý autograf, 

který byl zřejmě jedním z autentických východisek prvního vydání a stal se důležitým 

zdrojem k nové „pravé“ edici. Celá historie je dodnes v něčem tajemná, ale rukopis potom byl 

ověřen jako pravý. Takže začal existovat rukopis o 70 stránkách, psaný drobným rukopisem, a 

to ze dvou částí, v podstatě ve formátu šestnácterky; strana 1 – 44 mají formát 11,6x9,3 cm,  

druhá část se stejným rukopisem má formát 14,1x11,3 cm, a paginace je na stránkách 



umístěna jinak – nejdříve vedle textu, potom v rámci „zrcadla“ textu. Pořád však existuje 

shoda editorů, že jde o jeden rukopis. A dále existuje ještě domněnka, že byl ještě druhý 

rukopis, dnes nezvěstný, který býval předkládán cenzuře. Nicméně objevil se důležitý 

rukopisný pramen a bylo třeba začít s ním pracovat.  

Ani tato práce neprobíhala rychle, i když s novými prameny pracovali další editoři. 

Hned po válce se té práce ujal filolog, žák profesora Jaroslava Vlčka  František Krčma (1885 

– 1950) a záhy začal spolupracovat s Karlem Janským (1890 – 1959), bankovním úředníkem a 

bibliofilem, který se ze zájmu o literaturu brzy ponořil především do Máchy. Oba se spojili 

v celoživotním zájmu o Máchu a směřovali k novému kritickému vydání jeho spisů. Zvláště 

za války těsně spolupracovali a chystali se na kritické vydání  a zbývaly definitivní práce. Po 

válce se Janský, už sám, připojil k hlavnímu úkolu Ústavu pro českou literaturu v Akademii 

věd, který hned po založení (1953) prováděl generální revizi pramenů a edic, aby připravili a 

vydali kritické a komentované vydání spisů K. H. Máchy. Tato práce trvala asi dvacet let za 

řízení hlavního redaktora Jana Mukařovského a s redakční radou (Karel Dvořák, Rudolf 

Havel, Karel Janský, Rudolf Skřeček, Felix Vodička). Postupně pak vyšly v Knihovně klasiků 

tři svazky Spisů Karla Hynka Máchy: Básně a dramtické zlomky (1959), Próza (1961), 

Literární zápisníky, Deníky, Dopisy (1972). Toto vydání zůstává zatím jako základní text, i 

když po něm přicházely a budou přicházet další „odborně připravené“ edice a budou se 

objevovat nové revize. Vyplývají hlavně z řešení daných rozdílů mezi rukopisem a prvním 

tiskem, případně z různých emendačních návrhů. Významný podíl na této ediční práci 

v poslední době měl olomoucký profesor Oldřich Králík (1907 – 1975), jenž se mimo jiné 

soustřeďoval na sledování postupných proměn literárních textů, nejstarších i novějších, a 

zvláště Máchových, a hledal autentické autorské znění, aby se oddělovaly případné zásahy do 

rukopisů nebo falsa. Je samozřejmé, že „úpravy“ v nových edicích budou pokračovat také 

proto, že se mění živý jazyk a jeho spisovná pravidla. Jako poslední vydání „nově ověřeného 

textu“ Máchových básní představuje publikace uspořádaná Miroslavem Červenkou (1932 – 

2005) pro edici Česká knižnice (1997), a to „se zřetelem k současnému čtenáři“, k současným 

pravidlům a s jednou emendací v textu.  

Stručným editorským sdělením končí také náš komentář, který si vzal za úkol sledovat 

vznik a osud Máchova Máje od počátečních kroků k prvnímu vydání a k následujícím 

nekritickým i kritickým ohlasům, když báseň stanula před soudem historie. Jenom letmo jsme 

už sledovali pozdější cesty k dnešním edicím. A jako pointa může platit už několikrát 

citované dvojverší, od začátku provázejí Máchu – má platnost do dneška i do budoucnosti:  



Dalekáť cesta má –  

marné volání! – 

Cesta Karla Hynka Máchy a jeho Máje bude prostě nadále „věčná“. Žije jako „věčná otázka“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEDŘICH BRIDEL  A  KAREL HYNEK MÁCHA 

     Na Máchovu inspiraci barokní literaturou upozornil především Zdeněk Kalista 

v souvislosti s vrcholným Bridelovým dílem Co Bůh? Člověk? (Zd. Kalista: Bedřich Bridel. 

Kontext života a díla, Napoli 1971), v němž „…je sugestivně vyjadřována tak otřesná a 

hluboká tragičnost, jakou nepozná česká literatura až do Máchova Máje.“ Slovesně se 

Máchův zájem o barokní literaturu projevil mimo jiné v tematizaci života a smrti poustevníka 

Ivana. 

 

Bedřich Bridel: Život svatého Ivana poustevníka 

     „Z roku 1657 pochází tisk Život svatého Ivana . Jde o svéráznou adaptaci legendy o 

svatém Ivanovi, považovaném za prvního poustevníka v Čechách, který jako chorvatský 

kralevic odmítl panovnickou korunu a uchýlil se na dlouhou dobu do neznámých krajů, kde ho 

objevil jejich vladař, český kníže Bořivoj.“ M. Kopecký: ´V tomto se světle zatmívám´, in: 

Fridrich Bridel: Básnické dílo. Praha, Torst 1994, str. 8.) 

Po formální stránce je text zajímavý střídáním prózy a verše. 

 

(Úryvky) 

    Svatý Ivan, nová sazenička a přespolní kvítek z Charvát rodem, syn krále Gestimula a 

Alžběty, právě toho věku narozen, když v charvátské zemi víra svatá katolická se štípila a 

rozmáhala; největší jeho rozkoš byla víru Krista Pána rozšiřovati, modly páliti, ďábly 

vyháněti a zem vyčistiti. Protož radoval se, když mu oznámeno bývalo, že by v nově byly 

modly ztroskotané a pobořené a že lid k víře samospasitelné se nakloňuje: již z mládí návěští 

dávaje, jakým bude někdy, že se ho zlí duchové obávati a před ním utíkati budou. 

    Siffrida a Edvarda, dva bratry měl, o nichž když král věkem sešlý, aby jej v královských 

starostech zastali a k budoucímu království zvykali, na sněmě s dvořany svými rokovati měl, 

všem se Ivan zalíbil, jeho po panu otci za krále míti žádali a volili, příčiny dokládajíce, že 

toho důstojenství hoden jest pro svou horlivost, pobožnost, spravedlnost i pro jiné ctnosti, 

kterými se stkvěl. I povolán před rady královské Ivan, jaké zdání rad královských, ano i svého 

pana otce jest, vyrozuměl, a nemálo nad tím ustrnul, že by on to jho těžké měl na sebe přijíti, 

velice se zarmoutil, své bratry představoval a jejich hodnost. Oni že by k tomu mnohém 

schopnější měli býti nežli on; ve všem že jest panu otci poddán, byť by těžké jakékoliv jiné 

věci poroučel, proti nepřátelům že státi, přes moře se plaviti, mnohé jiné těžkosti snášeti hotov 

jest: královská důstojnost že na něj příliš těžké břemeno, jemu navyknouti že nikoliv nemůže. 

    Dále dokládal i jiné mnohé rozličné příčiny; totižto, že on jiný oumysl má, jiného krále že 

míní dvořanem býti, toho totižto krále, jehož království nebude konce. Vzav zatím od krále 

laskavé odpuštění, bera sobě na rozmyšlenou, v soukromí sám sobě zanechán, nemalou půtku 

počal snášeti, z jedné strany, zdali má svět opustiti, aneb ne? Aby opustil, mnoho se nacházelo 



důkladův, též nemálo, aby se pana otce nespouštěl, paní mateře nermoutil, těžké myšlení na 

srdci, půtku větší v svým svědomí cítil. Naposledy z vnuknutí  božího a z návěští bezpochyby 

anjela strážce láska boží lásku k světu, k tělu, k marnostem, ano i k rodičům vypudila. 

Rodičové, přátelé i jiné všechno že smrtelné jest, časné a pomíjející, proč by se s nimi 

s většími zásluhami neměl jednú rozžehnati, s nimiž je smrt rozloučí a rozvede? Čest a 

důstojenství že jen jsou marnosti, dejm, pára, okamžení, jako i rozkoše; mnohem lepší boží 

rozkoše býti, které ne tělo, ale duši obveselují, věčně trvají, svědomí čistí, pokoj dodávají.  

……………… 

Utíkání Ivanové ode dvoru 

     Po vyřízeném sněmu královskému synu Ivanovi lhůta propůjčená, aby si usmyslil a 

odpověď, zdali má býti královským nápadníkem, od sebe vydal; přitom i jiné poctivé 

kratochvíle jemu propůjčené jsou. Mezi jinými zvolil sobě myslivost jako tu, která by jeho 

oumyslu nejvíce sloužila. 

     Pročež do lesa pospíchají myslivci, vyžlata ouprkem se valí: slovem nic opuštěno nebylo, 

co by k radosti nesloužilo; všecko královskému synu kvůli se strojilo, aby budoucímu králi 

noví dvořané, i staří se zalíbili. K tomu i den určitý s svými osudy táhl, i syn veselým se 

ukázav, smutku znamení na sobě znáti nedal, nýbrž vesele dvořanům a myslivcům svým 

pruty, háje a lesy vyměřil, kde by měli honiti; vynímaje sobě jistou stranu, na kterou žádnému 

z lovců nedopustil se obrátiti: s tím oumyslem, aby, když oni různo se rozběhnou a pána 

svého opustí, on mohl k svému předsevzetí a k zdávna žádostivému konci přijíti. I poštěstilo 

se, že myslivci když zvěř hledají, pána potratili: co dříve nebylo znamenáno, až když se domu 

s zvěří navracovali, ale bez pána. Nebo pán zatím jsa v pustinách a od lidí vzdálený, sám 

k sobě příjda, toto aneb k němu podobné rozjímání a rozmlouvání činil: „Ej již sami jsme, co 

jsem dávno na mysli měl, abych Bohu sloužil a pokání činil, díky Pánu Bohu. Přišla ta šťastná 

hodina, že mohu nebezpečenství ujíti“; takto sobě sám v lese rozjímal: 

Rozjímání k víře podobné všech těch, 

kteří opravdu se míní s světem rozloučiti. 

Měj se dobře, světe, 

an v tobě nikdá dobře není: 

měj se dobře, 

jen jest v tobě samé hoře,  

daremní tvá naděje, 

darmo lákáš, 

darmo vábíš,  

darmo jest na třtinu se spoléhati; 

sláva tráva; 

vadne, chřadne; 



všecko větší 

jako v povětří: 

trůny i koruny; 

………………. 

Měj se dobře, světe! 

Nic stálého 

přítomného; 

nic není tvého; 

co jest  bylo, 

 již minulo; 

co nastává, 

nepřestává: 

nic neleží, 

všecko běží: 

co přítomného, 

to není tvého: 

co budoucího, 

to jest cizího; 

……………. 

Měj se dobře s svými, 

Všecek škodný, 

jsi podvodný, 

 vše přijímáš, 

vížeš, jímáš, 

nepropouštíš, 

neodpouštíš, 

jsi ukrutný,  

velmi smutný, 

loupíš, pálíš, 

blátem kálíš, 

bereš, kradeš, 

v tvých ustech lež, 

bloudíš, soudíš;  

tvé pře bez ortele, 

tepeš cele, 



zdali vinné 

neb nevinné, 

nic nevnímáš. 

Lid morduješ 

a lomcuješ, 

pochováváš 

bez lítosti, 

útrpnosti,  

zde radosti 

bez žalosti  

není žádné, 

a pokoje 

bez rozbroje:  

ani lásky 

bez tý války: 

neupřímnost 

a nesvornost, 

podezření, 

pohoršení, 

hněv i závist, 

strach, nenávist, 

hojnost s statkem, 

s nedostatkem,  

odpočinutí, 

oddechnutí, 

není kázně 

ani bázně, 

žádný věrný 

bez poškvrny,  

žádného jmění 

bez zlého svědomí, 

povolání 

bez naříkání, 

není přátelství 

bez ošemetnosti. 



………… 

Měj se dobře, světe, 

potentáti, 

jenž se klátí, 

a mocnáři 

dolu se sráží 

a nehodní  

bývají hodní, 

kdo vysoko, 

padá hluboko, 

zpronevěřilý 

bývá milý, 

tito milost mají, 

věrní se však tají, 

v koutě sedí,  

na se hledí, 

chudým bere, 

škube, dere 

a po zlatým 

dá bohatým, 

bývá vůdce 

každý škůdce,  

vinným lhůtu,  

nevinným psotu, 

propouští zločince, 

mění mínce, 

způsobné zahání, 

nezpůsobné chrání, 

nevděčným 

všechněm, lživým 

se důvěří, 

všechno věří: 

lidé věrní 

a upřímní 

nic neplatí, 



všechno tratí, 

každý činí, 

co se líbí, 

co by slušelo, 

to se zavrhlo.  

…………….. 

Ó světe nehodný, 

každému jsi škodný,  

všechny hned na pořád, 

každý trápíš věk, řád; 

kdo ti od dětinství 

slouží, od mladosti, 

ten v zapomenutí 

stráví své dětinství. 

Pověz, jaká mládež? 

Není-li zlost, krádež, 

běhání, skákání,  

mrzké tancování 

přes ploty, přes louky; 

přes pole, přes hory i doly,  

v rovině, v oudolí, 

přes lesy a háje, 

buď března neb máje, 

v sněhu, dešti v čase,  

v větru i v nečase. 

Mužský věk v kopání, vorání, 

v kovu dobývání, 

kamení tesání, 

v stavení lešení, 

v štípení, sazení, 

v divným pracování 

a přemalování, 

praktiky i rady, 

starosti i zrady, 

v koupi i prodaji, 



všichni pravdu tají, 

buď v soudu neb v sváru,  

i v rovnání, v odporu. 

Vikle se hlava, 

vadne jako tráva, 

krátí se duch, 

vychází puch, 

všechen ztuchlý, 

kratší, opuchlý, 

tvář zvraskalá, 

shrbená postava, 

tmělé oči 

i podobočí, 

sám se třese 

jako v lese, 

sám churaví, 

nic nezdravý,  

sluch se tratí, 

zrak se krátí, 

vzdychá člověk  

na každý věk, 

líný, slabý, 

nejsa zdravý, 

sám se vrtí 

hned až k smrti. 

…………….. 

    Na ten a takový aneb k tomu podobný způsob toužíc v lese Ivan, zdaleka vale svému panu 

otci a své milé paní mateři, zpívaje jsa vesel, bezpečněji pokračoval dáleji a dáleji, na to 

mysle, jak by Bohu nejlépěji v soukromí a krom lidí mohl sloužiti. Bylo mu to mílo, že jemu 

poddaní jeho korunu královskou a berlu strojí, a on že již těmi o zem hodil, jako i vší pejchou 

a marnostmi světskými, ale aby ozdobným královským rouchem prozrazen nebyl, šatstvo 

s žebráky profrejmarčil, bohaté a nákladné v velmi špatné a chatrné: co mu nemálo 

posloužilo; nebo jak byl doma křik vzešel, že královský syn a nápadník v lesích byl pobloudil 

a že se s myslivci domu nenavracoval: dva jeho bratří spolu s jiným komonstvem ihned po 

něm se pustili, aby nalezše, zase domu ztraceného přivedli. Ivan, ačkoliv podál byl odšel, 

nicméně nemohl se před těmi vyžlaty ukrýti, aby nebyl prozrazen, i nalezli bratří bratra svého; 

však proto, že i šaty i obličej byl svůj proměnil, jej nepoznali. Hleděli sice bratří na bratra, 



známí na svého, ale působem předně božím svoji svého nepoznali, s ním se tehdy 

rozžehnávajíce odjeli, on však dálejí a dálejí do hustých lesův se pustil. 

…………….. 

 

Svatý anděl vůdce 

Na boží příkaz dostane Ivan dva průvodce: anděla strážného a laň, která jej živí svým 

mlékem. Na své pouti se dostává až do Čech. 

……………….. 

     Hrozné bezpochyby byly pustiny, strašlivé pouště, a to proto, že téhož času, když vůkol 

všickni téměř pohané a neznabohové byli lidé, zlí duchové, jimž se oni klaněli, v lesích, 

v hájích etc. větší svou moc a nešlechetnost provozovali. Nic se toho nebál svatý mládeneček, 

nedal se přestrašiti zlým duchům, který měl ducha Páně při sobě. Mohly i jiné krajiny tak 

strašlivé býti, nejvíce však zem česká, která všechna modlám a zlým duchům byla oddána za 

knížat pohanských.  Z nichžto když do země naší Ivan vcházel, správu nad zemí držel Neklan, 

za jeho času mnozí byli v Čechách věštcové a věštkyně, baby čarodějné (…) Že pak již božím 

řízením jejich panováni k konci se chejlilo a že měla česká zem se jako jiné od těch škůdcův 

vyčistiti, předchůdce nám nějakého poslati ráčil, nového svatého Jana, který by přistrojil a 

připravil cesty Páně a jeho svaté víře, aby on posty, modlitbami, trýzněním těla uprosil u Pána 

Boha Čechům světlo ono svaté víry, vedením božím svatý tento, jako slunce z rána vychází, 

tak on papršlky své vyjevil. Sám ho tehdy anděl Páně z Charvát do Čech vede, až na ona 

místa přišel, na které někdy ono charvátské před ním kníže, Čech s Lechem bratrem svým se 

před několika léty, totižto léta božího 644, vypravil, bezpochyby v tom jistě zřízení boží, aby, 

kteří první do těchto lesův a míst z Charvát české jméno přinesli, zase nový křesťan první, týž 

národ od ďábelských oukladův, kterých před léty celá tato krajina naplněná byla, chrániti 

mohl, sem jest se odebral. Okolo léta Páně 853 po vyhlášení za kníže české od lepotův a 

starších Neklana, syny Křevomyslova (sic!), snad toho roku, když se Neklanovi Hostivít 

narodil; proto tak nazván,že maje poctivé radovánky, hosti své vítal. (Hájek XLVIII.) Slušnějí 

a náležejí by bylo, kdyby vlast naše česká zem byla z Charvát na poušť naši přenešeného 

hosta přivítala. Svatý pak Ivan maje před očima obydlí své a své skály od andělaukázané, se 

vší radostí v této aneb jiné k těm podobné slova je přivítal:  

 

Vítání pustin a hor svatoivanských 

Vítejte pustiny, 

v nichžto sám jediný 

budu přebývati 

Bohu děkovati, 

 

že mne vysvobodil, 



když jho světa shodil, 

přetrhl Pán veliký 

všechny marné pletky. 

………………… 

Ó samotné hory, 

mého Pána dvory, 

vaším dvořenínem 

budu, měštěnínem. 

 

Ó poušť rozmilá, 

měs neomejlila! 

Ó bez hluku místo, 

budeš mně za město! 

 

Hájové, lesové, 

krásní pahrbkové! 

Ten váš obšírný plac 

Bude mně za palác. 

 

Vítej, širé pole, 

vítej i, oudolé, 

u vás budu stálý, 

přijměte mne, skály! 

 

Utěšený kraji, 

v tobě jako v ráji 

milé oddechnutí 

i odpočinutí. 

 

K toběť unavený, 

ó dome kamenný, 

z světa se ucházím, 



nový hrad nacházím. 

 

Vítej, můj pokoji, 

odpočnu po boji, 

svět má velký rozbroj, 

zde jest stálý pokoj! 

 

Vítej, má jeskyně, 

tys má přítelkyně, 

v této já zahradě 

budu jako v hradě! 

…………………… 

S knížaty a s pány, 

s měšťany,zemany, 

s císařem i s králi 

neproměním skály. 

 

Ti se smrti bojí, 

kteří v světě stojí, 

jiným všem jsou známí, 

sobě však neznámí. 

 

Zde můj bude kostel, 

mé lože, má postel, 

když složím nádobu, 

zde chci jít do hrobu. 

 

Když můj život skonám 

a práci dokonám, 

ó skálo má, z tebe 

potáhnu do nebe. 

 



Poslyšte poslední, 

všichni lidé bídní, 

Ivan všechněm v skále 

vinšuje vám vale!  

……………………  

 

     

 

Svatý Ivan vyjeven 

 

   …. Léta tehdy 909, ten rok po narození svatého Vácslava, Bořivoj kníže české první 

z křesťanů, an před čtyrma lety, aby Pánu Bohu lépěji sloužiti mohl, od světských prací se 

vzdálil, knížectví z sebe složil, na Spětihněva syna svého je vložil, byvše bytem na Tětině 

s manželkou svou svatou Lidmilou, chtě sobě kratochvíl učiniti, na lov přes řeku, jenž Míza 

slove, vyjel, kde se mu ihned poštěstilo, nebo kníže sám svou vlastní rukou prostřelil jednu 

velmi velikou laní, která jsouc prostřelená, utíkala do vody, kníže za ní: laň k svému 

známému obydlí přiběhše, tu od knížete vlastním mečem probodená, jak z vody vyšla, hned 

padše umřela, a z jejího vymene velmi nad obyčej mléko teklo. 

    Kníže nemálo se ulekl, a tu stoje, velmi se tu počal diviti s svými služebníky. 

    Toť muž jeden dosti veliké a hrozné postavy, s holí, v sukni dlouhé, bos, vlasy nad obyčej 

dlouhé maje, obočí až přes oči převěšené, vyšel z té skály, a řka jemu: „Proč jsi mně zabil mé 

zvířátko?“ Bořivoj se velmi ulekl, i všickni služebníci jeho, neb takové osoby člověka prvé 

nikdý neviděli, domnívajíce se býti nějakou šelmu, knížete svého, aby pryč utekl, pobízeli, a 

poodstoupivše, všickni se zase navrátili. Tu Bořivoj, jako by se otřásl, vzav zmužilost a blíže 

k němu přistoupiv, řekl jemu: „Zaklínám tě skrze Ježíše Krista Syna božího, aby mě pověděl, 

zlé-li jsi či dobré?“ Odpověděl muž boží: „Člověk jsem a služebník nehodný Pána Ježíše, jenž 

tuto bydlím, ve jméno svaté Trojice, s pomocí Krista Ježíše a Matky jeho Panny Marie a 

svatého Jana Křtitele.“ I řekl Bořivoj: „Prosím tebe, uveď mne do svého příbytku.“ I řekl muž 

boží: „Podiž a ohledej.“ A obrátivše se, šel do skály a Bořivoj s svými služebníky za ním, a 

kdy jsou tam vešli, divili se takovému příbytku. I řekl kníže k němu: „Prosím tebe, které jest 

tobě jméno?“ Odpověděl: „Na křtu dáno mně jméno Ivan.“ Řekl Bořivoj: „Odkud jsi sem 

přišel? Z kterého jsi národu? A dávno-li zde bydlíš?“ Odpověděl: „Z země charvátské. Otec 

můj sloul Gestimulus a mátě Elizabeta. Slyšel jsem, že by Neklan kníže tuto zemi toho času 

spravoval, když jsem já sem všel, 42 léta zde bydlím, již jest let 14, jak mne žádný neviděl 

člověk, ani jsem z této skály ven vycházel.“ I řekl: „Co jsi pak měl za pokrm?“ Odpověděl: 

„Milost boží dala mně toto zvířátko, z něhož jsem mléko za pokrm užíval.“ Řekl 

Bořivoj:Vidím, že jsi muž boží a svatý, prosím tebe, vsedni na můj kůň a pojeď do mého 

příbytku, a vložíš ruku tvou na hlavu manželky mé, a dáš jí požehnání.“ 

 

     Ivan do Bořivojova příbytku přišel a kněžně Ludmile požehnal. Protože však vyjevení, 

neboli vyzrazení svatosti, předznamenávalo světcovu smrt, třetího dne zemřel a byl pochován 

ve skále, kterou tak dlouho obýval.   

………………………..     



Zavírka 

 

Než však zemřel, všem královským a panským dvořenínům příklad a za sebou cestu ukázal 

s takovým napomenutím: 

 

Stůj, kdekoliv chceš, nahoře 

při královském panském dvoře 

na stupni velmi kluzkém. 

Mně jest milá přítelkyně, 

samotina a jeskyně, 

ačkoliv v místě ouzkém. 

 

Mně milejší jsou pustiny, 

v nich přebývám sám jediný,  

kde mému králi sloužím. 

Zde jsem živ sobě samému,  

nehledím v službu jinému, 

po mém Bohu jen toužím. 

 

Když mne Pán k sobě zavolá, 

má duše bude hotová, 

hned se s světem rozloučím. 

Nechť se onen pádu bojí,  

Jenž na stupni kluzkém stojí,  

Bohu všecky poroučím. 

 

                               …………………………………… 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

Gestimula král polabských Slovanů Gostomysl, uváděný ve Fuldských análech; padl r. 844 

v bitvě proti Ludvíku Němcovi. 



Alžběta Elzabeta jako jméno Ivanovy matky se vyskytuje až v Kronice české Václava Hájka 

z Libočan (1541), fol. 66a. 

Siffrid a Edvard tato jména Ivanových bratrů se vyskytují až v Bridelově latinské verzi 

Života svatého Ivana (1656). 

Svatý Vácslav za rok narození knížete Václava se pokládá r. 907 a za rok jeho násilné smrti r. 

935. 

Bořivoj doba vlády českého knížete Bořivoje I. není přesně známa; zemřel asi r.  894. 

Spětihněv Spytihněv I., český kníže z rodu Přemyslovců v l. asi 894-905. 

Svatá Ludmila Ludmila (+921), manželka knížete Bořivoje I. a babička sv. Václava. 

   

Slovníček   

etc. atd. 

lepot starosta 

nápadník nástupce, dědic 

plac místo, náměstí  

profrejmarčiti směnit  

štípit (se), štípení vštěpovat (se), štěpovat (strom) 

vale sbohem 

vinšování přání 

vyjeviti prozraditi 

vyžle menší lovecký pes 

 

Vysvětlivky a Slovníček podle: Fridrich Bridel: Básnické dílo. K vydání připravil, předmluvu, 

vydavatelské poznámky, vysvětlivky a slovníček napsal Milan Kopecký. Torst, Praha 1999, 

str. 427-445.  

 

 

 

 

  

Karel Hynek Mácha: Svatý Ivan 

 

 

Vysoká kde hrdě skála 

ve hvězdnatou strmí říš, 



jejíž vrchol mechovitý 

na svém hřbetě nese kříž, 

jenž vyhlídá z tmavé houšti: 

bydlí svatý Ivan v poušti. 

 

Šedesátkrát již se vrátil 

blahorodý k zemi máj, 

přikryl luka pestrým kvítím, 

listem novým šatil háj: 

co, kde svaté ticho sídlí, 

Ivan svatý v poušti bydlí. 

 

Lůžkem byl mu tvrdý kámen, 

každodenní Bohu daň 

na němž v modlitbě odváděl; 

jeho přítel byla laň; 

líce jeho touhou bledé 

kolem kryly fousy šedé. 

 

Nade mrtvotichým hájem 

bledý měsíček když stál, 

na skálu a hvozdy husté 

stříbro svoje vylíval: 

slyšel Ivan v sladkém snění 

serafínů sboropění. 

 

A hle, otevře se nebe, 

zlatá z něj se prýští zář, 

na Ivana jasně svítí, 



růženě mu barví tvář. 

On procitna, oči zvedne, 

anjela dle lůžka zhledne, 

 

který takto k němu mluví: 

„Šedesát jest již to let, 

co přebýváš v poušti této, 

opustils co mrzký svět; 

k odměně v večerní době 

povolá Bůh dnes tě k sobě.“ 

 

Domluvil a v letu rychlém 

vzhůru k nebi zpět se vznes; 

otevřelo zas se nebe, 

radostný zas zavzněl ples; 

jasná zář kol hvozdy zlatí, 

až se anjel v dálce ztratí, 

 

opět svaté ticho všude, 

tmavá noc v oudolí dlí, 

na skále však křížek již se 

v ranní záři jasně stkví; 

Ivan z lůžka se tu zdvíhne, 

na skálu ku kříži tíhne. 

 

A tam trvá na modlení, 

v rozjímání tráví den; 

očekává, v chladnou náruč 

až jej pojme dlouhý sen. – 



Blíž a blíže k svému cíli 

již se zlaté slunce chýlí. 

 

Ohnivé co moře plane 

obloha, a poslední 

papršlek  sesílá slunce, 

na Ivana ještě zří,  

který od modlení vstává, 

zemi české požehnává. 

 

A pak sklesne, s sluncem zajde; 

jako názvuk poslední 

zvonku nad lesem umírá, 

večer kdy z vížky zní, 

jak kdy v bledém světle Lůny 

doznívají harfy strůny; 

 

sklesne mezi pestré kvítky, 

které z mechu hlavu svou 

vzhůru kolem hlavy jeho, 

vzhůru kolem nohy pnou; 

větřík hrá kadeří šedou, 

líbá jeho ruku bledou. 

 

Vytištěno v časopise Večerní vyražení, v prosinci 1831, podepsáno Hynek Mácha.  

Báseň Svatý Ivan je prvním publikovaným českým Máchovým textem.   

  

Otázky a úkoly: 

1. Pozorujte, které motivy z Bridelova textu se objevují i u Máchy. Interpretujte je. 



2. Čím se od sebe liší tematizace smrti u obou básníků? Jak se tímto posunem proměňuje 

významová složka textů? 

3. Porovnejte funkci náboženské tematiky obou básní.    

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Sabina: Úvod povahopisný 

 

     Sabinův Úvod povahopisný tvoří spolu se začátkem Máchova Máje 1. sešit zamýšleného 

vydání spisů Karla Hynka Máchy z roku 1845. Více nežli tento jeden sešit se Sabinovi tehdy 

nepodařilo vydat. 

  

Úryvky 

 

     …Národní naše čest ležela pochována v hrobě hlubokém a dvoje století neumdlelo 

zakrýváním ji a pohazováním špinavou zemí. Zablesklo se na západě; jakýmsi zázrakem 

procitnuli jsme i my, národní duch pohyboval křídloma svýma vzkřísiv se, navzdor 

opozdilcům, filistínům a všem nepřátelům našim vdechnul nový život v jarý kmen 

českoslovanský. Povstalo mužův učených, zastávajících věc naši; ozval se hlas mnohého 

volajícího na poušti a literatura naše slavila obživnutí své plody rozmanitými. Nad 

Čechoslovany počalo svítati; národ i učenci, důkladní zkoumatelé jazyka a dějin našich, i 

všickni přátelé opravy hleděli s dobrou nadějí v doby příznivější, očekávajíce jiskru z ducha 

důmyslného, která by plamenný ráz dodala obživlé literatuře naší. Sem a tam se hledělo, ten a 

onen sliboval, zde i onde se ukazoval jarý květ na budoucí pěkný plod, ale ze všech největší 

naději vzbudil Karel Hynek Mácha. Jeho Máj byl skvělou jitřenkou na obzoru literatury 

českoslovanské a obrátil neobyčejnou u nás pozornost obecenstva na nového básníka. Bylť on 

muž ještě mladý, rázného štíhlého vzrůstu, vysokého čela, temnomodrých očí, tmavých vlasů, 

tváří duševně výrazných a tahů v obličeji ráz český na sobě nesoucích. Mnozí v Praze znali jej 

dle osoby, málokdo však tušil, co v sobě chová, aneb pochopil záměr a pud, jakýž mladíka 

zcela jinými, obyčejným lidem neuvyklými a nepřístupnými kolejemi vedl. Základ 

neobyčejné povahy jeho pošel dílem z uvyklosti, dílem z krve, hlavně však naň působily 

odporné jemu způsoby života pospolitého, jelikož on vše jen z osobního stanoviště svého 

pozorovav a soudiv, nikde nenalézal úplného vyplnění  svých vznešených přání, svých 

dalekosáhlých nadějí a svého básnického tušení. On požadoval od života více, nežli tento na 

svém nízkém stupni poskytnouti může; on byl básníkem, a svět, jaký jest, nosí prozaickou 

tvář. 

     Nebude snad od času podotknouti prvotné vyvinování se našeho básníka a v minulém a 

v mladistvém rozkvítání jeho hledati stopu k pozdějšímu způsobu jeho povahy vedoucí. 

     Karel Hynek Mácha narodil se roku 1810 dne 16. listopadu v Praze na Malé Straně 

z rodičů nehrubě zámožných. Otec jeho, dobromyslný, šlechetný muž, pravý ráz bodrého, 

cizotou neporušeného Čecha, řemesla svého mlynář, přeživ manželku i syna Hynka, zemřel 

teprv roku 1843 dne 20. února náhlou smrtí, maje let 74. Na důkaz vážnosti, jakouž tento 

zchudlý starec jakožto otec důmyslného básníka našeho u mnohých našinců požíval, budiž 

podotknuto, že jej mnoho vlastenců mladších i starších ku hrobu doprovázelo. 



     První věk vyvinování se našeho Hynka padl do let obtížných všem občanům naší vlasti, do 

druhého totiž desítiletí nynějšího věku. Působení krutých válek na život pospolitý dosti jest 

známé, než abychom více slov o něm šířili. I na rodičích Hynkových jevilo břímě zlých časů 

skličující svou moc, takže přisazujíce skrovné své jmění, úplného nedostatku a zřejmé 

chudoby se uvarovali. Obtěžující poměry tyto nebyly jim překážkou Hynka k účastenství na 

prvních základech všeho vědění pobídnouti a do farní školy u sv. Petra jej posílati. Již co 

chlapec byl pln života, pohyblivý, zkoumavý a v jistém ohledu i pilný žák, jak to pozůstalé 

školní vysvědčení dokazují. Ví se o něm, že již v prvním týhodnu školních návštěv celou 

abecedu dobře zpaměti uměl a ku konci druhého týdnu již vzorně slabikoval i četl. 

Připomenouti však se musí, že nikdy nenáležel k oněm tichým bledým školákům, kteří bez 

nadání a ohně, od učitelských nedoukův za mravné a pilné žáky držáni, nebývají jiného nic 

nežli neduživé stroje svévolnosti sprostoučitelské a očekávání o sobě vzbuzenému 

v pozdějších letech nijakž zadost nečinívají. 

     Způsobem obyčejným uplynula mu doba školácká. Po prvních základech odbyl normální 

školy u piaristů. Rodičové chtěli jej na řemeslo dáti, dle vůle jeho však mu dovolili, aby 

gymnaziální študie nastoupil; neboť Hynek k řemeslu žádné chuti nemaje, zalíbil sobě učení 

vyšší a rok po roce ubíhal a nikdy nezměnila se obliba mladíkova. Již i v gramatikálních 

školách liboval si v čtení rozmanitých kněh, mezi nimiž dobrodružné rytířské pověsti první 

místo zaujímaly. Tu již brousila se obrazivost jeho na šedých výtvorech básnictví, jalového 

sice co do ceny, ale působením svým na nezkušenou mysl mladistvou mnohdykráte 

důležitého. Polomrákota tmavých lesů, soumračné stěny zbořenin hradebních, velebné kobky 

staveb středověkých, vysoké klenby a tajemné chodby, vše ty malebné obrazy a zsinalé 

památky dávných věků zašlých, věkův feudálních, jakýmiž paní Radcliffová, Angličanka, a 

mnozí jiní, mezi nimi zvláště veleznámý Spiess čtenářstvo byli obdařili, to byly předměty, 

jakéž Máchovu fantastičnou mysl vábily. Zalíbení toto přešlo z kněh do života, takže již co 

študent v nižších školách často si zatoužil po prostoře a po očitém pohledu na tyto krásy, jichž 

se byl v knihách dočetl. I vyšel si často na venek, kde u pozorování a požívání přírody již 

z mládí se s ní seznámil a spřátelil. Jiné mimo to zalíbení měl v divadelních pokusech. V této 

zábavě spočívá zvláštní a jinošskou mysl nevýslovnou mocí k sobě vábící kouzlo. Zdali to 

kouzlo původ svůj má v tužbách vyšších aneb nižších, komuž lze bez strannosti posouditi? 

Může být, že pouhá sobělibost a jakási lehkomyslná marnost mnohého z nás popudila na 

divadelním jevišti vystoupiti před mnohočetnou společností. Myšlenka, že zrak a sluch všech 

přítomných na nás se obrátí, a přitom i naděje k vyznamenání se a snad i mnohem více jiných 

podobných citů hnalo nás k takovému vyražení. Z druhé strany však i jiná toho byla příčina, 

ne sice u všech, ale u některých, mezi nimiž byl i Hynek, že s jakousi náruživou láskou po 

vystoupení na domácích divadlech toužili. Nadšená obraznost mladistvá hledá průlivu, 

nemajíc ani síly ani příležitosti samostatně se zjeviti. Jinoch, a zvláště jinoch vyššími dary 

nadaný, touží po všeliké mimořádné nadobyčejnosti, seznámiv se s pověstmi a bájemi, 

s osobami ráznými a znamenitými z dob minulých, a zahořev láskou k celému světu, rád by si 

v opravdivém životě zahrál na tu aneb onu osobu. Znal jsem mnohého, který naplněn byl a 

nadšen charakterem Schillerova Maxa neb Posy; a že prozaická pospolitost, ano i síla 

mladíkova i duch jeho často na rozníceném přání zůstal, radoval se, že alespoň v koturnu se 

časem vyskýtá, co v domácím oděvu vyvésti se nedá, a tím na chvíli ukájel mladistvé toužení 



a po opětném vystoupení bažival. U mnohých bývá to pak zvláštní divadelní nadání, jakási 

řečnická a mimická vloha, která jej k tomu vede; u našeho Hynka jsme ze všeho něco nalezli. 

Byl totiž ctižádostivým, a časem toužívaje po vyšších věcech, nežli život poskytuje, liboval si 

v neobyčejných charakterech. K tomu také nescházela mu jakási deklamátorská síla a 

vylíčený afekt. Zalíbení to nepustilo jej po celý takměř život jeho, což později dokázal, 

vystoupiv několikráte na českém divadle co ochotník. 

     Nastala doba vyššího študování; jinoch různými obrazy naplněný do gymnaziálních škol 

vstoupil. Pestrobarevné kvítí obrazivosti jeho počalo se pořádati. Není zde místa posuzovati, 

jak dalece školní naše tak nazvaná humanitní studia (totiž pátá a šestá latinská škola) s to jsou, 

aby zadost učinily i takovému mladíku, který vyšší základy krásného umění i tajemné zárodky 

pravé humanity již dávno v sobě byl pocítil. To však jisto, že mladík, je-li vyšším nadáním 

obdařen, alespoň chuti dostane cosi ouplnějšího v knihách sobě vyhledati, nežli se byl ve 

škole o věcech sobě zamilovaných dověděl, a tím předepsané školní zaměstnání má alespoň tu 

negativní výhodu, že jinoch hledá a nenasycen vždy více čítá, až přijde k takovým zásadám a 

náhledům, na něž ani ve snách nepomyslil a od nichžto vždy dále pokračuje a vždy výše 

stoupá u vzdělání sebe samého. To též u Máchy se jevilo. Nemohl se nasytiti čtením i 

zkoumáním o věcech krasovědních. Bavě se s rozličnými klasiky, četl bez výboru a s žíznivou 

dychtivostí, aby nalezl, co by mu zadost učinilo, co by nasytilo tužbu, co by ono prázdno 

vyplnilo, jakéž v obrazivosti zanechalo pouhé školní učení. Kdož by mu za zlé pokládal, že 

nejvíce romány a lyrické básně čítal, že dle špatného způsobu našeho vychování a po zlém 

zvyku našem na německou literaturu se vrhnul, kde Lafontaine a Clauren, Schilling a van der 

Velde a jiní těmto podobní panovali. Není pochybnosti, že se již i ve zvláštním zalíbení těch i 

oněch u vzdělávajících se mladíků duševní povaha jeví. O tom svědčí i náš básník. Zvláštní 

láska ku přírodě, poutajíc jej ku všemírnému tvorstvu, popouzela jej vezdy nejvyšší krásu a 

nejvelebnější myšlenky spatřiti vtělené v rozmanitých výjevech přírody, kterážto v něm 

nejvznešenější vidiny budila. Tím dá se též vysvětliti, proč ve spisech Goethových více si 

liboval nežli v Schillerových, proč s větším zalíbením se kochal ve plodech onoho mistra, 

proč v plastické dokonalosti a v tichých hlubinách důmyslných výtvorů jeho, jejichžto půvab 

pod čarovným pláštěm smyslným spočívá, mnohem raději pobouzel, nežli aby se byl odvážil 

k nebezpečnému záletu na perutích metafyzického zkoumání do nadhvězdných říší, do onoho 

ráje zvelebených mravů, ku chrámu původního světla. Schiller se mu zdál, jak se sám byl 

ústně projevil, nadšením metafyziky své příliš filozofickým a vzdálen snažení našeho básníka. 

Goethe byl jeho zamilovaným spisovatelem, tohož mírný, tichý, všepřehledný a všeprohledný 

zrak, vnikající do všeho, co před ním v jakékoliv barvě a v jakémkoliv poměru se 

rozprostíralo, vzbudil podivení i vábil k následování; že však v tom obdivování největšího 

podílu měla ona hluboká poezie, ona z nejhlubších útrob lidského života čerpaná myšlenka 

nesouzvučnosti zvyků pospolitých se zákony přirozenstva, jakováž se ve spisech Goethových 

způsobem srdce i ducha jímajícím projevuje, o tom pochybovati nelze. Protož také nade 

všecky charaktery Máchu vábila ideální Mignon, i byl se tak zadumal v podivný tento ráz 

člověctví, že po dlouhý čas obrazivost jeho v koleji Mignony meškala. Náhodou stalo se, že 

jakýsi obraz, ideální podobizna Mignonina veřejně vystavena byla v jednom skladu 

uměleckém v Praze. Mácha, ledva o ní zvěděv, spěchal ji uzříti a po několik týdnů 

každodenně nejméně půl hodiny před obrazem tímto strávil, často se vyjadřuje, že na 



zádumčivém vzhledu Mignony a na malých perutěch, jimiž ji umělec ne bezprávě byl ozdobil, 

duch jeho nejklidněji spočívá. Tak se slila obrazivost i vzdělával se duch jeho v prostoru, na 

němžto on sám svým časem rázně vystoupiti obmýšlel. Sem však i náleží důležitá ona perioda 

jeho se vzdělání, kde Mácha docela se byl odhodlal zadost učiniti vyšší povinnosti své a 

nastoupiti dráhu národnosti. Nebylo mu zde odporovati vzpurným zvyklostem jako mnohému 

jinému, který od mladictví pouze v cizích pobluzuje kolejích, a vždy jen cizím uvyknuv 

zvykům, s nemalou obtíží dráhu českého písemnictví nastoupiti hodlá; neboť Mácha, nadán 

docela národní povahou a českým duchem proňat, již od mladictví svého dílem vychováním, 

dílem zvykem i okolnostmi nevzdaloval se tak příliš českého rázu, by mu bylo odporné 

bývalo celistvě se mu oddati. Záhy seznámiv se s Hájkovou Kronikou, navzdor uvyklému 

školnímu vyučování německému oblíbil sobě i čítání kněh českých a v okresu tomto vždy 

dále a dále pokračoval, takže bez vyššího vědomí klestil sobě dráhu, která po celou 

budoucnost stala se předůležitou a jižto on k dosažení cíle svého za nejpravější uznal. Později, 

nahlídnuv v národní dějiny naše, již z vyššího stanoviště pozoroval vyvinování se českého 

ducha, pilně čítal časopisy naše a ku vzdělání se v českém jazyku se zvláštní oblibou se 

zanášel spisy Krameriusovými. To byly první základy, na nichž v srdci svém si vystavěl 

zasvěcený chrám vlastenectví. 

     Myšlenka vlastenectví nadchnula Máchu novým duchem a srdce jeho zahořelo živějším 

plamenem. Ono tajemné soumračné tušení, ono nepokojné se chýlení od předmětu k předmětu 

i nestálé zalétání od světa opravdivého ku světu ideálnímu a naopak, konečně onen pružný, 

své vlastní síly však nevědomý cit a přehybování se k náruživému rozčilení nalezlo najednou 

vlastního průlivu a vše to spojilo se v jednu myšlenku a v jeden cit horlivého vlastenectví. 

     V té době se však i básnická žíla již v něm osvědčovala. Počal veršovati; a již v prvních 

těchto pokusech, ježto za pouhé cvičení uznati musíme, jevil se přece docela zvláštní, nad 

obyčejnost vznešený způsob. Nosilť již na sobě onen ráz prvotního básnění, znak osobní 

povahy své i pozdějšího způsobu a snažení. Jakási zádumčivost a těžkomyslnost nedá se ani 

v pokusech těchto zapříti. Duch mladíka bloudě v polosvětle hleděl kaleným zrakem na 

pospolité poměry; tichá noc kouzelnými úkazy svými vábila jej více nežli každodenní život se 

svou ovšednělostí, více temný hrob nežli skvělá země. Citlivě přilnul k matce přírodě, ona 

měla mu na otázky odpovídati a ukonejšiti srdce znepokojené tužbami nejasnými. 

Spoludruhové jeho, že vzdálení od toho světa, v němž on nejraději pobluzoval, zůstali 

vzdáleni též od srdce jeho. V jiných se potácejíce kolejích, jiná v sobě chovajíce toužení, na 

jiných věcech potěšení hledajíce a vůbec jiný jej nevábící život vedouce, zůstali jemu povždy 

cizími, jakož on jim nepochopitelným. Mácha tedy v dobách, které přátelství bývají 

nejpřístupnější, v nichž se mysl mladistvá nejraději k mysli příbuzné chýlí, zůstal 

v rozmanitých společnostech přece samoten a bez opravdivého přítele, který by byl v soucitu 

s ním a v souzvuku obcoval. V těchto dobách vábilo jej nejvíce cestování po vlasti, takže 

kdykoliv mu příležitost se vyskytnula, blíže neb dále na venek se pustiv, v krátkém čase skoro 

všecky ladnější kraje české byl navštívil a velmi blízce se s nimi seznámil. Tím, a že velkého 

zalíbení ve společnosti svých druhů nenalézal, přilnul básník náš vždy více a více ku přírodě, 

a konečně jen tam pravého vyražení nalézal, kde samoten, ve spojení s přírodou vždy sobě 

věrnou, vždy sličnou, ukonejšující vzbouřené city člověka se společenstvem lidu a s poměry 



jejich nespokojeného, zalétati mohl ve svobodné říši ideálů. Jej vábil šumot stromů lesních, 

hluk bouře, zakalený všemíru na nebesích zrak, však i tiché noční hvězdy a tichá v oblacích 

plavba lunina; jej vábil pohled večerního slunce více nežli veškeré kratochvíle pospolitého 

života. Jen co poetičného ve společnosti lidské se jevilo, co zvláštním rázem vynikalo, byť by 

to i nelíčené způsoby sprosté lůzy bývaly, pozornost jeho mocněji povzbudilo nežli ono 

přetváření a vylíčené jevení se mravů, jež jsme za zákon pospolitosti a vzájemnosti poznávati 

byli uvykli. Že však se od povšedního života odchyloval i dráhu vedoucí k dokonalému 

poznání jeho sobě obmezil, na tom zakládala se ona strannost v pojímání povah lidských, jižto 

mu mnozí později ne zcela bez důvodů předhazovali. 

     Nastoupil študia filozofická, a opět nový svět se mu otevřel, i nové poznání zjevily se 

v jeho po vědomostech práhnoucím duchu. Dosáhnuv zralejšího věku, nabyl živější 

obrazivosti a ráznější povahy. Že se myšlenky jeho pořádaly, že se systematičtějšími a 

logičtnějšími staly, nebylo sice pouze výsledkem učení školního, jemuž se v tu dobu se 

zvláštní pilností byl oddal, nicméně ale přece silně naň působilo. Se zvláštní oblibou zanášel 

se s umnicí (logikou), předmět to, jenž každému zajisté, byť by se jakémukoliv učení poddal, 

základem býti musí. Přednášení tehdejšího profesora pana Lichtenfelsa, přísnou stručností se 

nad jiné vyznamenávající, nemálo vábilo našeho Hynka a tím mocněji jej poutalo, čím více 

poznával, že veškerá vzdělanost, nedostává-li se jí logické spořádanosti, již sama v sobě 

nedokonalá a vůbec nedostatečná jest a že člověk bez logiky, jakž se sám byl Mácha vyjádřil, 

jako věda bez soustavy vždy jen na počátku svého se vyvinování zůstává. Nikdy ale na tom 

nepřestal, čehož mu jeho učitel byl poskytnul, nýbrž hleděl dále, než školní učení dosahovalo, 

a hlouběji nahlížel v tuto základní vědu, kde mu kniha zadost neučinila, a vlastním 

zkoumáním snažil se doložiti, kde se mu jasnosti nedostávalo. V tu dobu zaměstnával se rád 

s Markovou Logikou, doufaje, že se z ní něčemu přiučí, nejen s ohledem na vědu, nýbrž i na 

vědecký sloh a českou terminologii. V tom samém směru i z podobných příčin vábila jej i 

vyšší matematika, ne však sama sebou, nýbrž jen co hlavní prostředek k bystření ostrovtipu. 

Láska k logice vedla jej k logičnosti i v pospolitém životě tak, že i v obyčejném hovoru 

všemožně se snažil zákonům jejím co možná zadost učiniti; jakákoliv rozprávka nelogická 

byla mu odporná, každá nespořádaná řeč se mu protivila a člověk takto mluvící, jestli 

zvláštním rázem neb důmyslem se nevyznamenával, působil mu dlouhou chvíli. Veliká tato 

vada přemnohých, často i vzdělaných lidí, kteří z předmětu na předmět přeskakujíce, lehce od 

hlavní myšlenky, již provésti chtějí, docela se odchylují a tak zcela jinému přístavu dorážejí, 

nežli kam byli zaměřili, tato vada přispěla mnoho k oné ironii Máchově, která jej ani 

neopustila, kdykoliv s někým v delší hovor se pustil, takže každodenně duch jeho více od 

nepříbuzných mu způsobů lidských se vzdaloval. Tím mocněji ale jej vábila stručnost a 

určitost řeči, s kterou se arci u jiných zřídkakdy potkával. 

     Podobným způsobem nemohl se později metafyzických studií dosti nasytit. Bádání o 

nejvyšších bytostech, pokuď duch lidský k poznání jich se povýšiti může, počalo jej tak 

mocně zanímati, že se všeho dychtivě chytal, co předmětem hlubokého rozjímání svého 

učiniti mohl a cokoliv do oboru učení toho zasahovalo i jemu přístupné bylo. Praktický a 

plastický duch jeho, naplněn obrazy z velebné přírody, ochraňoval jej před bludnými zálety. 



     O dušesloví vyjádřil se Mácha často v smysl ten, že nejlepší výsledky čerpati se dají 

z pozorování života samého a slabostí lidských. Jakým způsobem tyto nauky na jeho 

budoucnost a duševní ráz působily, vyjevilo se později dosti patrně. Mnoho by se ještě dalo 

říci o poměru jeho k dotčeným vědám, kdyby se to samo v pozdějších jeho způsobech 

zřejměji nebylo zjevilo, takže nám nic jiného zde podoknouti nezbývá nežli události z jeho již 

tehdáž se pučícího života. V duchu jeho vznikaly rozličné vidiny a připravoval se onen 

zvláštní důmyslný ráz jeho povahy. Čtením mnohých krasoumných a zábavných spisů 

obohacoval obrazivost svou vždy skvělejšími květy, bystřil zrak svůj k poznání pravdy a ku 

posouzení cizích náhledů a mínění. Ač kritika nebyla jeho zamilovaným předmětem, byly 

přece úsudky jeho o spisech a o lidech docela zvláštní a nevšední. Toho času seznámil se blíže 

se spisy Waltera Scotta. Půvabná přirozenost, jakož i historické základy, na něž tento 

důmyslný Anglik romány své co sochy nesmrtelnosti postavil, vzbudily v něm hluboké 

rozjímání. On nečetl, ale studoval Scottovy romány, rozebíral charaktery s oblibou umělce a 

nasycoval se vždy více důmyslnou subtilností, jakož i důkladnou rázností romantických 

historických charakterů Scottových. Více však nežli romány působily naň Scottovy básně 

Panna jezerní a především Píseň posledního barda. Z tohoto posledního plodu uměl některá 

místa nazpaměť a jiná si vypsal; ty výpisky, jakož i jiná poznamenání dokazují, že dobré 

myšlenky jiných nepadly na neourodnou půdu, nýbrž že v něm nové a příbuzné budily. Ze 

spisovatelů českých vábil jej v tu dobu nejvíce Klicpera, jehožto obrazivost, půvabný rozmar 

a opravdu český ráz na našeho básníka mocně působily. S velkým zalíbením čítával 

Soběslava, více ale miloval Klicperovy povídky. Často litoval, že se spisovatel tento na pole 

historického románu neodvážil, kdy by si zajisté byl získal i chvály a zásluhy o literaturu 

českou, jenž tehdáž k jarejšímu výkvětu proniknouti se snažila. Co toho času v Němcích 

z oboru literatury módou bylo, to Máchovi neušlo, čítal, co mu do rukou přišlo, nevyjímaje 

ani mnohé jalové knihy, a byl spokojen, jestli se s jedinou jenom původní myšlenkou aneb 

alespoň s ráznou osobností potkal. 

     Tu vznítily se bouře roku 1830. Z nejistého pološera, jenž Evropu teskně obkličovalo, 

vystoupilo válečné slunce nad některými národy, a jako by nový věk byl nastal, probíhal nový 

život žíly evropského života. Červenec tohoto roku působil na celou Evropu. Mnozí se tehdáž 

domnívali, že se nové éry slovanské dočkají; ačkoliv se tito v blahém očekávání svém 

zklamali, přece se zapříti nedá, že právě v těchto dobách ona až posaváde jen 

v jazykozpytných knihách a filologických vědách zastávaná vzájemnost kmenů slovanských 

do života vstoupila, takže již mnozí o vzájemnosti slovanské literatury vůbec přemýšleli a 

někteří i na jinou stránku této myšlenky zaměřovali. Jakého účastenství náš básník na těchto 

převratech míval, ano míti musel, nechť každý posoudí, komu kdy dopřáno bylo pozorovati 

vyvinování se ducha výstředního a neobyčejně nadaného. Mácha začal se pilně polsky učit, a 

seznámiv se s pěknou literaturou polskou, tak ji sobě zamiloval, že nové plody tehdejších 

básníků polských s velikým roznícením čítal a nimi se vždy více a více srozumíval. Spojení 

jeho s literaturou vůbec bylo mu nyní již takořka druhým životem. Jak mocně naň ten aneb 

onen spisovatel působil, jaké převraty tou a onou knihou v duchu jeho se staly, jakých nových 

přesvědčení nabyl, jak předešlé mínění měnil, to zevrubně popsati byla by nevděčná práce, an 

každý duch osudu tomu více méně podléhá. Toho jen podotknouti třeba, co Máchu osobně 

vyznačovalo. Při všem jeho zalétání na pole cizí literatury bylo mu přece nejmilejší pěstovati 



kvítky domácí; vlastenský jazyk i literatura česká byly mu více nežli pouhým vyražením, byly 

mu útěchou, perutí božskou, na níž se vynášel do říší nedohledné budoucnosti, na níž spočíval 

duch jeho jako v lůně matčině. Rukopis Kralodvorský a ona purpurová jitřenka nového 

básnictví slovanského, Kollárova Slávy dcera, Polákova Vznešenost přírody a zvláště 

Kamarýtovy písně byly mu nejmilejší zábavou, s útěchou hleděl i na sbírky národních písní 

slovanských, zvláště českých, jejichžto ráz sobě přiosobiti hleděl, cviče se v způsobu tomto 

někdy sám pro sebe; později vyšinul se ale z obyčejné koleje následovníkův našeho národního 

básnictví, říkaje, že jediným a nejdůmyslnějším vzorem básnictví našeho jest sbírka chovaná 

v tak zvaném Rukopisu kralodvorském. 

     Cesty jeho, jeho zalíbení v památkách starých hradů, navštěvování krajin, dějepisně 

důležitých popuzovaly jej vždy více, aby se v dějepisu samém ohlídnul, s kronikami českými 

blíže seznámil a odtuď ku pramenu národnosti naší přímo postupoval. 

     Že však nastaly živé doby, že takměř celá Evropa se pohybovala i předměty, jimiž 

člověčenstvo se zanášelo, kvapně se střídaly, že nejen v politickém životě, ale i v uměleckém 

i vědeckém zvláštní pučení i neobyčejné rozjaření panovalo, uchvátil i našeho básníka tento 

bystrý proud času, takže z předmětu na předmět zacházeje, brzy do té, brzy do jiné věci se 

zamyslil a v přílišné rozmanitosti života sobě liboval. Nastoupil studia právnická. Nyní mu 

nastala doba, v níž se charakter jeho v úplné zvláštnosti své vyvinoval, doba, v níž Máchova 

individuálnost z okresu obyčejníků nejenom výstředností svou v pospolitém životě, ale i 

duševním jeho snažením a skutkami, jimiž dosvědčiti mínil nadání i povolání své, patrně 

vynikala. 

     Přichýliv se opět poněkud ku společenství, častěji se známými obcoval, ano k některým 

důvěrněji a přítulněji se měl; byly to však nejvíce jen osoby, v jejichž povaze a jednání něco 

neobyčejného buď tušil, buď vskutku nalézal. Pomněme zde jen ony, ježto chladná země 

kryje a kteří vskutku, ač ne nadáni onou božskou jiskrou, která by jim byla dopřála uvnitř 

bouřící plamen duševními plody jakéhokoliv druhu osvědčiti, přece naplněni byli vyšší 

myšlenkou. Byli to rozervanci z příčin důležitých s poměry života svého nespokojení, 

mladíci, z nichžto každý byl by zasluhoval zvláštního povaho- a životopisce. Byly to 

charaktery vlastenecké, jejich však duše a srdce více k želu nad minulostí nežli k naději pro 

budoucnost se chýlily. Jeden z nich jmenoval se Pokorný; byl to zvláštní člověk, nadmíru 

dlouhé, suché postavy. Dobrý znatel těla lidského byl by na první pohled v něm souchotináře 

poznal. Hlubokomyslný mladík ten hořel ohněm pro svatou věc naší vlasti, jsa pln vznešených 

záměrů. Rodiče jeho, chudí venkované, přáli si, aby po ukončených studiích vstoupil do 

řehole řádu premonstrátského; že však osud obyčejně člověka jinam žene, než kam on u 

výletu svému byl cílil; stalo se, že i Pokorný zcela na odpor zámyslům svých rodičů stav svůj 

změnil. Ledvaže první půlletí učení filozofického navštěvoval, byl odveden na vojnu a 

přivtělen k třetímu oddělení pluku „Kučera“, tehdáž v Kolíně ležícímu. Pokorný nepřinesl 

s sebou do nového příbytku svého jiného nic nežli několik kněh šetrně zachovaných, pro něž 

v posměch upadl u tupých sprosťáků, vojenských spoludruhů svých, kteří jej mezi sebou 

úsměšně panem študentem nazývali. Knihy tyto byly Puchmírovy sbírky dva svazky, pak 

ruská gramatika od téhož, Rukopisu kralodvorského, jakož i básní Kollárových první vydání, 

básně Agnela Šnajdra, staré Letopisy trojanské a pak staré pojednání Thámovo o českém 



časoslovu. To bylo veškeré bohatství Pokorného a na tom více sobě zakládal nežli na všem 

ostatním. On prý rozličné věci tropil, dosvědčoval společník jeho; celý čas na žádného 

nepromluvil, když desátník aneb některý z nižších představených jeho něco přikazoval anebo 

z něčeho jej káral, poslouchal mlče, ale s oným vnitřním opovržením, které nám dodává 

vědomí, že u vzdělanosti stojíme vysoko nad přísným kazatelem. Po několika nedělích 

vojenského života zemřel na souchotiny. – Tohoto šlechetného mladíka znal Mácha dobře a 

často s ním obcoval. Vlastenectví bylo to pouto, kteréž tyto dvě duše spojovalo, s tím jen 

rozdílem, že Hynek ve vzbouřeném moři rozmanitých citů a myšlenek v nestálosti a 

nesjednocenosti se potápěl a k rozmanitým čelil záměrům, an u Pokorného jedinká myšlenka 

vládla a celou duši jeho opanovala: vlastenectví. Vlastenectví bylo hlavním a jediným živlem 

bytosti jeho, vše ostatní považoval za věc vedlejší, nepatrnou a malichernou. Totéž 

vlastenectví bylo i zárodkem výstřednosti Pokorného. V jednom dopisu jeho k Hynkovi čteme 

následující slova:  

      „Bratře, srdce slovanské! 

     Ty dny obdržel jsem list Tvůj právě v ten čas, když jsem měl naši staroslavnou Prahu 

opustit a do otčiny se navrátiti … Byloť mým a druhům mých záměrem vykonati pouť po 

vlasti ve krajinách, kde drahý hlahol vesnický se rozléhá, a navštíviti bratry, jenž se stejným 

duchem a horlivostí rozdílným způsobem blahu národnímu se oddávají a drahé dědictví otcův 

svých úsilovně zachrániti se snaží … Než nejen nehody povětrné zdržely mně od předsevzetí, 

nýbrž i značnější choroba po celé dva týhodny z domu mi vyjíti bránila, později pak slabostí  

nemohl jsem se na vzdálenější pouť odebrati. Cožpak Tys dělal, jak ses bavil? Nač jsi myslil, 

zajisté mi známo, třeba ústa Tvá mi blahodatné zámysly, v duši Tvé vzniklé, nezjevila ……. 

Odpusť, že chlubné svědectví dávám o projeveném účinku tvé snahy; směle tuto vyznávám, 

že kdyby se ve vlasti polovice jinošstva v zápalu podobala Tobě, zajisté by oživený samolet 

brzy z rumů se vznesl …“ 

     Nové opět nabýváme přesvědčení, že vlastenecká myšlenka naše v množství a množství 

srdcí českých zakotvena jest i mnoho duší nám neznámých zaujímá. Símě probuzené 

národnosti naší vzrůstá a rozkvítá nevědomky a bez hluku po šíré vlasti slovanské. Kdož znal 

zapomenutého, zesnulého mladíka? Kdož ví, mnoho-li jiných odpadlých na dobrou cestu 

přivedl, kam jiskry zalétly, jež on kolem sebe pohazoval. Charaktery takové náležely mezi 

nejdůležitější v těchto dobách, neboť umírající a zacházející slunce národnosti naší vzkřísilo a 

vyjasnilo se pouze snažením takových pro svatou věc roznícených vlastenců. Nelze nám 

pochybovati, že tato čistá i skvělá povaha vlastenecká na Máchu patrně působila a v čistém 

snažení národním jej sílila. – Jiní spoludruhové Máchovi z těchto dob byli jakýsi Franěk a 

Beneš. Prvnější zrozen sice v Čechách, ale v německé krajině a docela německou řečí a 

v německém duchu vychován, nerozuměl Hynkovu vlastenskému snažení, ale vážil si ho, ne 

však z ohledu vyšších účelů jeho, nýbrž jen proto, že to byl neobyčejný a podivný, po novém, 

nad všednost vznešeném cíli toužící úkaz. Podivnost myšlenky vábila jej, an sám byl podivný 

člověk.  Hluboký jsa mystik, zamiloval si vše, co do oboru mystiky sahalo, a čítal s hlubokým 

rozčilením spisy všech toho druhu spisovatelů, zvláště básníků, z nichžto některé si byl koupil 

a co nejdražší svůj poklad choval. Mezi těmito knihami stály na prvním místě spisy 

Zachariáše Wernera. Mácha, seznámiv se s ním a spisů těchto se dopídiv, spatřil svět i život 



hned v jiném světle. Wernerovi Die Söhne des Tales, jeho Wanda a ono pověstné Weihe der 

Unkraft na Máchu tak mocně působily jakož máloco předtím. Celá jeho obrazivost byla 

jakoby zatopena ve fantastickém jezeru těchto bájeplodů a takměř jen pod jeho hladinou 

okřívati se zdála; kdykoliv z měňavé záplavy v jasnost světa prohlédnul, kdykoliv mezi 

čarozvuky této básnické harmonie i hluk povšedního života zaslechl, jevilo se mu to vše a 

vždy jen jako v nejistém pološeru a jako ve sporu poezie se všedností. Bylať to valná 

proměna, jenž se nyní s duchem jeho stala; mystika, k níž odjakživa, ač v tajném jen tušení, 

mysl básníkova se chýlila, opanovala mohutně jeho obrazivost. Oblíbiv sobě hluboké dumání 

a soumrační zamyšlenost, seznámil se i se spisy geniálního Novalisa, pilně je studoval a 

z proslulého jeho románu Jindřicha z Ofterdingen výpisky sobě dělal. O hlubokých 

myšlenkách, které tam čítal, často rád rozjímal a rád také hovořil. Franěk mluvil málo, 

zřídkakdy své mínění projevil, a to vždy tak chladně, tak lhostejně, jako by i to, co jediné za 

pravé a za pěkné uznával, ano všecko ve světě opravdivém i vymyšleném za nic nepovažoval. 

Pravilť jednou, an jsme právě vespolek rozmlouvali: „Věřte, pánové, jakož je vše, co 

spatřujeme, slyšíme a cítíme, pouze hrou našich smyslů, tak je vše, co umění a věda 

vymyslily, pouze hrou naší obrazivosti. Mohlo by vše jinak býti, ale že to právě tak je, jak 

spatřujeme, to spočívá na tajných základech a záměrech všemírových, jež nikdy 

nevyzkoumáme, k nimž se však přiblížiti lze, jen když se co možná nejhlouběji vmyslíme ve 

všemíra toho samého.“ Vstalť pak a odešel. 

     Mladík ten nebyl dlouho živ, však i v tom čase mlčenlivostí a řídkým projevením náhledů 

svých na Máchu velmi působil. Nejpodivnější v trojlistu tomu byl Beneš. I tento zemřel záhy 

na venkově. On studoval práva, byl horlivý vlastenec, vůbec člověk hlubokomyslný, 

zkoumavý, pro věk svůj nadobyčejně vzdělaný, náruživý milovník vyššího básnictví, umění a 

filozofického hloubání, jenže nebyl s to, aby v tom aneb onom oboru co tvůrce byl mohl 

vyniknouti. Povaha, úsudky, celý život jeho byl původní, škoda že nebyl tvořícím 

důmyslníkem! 

     Nejvíce však vynikal svou rozervaností. Nelze lépe poznati v jakém poměru k Máchovi 

stál, nežli z dopisu Hynkova, jejž mu tento na venek poslal. Bylo to u příležitosti nepatrného 

mezi nimi rozhořčení za příčinou divoké jakési tragikomedie, již byl Mácha v zpustlém kdysi 

rozmaru obrazivosti své improvizoval, a z něhož nejpatrněji vysvítá, jaké živly v tu dobu 

Máchou pohybovaly. Zníť list tento, jak následuje. 

     „Beneši!! 

     Vy se na mne horšíte pro některé řeči, ba i tenkráte pro tu truchlohru atd. – Beneši, to je ta 

nemoc moje, to jsou vykřiknutí mého nejstrašnější bolestí sevřeného ducha, a kdybyste do 

mne patřil, zplakal byste a ne horšil se nade mnou; - myslíte, když jiní o tom se mnou mluvili 

a já se smál, že se to stalo libostí, - - - Mefisto se také směje - - ne světu, jak se myslí, - - ale 

svému v sobě trápení – atd. Nepíšu to, abych se ospravedlnil, odstup to ode mne, ale pro vás, 

abyste poznal, že - - -. Zachovejte, dejž Bůh (bude-li možná!!!!!!) váš mír a co máte, já 

nemám co ztratiti, ani čeho se obávati, leč neslavné smrti, ačkoliv jsem říci mohl:                      

 Až vzejde záře dne růžového, 



zbarví jen křížek náhrobku mého; 

a to samé slunce až za hory zajde, 

o mně Seléna pověsti nenajde. 

     Myslíte, že jsem se domníval, že mne budete milovati, až se seznámíme? – Ó ne! - - 

Jestliže jste se ke mně klonil, jak se zdálo, věděl jsem, že to přichází ze srdce jinocha, který 

by celý obejmul svět; - skloně však se, chtěje utrhnouti růži, zhledne, že z hrobu vykvětá, - 

bez obrazu – hledá ráj v prachu, i nalezne prach – chce obejmout člověka, a obejme - - larvu. 

Tak se mně dálo. - - A to mého je největší ducha trápení, že hledám to, o čem vím, že toho 

není. – Hledám přítele, věda, že mne žádný milovati nemůže atd. atd. Abyste byl přesvědčen, 

že nebudete v stavu se mnou obcovati, ukážu vám můj svět: - - - Noční tmou neprohlednou 

ploužíme se mezi hroby, kolem bloudějí přístrachy noční, nad námi pomíšený hluk, my sami 

nejstrašlivější larvy. Mnoho, ačkoliv nejhlubší tma, chodí jich s otevřenýma očima, mezi nimi 

i já. Mnoho jich volá „vidím“, a nevidějí nežli tmu. - - Maně jednou opět rozevru oči, tu 

kmitne blesk, o němž se říci může byl i bude, nikdy však, on jest; - co jsem v jeho strašném 

záblesku spatřil, nelze slovy vyřknouti; - ačkoliv uleknutý ihned oči jsem zavřel, strašný obraz 

vzal jsem s sebou v nově nastalou noc a ustrašená horeční obrazivost moje doplnila hrůzy 

jeho. – To můj svět. – Tím světem bloudím; ten svět mám milovati? – A přece - - - - Však vy 

to nejste v stavu pochopiti, vy, ani kdo jiný - - -. A co jsem viděl tenkráte, nechtěje duch můj 

si předřikává i sám sebe trápí; nevěda, co činí, - volá k sobě, čeho se hrozí, atd. Mohl bych i 

chtěl bych ještě mnoho říci, však toho již až dost – abyste poznal, co jsem vám chtěl vysvětlit; 

že pro sebe, jak se zdá, nejsme. – Vy jste člověk! – já jsem - - - - člověk, - vy jdete zemí, má 

cesta vede peklem. – Kdo půjde se mnou - - Každé století chová snad jen jednoho takového 

nešťastníka, jako já jsem, kdyby jich bylo více, nebyl by Bůh. - -  Kdo nezná živobytí moje, 

nerozuměl by mně ani tenkráte, kdyby do mne nahlédnul! - - - Však dost. – Mějte se dobře.“ 

     Odkuď tato rozervanost, bude se mnohý ptáti; co bylo příčinou jinochovy nespokojenosti 

se světem, se všemi poměry života, ano s sebou samým? Kde se zrodil bezdějný jeho žal a 

ona hrůzyplná nedůvěra  v budoucnost? Kdyby bylo víc lidí na světě, jichžto dvojživot, 

duševní i pospolitý, v neustálém odporu a věčném boji po smíření touží, kdyby jich více bylo, 

jichžto zrak na ideálech mladictví zesílený a jim uvyklý maně zabloudil na tento svět, 

z jasného světa sestoupiv k soumraku, kde hustý stín zde onde se vyskytující jasno zahaluje, 

slovem, kdyby bylo více zasvěcenců v životě nadsmyslném a v tajemných vnadách 

přirozenstva, nebylo by tolik nevěřících a pochybujících o podstatě a opravdivosti takového 

rozčilení i podobné rozervanosti.  

     V hlubinách nesčíslných srdcí lidských spočívají tužby a žádosti, jichž by se svět zhrozil, 

kdyby na světlo vystoupily a práva svého uskutečnění nastoupiti chtěly, celý svět by tvářnost 

svou změnil, věk a člověčenstvo nabyly by jiného rázu a celé množství slabochů nyní 

povýšených, pak ale povržených, úžasem by trhnulo a zbledlo. Svět náležel povždy 

slabochům, u nichž jest moc a převaha, a kdykoliv se jakýs důmyslník v životě objevil a nad 

obyčejníky povznesl, zdálo se, jak by vůle všemíra a moudrost věčného světoducha jen proto 

jej byla na světě povolala, aby pro tamty pracoval, snažil a obětoval se – a často i zahynul. By 

však nad obyčejnost, zvyk a způsob důmysl nevynikal, předložily se mu na světě všeliké 



úlohy, jichž vykonáním teprv sousto zásluhy se mu přičítá. Byliť zákonodárcové, umělci, 

mudrcové, zakladatelé náboženství, zkoumatelé přírody a nesmrtelní básníkové, a pro koho 

všickni pracovali a se snažili? Pro onu třídu lidstva, již se síly nedostávalo, aby samovolně a 

samostatně vystoupila, pro onu třídu, která více zvířecího nežli božského rázu na sobě měla, 

na jejímžto čele i vzhledu jiskra nebeská nikdy by se nebyla roznítila. 

     Jaká bývala vždy odměna vyvolenců za jejich snažení? Zkoumejte jich osudy na zemi a 

odpověď se vám sama od sebe zjeví. Jestliže někdy mocnější duch rázem se nad ostatní 

povýšil a je opanoval, tu hned protivníci bázlivě se shlukli, a jestli jedna částka je obdivovala, 

zajistě druhá k jich svržení a zničení se spolčila. Považte to a buďte pak veseli. 

     Pohleďme ještě na jiné stránky pospolitého života. Z mládí naučí se člověk nazpaměť 

vyslovovati jména ctnost, přátelství, láska, volnost a jiná více, o nichž si ideální pojem utvoří, 

později pak v opravdivost světa vystoupiv, hledá je v zásadách lidského obcování, a nalezna 

jich ale, sám v život je uvésti se vynasnažuje. Jaký to odpor! Zpočátku ubíhá v posměch, pak 

se stane společnosti obtížným a musí se jí buď zcela poddati, anebo vyvržen z okresu jejího, 

osamotnělý a opuštěný bývá vydán svévoli osudu, která mu neposkytuje ani vesla na bouřlivé 

plavbě, ani příbytku na zpustlé poušti pozemské. Zanechán myšlenkám svým a citům 

zoufanlivým a beznadějným, nenalézá dorozumění a bývá za výstředníka, vytržence, ano za 

šílence považován. Pomýšlejte o tom a buďte veselí, jestli sami nepocházíte z luzové této 

třídy; a Mácha z ní nepocházel; on všecko to považoval a cítil, ano, ještě mnohem více. On 

byl Čechem a vlastencem, on zkoumal minulé stopy národu toho, z něhož pocházel, on 

samohledě patřil na rumy rozkotaných, nám po věky zasvěcených památek, on studoval 

dějepis náš a prožil vešken žal, procítil všecky tužby, promýšlel všecky naděje naše! On 

poznal náš krásný, v podlost snížený jazyk, který nemaje práva ozvati se v salónech, co 

povržená služka ledva stranou se vyskytnul tam, kde jen po sprostu se jednalo a mluvilo; 

vzdělanci se ho štítili jako zlého zápachu hnijícího nablízku mrtvoly, a jestliže kdo zde onde 

na vzkříšení jeho se osměloval, ten jenom posměch a nenávist, často i pronásledování za 

odměnu vzíti musel; a přece jen tomu jazyku náležela minulost i bude náležeti budoucnost 

česká. A on, v němž přesvědčení toto vzbudilo nevýslovné bolestné ozvěny, on že byl 

rozervaným, tomu byste se divili? Ne dosti na tom, jeho vlastní osobní okolnosti, poměry jeho 

života, povaha, způsob vychování sebe samého a konečně choulostivá citlivost vtiskly duši 

jeho tento ráz nespokojenosti. 

     Bylť tehdáž mezi některými učenými v Praze čtenářský spolek, jehož členové se zavázali 

k zakoupení všech důstojnějších literárních cizokrajních časopisů, jenž se v jistém vespolně 

určeném pořádku čítaly. Student Beneš, maje příležitost jich použíti, Máchovi veškeré tyto 

časopisy, třeba jen k rychlému přehlédnutí, obyčejně přes noc půjčoval. Vidíme však 

z pozůstalých deníků Máchových, jak pilně básník náš v pokroky povšechné literatury 

nahlížel a žádné příležitosti k vyššímu vzdělání se neopomíjel. V těch letech, totiž okolo roku 

1832 a 1833, čítal vůbec velmi mnoho. Nemalého by poskytnulo světla k dokonalému 

poznání povahy jeho, kdyby místa stačilo podotknouti zde všech výtahů a poznamenání jeho. 

Jednotlivé myšlenky, úsudky, náhledy literární a povahopisné, obzvláště ale jednotlivé 

básnické intuice z kněh obsáhlejších, jakož i z rozprav menších a z časopisů vyňaté ukazují 

nám, jaká místa pozornost jeho nejvíce na sebe obracela, oblibu jeho si získala aneb rázně na 



ducha působila. O některých knihách pronesl též vlastní úsudek. Tak zní slova od měsíce 

ledna roku 1833 o Slovance, sbírce národních pověstí: „Díl první obsahuje květomluvu 

sebranou p. Karlem Amerlingem, mimo některá disticha od Klatovského (Štorcha). Některé 

pověsti, a sice z většího dílu, jsou krásné, vmíšené však básně jsou tam zbytečné a více 

překážejí, nežli aby k jakémusi účelu napomáhaly.“ – Později od 14. ledna uvádí, že četl spis 

Die bezauberte Rose od Schulze počtvrté. O některém dílu, praví, říci se může „die 

bezaubernde Rose“. Podobným způsobem vyjádřil se o mnohých jiných spisech, i patrno jest, 

že při čítání kněh vždy onen vznešený záměr každého samoplodného ducha před očima míval, 

zbystřiti totiž důvtip svůj a všestranně se vzdělávati, aby dosažením vzdělanosti věku svého 

hodné tím mocněji a všestranněji na svůj vlastní národ působiti mohl. Protož zamiloval sobě 

nade všecko zkoumání mravů národních, jich způsobů, uvyklostí a zvláštností, jak ze 

mnohých výtahů z kněh a časopisů mravo- i národopisních patrně vysvítá. Že především 

národ slovanský na srdci mu ležel, dokázal i tím, že si předevzal vydávati zvláštní pokračující 

spis tohoto druhu, z něhož bohužel obecenstvu ničehož více podati nemůžeme, leda 

předmluvu, kterouž jsme v rukopisech pozůstalých našli. Obsah její jest tento: 

ČÁSTKA PRVNÍ 

     Vprovod, který ukazuje účel tohoto výtahu z mých poznamenáních. 

     Rozmilí vlastenci! 

     Vím, že žádného z vás, nejdražší, tajno není, kterako již mnozí, a mezi nimi i slovutní 

spisovatelé, se o tu nesnadnou práci pokusili, někteří s větším, někteří s menším štěstím, 

obyčeje, zvyklosti, povahy, mravy a způsoby lidu slovanského vypsati; protož zdá se mně 

marná ta práce býti, to, čím mnohé knihy přeplývají, zde opakovati a opětovati, co již Eneas 

Silvus ve své kronice, co Kuthen, co Veleslavín v předmluvě k řečené knize, co Stránský, 

Brentano, Herder a posléz Gerle a mnozí jiní o českém, co Matouš Hozia Vysokomejtský 

v Gvagnýnové kronice o ruském a tak i jiní o moravském, polském národu vypravují; vím též, 

že žádnému z vás nepovědomo není, že všickni skoro (ačkoliv někteří čistou v některých 

místech pravdu mluví) přece slovanský národ, a zvláště národ náš český, buď příliš vyvyšují 

aneb přespříliš tupí, aneb že od vyřknutí, že při každém kroku k putujícímu po české zemi 

zvolati můžeme: „Stůj, chodče, noha tvá šlape reka!“, až k potupujícímu jmenu vlaských 

národů, kteří Slovana otrokem (sclave) jmenují, mnoho nepravého ve spisech jejich nalézáme, 

poněvadž mnozí z nich na jediné cestě po Čechách některé z obyvatelů poznavše, již celý 

národ posuzovati chtěli, a tudy sami sebou zklamáni byli. 

     Protož já, maje na mysli vám národ náš v známost uvésti a věda, že jedenkaždý z vás 

příležitosti nemá sám své krajany poznati, ačkoliv s některými z nich obcuje, podávám 

v tomto spisku některé příhody na mých cestách, z nichž mravy, povahy a způsoby některých 

obyvatelů země české poznati se mohou, a doufám, že i vy tou samou dráhou za mnou kráčeti 

budete, a tudy že někdy práce ta v celek vzroste, aby jedenkaždý, čta spis ten, sám o národu 

souditi mohl. Nežádám tedy nic jiného, než abyste s tou samou ochotností tento spis četli a 

mne následovali, s jakou já dílo to jsem počal a bohdá skončím a s jakou trvám 

vždy vás milující 



                                                                H.M. 
 
Převzato: in: Karel Sabina: Vybrané spisy, sv. II, Praha 1912. Uspořádal J. Thon. 
 
 
 
 
Otázky a úkoly: 
 

Prostřednictvím jakých vlastností líčí Sabina Máchu jako moderní osobnost? 
 

     Jak Sabina nahlíží na Máchu jako na osobnost společenskou? 
 
Extrahujte z textu vlastní Sabinovy názory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. X. Šalda: Karel Hynek Mácha a jeho dědictví: (1912) 

1. 

Mácha sám s jasností větší a bolestnější, než kolik ji přináší a snáší intuitivné poznání 

básnické, s jasnovidnou určitostí theoretisujícího analytika, ukázal nejednou na svou duševní 

prazkušenost, na důsledek svého vnitřního ustrojení a tím na sám zdroj své básnické inspirace 

a stálý motiv své tvorby. Mácha nebyl z těch vzácných, od přírody sladkých a milostných 

básníků bezpečné duše jako Keats nebo Goethe, kterým dali dobrotiví bozi jedinečný dar 

svých miláčků a vyvolenců: umění žíti plně ve chvíli, vyžíti se v ní cele a beze zlomků, 

ponořiti se v ni a utonouti v ní a proměniti ji tak v sám druhý svůj duševní orgán, jenž myslí 

za básníka a stává se mu druhou očištěnou existencí, stupňující sladkou naivnost a jistotu 

prvotného bytí lidského až v cosi bohatýrského a polobožského. Nikoliv: Mácha jest z 

básníků reflektivných, z básníků filosofických, kteří žijí svůj život jako mučivý proces 

vnitřního sváru a napětí, jako dialektickou řadu poznatků, myšlenek, vzpomínek, obav a 

nadějí, na jejichž byť chvilkovém smíru závisí zdar, ano i sama prostá možnost jejich 

básnického bytí. Na pokojnou plnost chvíle naléhají u nich stále a rozrušují ji stále ohlasy jiné 

existence, důležitější, závažnější a důsažnější, než jest existence přítomná, a nutí je, aby 

v mučivé snaze a námaze harmonisovali, byť jen přechodně a na chvíli, mocnými rytmickými 

klenbami svár a rozpětí svých duší a vykupovali tak neustále na životě a osudu existenční 

právo své poesii; poesie jejich jest takto vyvzdorována hrůze životní: jsou to chvilkové 

oddechy v neustálém boji, zrádně smějící se ostrovy proměnlivých a mizivých tvarů v příboji 

vln odevšad útočících, přeletavé duhové mosty na chvíli sklenuté nad svárem živlů, nebo 

mluveno jazykem Máchovým, nad „rozbrojem světů“. 

Mácha měl jasné povědomí tohoto stavu, jenž nese tvorbě básnické podmínky tak osudné, 

když si poznamenal aforisticky: „Minulost a budoucnost víc a více v hromadu se sráží – až se 

zasáhnou, není nic, zhasl čas života; není přítomnost žádná, lze jen říci: bude a bylo, v životě 

žádná není přestávka.“
9
 U Máchy opravdu každá přítomnost, každá plnost, krása a pokoj 

chvíle tryskají jako bubliny duhových videm na vteřinu jen proto, aby ihned byly roztříštěny –

 tak byly hned od počátku přetíženy dvojím prokletím a dvojí mukou: zhořklými 

vzpomínkami lepší nenávratné minulosti –vzpomínkami „na dětinský můj čas“ – a zkalenou 

hrůzou z příšerné, nezniknutelné budoucnosti, děsem z té hluboké temné noci, temnější než 

noc empirická, „jež mně nastává“, z toho „smrtelného mysle snu“, z toho, „co ‚nic‘ se 

nazývá“. 

Přítomná chvíle nenalije se opravdu nikdy u Máchy v plný básnický klad, nevyvrcholí se 

nikdy v celý nezmrzačený duševní útvar, který má v sobě své právo existenční, svůj smysl a 

svou životní plnost: Mácha jest z těch, kdož nemohou prodlít trvaleji, jak jsou stále bičováni 

neklidem svého nitra. „Nám však dáno jest, nespočinouti na žádném místě“ – toto slovo z 

osudové písně Hyperionovy mohlo by býti nadpisem v bráně, již vstupuje se do města 

Máchova básnického i lidského utrpení, ale i Máchovy lidské a básnické velikosti. Každá 
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empirická chvíle, byť na pohled a jev sebekrásnější a oslnivější, vykuklí se Máchovi záhy v 

starý bodající, mučivý osten: připomene mu dříve či později svou pomíjivost a tím 

nedokonalost a tím již roznítí v něm mučivou žízeň po existenci vyšší, dokonalé, neměnné, 

kladné a věčné. Mácha jest od svého počátku raněn touhou po životě dokonalém a úplném a 

trpí tím, že setkává se – a při bystrosti a útočnosti svého daru pozorovatelského a při jasné 

nebojácnosti své soudnosti nemůže toho neviděti – všude s bytím nedokonalým, necelým a 

zmrzačeným. 

Již první lyrické pokusy Máchovy jsou křesťansky platonské a platonským básníkem právě 

jako Musset bude již a jest již Mácha po celý svůj život; Mácha jako Musset vyšel z 

křesťanství a speciálně z katolického křesťanství a celá tvorba jeho nese již typický ráz tohoto 

východiska. Mezi lyrickými prvotinami Máchovými čte se báseň „Královič“, čte se báseň 

„Vzor krásy“ a v nich již jasně a plně zabrány jsou akordy, které rozvádí všecka další tvorba 

Máchova. 

Člověk jest již mladému Máchovi králevicem přeneseným ze své věčné vlasti, z vlasti 

pravého bytí, z vlasti věčného duchového života, v níž vládne jeho Otec, na tuto temnou zemi; 

v ní zapomněl svého Otce, zapomněl i svého určení (syn, „jenž nezná sebe sám“); cítí jen, že 

tato země, jejíž každý hlas „uráží cizím hlaholem“ jeho ucho, není jeho pravou vlastí; s 

vášnivou touhou vyhlédá za každým světelným paprskem, za každou tuchou a nápovědí svého 

pravého bytu a hledá stezku k němu zavalenou tmou; zbloudil by však a zhynul by, kdyby 

Otec neslyšel jeho prosby. „Žádost jeho vyslyšena, Za horami víc se dní; Ajta nové v jitřním 

zlatě Vzejde slunce na Golgatě!!!“ Bůh schýlí se k bloudícímu, ale ušlechtilou touhou 

puzenému člověku a vykoupí jej ze tmy smrti a zmaru: vyvede jej z temné země v pravou 

světlou jeho vlast. 

Zde jest křesťanskou vírou řešen základní svár básníkovy bytosti, vykoupeno základní hoře 

jeho nitra. Později, když ztratil víru v Otce, který vyslýchá prosby svých dětí, vtrhuje 

zoufalství v duši básníkovu: nitro jeho rozstupuje se v příkré stony nesmiřitelných disonancí. 

Králevic mění se v páže z básně „Budoucí vlast“
10

, v páže zmítané na bludné lodi oceánem 

vod a mlh a hledající marně v zrakových klamech a přeludech zemi své touhy, „svou vlast“; 

pro ně není již nebeského Otce a proto není pro ně ani vlasti; a jeho touze jen ve snech jest 

spočinutí a jen ve smrtí vykoupení. „Snad že se ve snách budeš smáti své vlasti vstříc – sen 

jako sen“, takovouto osudovou ironii, takovým šklebivým indiferentismem, takovým 

programovým ilusionismem odpovídá se zde nejmučivější touze lidské. Již záhy nalezl Mácha  

svůj typický postoj metafysický,své typické gesto básnické - svého poutníka buďto 

zbloudilého nebo bezcílné ženoucího se v dál za přeludem, který mu uniká a bude unikati, 

neboť není nic než touha jeho promítnutá v bezcitný vnější svět. 

V časném mládí poznal šťastný básník „vzor krásy“ v Bohu: „Tělesným ty okem nespatřená, 

Duše jen tě temně tuší vzhled. S Bohem, v Bohu bydlíš nestvořená, V prvním dnu s ním 

založilas‘ svět“ – tak zpívá ryzí křesťanský platonik.
11

 Mácha nebyl nikdy pantheista – vidím 

v tom jeho sílu básnickou i myslitelskou; Mácha nespokojil se nikdy pantheistickým klamem 
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a nezdříml v přírodě nikdy jeho pohodlným rozkošnickým snem: veliká myšlenková 

vroucnost a opravdovost, mužná a tvrdá vůle k pravdě zhorečnila jeho duchový zor a nedala 

mu nikdy, ani na chvíli, zblouditi v tyto mlhy. Později, když ztratil Boha, svět odbožštěný 

nyní pozbyl tím již rázem a navždy pro něho pravého a vlastního půvabu a čáru. Básník ví 

nyní, že všecka krása přírodní nemůže a nedovede mu ho nahraditi, že jest jenom „stín stínu“ 

pravé krásy duchové, krásy nadhvězdné.
12

 Ztráta „pevné víry“ a její „přečisté radosti“ 

přeměnila mu celý svět a život, zvrátila všecky jejich hodnoty; svět zdá se mu nyní „štěstí 

hrob“
13

; člověk jest odtud již jen „prvním zvířetem“, příroda „víc se neusmívá“, nesmrtelnost 

jest přelud, hrob celá a jediná pravda.
14

 Má ovšem i nyní chvíle, kdy se mu zdá svět krásným, 

ale krása ta jest jen vnější zdaj; schází jí hlubší smysl a podklad: „neb kam vzhlédnu, tam mně 

schází – tvář“, rozuměj osobní božský život.
15

 

A odtud přistupuje již k bezbrannému srdci básníkovu celá hrůza životní a napíná je, beztak 

dráždivé a napjaté, v napětí trýznivější a trýznivější; jako se skály na skálu vrhá je z antinomie 

v antinomii; odtud již „jakás ruka před umdlelý zrak Vždy mi staví zoufalství jen číši“, odtud 

„v ducha tma mi sype mrak a mrak“. Odtud začíná pro něho stejná hrůza z noci i ze dne; z 

noci, neboť noc znamená mu skon světla a dne a podobenství i předpověď poslední hrobové 

temnoty, a ze dne, neboť „jestoty den“ ničí jeho sny,
16

 nejvlastnější vlastnictví jeho zrazené 

duše; a z noci jasné právě jako z noci temné:
17

 neboť jasná noc mučivě a marně jej „vzhůru 

vábí“ k jasným, čistým, nedostupným hvězdám, k životnímu absolutnu, a temná noc jej „v 

hloubi tiskne“ připomínkou žaláře zemského a všeho zajetí v něm, i posmrtného ve 

zbytečném a bezesmyslném přerodu hmotných tvarů. 

Nesmírnost prostoru nadzemského děsí nyní Máchu děsem jistě jiným než děsila Pascala, ale 

proto neméně intensivným; otřásá jeho duší, zachvívá jeho srdcem mrazem zásvětným a 

vanem náboženským, třebas již ztratil víru positivní. Několik kusů jeho lyriky z nejkrásnější, 

již napsal – tak předem jedinečná „Noc“ z „Básní rozmanitých“ a některé číslo z „Básní bez 

nadpisů“ – vzniklo tváří v tvář tomuto tajemství, půl hmotnému, půl duchovému: právě že 

problém záhrobní nebyl zde myšlen rozumově, aktem spekulativným, nýbrž jen nazírán 

intuitivně a tušen za parnatou rouškou dojmů smyslových, zjihl zde nejprve abstraktní 

theoretický mráz, jenž poutal tvorbu Máchovu, v ryze niternou melodii básnickou. Stojí za to, 

povšimnouti si, jak až smyslově a hmotně cítí básník toto prostorné bezmezí, jak až nervově a 

pocitově na něj naléhá a jej vybuřuje. Ve IV. kapitole „Návratu“ „šírá temnota ochvívá 

zemi“
18 

jako vítr tvář; „hvězdy tuhnou“ v obloze bledými stíny zamžené „co světlušky v 

hrobce“
19

; na sklonu noci před východem slunce s tváře básníkovy „ranním žalem zbledlé“ 

linou se slzy „chladněji vždy na ustydlou ruku“ a odtud klesají „v hlubokou korunku 
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uchřadlého květu srdce“ a usínají zde pak „co perly přimražené“
20

 – zde celou soustavou 

přejemně spřízněných a odstíněných obrazů cítíš přímo hmotně kosmický chladný dech 

a mráz! 

Záhada záhrobní trýzní ovšem nyní soustavně již básníka; nepromýšlí jí jen, nikoliv, prožívá 

ji v celé její bezsmyslné antinomní hrůze, zároveň tak monotonní i tak rozmanité a zakuklené 

tak přerůzně a pestře jako sám život a jako život tak i obsažné i zároveň tajemně pusté a 

prázdné. Skončí se všecko smrtí naráz? Jest hrob poslední slovo, konečný, nezrušitelný klid a 

pokoj? Nebo žiješ i za hrobem a jak? Svou vůlí nebo proti ní? A v jakém ustrojení? Snad jen 

hmotně v přetřídění látkovém, v přerodu hmotných tvarů? Snad jako rostlina? („Květinou-li 

mne životu navrátí?“) Nebo jest metempsychosa a budeš žíti znova jako člověk? Všecky tyto 

možnosti a variace vyslovil Mácha ve své poesii a promyslil je nejen intelektem, nikoliv: 

prožil celý vějíř a celou stupnici citovou, nejrůznější záchvěvy hrůzy, děsu, únavy, mdloby, 

zoufání, jež i přinášelo toto hloubání, i z nichž se zase vzájemně rodilo. Jak významné jest, že 

již mezi „Prvotinami“ Máchovými čte se krásná, hloubavě přemítavá „Těžkomyslnost“, která 

zahrnuje celý problém a vyhrocuje jej přímo s aforistickou úsečností, brachylogicky 

a elipticky, v nejostřejší dramatickou naléhavost. Jako ostrý meč měří všecky tyto stručné 

otázky k srdci hrozné záhady; ráz na ráz jako údery motyky horníkovy, kutající ve tmě, v 

šachtě srdce, v nervosním vytřeštěném spěchu dopadají tyto vzrušené otázky, aby byly 

nakonec přehlušeny zoufalým výkřikem beznaděje a touhy po zmaru, jejž vyráží ze sebe duše, 

zmučená bezcílím života i smrti a zklamaná ve své touze, dobrati se světla v otázce pro ni 

přímo bytostné. Básníka, oloupeného životem o všecky sny a iluse a proto těžkomyslného, 

odkazují lidé na nový život záhrobní; mládí, které mu uprchlo zde, prožije tam prý znova. 

„Tiší mrtví?“ – odpovídá jim básník – „Ti že znovu žijí? – Znovu žijí? – Vlastní vůlí svou? –

 Či nuceně žíly jejich bijí? – Proti vůli v nové sny zas jdou? – – Za hroby mám znovu mladost 

sníti? – Aby znovu její prchl stín? –Ó by mohl navždy hrob mne krýti! – Věčně nic! V tvůj já 

se vrhu klín.“ 

Nač nový život, když bude opakováním tohoto života starého se všemi jeho bludy, klamy, 

ilusemi, se vši jeho pomíjivostí? Nebylo by pak dáti přednost „věčnému nic“? Kde jest smysl 

života? Kde smysl smrti? Jaký účel znovuzrození? Jaký důvod zmaru? takové otázky jsou 

podloženy básnickým koncepcím Máchovým. Má chvíle, kdy primitivná naděje splývá v 

jedno s primitivným zoufalstvím, kdy básníku, zklamanému nebo unavenému životem, chce 

se prostě spáti a v nichž touží po hrobě jako po útočišti z životního neklidu, trudu a rozrušení: 

„tam jest pokoj, tam ti bude volně.“
21

 A má jiné chvíle, kdy cítí zemi jako nenáviděné vězení 

a sebe jako zajatce jejího, poutaného ji snad na věky a propouštěného jí snad jen k občasnému 

a nedokonalenému životu v hmotných proměnách a postavách – tak v „Noci“ z Rozličných 

básní. A jiné chvíle, kdy vidí obdobu mezi osudem jejím a osudem svým, kdy v osudu jejím 

vidí jen vystupňovanou a vyhrocenou bídu svou a kdy soucit s ní jej jímá, ano kdy „tvor tvůj 

po tobě se plazící pro tebe si zoufá“: jako člověk pobíhá po zemi bezcílně za marnou touhou, 

tak bezcílně, „smutně skučíc“, „jakoby smutný svůj oplakávala osud“ letí prostorem 

bezmezným bezcílně země; a jako ona jest vězením člověku, tak jest jí „šírá obloha jen velký 

                                                           
20

  Spisy II, 145, „básně bez nadpisů“: 9. 
21

  - „Srdci mému“. Prvotiny. Spisy II, 21. 



hrob“, a osud její o to jest bědnější osudu lidského, že jí není „vysvobození žádného.“
22

 „nás 

jednotlivých tvorů jednotlivý jest žal – lůno tvé nám vrátí poklid – tvůj všeobecný nezná 

ukončení žádného.“ A zase jiné chvíle, kdy v hrůze konečného zmaru nebo tváří v tvář vší 

nejistotě záhrobní vine se v lásce k zemi jako k matce, jako k jedinému pevnému bodu v 

chaotickém mraku obklopujícím jej odevšak, jako k jediné skutečnosti, „jediné vlasti“, 

jedinému životnímu statku a kladu, na němž je možno spočinouti – tak v III. zpěvu „Máje“: 

„Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou, Kolébku mou i 

hrob můj, matku mou, Vlast jedinou i v dědictví mi danou, Širou tu zemi, zemi jedinou.“ A 

jiné posléze, prchavé a tápavé, v nichž toužil zniknouti všeho zmatku a trudu prostým 

pokořením se vůli Boží.
23

 

Přímo theoreticky zabral se v záhadu záhrobní a metempsychickou Mácha v „Krkonošské 

pouti“. Ani bystrá analysa Arne Novákova, která právem vypjala tuto prózu z „Obrazů ze 

života mého“, učlenila ji vývojově mezi „Mnicha“ a „Máj“ a vystopovala šťastně její genesi a 

rozlišila jednotlivé vrstvy její skladby, nepřiblížila jí mému srdci a nezachránila pro mne této 

mrazivé alegorie, v níž pesimism Máchův skreslil se sám v karikaturu: jest to nejabstraktnější, 

nejčernější, nejmrazivější a nejméně tvárné dílo Máchovo, nejasné ne tak myšlenkově jako 

básnicky, poněvadž neorganické a nejednotné v koncepci a nejvíce vychýlené od intuitivného 

ohniska tepelného a světelného. „Krkonošská pout“ není visí, nýbrž můrou Máchovou, jako 

jest můrou „Mnich“. Záhrobní osud lidský jest zde pojat dvojitě. Jedni mniši fantomatického 

kláštera na temeni Sněžky odmítají všecko oživení, byť sebe kratší, a zmírají tedy a bývají 

pohřbíváni navždy: „tak zošklivilo se jim živobytí i jednodenní v celém roce a raději spáti 

chtějí sen nepřespaný“; ale ani toto rozřešení životního osudu lidského věčným spánkem není 

patrně závidění hodné: „bledá tvář i v smrti jakousi hroznou jevila nespokojenost“. Druzí 

procitají jednou ročně k jednodennímu mrákotnému a mátožnému kvasiživotu, v němž jsou 

jako stíny zmítáni a honěni bezvolně větrem, aby se večer volky nevolky s projevy zoufalství 

vrátili do síně klášterní a ztuhli znova na rok a po roce znova prožívali týž jepicový, neplodný 

a marný děj, jakousi pitvornou parodii vzkříšení, a tak in infinitum „až do skonání světa“. 

Logickým sice, ale proto ne ještě básnicky silným doslovem této zoufale marné vise jest 

alegorická apotheosa sebevraždy. Poutník sám zestaral; alegorická postava ženská, která před 

ním se vznášela a ukazovala bezmocně tuhnoucí rukou buď ke kříži strmícímu na vrcholku 

Sněžčině nebo k luně terčovitě za ním rozestřené – patrně představitelka víry nebo poesie –

 proměnila se v šedého starce, patrně v representanta filosofie, která jako Hegelova sova 

vylétá až za soumraku ve svět již odbožštěný a zestřízlivělý. A tento filosofický hegelovský 

kmet poučí poutníka, jak roztíti zlý osudový uzel: ukáže v „temný průchod“ ze vší životní 

tísně, rozevřený v bílé pěně horské řeky. 

„Krkonošská pout“ jest kritickým bodem ve vývoji Máchovy tvorby básnické i Máchova 

názoru světového a životního. Zde jest napětí jeho ne srdce, nýbrž ducha největší, zde trpí 

disonancemi nejpříkřejšími, jež není možno již stupňovati leč v šílenství a v absurdnost; zde 

jest cele obětí svého dialektického procesu a proto básnická kořist jeho jest zde nejmenší a 

nejpochybnější. Na štěstí nalezl Mácha východisko, nebo správně řečeno počínal hledati 
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a nalézati východisko z těchto rozporů, z těchto dialektických antinomií, z této básnické 

pouště; a nalezl je v tom, v čem je nalezla řada velkých tvůrčích duchů před ním: v čemsi 

nelogickém a neracionálném nebo lépe v čemsi nadlogickém a nadracionálném: v plodném a 

smělém hnutí svého srdce, v mravní odvaze a v mravním počinu své duše. Po „Krkonošské 

pouti“, po „Mnichu“, v posledních třech létech jeho života, prochází Máchovo nitro změnou, 

která není méně závažná proto, že ji postřehuje jen bystrý zrak z některých nápovědí; zřetel 

jeho až posud výlučně obrácený k vlastnímu já a zaujatý jedině starostmi o vlastní neblahý 

osud a na něj soustředěný – v četných obměnách bude až dotud Mácha nejsobečtější píseň o 

tom, jak oklamal a podvedl jej život o sny jeho mládí a jak proto jest a bude nesmiřitelný jeho 

nenávistník – rozšiřuje se nyní a zabírá i vnější svět, své bližní, své spolutvory. Počíná viděti 

v nich druhy svého neštěstí, oběti stejné sudby a počíná soucítiti s nimi a milovati je. 

Dostupuje první slabé objektivace, první vnitřní harmonie, byť přechodné a prchavé –

 a sladkou nesmrtelnou žní této první krátké šťastné a milostné pohody niterné, velkodušného 

hnutí a počinu jeho srdce jest „Máj“. 

Několik zlomků prózových a sám „Máj“ pozorně čtený dovolují nám usuzovati, že Mácha v 

posledních létech svého života procházel týmž procesem nebo směřoval alespoň k témuž 

procesu, který dovršili jiní dva velicí básničtí pesimisté, Leopardi a Vigny. Leopardi v 

„Kručince“ samou logikou své filosofia dell’infelicità dobral se kladu, soucitu a lásky: 

pochopil, že jest třeba milovati lidi ohrožené stejným zákonem zmaru a nicoty – „tutti fra se 

confederati estima gli uomini, e tutti abbracia con vero amor“ – a postulovati tak, byť marně, 

stav vyššího a lepšího ustrojení životního i světového. A Vigny obrátiv se navždy od 

necitelného, třebas sebevelkolepějšího kosmu, od nádherné, ale nelítostné a lhostejné přírody, 

od divadla vnějškové krásy a síly, přichýlil se navždy svou láskou ke křehkému člověku, 

který míjí a nezanechává ani stínu na nevděčné zemi, jehož dílo stírá nepřátelský čas a stopy 

zametá lhostejná příroda. Máme plné právo domnívati se, že k stejným závěrům směřoval 

Mácha. 

Deníku, psaném v letech 1833-35, čte se tento významný fragment: „Já miluju květinu, že 

uvadne, zvíře – poněvadž pojde – člověka, že zemře a nebude, poněvadž cítí, že zhyne na 

vždy; já miluju – více než miluju – já se kořím Bohu, poněvadž není.
24

 Každý člověk by 

miloval druhého, kdyby mu rozuměl, kdyby v něj mohl nahlédnouti leč –“
25

 Jak 

nevzpomenout tu slavného verše Vignyho z „Maison du berger“: „Aimez ce que jamais on ne 

verra deux fois“? Spříznění jeho s deníkovým zlomkem Máchovým jest bytostné. Nejsou tyto 

řádky Máchovy inspirovány soucitem lidským, právě jako vesmírný soucit diktoval mu 

poslední kapitolu „Návratu“? A v „Máji“ rozrazil již cele, byť jen na chvíli, teplý světelný 

paprsek studenou abstraktní metafysickou mlhu. Nová Máchova láska k zemi plně se tu po 

prvé projevila a vyslovila; s krásným teplem právě básnickým a se svěžím mladým smyslem 

pro skutečnost zcela nově získaným cítí zde po prvé zemi jako „jedinou svou vlast“ a jediné 

své dědictví, jako jedinou jistotu a jediný životní klad. A ještě druhé stejně závažné, ne-li 

závažnější novum, které ukazuje na vnitřní přerod: žaloval-li posud ve svém díle básnickém 

Mácha jen na to, že byly zklamány a životem zrazeny jeho dětinné sny příštího štěstí. 
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životního, zde po prvé – a na to není možno upozorniti s dostatečným důrazem – vyvrcholuje 

celá skladba v zoufalství oklamané lásky, to jest možnosti působiti a tvořiti. „Bez konce láska 

je! – Zklamánať láska má!“ tímto veršem rozkleslým v krajní dramatickou dichotomii a 

prorytým propastí prázdna a mlčení, tímto veršem rozeklaným v zoufalou šíři dvou ramen 

marně rozpjatých, jež touží obejmout svět a život, tímto veršem zavřel Mácha jako posledním 

svorníkem podzemní klenbu svého „Máje“. Do něho zaklel všecky disonance své minulosti v 

nejčistší, přetavené podstatě a překlenul je zde po prvé a naposledy ne již beznadějí čiré tmy a 

čiré zoufalé negace, nýbrž hrdým mužným mlčením, které bylo nejen výčitkou minulosti, 

nýbrž zároveň i otázkou položenou budoucnosti. 

Tato zklamaná bezkonečná láska nebyla láska programová, nebyl to spekulativný člen 

dialektický – naopak, tato bezkonečná láska jest při světovém názoru a životní soustavě 

Máchově nelogická a irracionální, ale právě tím a právě proto jest nade všecko cenná mravně 

i básnicky. Jest to první rozhodné vítězství života a poesie nad dialektikou mozku 

zapředeného v zlou šedou pavoučí síť abstraktního rozumářství a dusícího se v ní.     

 

2. 

Velkostí Máchovou jest a bude již, že byl statečný a silný i v zoufalství: nezavíral očí před 

rozpory nitra a světa, života a touhy, skutečnosti a ideálu; neumenšoval jich uměle, nebarvil 

na růžovo, co bylo černé; nevyplňoval parami a mlhami propastí; neklamal sebe a neklamal 

ani druhých. Jeho názor na život empirický byl věcně střízlivý a přísný, a právě v této 

přísnosti byly počátky velkosti a zárodky nové monumentálnosti a nového stylu; zrak jeho, 

záhy zvyklý nésti se za ryzí zákonností ideovou a snovou, nemohl neviděti nedostatků 

skutečnosti jevové, a duše, rušená jimi a sužovaná jimi ve své touze po dokonalosti a celosti, 

nemohla býti k nim shovívavá. 

Kde jiní, tupí, necítili disonancí, ukrytých v realitě jevové, nebo kde jiní, svědomí méně 

jemného, vylhávali sobě i jiným lad a krásu, kde jiní s ochotnou ilusivností opíjeli se 

nadějemi, tam všude Máchův ozbrojený dobyvatelský pohled pronikal k jádru věci a odkrýval 

je, ať komu libo nebo nic. Mácha byl nadán nevšedním darem pozorovatelským, ne ve smyslu 

vnějškově popisném, ani ve smyslu hmotné přesnosti a správnosti, nýbrž ve smyslu 

duchového vidu a zoru. Jeho síla analytická jako konstruktérská byla značná a projevila se v 

beletrii jeho, zvláště mladší, přímým a obšírným rozborem theoreticko–psychologickým, 

kterým toužila dobrati se charakterotvorných složek svých osob, tak na příklad v rozměrné 

souběžně prováděné analyse povahy katovy a Václavovy v II. kapitole „Křivokladu“,
26

 ano 

zahrocovala se i v hotové aforisticky přibroušené diagnosy duševní, tak v konečném soudě, 

který vynáší Jan Hus nad duší zbloudilého kata: „boj srdce dobrého s hlavou zlou“.
27

 

Jasná bystrost pozorovatelského vidu Máchova a nebojácnost jeho soudnosti projevily se plně 

i v případě velmi choulostivém: v pohledu na současné položení české věci národní. Kdežto 

vrstevníci jeho dílem žili, dílem udržovali se dobrovolně v ilusivném optimismu – a snad bylo 
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to i s prospěchem pro slabochy, kteří nesnášejí pohledu do propastí – Mácha nalezl i zde 

odvahu, zahleděti se v to, „co se ‚nic‘ nazývá“: Mácha súčtoval si tehdejší národní skutečnost 

v sumu zoufale střízlivou a vyřkl ji s klidnou jasnou nebojácností. V básnickém díle Máchově 

jest jen několik málo čísel, které bývají etiketovány jako vlastenecká elegie – kromě dvou 

prvních kapitol „Návratu“, sžíraných výmluvností opravdu starozákonnou, jest to báseň „V 

chrámě“, podivně klidnou a proto dvakrát pokořující sebeironií prochvělá, a 8. číslo „Básní 

bez nadpisů“, vyšlehující v zoufalý výkřik bezmoci „Můj otec neslyší – a matka mi umírá“ –

 ale jsou nejen z vrcholů lyriky Máchovy, nýbrž vnášejí i veliké novum v tehdejší českou 

poesii, cosi zcela protichůdného rétorickému, mátožně panslavistickému optimismu 

kollárovskému. Zejména „V chrámě“ bylo by třeba analysovati slovo za slovem, aby se plně 

docenila její jedinečnost. Báseň jest cele vkreslena s přísnou úsporností do sdružených rýmů 

mužských, které dopadají s tvrdou apodiktičností. Není v ní podřadných vět a není tedy 

dekoru; jen hlavní věta, někde i holá, vedle hlavní věty tektonicky položená. Kdežto Kollár 

stře svou periodu po čtyřverší i za ně, věta Máchova objímá zde nejvýše dvojverší a není v ní 

rétorického rozkřídlení. Všecka visionářská síla básníkova jest sehnána v adjektivum 

nebývalé síly a rozhodnosti až mravní: „jen po sochách hrobky barví mrtvá zář korunu 

nevěrnou i kamennou tvář“; „při každého nohou kamenný spí lev co umdlelá síla i ukrotlý 

hněv“; „slávy zašlé stín, ba půlnoční i strach obletuje otců mých zlehčený prach“. Zde jest po 

prvé udeřeno na zcela novou intonaci vlastenecko–poetickou, na niž naváží uvědoměle až Jan 

Neruda a J. V. Sládek; zde jsou nové stylotvorné živly, nový hořký pathos, jehož plně doceniti 

dáno bude až druhé a třetí generaci pomáchovské. 

Mácha nejen že neumenšoval disonancí životních, on přenášel je přímo ve svou poesii, a víc: 

z kontrastnosti jich, z rozporů světa ideového se světem jevovým, krásna se šerednem, 

vznešena s nízkostí, vytvořil si – dokonalý romantik duševními disposicemi a ne nápodobou –

 samu komposiční a stylovou methodu svého umění. Nemůže než vzbuditi prostě tvůj úžas, že 

Mácha sám ze sebe, z pravdivé a neústupné přísnosti svého nitra, vyvážil zde týž komposiční 

princip, jehož dobrala se skoro současně romantická poetika francouzská, předem poetika 

Victora Huga. Ve své předmluvě ke „Cromwellovi“ (1827) tento básník, který ještě před pěti 

roky v předmluvě k „Ódám“ (I. vydání v červnu 1822) neuznával „genru romantického“, 

nejen že mu přiznává existenční právo, ale vidí v něm i pokrok proti „genru klasickému“, jako 

jest pokrokem křesťanství proti antice; jako Mme de Staël rozeznává nyní dvojí velikou 

skupinu literární, severní a jižní, ale hledá rozdíl mezi ní v čemsi jiném než Mme de Staël: 

Victoru Hugovi rozdíl jest v ohyzdnu nebo lépe v grotesknosti, jíž prý neznala literatura 

klasická a kterou přineslo až křesťanství a stvořilo tak literaturu romantickou jako literaturu 

kontrastů. „Pokusme se ukázati,“ praví zde autor, „že z plodného spojení typu groteskního s 

typem vznešeným rodí se moderní genius, tak složitý, tak rozmanitý ve svých formách, tak 

nevyčerpatelný ve svých výtvorech a protilehlý v tom jednotvárné prostotě genia antického; 

ukažme, že odtud jest třeba vyjíti, aby byl vystižen základní a skutečný rozdíl obojí 

literatury… Jako objektivnost vedle vznešena, jako prostředek kontrastový grotesknost jest 

podle nás nejbohatší pramen, který otevírá příroda umění…“ A o něco dále: „Křesťanství 

přivádí poesii k pravdě. Jako křesťanství i Musa moderní bude viděti věci vyšším a širším 

pohledem. Bude cítiti, že všecko stvoření není lidsky krásné, že ohyzdnost existuje v něm 

vedle krásna, nestvůrnost vedle líbeznosti, grotesknost rubem ke vznešenu… A povede si jako 



si vede příroda, bude mísiti, aniž jim dá v sebe splynouti, stín se světlem, grotesknost se 

vznešeností, jinak, tělo s duší, zvíře s duchem.“ Tento postulát životní věrnosti disonanční, 

který se Francouzovi často zvrhl ve vnějškovou pózu a schema, cítil celým svým nitrem 

Mácha a naplňoval jej ve své tvorbě, aniž věděl co o theoriích francouzského romantismu. 

Pečlivý rozbor krásné prózy Máchovy ukáže nejen, že měl útočný zrak pozorovatelský, 

pronikavý pohled a smysl pro skutečnost, nýbrž i že znal její valeur estetický, že ji cítil 

stylisticky a hodnotil ironickou filosofií romantickou jako rub krásy a velkosti. 

V „Křivokladě“, v první větší próze Máchově, nalézám již grotesknost jako uvědomělý živel 

stylotvorný. Groteskní živel přimíšen jest nejprve do postavy katovy; zápas tohoto 

groteskního živlu se živlem ušlechtilým tvoří právě osudovost této figury; již samo katovské 

řemeslo tohoto potomka královského bastarda jest okovem, který váže a láme každý jeho 

vyšší vzlet: jeví se básníku v krásném výstižném obraze zoufalství jako „hluboko kleslý“, 

který „touží z nehodných jeho okoličností vytonouti na povrch k žádané vyvýšenosti“.
28

 A ve 

smyslu této osudové směsi nízkosti s ušlechtilostí jest i katova ironie, jsou i náhlé přemety 

jeho povahy, na něž básník sám upozorňuje,
29

 prvkem stylové grotesknosti. Ale přímým 

groteskním rubem k vznešenosti a tragičnosti králově i katově byl básníkem myšlen zbrojnoš 

„Honza Nebojímse“; hraje úlohu jakéhosi šaška v tragedii, komické triviálnosti, která se plete 

neustále do nohou královské tragedie. Král jej zmrzačil, když jej, svého strážce, svrhl s koně 

do propasti, a setkává se s ním v kritickou chvíli svého útěku z křivokladského vězení. Při této 

setkané vede si Honza s duchapřítomností šašků shakespearovských: „Králi! Chceš-li se 

pomstíti, přepusť ránu katovi, on má jistější ruku,“ jsou první jeho slova užaslému Václavovi. 

A jako Shakespearovi šaškové umírá také s groteskním humorem; matku, která lká nad ním, 

utěšuje s hrubou lhostejností: „Nevřešti, babo! což jest umírající zbrojnoš v času našem něco 

tak podivného?“ Ale tím není ještě úloha jeho dohrána. Král má podivný nápad, který by se 

mu málem stal osudným: káže uvrhnouti mrtvolu Honzovu v rozvodněný potok; z něho 

vplyne naposledy do Vltavy – s významným a umělým protikladem, se stylotvornou ironií 

praví básník: „a tak, co zatím utíkající nepokojní pokojnou ku Praze spěchali stezkou, blížil se 

Honza pokojný nepokojnou cestou po jiné straně taktéž k stověžité Praze“
30

 – a nechybí 

mnoho a překotila by člun, na němž převáží se král přes Vltavu na Vyšehrad. „Na mou věru,“ 

resumuje významně král osudný poměr svůj k mrtvému pacholkovi, „tenť jest mi pořáde 

v cestě a hrozí mi i po smrti zkázou.“ Není pochyby, že Honza Nebojímse byl myšlen 

básníkem stylově a symbolicky jako představitel té osudové ironie, která kříží v životě 

neustále cesty vznešenosti a síly a hrozí zvrtnouti je každou chvíli v pitvornost a nízkost. 

Groteskní živel nechybí ani v malé povídce „Marince“, která bývá pokládána za nejcelejší a 

nejvyrovnanější prosaickou práci Máchovu. Jakási parodující posměšnost vězí již v motě: 

„Vale, lásko ošemetná. Adieu! – Lebe wohl. Stará píseň; má známou notu.“ Ale grotesknost 

sama jsou dvě drsně komické scény pouliční, uličnického a babího sněmu, jež básník 

významně těsně a bez přechodu položil vedle svého dvojího tragického rozhovoru 

s nešťastnou ušlechtilou a souchotivou hudebnicí a do nichž je zarámoval. Před první 
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setkanou popisuje básník obšírně, se zřejmou prodlévavou zálibou a stylisovanou komikou, 

která užívá všech obrazových vehiklů, i hříčky slovné („ne sice hromo-, ale přece bití“), 

pomáčeného bratříčka-uličníka a trestající i lající surovou macechu Marinčinu; před druhou 

setkanou položil besedu škaredých odporných bab-žebraček, vykládajících si sny a karty 

a věštících brzkou smrt Marinčinu a sázejících na ni do loterie – zde grotesknost dorůstá 

přímo karikaturně děsivého pathosu; a hned po této druhé a poslední setkané uzavírá děje 

tohoto dne pitvorná srážka básníkova s nůší plnou hliněných hrnců. Účel, stvořiti takto 

ironický pendant episodový k tragickému ději hlavnímu a opatřiti mu tím repoussoir, 

vystupňovati jej takto a vyhrotiti jej v největší účinnost, jest zde všude očividný. 

A stejný cíl sleduje básník ve své třetí hlavní práci prózové, v románě „Cikáni“, postavou 

tlachavého, prolhaného, zbabělého a stále opilého vysloužilce Bárty s přízviskem Flákoň. 

Tato málo vkusná figura zaujímá v románě více místa než mnohá postava hlavní; její úmorné 

monology a dialogy, podávané přímou řečí a protkávané různými stereotypními úslovími, 

jako „aj, aj“, „jak? že ne?“, „na mou milou věru“, „ha ha“, „kdo se opovažuje“, které chtějí 

býti prostředkem karakterisačním, stojí často přímo bez přechodu vedle nejpoetičtějších lícní 

přírodních a vedle scén nejtragičtějších a zaplavují kapitoly první, druhou, čtvrtou, pátou, 

sedmou, osmou, devátou, desátou, jedenáctou a patnáctou. Že i figura tato má v komposici 

Máchově smysl stylový, viděti z groteskní scény na konci deváté kapitoly, kde zbabělý 

mluvka s tasenou šavlí uzavírá průvod, vlekoucí mladého cikána do zámku: pendant 

tragičnosti, ironická folie k původní síle a vznešenosti lidské, kontrastová estetika. 

U Máchy, jak patrno, komposiční princip jest jen promítnutím disonancí nitra básníkova; není 

odvozený z vnějších vzorů, jest ryze niterný a bytostný: v tom právě jest mravní síla 

Máchova, nedoceněná a nepochopená plně ani dnes ještě. Mácha byl člověk nitra 

dualistického, roztrženého a stále dráždivě napjatého, ano přetíženého; a myslitelské i 

umělecké uvědomění si této základní disposice niterné vedlo jej k tvorbě kontrastové, k 

disonanční dialektice, kterou na počátku přímo theoreticky a abstraktně skládá i své figury; 

tak především v začáteční próze své, v „Křivokladě“. Vnějškovou antithetickou dialektikou a 

ne jednotnou básnickou intuicí jsou zde vytvořeni i kat i král. Na dvojím kontrastu ryze 

abstraktním stavěna a rozlišena jest tato dvojice: oba jsou lidé nitra zcela disharmonického, v 

obou mísí se a bojuje spolu živel nízký s živlem ušlechtilým – ale vedle toho kontrastují i se 

sebou, ač jsou si příbuzní, a kontrastují spolu ovšem zase abstraktně: kat jest synem 

obrazotvornosti, Václav rozumu.
31

 Na kontrastu, ale zde již konkretnějším, daným životní 

situací, vybudována jest také figura nešťastné milenky katovy, Milady: jest zároveň 

odpuzována od tohoto lidského netvora i přitahována k němu a rozporem tím také hyne. 

Básnický vývoj Máchův, růst jeho tvůrčí síly jest právě v tom, jak abstraktní theoretická 

dialektika ustupuje niternějšímu a intuitivnějšímu aktu tvůrčí lásky, který objímá člověka 

teplým jednotným pohledem a přenáší jeho dramatický osudový svár a spor v konkretní 

životní děj a vývojný proces. Na tomto vyšším stadiu jest již Mácha v „Marince“. Zde jsou 

kontrasty již značně zkonkretněny: vyvíjejí se z životních situací a bojů. Takový jest kontrast 

ušlechtilé hrdinky a její chudoby a kontrast šlechetného žebráka a zvrhlé surové macechy –

 všude jest dějová motivace alespoň naznačena. Básník sám jest zmítán také jakýmsi 
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rozporem, hlubším než tyto rozpory minulého objektivného dějství: jest i přitahován, i 

odpuzován od souchotivé dívky, a služba přátelská, která jej volá od ní, jest jen vnějškovou 

maskou rozporů lyrických, které symbolicky vyslovil básník v překrásném Intermezzu. 

V zlomkovém „Karlštejně“ také buduje se na kontrastech, ale také již dějově konkretních, 

Viasil jest tu postaven mezi dvě dívky, Bohdanu a Johannu, mezi oddanou, trpnou a trpící 

řeholnici a výbojnou amazonku dobyvačnou i ve vášni a mstitelku své zhrzené lásky na 

šťastnější sokyni. 

Nejdále postoupil tento osvobodivý proces básnický v „Cikánech“ a především v „Máji“. Jen 

příliš divoký a komplikovaný a při tom ne dost jasně vysledovaný a sepjatý děj brání nám 

oceniti „Cikány“ jako vyšší útvar básníkovy tvůrčí objektivace. Ale básníkovi po prvé zde v 

této rozhodnosti tanulo na mysli, jak všechen nelad, svár a zmar, tak široce rozvětvený a 

parasitně hýřící v tomto románě, jest důsledkem činů, rozbujelé vůle, která se rozpadla v 

žalostný svár s intelektem, tvůrcem mravního řádu životního a světového. Dualistický 

disonanční rozstup v „Máji“ jest největší: všecky staré disonanční motivy vrátily se v této 

básni ve svém definitivném, krajně vyhroceném útvaru a přistoupily i motivy nové: motiv 

viny a trestu, motiv krásné přírody, lhostejné a nezúčastněné svědkyně zoufalých a krvavých 

dějů; ale zároveň možná harmonie jest ne-li provedena, alespoň napovězena v mravní 

iniciativě odvážné duše, v nadracionálném aktu lásky, která miluje i lhostejně krásnou přírodu 

jako podmínku a jeviště lidského působení a lidské tvorby, i soucítí s člověkem, byť vinami 

obtíženým, poněvadž jej cítí a přijímá konec konců jako svůj plod a své ztracené dítě. 

Zvláště disonanční motiv krásné, ale lhostejné a sobě jen žijící přírody, která sleduje jen 

mechanicky své vzdálené cíle, nevnímajíc lidské bídy a lidského utrpení a účastníc se i v ději 

zmaru lidského jen bezděčnou dekorací, která tu působí dvakrát výsměšně – to jest pravý 

smysl popisné partie obrozeného májového večera ve IV. zpěvu „Máje“, jíž dovolávají se 

občas někteří venkoncem protismyslně jako dokladu pro soucítění přírody s osudem 

lidským – vstupuje tu po prvé v dílo Máchovo, řekl jsem již a dovodil jsem, že Mácha nebyl 

pantheista: splynutí s přírodou nebylo mu nic žádoucího. Toto stanovisko jest patrné i v 

Máchových malbách přírodních a jest také příčinou jejich ponuré velikosti a symbolické 

výraznosti: příroda nekrotí vášnivého nepokojného chodu jeho citu, nýbrž naopak vydražďuje 

jej, bodá jej a bouří jej, aby vyvinul všecku svou energii. Mácha nezkonejšuje se v přírodě 

a proto nezahloubává se nikde do ní; netouží nikdy po tom, aby vystihoval věcně, oddaně a 

podrobně přírodu pro ni samu; netone v ní podrobnou intimní láskou  – jest charakteristické, 

že kromě nejběžnějších stromů nalezneš v celém veršovaném i prózovém díle Máchově jen 

dvě, tři jména rostlinná poněkud odlehlejší, tis a módně dobový amarant. Krajinu zachycuje 

rád Mácha jen velikými všeobecnými rysy jako kulisu duševního dramatu; jeho krajiny mají 

pathos nadskutečnosti, děsivou a poloduchovou pitoresknost, tak především dějiště „Cikánů“, 

které svým skalným terénem pískovcovým připomíná „zpustlé město s náhrobky“, „zpustlý 

Jerusalem“; všude zříceniny, přešlost, elegie; vyroste-li kde na těchto zříceninách strom, jest 

to bledá bříza, která jednou „přiléhajíc k špičaté nevysoké střeše, od ní na dol se kloní co 

jednotlivé péro za kloboukem loupežníka“
32

, jindy „pohrává mladým listím co mrtvými 
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jiskrami nad zříceninami zbledlými“
33

 – vesměs popisy irreálné, které chtějí podati ne přesnou 

kresbu, nýbrž vyvolati dojem pitoreskně znepokojující nebo otřes hudebně zvlněný a v šero 

vyznívající. Ponuře děsivá, ale zároveň i hudebně něžná a měsíčně teskná jest celá scenerie 

„Cikánů“ a tragické katastrofy jejich provázeny jsou rozběsnělou bouří noční. Zde –

 v „Cikánech“ – naučil se Mácha po prvé připínati přírodu k osudu člověkovu, ne ovšem jako 

soucítící útvar, nýbrž jako náladově hudební doprovod dějů lidských, jako pitoreskní kulisu 

dramatickou; ještě v „Křivokladu“ nezná tohoto umění, ačkoliv zárodek jeho jest možno 

postřehnouti již v jeho V. kapitole, v dusné, tísnivé, bouřkou hrozící sežehlé letní krajině, 

kterou jede kat s králem a družinou na pohřeb Miladin. 

Novum, které uvedl v krajinném cítění Mácha v českou poesii, jest holá, přísná, pustá, vysoká 

horská krajina, zvěře a květů prázdná, mrazivými vichřicemi metená jako scenerie 

„Krkonošské pouti“, symbolické jeviště abstraktního zoufalého metafysického monologu; 

pustá a přísná země, kde lehce „spláchne déšť a setře vítr stopy kroků mých, jako bych nikdy 

nebyl býval zde a jako by ústa má nikdy nebyla zvolala horám těmto: Dobrou noc!“;
34

 krajina 

osněžených zmodralých hor v měsíčném světle ztuhlých, „jež z temné noci strměly co zsinalé 

hlavy mrtvých králů korunované stříbrnými vínky“.
35

 Ukázal jsem již dříve, jak a proč jest 

Mácha básníkem, zabraným tak vášnivě a s jemnostmi tak šťastnými do mrazivého, temného 

nebo měsíčně a hvězdně zsinalého kouzla kosmické noci a nadzemských prostorů, v nichž 

horké slzy tuhnou v led a chřestí po ubledlých zmučených lících; zde stačí dodati, že s touto 

bytostnou láskou Máchovou souvisí i záliba jeho pro čisté duchové jevy, hry a klamy optické, 

pro zrcadlení hvězd v tichých horských jezerech („Krkonošská pout“. Spisy I, 92), pro 

„plačící paprsky poletující po dalekých lesích“ („Klášter sázavský“. Spisy I, 276), pro „mrtvé 

jiskry nad zříceninami zbledlými“, pro „tiché paprsky měsíce“, jež „leží co smutné 

zapomenutí nade zpustlým městem“ (Spisy I, 108), pro rozmary, které strojí mlha spojená 

s ranní září („Křivoklad“. Spisy I, 9) nebo lehký kouř, jenž „krouží nad městy a sníživ se, plíží 

se po tváři tichých jezer“ („Krkonošská pout“. Spisy I, 92), pro „třepetavé zásvity“, jaké tvoří 

„parné polední slunce na vzdálených horách“ („Křivoklad“, Spisy I, 41 a 42), pro „blysknavá 

kola“ „mušek svítivých“ („Máj“, Spisy II, 135), pro „severní zář“ i „bludice pout“ (tamže 

136), pro „tajemné světlo v jezera dálném lůně“ (t. 135), pro „bílé obláčky“, jež „dálným 

nebem plynou“, „hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe“ (t. 129), pro odstupňované 

perspektivné plány krajinného panoramatu na počátku I. (verš 26 a n.) a III. zpěvu „Máje“, 

pro hry člunů v jezeře a optický i koloristický život, jejž vyvolává činnost veslařská, pro 

zrakovou obraznost, již podněcují otevřená nebesa západní k barevnému pathosu („Máj“, 

Intermezzo II., verš 14 a n.). 

Zde na „Krkonošské pouti“ vzešla, zdá se, po prvé Máchovi myšlenka přírody lhostejné k 

osudu lidskému a zaujaté zcela starostí o své hmotné dílo; zde po prvé alespoň v jeho tvorbě 

jest určitě napovězena. Ve vidění, které má jinoch na vrcholu Sněžčině a v němž prožije v 

jednom dni zkratku celého, neustále opakovaného, stejného a přitom marného života a osudu 

lidského, dostoupil čas poledne, kdy jsou pohřbíváni bratří navždy zemřelí bratry živými a 
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provázeni ke hrobu bratry ožilými. V tuto právě chvíli, kdy bezmoc lidská sáhá na něho svou 

strašidelnou rukou a pokořuje a drtí nejvíce jeho srdce, pohlédne jinoch dolů „na rozkošnou 

kvetoucí krajinu“, svlažovanou právě hustým jarním deštěm. Proti mrazné, bezútěšné 

abstraktní visi alegoricko-metafysické, proti zoufalému údělu člověka, roztrženého mezi 

ducha a hmotu a zmítajícího se mezi oběma a žijícího tak život neskutečný a přeludový, 

položena jest tu vědomě a významně sladká skutečnost a pokojná bezpečnost pozemského 

bytu přírodního. „Nad ním jasné svítilo slunce, celá zem jakoby se usmívala, osení zavánělo 

líbezně i sladce z dolů i na temenu hory, a radostný z dolu hlahol ptactva mísil se v smutné 

zpěvy mnichů“. A tu zdá se mladému poutníku, „jakoby šeptaly z dálky šedé hory i hustý 

déšť: ‚My jasná věkobytná zdviháme čela, aniž kdy zajdem, my zrosíme květ uvadlý, aby 

nezhynul, aby vykvetl znovu i vůni líbeznou vydával!‘ – ‚Vy však spáti budete sen věčný,‘ 

znělo, jako by se chechtali mnichové mrtví“. (Spisy I, 97.) Příroda nejen věčně v klidu trvající 

a věčně se obrozující, nýbrž i zaujatá péčí o poslední svou nejmenší formu hmotnou, kdežto 

duch lidský a jeho úděl jest jí úplně lhostejný, jest zde předmětem závisti, žaloby a stesku 

básníkova, a uvědomění si poměru nebo lépe nepoměru toho zdrojem ironického pesimismu 

právě jako u Leopardiho.
36

 

Arne Novák ve svém rozboru „Krkonošské pouti“ vykázal jí vývojové místo mezi 

„Mnichem“ a „Májem“; najisto správně: ukazuje k tomu i závěrečný motiv odvěce klidné a 

lhostejné přírody, který přenáší odtud Mácha do „Máje“, kde jej bohatě instrumentuje jako 

celou orchestrálnou skladbu. Již známý lístek při deníku Máchově, který podává plán básně 

teprve vznikající, ne již napsané – rozdíl tento bystře vytknul Voborník – a jímž vykládá se 

obyčejně „Máj“, mluví jasně a patrně o tom, že protiklad života přírodního a života lidského 

jest vůdčím a průvodním motivem největšího díla Máchova. „Následující básně jest oučel 

hlavní, slaviti májovou přírody krásu; k tím snadnějšímu dosažení oučelu tohoto postavena 

jest doba májová přírody proti rozdílným dobám života lidského. Tak u příkladu v čísle 

prvním tichá, vážná atd. láska v přírodě proti divoké, vášnivé, nezřízené lásce člověka; tak též 

jiné vlastnosti májové přírody proti podobným života lidského dobám v číslech ostatních. 

Pověst tedy čili děj básně této nesmí se co věc hlavní považovati, nýbrž jen tolik z děje toho v 

báseň přijato, jak daleko k dosažení oučelu hlavního nevyhnutedlně třeba.“ Již z těchto slov, 

vržených na papír asi zcela spontánně a v nichž dní se teprve nejasně první posud zárodek 

slavné básně Máchovy, plyne mimo každou pochybu, že inspirace největšího díla Máchova 

jako vší jeho tvorby jest zcela patrně dualistická a protikladná a že není smyslu v tom, hovoří-

li se o Máchově monismu nebo pantheismu. 

Týž protikladný dualismus prostupuje všecku významnou lyriku Máchovu. Mácha není z těch 

blažených básníků – umělců života – jímž dáno jest plně utonouti ve chvíli a přetvořiti se v ní 

ve vyšší, nadosobní skoro orgán. Mácha nezná ani lyrického vykoupeni chvíle v písni: jak 

výmluvně hovoří tomu, kdo umí esteticky usuzovati, skutečnost, že kdekoli Mácha chce 

napsati píseň ve vlastním smyslu slova, to jest jednotný, statický, v momentu plně zakotvený 

útvar duševně melodický, napodobí ihned obsahově, výrazově, formově i stylově píseň 

lidovou: netvoří, nýbrž patvoří a skládá hotové typické složky básnicko-stylové, nezírá přímo, 

nýbrž obkresluje a klesá tím rázem na spisovatele druhého nebo třetího řádu! Máchovi není 
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přáno, aby se zahloubal plně ve chvíli a aby s ní splynul; aby mu chvíle uzrála v oblažující 

celek, plnost, lad, řád a svět: roztřišťuje mu ji ihned nová chvíle se svým drsným naléhavým 

poselstvím. Jest neustále puzen, zmítán a napínán chladným a mučivým procesem 

dialektickým, který se vyžívá v protikladech, dlouho mimo dosah jeho srdce, a poesie jeho 

jest jen chvilkový most neustále klenutý, ale i neustále rušený nad nepřátelskou a svárlivou 

polaritou všech životních dějů. Na disonanci, to jest na kontrastu dvou následných stavů, jest 

založena nejlepší a nejvlastnější lyrika Máchova, která – a to jest významné – končívá 

pravidelně příkrou antithesí nebo dichotomií nebo aktem zoufalství, jímž touží básník vyplniti 

mučivou propast rozstouplou ve věcech i mezi věcmi, a která podle toho bývá často 

tektonicky tvrdě roubena z holých vět proti sobě vzepřených a prostoupena stručnými 

otázkami, odpověďmi, výkřiky. Otazník, vykřičník, nejednou i znásobený, a pausa, roztínající 

nejednou jako mečovým ostřím verš ve dví, jsou typická interpunkční znaménka Máchova. 

Stačí, uvedu-li zde jen některé z nejvýznamnějších veršů Máchových, aby byla bezesporně 

prokázána jeho duševní methoda koncepční i výrazová. „Dalekáť cesta má – marné volání!!“; 

„Bez konce láska je! – Zklamánať láska má!“; „Hynku! –Viléme!! Jarmilo!!!“; „On nejde! –

 již se nenavrátí!“; „Nikdy – nikde – žádný cíl“; „Sok – otec můj! vrah – jeho syn, On svůdce 

dívky mojí! – Neznámý mně. – Strašný můj čin Pronesl pomstu dvojí“; „Čí vinou kletbu 

nesu? Ne vinou svou! – V života sen Byl jsem já snad jen vyváben, Bych ztrestal jeho vinu?“; 

„Časně i věčně? – věčně – Čas“; „Proč otec můj? – Proč svůdce tvůj? Má kletba –“; „Jak 

světlo – stín se střídá“; „Budoucí čas?! –Zítřejší den?! – „Kdo ví? – Ach žádný neví.“ –; 

„Hluboká noc – temná je noc! – Temnější mně nastává – – – Pryč myšlenko!!“–; „Tam 

žádný – žádný – žádný svit“; „Vše bez konce – tam není chvil“; „Tam žádný – žádný – cíl –“; 

„Bez konce ticho – žádný hlas – Bez konce místo – noc – i čas – – –“; „Duch můj – duch 

můj – a duše má!“; „Jakž byla vyšla – hynou“; „Po tváři slzy – pot a krev; V ústech spí 

šepot – tichý zpěv“; „Po hoře – na níž stojí – háj Mladistvý hučí – smutný stesk“ –; „Pán náš 

zhynul! – zhynuli! – zhynu!!!!“; „Temná noci! jasná noci!“; „Vy hvězdy jasné! – Vy hvězdy 

ve výši!“; „Ach, a jen země bude má!“; „Mrtvo kolem – pustota jen pouhá“; „Chtěl jsem 

kvítí – noc jen slzy měla“; „Šírou zemi kryje slza němá!! – Či ne slza? – snad jen kapky 

rosné!“; „Snové moji, běda – snové byli – Jestoty je všecky zničil den“; „Rámě svoje 

rozestíral jsem – Po ráji – a na prsa horoucí Pouhou, lásky prázdnou tisknu zem“; „Již tam 

došel – nic, tu – sklesne, zajde!“; „Neb kam vzhlédnu, tam mně schází – tvář“; „Můj otec 

neslyší – a matka mi umírá“; „Zde vzejde slunce – chladné jest; Vyvstane kvítí – zvadlý 

květ“ –; „Vidíš hroby? – Mníš, že mrtví spí Beze snů? – Ne! – Jiný svět je baví“; „Tiší 

mrtví? – Ti že znovu žijí? –- Vlastní vůlí svou?“ atd.; „Ó by mohl navždy hrob mne krýti! –

Věčné nic! v tvůj já se vrhu klín“; „Pod pahrbkem – tam je tichý sen“; „Ticho pusté – já jen v 

středu Stojím, slza lpí na hledu, A na srdci – věčný bol“; „V hrobě jak v životě – jen sám!“; 

„Slyš, páže můj! – Darmo volání“; „A proto slyš – ó slyš, pojď spáti“; „Snad že se ve tmách 

budeš smáti Své vlasti vstříc – sen jako sen!“; „Zdaž to Ona –a jen růže dřímá? – Či spí Ona, 

a jen růže květe? – ,Růže květe!‘ Růže jen? – Iduno –“; „Pane, pane! – pane!! zůstaň se 

mnou!! Zůstaň se mnou, neb chce večer býti!!!“; „Sáhnu po ní; – mok ten ústa zrosí; – V 

ducha tma mi sype mrak a mrak! – Hu, jak chladno v noci pusté říši!!“ 

Sama vniterná básnická koncepce Máchova jest tedy skrz naskrz dualistická a protikladně 

pohnutá, a dramaticky kontrastová jest i jeho vnější komposice formová. Tato komposice jest 



i do krajnosti uvolněná ve smyslu vkusu dobového; Mácha byl také synem své doby, která 

ústy svých romantických theoretiků hlásala právo, ano přímo povinnost pro tvůrčího ducha, 

nedbati genrů básnických a jich mezí, nýbrž mísiti je všecky vespolek a budovati i stupňovati 

umělecký účin na jich kontrastech. Friedrich Schlegel psal svému bratru svůj sen příštího 

básnického pokroku synkretismem všech forem a genrů: „Romantická poesie jest všeobecná 

poesie progressivná. Jejím určením jest nejen spojiti znova všecky rozloučené druhy poesie a 

sblížiti poesii s filosofií a rétorikou. Chce a má také hned mísiti, hned slučovati poesii a prózu, 

geniálnost a kritičnost, poesii umělou a poesii přírodní“. 

A ve Francii obdobně Victor Hugo radí k potlačení všech určitých genrů. Genry jsou prý cosi 

časového a umělého a úcta k jejich domnělým hranicím a konvencím jest prý jen historická 

tradice, již chce právě romantism zničiti. V předmluvě k „Ódám a baladám“ r. 1826 píše: 

„Slyšíš denně při literárních výtvorech hovořiti o důstojnosti toho genru, o konvencích genru 

onoho, o mezích toho, o říších onoho; tragedie zakazuje, co román dovoluje; píseň snáší, čeho 

óda nedovoluje atd… Autor této knihy má neštěstí, že ničemu z toho nerozumí. Hledá v tom 

věci a nalézá jen slova; zdá se mu, že, co jest v pravdě krásné a pravdivé, jest krásné a 

pravdivé všude; že, co je dramatické v románě, bude dramatické na scéně; že, co je lyrické 

v kupletu, bude lyrické ve strofě: že konečně a vždycky jediné opravdové rozlišení v dílech 

duchových jest rozlišení dobrého a zlého…“ 

Tvorba Máchova ve své formové komposici mísí klidně živly dramatické, epické i lyrické. 

Románová próza jeho – avšak jen mladší, v „Křivokladě“ a v „Karlově Týně“, ne později v 

„Marince“ a v „Cikánech“ – přechází náhle v přímý dialog dramatický, a to i bez jakéhokoliv 

důvodu vnitřního, na příklad v zcela klidné rozprávce drvoštěpů při práci na počátku 

„Křivokladu“. V „Marince“ a v „Cikánech“ písně a básně a často značného rozsahu jsou 

vkládány do prózy. Novela „Marinka“ má „ouverturou“ znělku a jinou lyrickou báseň 

„intermezzem“ mezi „dějstvím“ prvním a druhým; „finále“ jest zase objemná lyrická báseň. 

Epická exposice „Krkonošské pouti“ jest psána veršem, kdežto vlastní meditace a vise jsou 

podány prózou. Jednotlivé kapitoly „Návratu“ působí jako t. zv. báseň prózou, útvar, který si 

oblíbil romantism, jenž setřel mez mezi prózou a veršem. 

Tvorba Máchova jest tedy vniterně i vnějškově, obsahově i formově rozporná; harmonie, v 

niž jsou rozváděny tyto základní disonance, jest dočasná, chvilková, stále bořená. Mácha byl 

však nejen básník, ale i umělec, to jest duch velkého uvědomění stylového. Co uvádí Sabina z 

jeho rozhovorů o slohu, co sám napsal příspěvkem ke genesi „Máje“, ukazuje nám jej 

umělcem znamenité síly a bystrosti kritické. Jaká správná sebeanalysa jest v tom, pojímá-li a 

cítí-li děj „Máje“ jako cosi zcela podružného; jaké perspektivy na vlastní jeho tvorbu otevírá 

jeho poznámka Sabinovi, v niž zmiňuje se o tom i onom novějším spise, „jehož pravá cena a 

pravý půvab jedině na mluvě se zakládá“,
37

 nebo jiná zmínka o písni „Ha, ty naše slunce“, jež 

prý působila v něj „ne pouze tím, co v ní leží, ale mnohem více tím, co ve mně probudila a 

vždy znovu probuzuje“! V těchto jemných kritických nápovědích jsou zřejmě ukryty postuláty 

stylu hudebně-sugestivného, tak, jak jej vytvořil a předal odkazem moderní české poesii 

Mácha sám. 
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  - Spisy Sabinova vydání II, 494. 



Máchovi bylo třeba media, v němž by smířil kontrasty a rozpory svého nitra a utišil odboj 

svého ducha, a mediem tím byla mu hudba slovná a větná, právě jako velikým romantickým 

prosatérům francouzským, Rousseauovi, Bernardinovi de Saint-Pierre, Chateaubriandovi, 

Flaubertovi; a jako tito tvůrcové a obroditelé krásné prózy francouzské tvoří i Mácha – a 

právě především ve své románové a povídkové próze – a často s odvahou až šíleně výbojnou 

hudebně samostatný a svéprávný obraz, který má svou absolutní uměleckou pravdu mimo 

vnějškový svět a život, mimo všecku pravděpodobnost empirickou. Nepopisuje věrně přírody, 

nevystihuje skutečnosti, nýbrž vytváří ji znova po zákonech a methodou nové slovné 

harmonie inversemi slovoslednými, skladem zvuků, kombinacemi caesur, tkání aliterací; 

vnější děje a vnější skutečnost transponuje velmi složitým a výbojným uměním slovné 

obrazivosti hudební v nezávislé, karakteristicky krásné a bohaté útvary, které žijí pro sebe a v 

sobě samostatným životem umělecké stylovosti. 

 

3. 

Stylově obrazivý mechanism Máchův, jeho síla, jemnost a ráz, nebyly posud skoro 

předmětem kritického šetření a rozboru; a přece, lze-li odkud získati pohledů do privatissima 

básníkovy duše, tož jen odtud; a lze-li kde pozorovati básníkovu sílu tvůrčí při díle, tož jen 

zde. Pouze Arne Novák zkoumal podrobně ve IV. kapitole své „Máchovy Krkonošské pouti“ 

básnický výraz Máchův, předem v této „Pouti“ a v „Máji“, pokud vyjádřil světelné a barevné 

cítění básníkovo a srovnal jej po této stránce s výrazem Byronovým v „Giauru“, „Korsaru“, 

„Larovi“, „Parisině“, „Vězni Chillonském“ a v „Hebrejských melodiích“ a dospěl k cennému 

resultátu, že „Mácha byl v období ,Mnicha‘ a částečně ještě při koncepci ‚Máje‘ byronistou 

nejen fantasií a náladou, nýbrž i zrakem“, avšak „když byl překonal Byrona v podstatných 

věcech, přestal mu podléhati i v oblasti optické:‚Máj‘ značí již statečný krok k básnickému 

osamostatnění i po této stránce“.
38

 Arne Novák přirozeně ke svému účelu obmezil se skoro 

jen na šetření přídavného a podstatného jména a jejich stylového skladu u Máchy – ale to jsou 

spíše statické složky básníkova výrazu; kdo rozšíří analysu výrazu Máchova i na jiné stránky 

a upře svůj zřetel hlavně ke slovesu máchovskému, dojde již v „Máji“ samém k výsledku pro 

Máchu ještě příznivějšímu; a tento příznivý soud o vnitřním máchovském svérázu a o vnitřní 

máchovské původnosti vzroste nesmírně ještě tomu, kdo v odhad svůj zabéře celé dílo 

Máchovo, i jeho dílo prózové a právě je. 

Byron ne nadarmo celý život, od počátků své dráhy básnické do jejího sklonu, bránil poesie 

klasické a předem jejího velmistra, Popea, proti novotářům; nejprve ve své literární satiře 

„English Bards and Scotch Reviewers“ (1808), pak ve svých listech Mr. Murrayovi, posléze 

ve své polemice s Bowlesem, „Letter to***, on the Rev. W. L. Bowles‘ Strictures on the Life 

and Writings of Pope, Ravenna, February 7th, 1821“ nedlouho před svou smrtí. Byron vidí 

kriterion básnické tvorby jako klasikové ve vkusu a klade Popea po všech stránkách tvorby 

básnické nekonečně nad sebe i všecky své vrstevníky nejen stylem, ale i rázem jeho 

obraznosti. „Pokud týče se poesie vůbec,“ píše Murrayovi 15. září 1817, „jsem přesvědčen, 

čím více o tom přemýšlím, že on (Moore) a my všichni – Scott, Southey, Wordsworth, Moore, 
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  - Máchova „krkonošská pouť“. Rozbírá Arne Novák. Separát z „Listů filologických“ 1911. Stran 24. 



Campbell, já – bloudíme jeden jako druhý; že jsme oddáni špatné revolucionářské básnické 

nauce nebo špatným revolucionářským naukám, které nestojí samy o sobě za čerta… Vzal 

jsem básně Mooreovy, své a několika jiných, četl jsem je znova stránku vedle stránky s verši 

Popeovými a byl jsem opravdu udiven (neměl jsem ovšem být) a pokořen nesmírnou 

vzdáleností co do myšlenky, harmonie, účinnosti, ano i obraznosti, vášně a invence, jež dělí 

mužíčka z doby královny Anny od nás ostatních spisovatelů Pozdního Císařství. Spolehněte 

na mne, jest to na jedné straně celý Horác, na druhé straně celý Claudian v naší skupině; a 

kdybych mohl začíti znova, přetvořil bych se podle toho.“ Byronovi Pope jest „řecký chrám 

nejčistší architektury“; co postavili vedle něho vrstevníci Byronovi, jest jen mešita“; 

nespokojuji prý se však jen pitvorností své stavby, „jest jim třeba zničiti ještě antický 

památník dokonalé krásy, který předcházel před nimi a který přikrývá navždy hanbou je i díla 

jejich“. Byronovi nové živly, které vnášejí romantikové v poesii, popis, exotism, obraznost, 

invence, realism jsou cosi snadného a předmětně hrubého; vrcholem poesie jest a bude prý 

vždycky poesie rozumově–mravní, jak ji pojímal a tvořil Pope. Mnoho hluku tropí prý „denní 

móda s obrazností a invencí“ a přece jsou to prý „nejvšednější vlastnosti“: „irský sedlák, 

vstoupí-li mu do hlavy trochu whisky, naobrazní a natvoří toho víc, než třeba k výrobě básně 

moderní“. Odpor Byronův k vrstevnické moderní, romantické poesii anglické jest příznačný; 

Byron mluví zde bezděky pro domo. Byron nebyl a není tím velkým básnickým tvůrcem 

a novotářem, kterým jej dlouho pokládali na pevnině evropské; Wordsworth, Keats – ten 

Keats, který jedenadvacetiletý r. 1816 v básni „Sleep and Poetry“
39

 složil otevřené vyznání 

víry romantické a útočil prudce na klasiky, „kteří prý houpali se na dřevěném koni 

a domnívali se, že to je Pegas“ – a Coleridge jsou nejen větší básníci a umělci slovesní, lidé 

hluboké vnitřní melodie, ale i ztělesnitelé nových způsobů cítění a vnímání básnického; Byron 

vedle nich jest v mnohém směru „vieux jeu“, představitel úzkého, starého, ironicky-

racionálného světa a nejlepší tam, kde se mu otevřeně přiblížil a oddal. Básnický výraz 

Byronův jest mnohem méně revoluční, než se do nedávna vědělo a věřilo na pevnině 

evropské. Byron jest naopak tradičník v tom, co jest rozhodné pro tvorbu básnickou: v 

methodě své obrazivosti slovné, ve vnitřním mechanismu své výrazovosti. Zejména sloveso, 

které u romantiků vře energií a nese celý výboj citový, klenouc se nad sváry nitra a nad 

protiklady stavů či dějů a spájejíc často násilně v jeden svazek živly odbojné a vzpurné, bývá 

u Byrona abstraktně klidné a všeobecné. Již v „Máji“ jest vnitřní napětí i názornost slovesa 

větší než v básních Byronových, které bývají kladeny mu za vzor. V Byronovi nenalezl jsem 

příkladu Máchovu obrazu z počátku „Máje“: „Dál blyštil bledý dvorů stín, Jenž k sobě šly 

vždy blíž a blíž, jak v objetí by níž a níž Se vinuly v soumraku klín“; ani té stručné energie, 

jaká napíná sloveso o něco dále: „Vře plnou – V čas lásky – láskou každý tvor“. Byron mluví 

sice o lásce Giaurově jako o lásce žhavé jako „lávy proud, jenž vře v plamenné hrudi 

Etnině“ – but mine was like the lava-flood that boils in Aetna’s breast of flame – ale 

vyslovuje to nepřímo, perifrází, tímto karakteristicky klasickým procesem zeslabujícím, 

zmírňujícím a prostředkujícím. V Byronovi není také personifikace tak živé, jaká jest v tomto 

verši „Májovém“: „Sloup sloupu kolem rameno si podává temnotou noční“, ani obrazu tak 

smělého, jako praví-li Mácha: „Po měsíce tváří jak mračna jdou, Zahalil v ně vězeň duši 
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svou“. (Aktivitu máchovského slovesa jest možno zde velmi dobře změřit: ne mračna zahalila 

duši vězňovu, nýbrž: vězeň zahalil duši svou ve mračna!) Nevšední personifikační energii a 

názorovou útočnost má také jiný obraz z II. zpěvu: „Přistoupí strážce, a lampy zář Před samou 

vězně vstoupí tvář“; ne: padne – nýbrž vstoupí jako živá, pohybující se bytost! A hned za tím: 

„Oko spočívá nehnuté Jak v neskončenost napnuté“ – i toto „napnuté“ jest mnohem 

energičtější a úsilnější vniterně než by bylo konvenčnější „pohroužené“. V III. zpěvu 

překrásným dokladem této obrazivé a výrazové energie slovesné u Máchy jest tento passus: 

„A větru ranního – co zpěvu – libé vání Tam v dolu zeleném roznáší bílý květ, Tam řídí nad 

lesy divokých husí let, Tam zase po horách mladistvé stromky sklání“. Jakým bohatstvím 

funkcí jest tu přímo obtížena činnost větru a jak odvážný jest intelektualism třetího verše, jenž 

se přenáší suverénně přes všecku pravděpodobnost! A v témže zpěvu: „Tam v modré dálce 

skály lom Kvetoucí břeh jezera tíží“ – ne skály lom zdvihá se nebo trčí nebo se sklání nad 

břehem jezerným, ne: nýbrž tíží jej! A v Intermezzu II. stejná energičnost slovesná: „Stojí 

hory proti sobě, z jedné k druhé mrak přepnutý Je co temný strop klenutý, Jednu k druhé 

pevně víže“. Nestačí básníku obraz přepínajícího klenutého stropu; situaci dokresluje ještě 

přímým slovesem krajní násilné aktivnosti! K této výbojnosti slovesné nenalezl jsem u 

Byrona obdoby, která by mohla býti Máchovi vzorem, alespoň ne v té části jeho díla, kterou 

znal. 

A v soudě tomto utvrdíš se, čteš-li pozorně prózu Máchovu, v níž neměl přímých vzorů a 

nejméně výrazových. V „Křivokladu“ nad skalnatou pěšinou „vlálo husté lískové křoví“ 

(Spisy I. 6). Tamže (str. 16) čte se: „co zatím naproti němu kat se podobal, jakoby hluboko 

kleslý toužil z nehodných jeho okoličností vytonouti navrch, k žádané vyvýšenosti“. Ne: 

probrati se, vydrati se, ani ne vyplynouti – nýbrž vytonouti – jaká energie zoufalství jest v 

tomto slovese a jak zároveň ukryto v něm, že snaha katova jest marná: vy tonutí napovídá 

utonulce! Na str. 46: „požár ohnivý dmul se daleko za ním“ a „černé prosté vlasy jeho syčely 

ve větru horkém“. Jinde „hrůzný úsměch katův“ jest „jako přimrzlý v bledém obličeji“ (str. 

54).
2
 V „Cikánech“ na str. 101 „v rozplakaném jitru chladná mlha doléhá (ne zachycuje se 

nebo věsí se) na skalnatá prsa strání“; na str. 142 „papršlek bílého dne zavíval (ne: vpadal) 

škubnou v jeskyni“; na str. 163 „mračno se valilo nakvap od západu a co padající nebe (ne: co 

nížící se nebo klesající) blížilo se k žíznivé zemi“, na str. 230: „ani v nejtišší šepot 

nerozplouly se myšlenky jeho“ – myšlenky rozplouly se v šepot: kdo vyanalysuje jemnost i 

čarovnou krásu a zároveň smělost tohoto obrazu, kdo povšimne si zde mistrného užití 

slovesného modu? Aby bylo možno uvědomiti si tvůrčí obrazivou a výrazovou práci 

zavinutou do tohoto obrazu, kolika analytických vět bude třeba! Asi těchto: Myšlenky 

nevyslovené, toť jsou ticho duše podobné tichu hladiny vodní nebo vrstvy vzduchové; vzruší-

li se hladina vodní nebo oblast vzduchová pohybem plynulým, rozpluje se ve vlny: tak 

zrušené ticho duše v myšlenkách zajaté přechází v šepot. A jaký pathos energie i v odstínech 

nejjemnějších jako zde! Na str. 241 v „Karlově Týně“: „jasně měsícem osvětlená okna 

modravě doutnaly“. A na str. 242 praví jinoch se shakespearovsky složitou stručností k starci: 

„Děsíš krev z obličeje samotného poutníka“. Jaký pathos energie! Nebásník potřeboval by 

dvakrát tolika slov, aby abstraktně rozumově vypověděl, co zde bleskově vyryl a jako v 

hieroglyf svinul Mácha; asi těchto: „Děsíš poutníka, až krev z tváře jeho vyplašena odtéká a 

hrne se k srdci“. Na konci „Cikánů“ dlouhá silnice „v dálce – co zavřená řeka – v temné padá 



hory“, v „Klášteře sázavském“ na str. 273 taktéž „zarostlá pěšina“… „do dalekých –

 nepřehledných padala lesů“ a tam – že na str. 278 mluví se o „obrazu zvířetnice, která 

z temnomodrého shlížejíc nebe, ustavičně před člunem plouti se zdála“. Zase ta aktivnost, ta 

energie slovesná i při úkazech nejpokojnějších a nejduchovějších! Jiný básník řekl by prostě, 

že zvířetnice zrcadlila se nebo mihotala se na vodní hladině před člunem. Do téže kategorie 

optického ilusionismu vysloveného s velikou energií slovesnou dá se zařaditi i kouzelně 

krásný a vzdušně smělý postřeh z „Karlova Týna“ (str. 241): „lehký obláček měsícem politý 

rozrážel se o nejvyšší věž (vyšehradskou), jejížto dlouhý stín se rozložil přes řeku po vybledlé 

půdě“. 

Jan Voborník ve své monografii o Máchovi napsal: „Zvláštní je Máchova jednoduchost 

prostředků a prostota slohu i slovníku. Odkud to? Proč není výmluvnost jeho nádherná a 

bohatá?“ Tvrzení to jest pravdě co nejvíce vzdálené a znemožňuje úplně pochopení tvůrčí a 

obrazivě slohové činnosti Máchovy. Sloh Máchův jest pravý opak toho, co lze nazvati 

prostým; sloh Máchův nejen že je složitý, jest namnoze přímo sám sobě účelem. A výrazové 

prostředky jeho nejsou také přirozené nebo „jednoduché“, nýbrž jsou soustavně umělé a 

složité, ano i násilné, jak tomu bývá u každého velikého tvůrce slovesného. 

Při pečlivé četbě krásné prózy Máchovy upozorní na sebe záhy tato skutečnost: mezi větami o 

pravidelném českém slovosledě vyskytují se náhle věty o slovosledě velmi umělém, ano 

násilném, které odlišují se příkře od svého okolí a strmí nad ně jako uzavřené světy pro sebe, 

jako umělé útvary, žijící svým vlastním životem a po svých vlastních zákonech. Kam až jde 

strojenost a umělost Máchova slovosledu, jakých inversí se dopouští, toho stůj zde příklad 

zvláště výrazný. Na 15. stránce „Křivokladu“ čte se věta: „Krvavým, ty lidomorno, 

náhrobkem jsi bezvůle mojím důkazům!“ Věta působí jako rebus a jest třeba dosti duševní 

námahy, aby ji čtenář pochopil. Král v monologu hraje si antinomií své situace: jest králem i 

vězněm zároveň! Jest tedy nyní bezvolným! Ale měl kdy vůli? Opravdu svobodnou vůli? Má 

ji král? Má ji člověk vůbec? Ne! I rozsudky, jež vynesl jako král, byly bezvolné. A oběti, jež 

dal uvrhnouti do lidomorny, jsou tedy důkazem bezvůle jeho. A těmto důkazům bezvůle jeho 

(– lidem zahynulým v lidomorně) jest lidomorna krvavým náhrobkem. Obraz jest zřejmě 

násilný, složitý a zavilý, ale také mohutný a nikterak osamocený v Máchovi.  

Mácha v próze dospěl k ryze a pojmově romantické tvorbě obrazu pro obraz, k nádherné a 

bohaté výmluvnosti, která se opíjí sama sebou a vytváří si po vlastních zákonech světy krásy 

imaginárně. V Máchově próze rozpoutává se „šílenství metafory“, jako se rozpoutalo ve 

velikých prosatérech francouzských, v Chateaubriandovi a Flaubertovi; vznikají v ní obrazy 

složitých a vzdálených zrakových, sluchových, citových i myšlenkových asociací, paralel a 

obdob, destiláty z destilátů skutečnosti, vyvolané ne proto, aby byla ozřejměna a přiblížena 

čtenáři nějaká skutečnost lidská nebo přírodní, nýbrž pro samu hašišovou rozkoš halucinace, 

pro kouzelné a opojné, karakteristicky krásné útvary rytmické a melodické, pro jiskřivou a 

dráždivou liru sensaci slovných; vznikají obrazy, při nichž postřeh skutečnosti nebývá ničím 

než východiskem samostatné a svéúčelné síly imaginační a výrazové, narážkou, která otřese, 

rozechvěje a uvede v první pohyb složitý a nesmírně jemně zharmonisovaný aparát duševní, 

rozehrávající se pak již ve hru zcela samoúčelnou a svéprávnou. Podrobný rozbor 

nejvýznačnějších obrazů Máchových potvrdí ti tento zákon.V „Křivokladě“ na str. 8 čte se 



tento krásný obraz: „Klopot koní po skalnaté půdě rozléhal se dolem. V tom slyšeti řinkot za 

předními jezdci. Ohlídnou se tito i Stivín, a právě, jakoby bělavý paprslek, letělo něco přes 

zábradlí v hlubinu mezi vrcholky jedlí a zmizelo v husté tmě“. Tento mihotavý duchově-

optický obraz stupňuje tajemné kouzlo scény. A přece, co se stalo? Tento letící „bělavý 

paprslek“ není nikdo jiný než kolohnát Honza Nebojímse, kterého svrhl král s koně do 

propasti. Jak daleko jest od skutečnosti k této kouzelné metafoře! A jak samostatným životem 

žije! Neboť není nijakého spříznění mezi letícím bělavým paprskem a pacholkem, padajícím 

do propasti, než nejvšeobecnější děj pohybu! A metafora neozřejmuje nikterak skutkového 

děje, o který tu jde, to jest pádu člověkova do propasti. Na téže stránce: „Nebylo však ničehož 

k spatření, leč jednotlivá vysoko strmící štíhlá věž nad hustou mlhu co osamělé skalisko z 

vlnícího se moře“. Ani tento obraz nemá účelem poučení čtenářova. Věž nořící se z mlhy jest 

nám jev mnohem bližší a srozumitelnější než exotický mořský obraz, který jej chce vysvětliti. 

Na str. 9: „Začervenalé její (roz. lidomorny) kamení a mlhou ztemnělá ranní záře činila, že 

krůpěje krve na ní vyvstávati se zdály, a vlnící se mlha působila, jako by se věž pověstná u 

výparu ranním potácela a duchové zde zavražděných jako by obletovali zapomenutý svůj 

hrob“. Obraz zase daleký skutečnosti, tvořený jen pro slovný pathos. Strana 23: „Strašný 

tento výjev na tváři jeho byl co vývrh a zbouření sopky doutnající, po kterémžto hluboké a 

tajemné na obličej jeho se navrátilo ticho. – Nejisté však a blízké zbouření předpovídající 

usmání na každý večer v pohledu jeho doutnalo, jako kdy hluboké lazurové moře 

v nepokojných se plíží dřímotách“. Není nejmenší pochyby o tom, že tato vzdálená, vznešeně 

tajemná přirovnání z činnosti sopečné a mořské neosvítí a nepřiblíží nikterak čtenáři dějů 

duševních, které prožíval kat. Strana 41: „Chaloupky, za nimiž jasně ranní záře doutnala, 

roztroušené po východních kopcích, tvořily před zlatou branou jitra ostré černé stíny, jako by 

přístrachy stály na stráži prchající noci“. Krásný obraz jest zase ryze verbálný. Item: „A ty 

lesíky na jejich vrcholcích (na vrcholcích hor), co zatím ostatní jich díl holý jest, činí je 

podobny nevěstě pod věncem plačící“. (Str. 42.) Strana 46: „Dlouhým skokem cválal černý 

jeho kůň s nově nabytou bujností; červený plášť v parném papršlku poledního slunce co požár 

ohnivý dmul se daleko za ním, a černé prosté vlasy jeho syčely ve větru horkém, který tamto 

za vzdálenými horami jednotlivé přenášeje obláčky, zachvíval zde stíny dubů po obou 

stranách silnice“. Obraz pro psychický mechanism Máchův svrchované významný a poučný. 

Básník vychází z přejemnělého, ale správného postřehu zrakového, hodného Delacroix: 

dojem, jaký působí červený plášť jezdce uhánějícího v parném letním slunci; ale postřeh tento 

jest jen východiskem vlastní obrazivě-stylové tvorby: básník zachytí se představy ohnivého 

požáru, a ta zavede nebo lépe zanese jej ihned v čirou neskutečnost; požár vyvolá v něm 

syčící vlas, cosi, co jest jako fakt úplně nemožné. A povšimni si, jak mistrně jest celá věta 

instrumentována! Všimni si aliterujících p: plášť v parném papršlku poledního slunce co 

požár ohnivý, všimni si dále, jak nereálnou představu hořících vlasů nesou s: prosté vlasy jeho 

syčely. A jak vůbec absolutní zvuková krása ovládá a určuje celý děj a všecky představy, z 

nichž jest složen a snesen! Strana 64: „ostatní tvorové v pozdálí jeho stojí co polozapadlé, 

polouhaslé plamínky, až posléze v bezsnivém sny jeho pohynou spaní“. Jaká melancholická 

melodie, jaký jemný, rafinovaný rytmus, jaká smyslná instrumentace tohoto obrazu, který 

však nepřispívá nijak k zjasnění situace. Item na téže stránce: „Nad Hiršperkem hustý se dmul 

kouř, až pojednou rozevřev se, vyhlížel co obruba temná jasně krásného obrazu; neb za 

rozpuklinou jeho stál zdrcený hrad Jestřábí co loď mořská, v pestrých barvách oblé duhy jako 



za  barevným závojem“ – popis zase ryze pitoreskní. Strana 65: „Tak sestupují knížata v stáří 

šedém s trůnů zlatoskvoucích, aby, sotva navráceni životu, zemřeli v náruči lásky mezi lidem 

svým“. A celý tento nádherně výmluvný a majestátný obraz jest utkán proto, aby ilustroval 

děj tak prostinký a samozřejmý jako jest pád nažloutlého lístku stromového snášeného větrem 

s hory do údolí! Strana 66: „Zhlédnu vzhůru: velká věž stála co přístrach noční nad námi, 

ostatní zříceniny byly co rozprostřený její plášť“. Popis zase zcela verbálný jako popis 

souchotivé Marinky na str. 83; „bílý její šat byl co stinný oděv ducha, co sněhobílá zář, a 

černé vlasy její co temná mlha na vrcholku sněžných kopců“. „Čirou tmou opět rozestírati 

budu rámě svá za nicotnými postavami a přeludy svých snů, až chápajícího se osamotnělého 

stromu mne v noc zavítá koruna jeho opět slzami ledovými probudí ze snů horoucích v 

opravdovost strastnou, až vlastní vřelé slzy moje v led ustydnou a sny moje pohynou ve 

věčném bezesném spaní“ (str. 91) – obraz překrásně koncipovaný, ale velmi uměle větvený a 

složitě stylisovaný, velmi vzdálený jakékoli „jednoduchosti“ a prostoty. Popisuje-li se 

a karakterisuje-li se jinošský poutník na Krkonoších tím, že „celá jeho postava zdála se v 

soumraku večerním býti od pustých skal obráženým ohlasem písně: ‚Znáš-li tu zem, kde 

citrýnový květ atd.‘; praví-li se v „Krkonošské pouti“ o osněžených čelech horských politých 

září měsíčnou, že „z temné noci strměly co zsinalé hlavy mrtvých králů korunované 

stříbrnými vínky“ a v téže básni, přirovnává-li se obruba modrošerých hor k „vlnám nočního 

moře“, jsou to všecky karakteristiky, popisy a přirovnání ryze melodické a ne názorové. Totéž 

platí o proslulých krajinných lícních a popisech v „Cikánech“. Praví-li se tu (na str. 101): „Na 

něco širším přístřeší se chvěje mladá bříza, a přiléhajíc k špičaté nevysoké střeše, od ní na dol 

se kloní co jednotlivé péro za kloboukem loupežníka“, a jinde (str. 107) o novém měsíci, že 

„právě nad starou věží visel co stříbrná lampa v oblakové síni“, a hned zas, že „na věži 

pohrávala bledá bříza v jeho světle mladým listím co mrtvými jiskrami nad zříceninami 

zbledlými“, a hned za tím, že „nad skalnatými stupni protější stráně ležel tichý paprsek měsíce 

co smutné zapomenutí nade zpustlým městem“ a že „husté křoví se kolébalo v pustých ulicích 

jako lehkým větrem, šepotajíc jako umírající hlas muezzina s minaretů, zovoucího k 

modlitbám zesnulých pravověrců, a štíhlé kameny, strmící co vížky nad sesutiny 

východokrajního města, stkvěly se co stříbrné báně v bledém zásvitu“ – jsou to všecko popisy 

ryze imaginární, které jsou jen záminkou k samoúčelným hrám obraznosti, toužící vznésti se 

co nejvýše nad hmotnou skutečnost předmětnou.  

Methodu, jakou fungovala tato obrazivě stylová a výrazová síla Máchova, jasně osvětlují jiné 

dva obrazy; zde jest možno sledovati, jak obraz máchovský vyrůstá často ze semene postřehu 

smyslového, ale vystřeluje z něho ihned horečným letem a přerůstá pak do oblasti čiré 

imaginace neskutečné nebo lépe nadskutečné. „Samoten teď sedím při dohořívajícím ohni, 

dopisuje tento strastiplný list; kolem mne spí druhové moji, nade mnou tuhnou hvězdy 

ubledlé“ (strana 227). Základem obrazu jest barevný postřeh zrakový: bledé hvězdy; ten 

personifikací básnickou přenáší se rychle do sféry citově-duševní: hvězdy ubledlé v témže 

smyslu, v jakém jest tvář ubledlá, patrně strázní nějakou, nepříjemným pocitem tělesným 

zimou, mrazem; a odtud vynořuje se již básníkovi celý děj mrznutí: tuhnutí. A stejnou genesi 

vysleduješ v následujícím obraze: „Jako zeď hřbitovní stály hradby bílé a za nimi temné 

stavení co náhrobek zapomenutého reka, na němž jasně měsícem osvícená okna modravě 

doutnaly co žertvy zapálené po něm tajemnými duchy“ (str. 241). Východiskem tohoto 



složitého obrazu jest dvojí postřeh smyslový: okna v měsíčné záři, zdá se básníkovi, 

„modravě doutnají“ a hradby připomínají mu svou podobou zeď hřbitovní; odtud však motiv 

hřbitovní přerůstá již bleskurychle do sféry čiré a ryzí imaginace, nevázané jakoukoli snahou 

po pravdivosti nebo pravděpodobnosti: jiné temné stavení jest hned „náhrobkem“ a sice 

náhrobkem jakéhosi mythického „zapomenutého reka“ a tímto novým směrem řítí se hned 

bezuzdná obraznost a navazujíc na postřeh doutnajícího odlesku měsíčného, proměňuje jej 

ihned v skutečný žár a oheň a ve smyslu mythické a heroické poesie pohřební přímo v žertvu 

zažehlou „tajemnými duchy“. Jak zvukové a hudebněharmonické zřetele jsou v této tvorbě 

prius a jak určují a řídí logiku obrazu a výběr představ, dá se přímo hmatati v tomto passu z 

„Kláštera sázavského“ (str. 276): „jasně již sem tam míhaly se hvězdy po hlubokém 

modrošerém nebi a plačící paprsek jejich poletoval po dalekých lesích i po nízkém hustém 

křoví pobřežních strání“. Druhé věty a zejména jejího smělého obrazu „plačícího paprsku“, 

jistě plných melodického a melancholického kouzla, ale zcela irreálné hodnoty 

pozorovatelské a zkušenostní, sotva by se byl autor odvážil, kdyby mu nebyla zatanula na 

mysli bohatá aliterace na p založená, která nese tento celý slovesný útvar, vyjímá jej z běžné 

realistické pravděpodobnosti a vynáší jej přímo v oblast absolutní krásy umělé.  

Jak naprostá jest svéprávnost a svézákonnost této imaginace, vidíš nejen ze složitosti a 

rozvětvenosti obrazů Máchových, nýbrž i z toho, že nejednou způsobem stejně smělým, jako 

jemným mísí metaforicky a harmonisují spolu dvojí oblast psychickou. Tak oblast zrakovou s 

oblastí sluchovou resp. cítivě-hmatovou v obrazech jeho: „Již bylo jasné jitro, a papršlek 

bílého dne zavíval škulinou v jeskyni“ (str. 142) – zavíval jako vítr – nebo „Hluboko 

zahrabané srdce obklopilo hluboké ticho, a hluboké ticho sídlilo na umírajícím papršlku 

slunce nade říší smutku“ (str. 229) nebo v citovaném již obraze „plačící paprsek jejich 

[hvězd] poletoval po dalekých lesích“; nebo oblast duševních dějů s oblastí nejměkčího a 

nejmelodičtějšího pohybu v nejlehčím mediu hmotném, vzdušném nebo vodním, tak 

v čarokrásném obraze také již citovaném a analysovaném: „Ústa jeho se nepohnula; ani v 

nejtišší šepot nerozplouly se myšlenky jeho“.  

Tato absolutní síla imaginační jest nejvlastnější statek Máchův; k těmto ryzím hudebně-

harmonickým obrazům nenalezl Mácha vzoru ani v Byronovi, ani ve Walteru Scottovi, ani v 

několika prostředních románech polských, které snad náhodou četl, neboť obrazů obdobných 

nebo podobných v nich není. Jest třeba čísti až pozdního Chateaubrianda a hlavně Flauberta, 

abys se setkal s tímto rázem imaginace slovně-výrazové; až v „Salammbô“ a ještě více v 

„Citové výchově“ nalezneš tutéž magii hudebního slova, tutéž soustředěnost výrazu rytmicky 

sepjatého jako zaklínadlo, totéž spojení mathematické přesnosti a určitosti s hudební 

zamlžeností a teskností, touž churavou touhu, vysloviti nevyslovitelné a zavříti v slovo 

poselství nadhmotné a nadskutečné, touž hašišovou rozkoš halucinační, totéž kouzlo 

odhmotnění; jen u Flauberta nalezneš podobné obrazy „ultra fialové“, zahrané ne již na 

strunách vzdušných, nýbrž přímo etherných.  

Próza Máchova není doceněna posud. Vidím a cítím všecky její nedostatky, osoby 

konstruované z protikladů, osudovost abstraktní a vnějškovou místo konkrétně psychologické, 

nestylovost, která klade pitvornost a komičnost nezprostředkovaně vedle krásy a tragiky – ale 

i tak a přes všecko: jsou to zlomky nádherné kyklopské stavby, a celejší a srovnanější budovy 



pozdějších českých děl prózových stěží dosahují jejich mohutností a jejich monumentálního 

pathosu. Básnické úkoly, které si tu kladl Mácha, byly v jeho věku a v jeho době opravdu 

nadlidské: postaviti vedle sebe dva roztříštěné titany a každého jinak zmrzačeného, Václava 

a kata, povahy založené k věcem největším a zrazené vnitřně i vnějškově nebo zbásniti 

tragedii muže, jenž provinil se tak těžce na svém synovi a třech ženách jako Valdemar 

Lomnický z Bořku v „Cikánech“, nebo posléze vztýčiti amazonku trpící zhrzenou láskou a 

žárlivostí jako jest Johanna v „Karlově Týně“, to jsou koncepce, o nichž se ani nesnilo 

českým vrstevníkům Máchovým, koncepce, které volaly po Kleistovi nebo po Dostojevském. 

Zde musil roztříštiti se Mácha, zde musil podlehnouti – a sláva jeho jest v tom, že podlehl tak 

čestně, mužně a velce, jak právě podlehl. Zde musil ztroskotati se na vnějškové dialektice, zde 

nemohl dosáhnouti ani toho chvilkového a dočasného smíru, jehož dostoupil ve svých 

verších: tak hluboce rozeklané stály zde proti sobě spory vnější i vnitřní, tak temná a bezedná 

zela mezi nimi propast.  

A významné jest, že právě zde, kde byl svár živlů vnitřních i vnějších největší, projevila se tak 

mocně Máchova absolutní síla imaginační, jeho obrazivost slovně výrazová, ryze básnický 

a umělecký dar jeho harmonisace slovné a větné. V jeho veršovaném díle převládá živel 

rytmickotektonický, v próze naopak živel melodický nebo lépe harmonisační, živel, který 

nazvati dekoračním bylo by hrubým omylem a zneuznáním jeho rázu a jeho skladby, živel, 

který jest právě tak podstatnou a bytostnou složkou dualisticky tvůrčí duše Máchovy, jako 

živel rytmickotektonický, druhým, stejně nutným a stejně oprávněným křídlem tohoto Ariela 

bouří zmítaného a bičovaného a ubíjejícího se o skaliska temné české soutěsky. Pravím: ve 

veršovaném díle Máchově převládá život rytmickotektonický; tím nepravím tedy, že jest 

vyloučen z něho živel harmonisační; nikoliv, i jej nalezneš v něm, ale náleží mu místo 

podružné. Jako příklad tohoto absolutně imaginačního ducha ve verši Máchově, ducha, který 

vytváří obrazy samoúčelné, umělecky pravdivé a platné mimo vnějškový svět, jenž podává k 

nim jen záminku nebo první náhodnou narážku, cituji známou překrásnou apostrofu plujících 

oblaků ze třetího zpěvu „Máje“: „Vy, jenž dalekosáhlým během svým, Co ramenem 

tajemným zemi objímáte, Vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, Vy truchlená, jenž 

rozsmutnivše sebe, V tiché se slzy celí rozplýváte, Vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy 

plynete v dlouhém dálném běhu, I tam, kde svého naleznete břehu, Tam na své pouti 

pozdravujte zemí“. To jest obraz harmonisované a instrumentované hudby slovné, obraz téhož 

absolutního irreálného rázu jako byly obrazy, které jsem citoval a vybíral z románové a 

povídkové prózy Máchovy; obraz, v němž nevystihuje se jev skutečného světa postupem 

logicko-analytickým, ani nepostřehuje se zrakově nebo jinak smyslově, nýbrž v němž podává 

se za něj hudebně-harmonická rovnomocnina, samostatný symbolický útvar větný, jenž 

vytváří skutečnost znova po svých vnitřních zákonech ze samé látky slovné.  

A ovšem více versa i v prózovém díle Máchově žije a tvoří živel rytmickotektonický, ale není 

karakteristický pro tuto část tvorby Máchovy, poněvadž sám nedosahuje ani jejího 

vnějškového sjednocení a zcelení; tímto jednotícím mediem jest zde imaginace slovná, umění 

absolutního hudebně harmonického obrazu. Ono klene prchavé a vzdušné mosty duhové nad 

propastmi, jež nebylo možno přepnouti jinou klenbou pevnější; ono jednotí na chvíle 

v blaženém nezemském opojení hašišovém žalostný a mračný „rozbroj světů“; ono vyvažuje 



svým duchovým kouzlem tíhu vášní, hmoty, tmy a zoufání. A jako Flaubertova síla imaginace 

slovně výrazové projevila se nejceleji a nejvítězněji v „Citové výchově“, v tomto díle o o 

sujetu měšťácky kalném a všedně trudném a pustém, v němž nejhlubší byl rozpor mezi 

básníkem a umělcem, ideálem a skutečností, látkou a stylem, stejně a po témž paradoxním 

zákoně kontrastovém Máchova absolutně tvůrčí obraznost verbálná hýří nejvíce v 

„Křivokladě“, v „Cikánech“ a v několika zlomcích prózových, v nichž s největší naléhavostí a 

mučivostí nakupily se na sebe a vklínily se v sebe nevykoupené rozpory vnější i vnitřní. 

 Básnické dílo Máchovo jest tedy prostoupeno celé dualismem sporů a protiv, dialektikou 

vnější i vnitřní, koncepce i stylu, látky i výrazu. Dualism tento odkázal k harmonisaci vyšší a 

vyšší, jemnější a jemnější a vroucnější a vroucnější Mácha svým nástupcům a dědicům, svým 

„učencům“, jak praví ve své sebevědomé apostrofě domácích sudičů: „Aniž křičte, že vám 

stavbu bořím“
32

; byl to odkaz celého duchového výboje moderní české poesie, odkaz života i 

smrti. 

Ale ku podivu: větve a pruty, které vázala silná pěst Máchova, byť jen vnějškově a jen na 

chvíle, rozrostly se následovníkům v samostatné protichůdné kmeny. V tom byl ovšem jen 

důsledek nutnosti vývojové a jejího rozlišujícího zákona. Ale že nenašel se již tvůrčí duch tak 

silný, který by dokázal ve své době a ve svém díle toho, čeho dokázal šestadvacítiletý Mácha 

v tvorbě své, totiž aby objal a spojil, byť na chvíli, tento temný var a svár sil jako mohutná 

amfora krásně klenutých boků a neroztrhl se jím, aby slil, byť jen na minutu, tyto všecky 

hřbety a propasti v jedinou hladinu okeánské síly a veleby, v níž by se účastnily země i nebe, 

peklo i ráj stejným dílem, to jest již český osud básnický a bezděčné dostiučinění Máchovu 

velkému stínu. 

Převzato in: F. X. Šalda: Duše a dílo. Podobizny a medailony. Melantrich, Praha 1950. 

Soubor díla F. X. Šaldy 2. Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich. K tisku 

připravil Felix Vodička, str. 34-73. 

 

Otázky a úkoly:  

Jak Šalda vyklenuje oblouk Máchova duševně duchovního vývoje? 

Co pro Máchu znamená křesťanství? 

V čem Šalda vidí Máchu jako předchůdce literatury 60. let 19. století? 

Jak Šalda chápe estetický smysl ošklivého (ohyzdného) v Máchově díle? 

Jak Šalda interpretuje Máchovo vnímání času? 

Inspirujte se Šaldovým filologickým rozborem a pokuste se interpretovat funkci barvy 

v Máchově díle. 

32- Básně bez nadpisů a zlomky: 2. 



 

Následující dva texty (Otokar Fischer: Dva romantici, Jan Mukařovský: Protichůdci) 

představují ukázku z dlouhodobé diskuse české odborné veřejnosti o vzájemný vztah tvorby 

dvou jedinečných uměleckých osobností, Karla Hynka Máchy a Karla Jaromíra Erbena. 

Tyto diskuse a spory významně pomohly formulovat jak charakter díla obou spisovatelů, ale 

i nalézat podobu českého romantismu v kontextu evropské literatury. 

 

Otokar Fischer: Dva romantici 

Ze všech českých básníků přísluší Karlu Hynku Máchovi před jinými přívlastek ducha 

romantického. Neboť kdežto někteří autoři procházeli sic dobrodružstvími knižními, ale měli 

život až pedantsky uspořádaný, kdežto jiní zas brzo se dostali z mladistvého poetického kvasu 

do poklidného učenectví a jiní tajemství a šerosvit vkládali do vědeckých poznatků, ale 

v poezii byli vyrovnaný jas – u Máchy je romantické všechno: fragmentární tvorba i 

předčasně přervaná pouť, ctižádostivé školení i doplňující napodobování, pohled na vlast i 

úvahy o smrti, blouznění o hradech a troskách i dumy o nekonečnosti. Literárně pokračuje 

v notě elegiků osmnáctého století, navazuje tedy na směr, který ve své domovině v době 

mladého Německa již dozněl; také jeho byronismus je obrácen spíše nazpět nežli k 

budoucnosti; bezprostřední dnešek zato vtéká do jeho poezie stykem s polskou emigrací, z níž 

se do jeho duše přelévá vlastenecký stesk i horování o činorodém vzmachu. Romantikem 

osvědčuje se učelivý žák podle toho, u koho hledá své slovesné podněty; hřbitovní poezie 

Gotinských, měsíčná krajina Ossianova, kult zřícenin a minulosti, fascinace obrazy poprav a 

umírání, popisy bloudění a duševních muk, mignonská něha a faustovský démonismus – to 

vše, k čemu lze udati ekvivalenty z důvěrného Máchova životopisu, odpovídá základnímu 

ladění jeho ducha, který se zmítá mezi nesmiřitelnými rozpory a z takové vrozené 

antitetičnosti vyvažuje své myslitelské i básnické důsledky. 

Aplikujeme-li na literární typologii známý protiklad umění klasického, jenž směřuje 

k dokonalosti kruhu, a romantického, jež se vlnovitě rozvíjí do nekonečnosti, nebudeme ani 

chvíli na rozpacích, ke které skupině přiřaditi spisovatele, jenž za moto svých dvou čelných 

děl zvolil příznačnou větu o daleké cestě a marném volání. Také výměry, jež při vymezování 

romantičnosti kladou důraz na součinnost jednotlivých duševních složek, mohou se opírati o 

praxi umělce, jenž do služeb svých slovesných záměrů zapínal malebnost a hudebnost a u 

něhož smyslový názor, magie snu a rytmus slova mají úlohu nepoměrně větší nežli kriticky 

odvažující rozvaha nebo logické vymezování pojmů. Ale co je na Máchovi specificky 

romantické, je vedle onoho tíhnutí do nekonečna a vedle tohoto splývání a této splývavosti 

vyznačeno neúchylným zákonem kontrastů. Kontrastů, jež nesmířeny a bez přechodu stojí 

tvrdě vedle sebe. Bolestné prožívání toho, „co se nic nazývá“ – a tragické úsilí o zaplnění 

prázdnoty, o překonání zániku; lpění na zemské hroudě a povzlet pod hvězdy ve výši; vědomí 

proniknuto poznatkem všednosti a marnosti, ale cit rozbouřen tuchou nadsmyslna; prosté a 

hmotné životní potřeby, jejichž samozřejmým ukájením jen tím ještě více je jitřen hlad po 

čemsi nedosažitelném. Máchův zčásti šifrovaný deník je otřásajícím svědectvím 



nesladitelného jeho dualismu; nejeden jeho záznam (např. z 23. září 1835: „lezli jsme za 

holkami. Pak na svatém poli“) je jakoby klíčem k jeho korespondenci, k jeho cestopisům a 

jiným výtvorům, v nichž buďto se střídá drastičnost s extází nebo v nichž roznícení 

nejduchovější se klene nad zamlčenými brutálnostmi a trapnostmi. Že lyrismy „Máje“ jsou 

vpředeny do děje vyzývavě senzačního; že v „Katu“ se pojí dějinná mystika s blasfémií; že v 

„Cikánech“ je melodie citového neúkoje vpletena do povídky povážlivě pohnutlivé; že v 

„Márince“ na sebe narážejí dva společenské i výrazové světy, to vše má svůj základ 

v nevyvážené, ale umělecky plodné duplicitě Máchova ducha, jehož obrazy nám viditelné se 

svými ustálenými motivy rodinného záští (bratr proti bratru, syn proti otci, otec svůdcem 

synovy milenky, mstitel nemanželského původu) se rýsují nad hlubinami a srázy nám 

nedohlednými. 

Ale vedle to arci k otázce o důsažnosti a mezích Máchova romantismu. Bohatství prvků tak 

nesrovnalých nedá se vyčerpat jediným názvem, nedalo se spoutat jediným rámcem, i není 

divu, že „romantismus“ v té neb oné chvíli – jmenovitě v „Márince“ líčením městského 

prostředí a v „Cikánech“ postavou tlachajícího vojáka – překypuje, až se málem mění ve svůj 

opak. Jsou to náznaky, že se Mácha po „večeru“ a „noci“ svého mladistvého vývoje (jak zněly 

jeho odvážně ražené příměry) mohl propracovati k pádnému realismu? Jsou to prostředky, 

jimiž se ústřední pásmo neklidu a bolesti mělo objevit v tím jen bizarnějším osvětlení? Krátká 

dráha, jež byla člověku i umělci popřána, nedovoluje odpověděti na tyto záhady, při jejichž 

vyslovení lze vzpomenouti typicky romantického vypravěče E. T. A. Hoffmanna, jenž 

z hloubi svého nočního šera vykřesával jiskry křiklavého světla a stával se tak – malgré lui – 

předchůdcem realismu. Něco z takové touhy, aby se zbavil můr exotismu a pout idealizování, 

mluví ostatně z Máchy samého: „Až se jen z těch démonických živlů vymluvím, které mne 

nyní ovládají, vrátím se opět k životu lidu,“ přiznal se prý Sabinovi; jindy: Byronův „Lara 

mne pronásleduje jako upír, až ho v Mnichu překonám, obrátím se do Čech a zůstanu se svým 

básněním navždy doma“. 

Ovšem, i když se obrátil do Čech a když svým básněním zůstával doma, své vrozené 

rozeklanosti se nezbavil. Ona to jest, z níž mu vyrůstaly nejcharakterističtější poznatky a 

výroky o poslání vlastním i o úkonu národa a země; ona to jest, z níž nezadržitelně vyvěrala 

rozluka mezi ním a jeho vrstevníky, duchy nepoměrně vyrovnanějšími duchy většinou 

poklidnými, ba (až na národní vzdor) idylickými, básníky životního kladu a smíření, u nichž 

nebývá – s nepatrnými výjimkami, jako v Čelakovského „Tomanu a lesní panně“ – místa pro 

přírodní živelnost a milostný tragismus. Mácha ovšem je synem své doby; zůstává poplaten 

vlasteneckému patosu Rukopisů a je leckde blízek tylovskému ladění, tklivost otázek po 

pravém domově, rétorickému horlení – tak ve věnování „Máje“ – pro českou dobrotu, 

statečnost i věrnost. „Bůh můj – král můj – vlasti moje!“ zní pak mravoučně uspořádaná 

trojice, v níž kult krále arci působí zdůrazněně státoprávně: však měl cenzor proč odepříti 

imprimatur básni, jíž také Mácha se pokusil – z cizího popudu – slaviti vjezd Ferdinanda V. 

do Prahy a z níž nikterak nemluví loajálnost rakouského vlastence, tím pádněji láska a 

rekriminace národně česká: slávu Čechům provolává strážce Vyšehradu, blaho Čechům přeje 

strážný duch Vltavy, kdežto třetí vítající duch, „české země strážce věrný“, dává k uvítání 

jeho veličenstva horoucí prosby národa – tedy petice, tedy výraz touhy a nespokojenosti. 



Chvála vlasti intonovaná Máchou již v německých verších žákovských a prostoupená 

sentimentální oslavou minulosti, utkvívá jmenovitě na svědcích zašlé velikosti přemyslovské 

a lucemburské, opěvuje osamělý Blaník a velebný Vyšehrad, modlí se na královských 

hrobech, jež se mu i ve snách zjevují, prodlévá na kopcích a tvrzích, s nimiž spojuje platnost 

symbolu, vzrůstá v úryvku dramatických „Bratří“ k ohnivé, mladému Vršovci Heroušovi do 

úst vložené apostrofě: „Ó, jak krásná jsi ty, vlasti má! K nebesům jak modré pnou se hory, 

kolem čel jim růžná mlha hrá…“, ale přece jen provází básníka vědomí, že vlastenecký zpěv 

je pouhou průpravou k budoucím osvoboditelským činům („Až zařva český lev na nepřátely 

vstane“), pouhou náhradou za krev, prolévanou na oltářích otčiny. Takovými situacemi a 

výzvami Máchův patriotismus obměňuje a stupňuje tóny obecně známé; způsob jemu 

nejvlastnější je však ten, který i na věci původu a určení, místa i růstu, pražanství a češství 

aplikuje důsledky základního rozdvojení citového. 

Dívaje se z kopců nad novoměstským hřbitovem na Prahu a v dálce k půlnoci na Milešovku a 

Košťálov, doznával si Mácha, že odlehlost nebo vyvýšenost to jest, co budí „touhu do dálky 

či touhu do výše.“ To platí stejně jako při vjemech zrakových též o předmětech nadaných 

přízvukem citovým. Vzdálenost místní – „v dálce jeho vlast neznámá jemu“, tak o 

rozdychtěném Máchově „Královiči“ - , ale též vzdálenost časová vzněcuje romantickou 

touhu; čím nezávratněji co minulo, tím horoucnější po něm nostalgie, tím zasněnější jeho 

sublimace. Krásy světla tohoto však vyvstávají jako klamavé přeludy nad propastí prázdna, 

nebytí; a tamtéž jednou zase zapadnou. Básník, jenž mocí zpěvu odkrývá na své pouti „bylý i 

budoucí čas“, vymýšlí se nejen do zašlého dávnověku, nýbrž chce odestřít roušku též 

z budoucnosti – a zde i onde se naň šklebí posupná tvář tlení. Z toho, co je nic, jsme povstali, 

k tomu, co je nic, jde naše cesta: toť bodavá rána, jež se mu zařezává do živoucí vůle, do 

lásky k světu a také do jeho planoucího vlastenectví. Věčné nic, v jehož klín se vrhá 

těžkomyslný, nic – nic – nic, do něhož se zarývá starý Boleslav při myšlence na smrt, noc – 

noc – noc, do níž se noří vězeň v očekávání popravy, může, ba musí se promítnout i do 

obecnosti. Přijde jednou doba, v níž zastaví se čas a kdy pranic nebude, ani já, ani my, ani 

budoucí. Dalekým zítřkům patří básníkova pozornost. Tak jako poetická škola, z níž vyšel, 

zálibně – a ovšem neurčitě – opěvovala „budoucí milenku“, tedy kohosi neznámého, tak 

Mácha zpracovává v dialogu mezi pánem a pážetem „budoucí vlast“, smrt, končinu, jež 

všechny očekává. Všechny: i ty, jež nejvíce milujem; i místo, k němuž nejvroucněji lneme. 

„Praho! Praho! ty mé vlasti srdce kamenné!“, lká Jeremiášovým pláčem zaznívající „Návrat“, 

„šedý mrak…nad tebou spočívá rozestřen, na něm dřímá anjel záhuby, čas to mnohomohoucí; 

ach, jak brzo snad již tebe zchvátí v rakev národů zašlých!?“ – a že, co zde řečeno jako 

memento nepravostem, bylo básníkem prožito s bolestnou názorností, dosvědčuje rozlehlá 

elegie, klopstockovsky vzývající duši nesmrtelnou ve smrtelné schránce: zpívaje o posledním 

dni, kdy všecko se vrátí v prvopočáteční pustotu, uvádí si Mácha, podoben slepému mládenci, 

před své nadsmyslné zraky tvářnost své vlasti: „Vymřelá až státi bude Praha, živého až v ní 

nebude dechu, ani člověk ani zvíře žádné“; nadál modrati se budou Krkonoše, stříbrně budou 

zemi nadál objímati Vltava s Labem, v přírodě však bude všechno mrtvé, nebude zvěře a 

nebude lidí, opuštěn bude Vyšehrad, obydlí veškera pustá. „S šumotem kde druhdy dav se 

vinul, jest teď ticho, hrůzoslavné ticho… Věže jako dříve k nebi strmí, ozdobení všichni 

oltářové, jak by teď byl kněz dokonal oběť, právě teď jak by byli odešli, jenž se druhdy 



modlívali v chrámu…“ Jaký rozdíl proti vrstevníkům! V době, kdy Kollár a jeho obec oddává 

se zbožné předtuše, pro Slovanstvo teď že teprve vzešla pravá chvíle vzestupu, Mácha 

přeskakuje stupně času budoucího, utopicky upírá své oko k věku, kdy jeho rodné město stojí 

vymřelé, Praha leží jako hrobka, vlast jako hrob celého národa! 

Vyvažován jest hrozivý pohled do dalekých zítřků intenzitou, s níž je prožívána chvíle 

bezprostředně přítomná; do této vroucnosti vkládá se zřetel neméně k vesmíru se připínající. 

Jestliže v citovaném „Návratu“ je vzývána nešťastná země, „povětřím se všemi svými hroby 

letící“, je prožitek jednotlivcův zapjat do kosmické šíře. Básníkem jest, tak bychom směli 

máchovský náznak doříci, kdo v posvěcené chvíli prociťuje to kolotání země a ví o hrobech, 

s nimiž letí. Českému pak básníku dává zvláštnost jeho jazyka na vůli, aby slovem „země“ 

rozuměl buď zeměkouli celou, tedy zemi, na níž se zrodil, buď zemi, v níž a z níž se zrodil, 

zemi-domovinu. Máchův slovník se kolísá, leckdy snad úmyslně, mezi obojím tímto užíváním 

dvojznačného významu. Země je mu vlastí, a i toto slovo vlast hraje obojím z naznačených 

svitů. „Zemi krásnou, zemi milovanou“ mají od Viléma pozdravovat oblaka, „kolébku mou i 

hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, širou tu zemi, zemi jedinou“ – 

myšlena je tu země-hvězda, ale řečeno je to s akcentem tak tklivým, že se v čtoucím budí 

mimoděk asociace se zemí-otčinou. Tak aspoň byl a jest „Máj“ čítán ode dnů, kdy se, léta po 

autorově smrti, stal heslem nových básnických pokolení. Jeho vrstevníci tu vroucí melodii zde 

ani na místech toužení po vzdálené, po ztracené domovině nepostřehli; a spíše se 

pozastavovali nad četnými u Máchy místy, z nichž plynul dojem jeho cizinectví ve vlasti. 

A cizincem tu doopravdy byl. Co se půl století později bude opakovati v případě Julia Zeyera, 

u něhož arci padá na váhu tíživý stesk z důvodu rodového, má svou pádnou předehru v poezii 

plnokrevného Čecha, přecházejícího za střediska vlasti a z jejího středního, dávno usedlého 

stavu. „Rozplašen můj národ; - bratr bratřím neznámý… Věčně dále – nikdy se nevrátím,“ 

zpívá Máchův cikán za sebe a spolu z nitra svého básníka. „Domov žádný – žádný – vlast mi 

neznámá“, „my jsme cizinci v zemi této“, „mne nikam touha nevábí, kmen můj nezná vlasti 

nižádné, po níž by si zastesklo srdce jeho“, „touha má, pomsta má neznají zůstání, pokoje 

žádného, odpočinutí žádného“ – tak a podobně zaznívá to vypravováním, jímž se vinou osudy 

dvou vyhoštěných, pohostinně trpěných kmenů, cikánů totiž a židů, a jež má příznačný, 

bolestně ironický název; buď si sebejasnější filiace, jíž próza Máchova souvisí se staršími 

popisy a glorifikacemi kočovníků cikánských, přehlížeti nelze, že u něho o cikány vůbec 

nejde, a tím se jeho dílko liší ať od Wolfovy „Preciózy“, ať od „Cikánů“ Puškinových. Ani 

starší Máchův cikán, jenž je benátským gondoliérem, ani mladší, jenž je manželským synem 

hraběcím, nezasluhují kmenového svého označení, ten i onen se k potulnému lidu přidali 

z volného rozhodnutí, ba mladší se na konci rozhoduje, že se vrátí, že „cikánem“ zůstane i 

nadále – je tu zkrátka cikánství pojaté na tak ve svém etnografickém a sociologickém 

významu, zato ve své platnosti subjektivní a symbolické -  cikánství jako vnitřní osud, jako 

výraz a tresť i smysl daleké cesty a marného volání – spolu jako projev Máchova osobitě 

cítěného vlastenectví, jemuž by nestačil klidný pobyt v zemi a ve vrstvě jemu určené, jež 

naopak touží po širokých obzorech, po dobrodružné pouti, po střídání podnebí a pohnutých 

osudech. I tam, kde se obracel do Čech, i tam, kde svým básněním zůstával doma, i tam byl 

Mácha, poutník po Krkonoších a po Benátkách, návštěvník půlnočních hřbitovů a opuštěných 



ruin, chodec pod lunou a pod hvězdami, romantickým kočovníkem bez míru a bez úkoje. 

Svým následovníkům tak zanechal pobídku, aby nikdy neulpívali na duchovém dědictví, jež 

pohodlně získali a jehož mechanické spravování by znamenalo líné přendávání peníze z ruky 

do ruky. 

 

Duch, jenž nás ovane z odkazu jeho souvěkovce, o rok mladšího Karla Jaromíra Erbena, je 

v podstatě jiný. Básnický primát i odvážnější umělectví přísluší Máchovi, který spolu 

s Čelakovským – proti oběma se ostatně autor „Kytice“ příležitostně obracel – vytvořil 

slovesnou, kultem lidových písní a úctou k nepravým Rukopisům provanutou atmosféru, ve 

které vznikaly poetizace národních pověstí z okruhu přírodního a mravnostního. Ale hloubkou 

citu a věrností k sobě Erben pěvci „Máje“ nezadá, vynikaje na něho jistotou podání a 

vyrovnaným slohem. Neobjevuje myšlenkových oblastí – ideovým novotářem nebyl ani 

Mácha -, ale sbírá i typizuje, co dřímalo nedosloveno a nevyhraněno ve zkazkách jeho 

milovaného kraje. Dovede se opřít o mateřskou půdu, vyrůstá z ní prostě a tiše jako strom; 

v tom je jeho síla, v tom i umělecká nevýbojnost, v tom – jako později u Jiráska – přirozené 

pouto mezi ním a vděčnou obcí čtenářskou. Mácha předběhl svou dobu, troufaje si na náměty, 

na jejichž vyslovení jazyk jeho vrstevníků posud nestačil – Erben, ve svých počátcích, zvlášť 

v prvém náčrtku k Záhořovi závislý na máchovské meditaci, nevytváří nic, co by musilo teprv 

dodatečně být obhajováno a rehabilitováno, tím vroucněji však umí projádřit, čím srdce jeho 

souzní se srdcem země: „přichyl ucho k zemi blíž,“ zpívá se zřetelem k vlasti a bezděky též 

k sobě samému, „a pod kořeny zdáli znění zlatého zvonu uslyšíš.“ Je konzervativní i ve  

svých věštbách, které nedohlédají – po máchovsku – zániku světa, leč hledají lék pro 

přítomnou tíseň, je věcný  a neukvapující se též ve svém snění. Životní plnost, která tomuto 

souchotináři byla přána v protikladu k životnímu torzu robustnějšího Máchy, má svůj literární 

výraz v klidném toku jeho trochejí, v smírném vyznívání i příznačných některých balad, 

v nepatetické českosti vesnických obrázků, jimiž rodák ze zvlněného středohoří – i v tom 

kontrast k uštvanému Pražanu a milenci strašidelných hradů – vystihoval pokojný oddech 

drobného světa i divné odlesky pradávných, jakoby pohanských běsů a bájí. V zrcadle 

Erbenových skladeb, jež prošly pečlivou školou verše Čelakovského, zračí se neumělkovaný 

domov, obráží se tradiční víra stejně skromná jako mužná, vyznačená stejně díkem jako 

čistotou. 

Život a smrt v povlovném kolotání; vlnovitá křivka štěstí a tragiky; nepřekročitelný předěl 

mezi bytím a nebytím, přírodou a člověkem, mužstvím a ženstvím, toť, co je v „Kytici“ 

zachyceno postřehem pozorovatele i písmáka, malíře i hudebníka. Pohřby se střídají 

s veselkami, takový je nejstručnější obsah venkovských letopisů; myrta ve vlasech Haniných 

a zelený věnec v rakvi Mariině, slavnost a hrana, muziky a miserere, takové jsou kontrasty, 

jež se za rok vystřídají v osudu pozemšťanů. Návratu z onoho světa na tento není, a běda, 

když si opuštěná dívka vymodlí chvilku s mrtvým ženichem – pak se mu již vymkne leda jen 

chytrostí a lstí, jakož i zbožností, jíž jsou živoucí nad mrtvými. Nebožtíkům je souzeno, aby 

přežilé strhovali za sebou, mezi zemí a záhrobím panuje nesmířený boj, kterým se i drahá 

bytost rázem změní v nepřátelskou, překročila-li práh tohoto světa: stejně jako je nepřátelství 

položeno mezi říší přírodních živlů a oblast lidskou. Běda, propadne-li dívka moci chladného 



démona vodního, dvojnásob, když se pak násilím od něho chce odtrhnouti. Hluboká propast 

rozdělí muže a ženu, jakmile se ukáže, že jsou k sobě poutáni živly dvojího světa, že jejich 

dítě vzniklo z nesourodého svazku, že víc než k lidem je muž přitahován ke skřetům nebo 

žena víc než k lidem k hmotě rostlin: „kterak nemá mrtva býti, když má jen půl živobytí?“ 

Jedna je arci symbolická síla, jež i bytostné protiklady dovede překlenout a smířit, toť láska 

mateřská – motiv to, jenž nejbásničtěji a řekli bychom nejslovanštěji prostupuje celou 

„Kytici“. Ta láska přetrvá i smrt, dovedouc se rozšuměti v píseň, přemáhá stejně i hranici 

mezi živoucím člověkem a mrvou přírodou, dovedouc se vsáti do vůně mateřídoušky. Matka a 

dítě v „Pokladu“; matka a sny-hříšník v „Záhořově loži“; matka a dítě-matka v „Dceřině 

kletbě“; matka, dítě-matka, dítě ve „Vodníku“ atd. – není takřka skladby, jež by nebyla 

vyznačena, posvěcena, spolu též bolestně komplikována vztahem rodičky k rodu, oddaností 

trpitelky, citem dárkyně, shovívavostí pěstounky. Mateřská tklivost má svůj záporný protějšek 

v krutosti Dorniččiny macechy; mateřská péče ustupuje na čas nedbalosti a vášni pro lesklý 

kov – i sociální cítění Erbenovo i jeho chvála chudoby a nechuť k „auri sacra fames“ má 

příznačný rámec v tematice matka-dítě; matčina slovíčkářsky ukvapená přísnost je pokárána v 

„Polednici“, matčina však životodárná horoucnost je stupňována k dvojímu obrazu: pobožně 

vzývá pronásledovaná dívka Marii, pannu přemocnou a matku milosti – hle, projev hluboce 

v lidu zakořeněného katolictví; v širším sociologickém významu vzrůstá Erbenovi základní 

koncepce mateřství  v představu matky-Vlasti. 

Na dávné mohyle své matky trhá pokorný sběratel kvítí jejích pověstí, jejichž dech má utěšit 

národ v době ústrků a pronásledování. Od minulosti pak se odtrhuje a z útlaku přítomného se 

probíraje jakoby z mrákot, upírá svůj pohled k lepšímu zítřku, jejž mu – opět postava ženy-

těšitelky – na oči staví jeho Věštkyně. Zde se spojuje aktuálně politický podnět s tuchou 

vyššího básnického poslání. „Z nebeť přichází věští duch.“ Poeta vates. Několikerým 

proroctvím, jež zajišťuje lepší budoucnost Čechům i kmenům spřízněným – vždyť běželo o 

to, ukazovat cestu do širých zemí, kde je příbuzná, slovanská rodina -, zavírá se sbírka 

v pevné víře, že kroky osudu jsou jisté, „co má se státi, stane se“. 

Básníkovým světem vládne zákon odplaty. Zlatý kolovrátek zpívá o spáchaném zločinu, jenž 

je trestán podle zásady „stejné stejným“. Svému prokletí neujde nevěrnice, jež choti 

namíchala a pak se sama odsoudí – „teče voda, teče, vlna vlnu stíhá“. Nikoli sebevraždou (jak 

se obvykle vykládá), nýbrž popravou („na tom sloupu se hřebíkem, na konopné oprátce“) má 

skončit svedená dcera-vražednice, jež nezná polehčení pro svou příliš povolnou matku. 

V zásvětně podloženou soustavu rozrůstá se otázka viny a trestu v „Záhořově loži“, kde arci 

přec jen boží milost, jež je bez konce a bez míry, zasáhne osvobodivě v úděl nelidského, 

pozdně se kajícího zlosyna. Jen výjimečně, jen silou modlitby lze se vysvoboditi z údělu 

předem určeného, z osidel pekelných, z úkladů, jimiž o bezživotí člověka usilují mocnosti zla. 

To platí nejen o jednotlivci, leč i o celku. Také zde víra v predestinaci; oddané přesvědčení o 

nezměnitelném fátu. Tak jako vesnici se střídá štěstí s neštěstím, tak i v širší pospolitosti 

národa tak i v mravních souvislostech národů. Po dobách dusna musí vzejít úsvit lepšího, 

svobodného dne. Tak vyslovují „Kytice“ i Erbenova próza věci, jež byly v duši okolí i věku, 

zůstávaly však němy a jím došly svého nehledaného, tím však přesvědčivějšího projádření. 



Došly jím výrazu tak prostého a pádného, že po něm už stejnou formou opakovány být 

nemusily a neměly. Mácha ohrozil své následovníky a nohsledy tím, že přejmou-li jeho 

výrazový způsob, přepnou subjektivnost v bizarerii a fantasičnost v libovůli. Dědicové 

Erbenovi byli – a jsou – vydáni nebezpečí, že budou-li doplňovati definitivní ražbu jeho 

výroků mechanickými dodatky, zabřednou do laciných všedností. 

 

Styčné body i rozdíly, dané různým nadáním i určením básníků, kteří oba po svém domácím 

způsobu navazovali na romantickou linii evropského písemnictví, vyniknou při pohledu na 

jejich obapolný vztah k světu a češství. Že Mácha byl pociťován, zčásti odmítán, jako kdosi, 

kdo k nám vnáší cizí notu, bylo v souvislosti s celkovým jeho zjevem tuláctví a poutnictví, 

jakož i s tím, že tak zjevně představoval typ, který vysoko přečnívá průměr. Zato Erben je 

právem pojímán za hotové vtělení živlů národně uměleckých … Ale zrovna proto je vhod o 

něm a jeho výtvorech říci, že znaky „národnosti“ a „mezinárodnosti“ se v poezii nevylučují, 

nýbrž doplňují a navzájem předpokládají. Nebylo by došlo, před rokem 1800, na zázrak 

českého probuzení, kdyby se k němu nebyly spojily tolikeré myšlenkové podmínky za 

hranicemi vlasti. Nebyla by se, po roce 1800, česká romantika dobrala tónů tak čistých, kdyby 

nebyly bývaly předtím vyzkoušeny na řadě cizích nástrojů. Básník „Svatebních košil“, nechť 

sebepohrouženěji vposlouchán do hudby rodných mezí a vod, pokračuje v tradici uměle 

vypěstěné objeviteli cizí lidové poezie v 18. století ve Francii, Anglii a Skotsku, třemi 

vůdčími baladiky německými, básníky polského romantismu, vzdělavateli srovnávacího a 

tedy nadnárodního folklóru. České slovo nebylo by se před sto lety rozezpívalo tak tichou 

dojemností ani tak bouřlivým vzletem, kdyby na jeho kráse nebyl spolupracoval svět. 

 

(Převzato: in: Otokar Fischer: Duše, slovo, svět. ČS Praha 1965, uspořádal A. M. Píša, str. 

115-125; původně otištěno in: Duše a slovo, Praha 1929.)    

 

Otázky a úkoly: 

O. Fischer se zajímá především o psychologickou stránku tvůrčího procesu. Vyjádřete, 

v jakých osobnostních postulátech nalézá podobu a charakter, shody a rozdíly romantismu u 

Máchy a Erbena.   

Jan Mukařovský: Protichůdci. Několik poznámek o vztahu 

Erbenova básnického díla k Máchovu. 

 

Základem článku, který zde podáváme, byla přednáška v Pražském linguistickém kroužku, 

proslovená v červnu minulého roku na diskusním večeru, věnovaném Grundovu spisu o K. J. 

Erbenovi. Od té doby stala se Grundova kniha předmětem jednak úhrnně posuzující stati F. X. 



Šaldy (Šaldův zápisník VII, str. 331 n.), jednak dvou detailních studií R. Jakobsona (Slovo a 

slovesnost I, str. 152 n. a 218 n.), z nichž první — s kritickým zřetelem ke Grundově práci — 

zkoumá funkci mythu u Erbena, druhá se pak zabývá — se stejným kritickým záměrem — 

rytmem Erbenova verše. Charakteristické je, že se středem pozornosti obou kritiků stalo 

zejména Grundovo zkoumání o Erbenu-básníkovi a z něho opět tři body: poměr mezi 

Erbenem a Máchou, Grundovo pojetí českého klasicismu, jeho názor o problémech Erbenova 

rytmu; všechny tyto body lze pak redukovat na protest proti Grundovu zařadění Erbenova 

zjevu do vývoje českého básnictví. 

Grund si totiž vytvořil thesi o Erbenovi jako pokračovateli a dovršiteli českého klasicismu 

jungmannovského, a musí proto co možná oslabovat vývojové svazky, poutající Erbena k 

Máchovi. Staví se proti mínění Součkovu, že Záhořovo lože, zejména jeho první verse, je 

palinodií Máje, připouštěje toliko, že tato báseň je „vyvrcholením Erbenova příklonu k 

Máchovi“ (29); projevuje tak snahu omezit Erbenův vztah k Máchovi na nahodilé a 

přechodné podlehnutí Erbenovo. Podstatu klasicismu spatřuje v „záměrné vyrovnanosti“ (89) 

a na tomto podkladě staví Erbena v mechanický protiklad k Máchovi: „V kladném stanovisku 

k životu, jejž nutno vésti přes propasti vášní a udržeti všemu navzdory, hlásí se naléhavě 

zásada české klasičnosti, vyzařuje harmonická osobnost Erbenova, popírající moral insanity 

Máchovu jako zhoubu pro zdravý rozvoj českého ducha“ (89). Popírá — ač málo vyzbrojen 

teoreticky — názor, že Erbenův verš vývojově navazuje na metrické výboje Máchovy (208 

n.); snaží se vylíčiti Erbena jako bezprostředního pokračovatele básnických snah 

Čelakovského (33): „Třebaže si toho zprvu neuvědomuje, pokračuje mladý básník v tradici 

Čelakovského, již prohlubuje a umělecky obohacuje“. Těmito tvrzeními, která kriticky 

odmítli již — souborně nebo jednotlivě — A. Novák, Jakobson a Šalda, naznačuje se jisté 

pojetí vývoje české literatury v době Erbenově a Máchově, při kterém Mácha je vysouván na 

vedlejší kolej jako náhoda, která sice na čas rušivě zasáhla do zákonitého vývojového dění, 

ale byla záhy zlikvidována pro svou nezdravost. Svou argumentací zasahuje Grund bezděky i 

metodologii dějin básnictví a teorii verše; tam i zde křísí hlediska překonaná: v dějinách 

literatury zastává stanovisko nahodilých zásahů, daných osobními vlastnostmi slovesných 

tvůrců, proti pojetí literárního vývoje jako imanentní zákonitosti; v teorii básnického rytmu 

hájí impressionismus akusticko-motorické interpretace proti metrice fonologické, opřené o 

objektivně zjistitelná data tekstu. Byla proto revise Grundových zkoumání nutná ještě i jinak 

než ze samého zřetele k básnickému zjevu, kterým se jeho kniha obírá. Také náš článek chce 

být příspěvkem k ní: pokusíme se v něm ukázat, do jaké míry jsou Mácha s Erbenem — jako 

předchůdce s bezprostředním následníkem v imanentním vývoji — spjati netoliko shodami, 

ale i protikladnými rozdíly, které právě dosvědčují, že Erbenova poesie musí být chápána 

zároveň jako vývojové navázání na Máchu i jako jeho vývojové překonání. Předem 

připomínáme, že se nemíníme dotýkat otázky poměrné hodnoty obou básníků, poněvadž 

hodnotící srovnávání zjevů spjatých vývojovými antinomiemi není vědecky plodné (viz čl. o 

V. Hálkovi, Slovo a slovesnost I, str. 73). 

Některé z důležitých protikladů mezi Máchou a Erbenem probrala již studie Jakobsonova o 

mythu u Erbena (Slovo a slovesnost I, str. 152 n.). Je to především protiklad mezi 

romantismem revolty — u Máchy — a resignace — u Erbena; kromě toho byl Jakobsonem 



zjištěn i protiklad mezi ontogenetickým pocitem hrůzy u Máchy a fylogenetickým u Erbena. 

Obě tyto antinomie, třebaže důležité i pro pochopení děl obou básníků, jdou za hranice 

literatury: první z nich přesahuje do obecných dějin kultury, druhá do psychologie. 

Připojujeme třetí, stojící rovněž na rozhraní, tentokrát mezi teorií básnictví a charakterologií 

kulturních typů. Je to protiklad typu jinošského, převládajícího v poesii Máchově, a typu 

mužného, projevujícího se v poesii Erbenově. Je známo, že „každé historické období 

vypracovává svůj vlastní duševní styl, který ovládá vše, počínajíc uměním a vědou. Vývoj 

duševního stylu vine se jako červená nit dějinami lidstva a působí proměny charakteru v 

průběhu staletí. Renesance má v oblibě duševní vlastnosti mužného věku, barok žije spíše 

vlastnostmi stáří a dokonce si dodává uměle, pudrováním, i stařeckého vzhledu, také děti jsou 

oblékány po vzoru dospělých; romantismus se naproti tomu oddává citovému rozvlnění věku 

jinošského“ (H. Henning, Psychologie der Gegenwart 1931, str. 154 n.). 

U Máchy, ve shodě s obecnou tendencí romantismu, vládne typ jinošský: „Nynější ale čas | 

Jinošství mého — je, co tato báseň, máj.“ Citový vzruch dozrávajícího mládí udává směrnici 

Máchovy poesie; v povídce Večer na Bezdězi charakterisuje básník — srovnávaje lidské věky 

s dobami denními — jinošství takto: „Blíž a blíže pak večer přichází k noci; hvězda za 

hvězdou vystoupá na obzoru blankytného nebe, jako sen za snem, žádost po žádosti v duchu 

jinocha. Zponenáhlu ztratí tento ze zraků svých zem, na které žije, jak ji hustá zahalí, jako ji 

temná víc a více by kryla noc. On jen vzhůru, vzhůru touží ke snům svým, k nesčíslným 

hvězdám obrazotvornosti své. Výborně věk tento nazval jazyk náš jinošstvím; mládenec ve 

věku tomto jest cizincem, jest jinochem zemi naší, on v jiných bloudí říších, vzhůru se vzpíná 

letem myšlenek svých, stojí sám, nevidí nic než přeludy vlastních obrazů svých“. Uvedli jsme 

tento obšírnější citát, protože dosvědčuje spojivost motivu jinošství s jinými důležitými 

motivy Máchovy poesie, zejména s motivem noci a večera, kterým připadá tak důležitá úloha 

v Máji: doba prvního zpěvu a druhého intermezza je večer, doba druhého a čtvrtého zpěvu i 

prvního intermezza noc. Kromě toho připomíná citované místo motivem touhy po hvězdné 

říši i známou báseň „Noc“: „Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši, | K vám já toužím tam 

světla ve říši, | Ach a jen země je má“. Jinošství tedy nebylo jen biografickou záležitostí 

básníkovou, ale zároveň i projevem romantického dobového typu a složkou struktury 

Máchova básnického díla. U Erbena pozorujeme naproti tomu citovou i názorovou atmosféru 

zralého mužství; jejím projevem je „vyrovnanost“ i výrazný smysl pro řád, projevující se v 

dějové motivaci básní Kytice; příznačné pro Erbena je zjištění Grundovo, že Erben již v 

jinošské poesii „překvapuje neobyčejnou zralostí“; tak zejména v básních „Na hřbitově“ a 

„Sirotkovo lůžko“ podle Grunda „neblouzní o smrti melancholický jinoch, prožívá ji plně 

muž, který zná její neodvratnou zákonitost“ (81). K vysvětlení ovšem nestačí „kritické 

záchvaty haemoptoê, které stíhaly mladého básníka“ (81), i když tomuto životopisnému taktu 

neupíráme závažnost; mužný ráz vší poesie Erbenovy je třeba chápat jako přijatý typ i jako 

charakteristický ráz básnické struktury Erbenových děl, zcela podobně jako Máchovo 

jinošství, rovněž biograficky zdůvodněné. Pak se však zřetelně objeví Erben i po této stránce 

jako dialektický protichůdce Máchův. 

Přikročíme nyní ke zkoumání rozporů, omezujících se na vnitřní výstavbu obou srovnávaných 

básnických struktur. První, protože nejbližší povrchu, je protiklad monologického rázu 



přímých řečí Máchova Máje s jejich převážně dialogickým rázem v Erbenově Kytici. V Máji 

jsou všechny přímé řeči kromě jediného případu (rozmluva dívky s Vilémovým poslem) 

monologické; co se Erbena týče, poznamenává Grund, že „děj Svatebních košil je vlastně 

jediným dramatickým dialogem mezi pannou a umrlcem“ (76); množství dialogů, mnohdy 

převažující, vyskytuje se i v jiných básních Kytice. Zajímavé je v této souvislosti i zjištění, 

učiněné již Součkem (ČMM XXXIX, str. 250), rozvedené O. Fischerem (vydání Kytice, 

Praha 1930, str. 107) a po něm i Grundem (NVČ XXV—XXVI, str. 67), že se v Záhořově 

loži vyskytuje rozsáhlý monolog hlavní osoby toliko ve zpracování prvním, silně 

podléhajícím Máchovi, kdežto ve versi definitivní je odstraněn. — Tento rozdíl mezi Máchou 

a Erbenem, zdánlivě vnější, má platnost symptomu hlubších rozdílů mezi básnickou 

strukturou obou básníků. Monolog a dialog nejsou totiž pouhé vnější formy jazykového 

projevu, nýbrž základní obměny vztahu mezi jazykovým projevem a příslušnou 

mimojazykovou situací. Máme na mysli onu aktuální situaci, jejímiž součástmi jsou i osoba 

mluvící a poslouchající: při dialogu, jehož aktivními účastníky jsou nutně aspoň osoby dvě, je 

tato situace stále v dosahu, neboť jazykový projev, přecházeje od osoby k osobě, je po každé 

situací přerušován, může se jí dovolávat, ponechávat nevyjádřeným to, co je ze situace s 

dostatek zřejmo, atd.; monolog naproti tomu je záležitost aktivní účasti toliko jedné osoby, 

která může nedbat toho, co ji obklopuje, zapomenout — v krajním případě — i na osobu (po 

př. osoby) poslouchající nebo dokonce mluvit bez posluchačů; vztah k situaci má zde proto 

mnohem menší váhu než při dialogu. Z dalšího srovnání básnické struktury Erbenovy s 

Máchovou vysvitne, že naznačený rozdíl mezi monologem a dialogem je do jisté míry 

předobrazem vzájemného vztahu mezi básnickou strukturou Máchovou a Erbenovou, zejména 

po stránce výstavby významové. Odstavec, který je v této studii věnován srovnání významové 

stránky poesie obou básníků, ukáže, že Mácha vyhledává slovní výraz co možná 

odpředmětněný, na rozdíl od Erbena, vyostřujícího co nejzřetelněji předmětnost a prostorovou 

konkretnost věcí, ke kterým svým slovem poukazuje. Toto zjištění je však paralelní s tím, co 

bylo právě naznačeno o protikladu mezi monologičností Máchovou a dialogičností 

Erbenovou. 

Přecházíme k popisům, jejichž různý ráz a odlišné využití tvoří další antinomii mezi dílem 

Máchovým a Erbenovým. Také Grund narazil sice na tento rozdíl, avšak nelze souhlasit se 

způsobem, jímž jej pojal a vyložil. Přejal totiž názor Vrchlického (Studie a podobizny), 

zdůrazňující českost krajinných líčení v Kytici (85 a 104), a postavil proti popisům 

Erbenovým Máchovy jako deformující; Mácha podle něho „zachycuje přírodu jen 

všeobecnými rysy jako kulisu a to kulisu úmyslně znepokojivou, děsivou a pokřivenou v 

protikladu k svému vnitřnímu dramatu“ (104). Již Šalda (Šaldův zápisník VII, cit. čl.) ukázal, 

že i krajina Erbenova je — zcela tak jako Máchova — „vnitřní krajina romantisující“, nikoli 

pasivní opis reality. Opačné zjištění, do jaké míry se Máchovy popisy kryjí se skutečností 

geografickou a do jaké se s ní rozcházejí, vyžadovalo by podrobné konfrontace popisu s 

krajinou (pokusy o to byly učiněny již častěji, jejich seznam viz v Krčmově máchovské 

bibliografii); dále by bylo třeba uvážit příslušná místa Máchových literárních zápisníků, kde 

bývají pečlivě zaznamenávány detaily krajin a interieurů. K tomu by však bylo potřebí 

podrobného zkoumání, přesahujícího rámec našeho tématu. Poukazujeme proto jen k místu 

Sabinova Úvodu povahopisného (Vybrané spisy K. Sabiny, sv. II, 1912, str. 37 n.), kde je 



citován Máchův výrok, svědčící o smyslu pro individuální charakter každé krajiny: 

„Podivno“, pravil (Mácha) po chvíli, „že každá krajina, poněkud-li jen nějakého poetického 

rázu do sebe má, veškeré tajné kouzlo individuálnosti chová. Jak zvláštní ku př. barvy proti 

všem jiným krajinám; zde výpar Vltavy, zrcadlení se posledního jasna v oblacích a odrážení 

se světla od skály vyšehradské dolině této na večer docela jiné barvitosti a, jak se zdá, i jiného 

vzduchu dodává… Pozoroval jsem večery v tom samém počasu na Bezdězu, v Hiršberku nad 

jezerem a v Krkonoších, všady bylo jiné červeno i všady jiné barvy“; charakteristický v této 

souvislosti je i jiný výrok Máchův (Sabina, l. c. 118), tvrdící, že k básnickému vystižení 

přírody „potřebí otevřených smyslů a zkoumavého nazírání“. Závažná pro Máchův poměr k 

přírodní skutečnosti je dále okolnost, že dějiště svého Máje přesně lokalisoval ve známém 

výkladu Máje slovy: „Děj se koná u města Hiršberg mezi horami, na nichž hrady Bezděz, 

Pernštein, Houska a v dálce Roll, k východu, západu, poledni a půlnoci okazují“ (viz Krčma, 

Dílo K. H. Máchy I, 1928, str. 301). Všechny tyto výroky jsou v přímém rozporu s 

Grundovým tvrzením o „všeobecnosti“ krajinných popisů Máchových a volají po jeho revisi. 

— Zejména pochybná je však Grundova these o typické „českosti“ krajiny Erbenovy. 

Předložil jsem dvěma geografům, profesorům Jiřímu Královi a P. N. Savickému, jedno z 

nejmarkantnějších Erbenových líčení, krajinu ze začátku básně „Poklad“: Na pahorku mezi 

buky | kostelíček s věží nízkou. Ptal jsem se jich, je-li tato zeměpisná situace typicky česká. 

Oba bez váhání odpověděli záporně, udávajíce za důvod, že buk je strom charakteristický pro 

oblast karpatskou, nikoli pro Čechy; dále prof. Savickij na otázku, je-li český typ krajiny 

vystižen popisem Okolo hřbitova | cesta úvozová, jehož českosti se Grund souhlasně s 

Vrchlickým obdivuje (85), prohlásil, že taková místní situace se může vyskytnout všude, kde 

je mírně zvlněná rovina a měkký geologický podklad: „Na příklad,“ dodal Savickij, „i v mém 

rodném městě Černigově je hřbitov situován právě tak, jak líčí Erben.“ 

Grundův pokus vysvětlit rozdíl mezi popisy Máchovými a Erbenovými nelze tedy pokládat za 

zdařilý; chceme-li tento rozdíl definovat, musíme obrátit pozornost k funkci popisů ve 

struktuře srovnávaných děl; teprve pak vysvitne jeho pravá podstata. Již rozsah popisných 

pasáží v Máji je nápadně větší než rozloha popisných míst v Erbenově Kytici: popisy 

Máchovy projevují tendenci rozrůstat se v souvislé trsy, kdežto Erbenovy spíše naopak 

tendenci rozkládat se v jednotlivé drobné úseky, vsouvané tu a tam do vypravování, viz 

zejména v Pokladu a ve Svatebních košilích. V souvislosti s tím směřují Máchovy popisy k 

nezávislosti na ději, ba k úplné rovnoprávnosti s ním; toto směřování vyúsťuje v 

nejkrajnějších případech v úplnou autonomii popisných partií, jejíž přesvědčivé doklady lze 

najíti v Šaldově studii K. H. Mácha a jeho dědictví (Duše a dílo, Praha 1913). Popisy 

Erbenovy se naopak ději podřizují, vstupují do něho jako součást motivace. I Grund si všiml, 

že u Erbena příroda „je vrámována do děje“, ale vyvozuje z toho řečnicky, že příroda takto 

pojatá je „harmonické soubytí s dějem, je domov sám“ (105) (!). Pravda je jiná: popisné 

motivy sbližuje s dějem jejich aktivní účast na dějovém rozvoji; tak na př. je dějiště Pokladu 

konstruováno po částech a jeho jednotlivé detaily se vynořují v těch místech děje, kde jich 

právě dějová dynamika potřebuje. Dovídáme se nejdříve o pahorku, kostele na něm a vesnicí 

pod ním; tento úvodní popis je však vyhrocen rachotem nesoucím se s kostelní věže, jímž 

počíná děj; po úvodní scéně přichází zmínka o nedaleké lesní stráni teprve ve chvíli, kdy se 

vypravuje o ženě spěchající tudy do kostela; o skalisku, vzdáleném od kostela pouhých „tři sta 



kroků“, zmiňuje se básník teprve, když vypráví, že se pohnulo se svého místa, aby otevřelo 

vchod do nitra země; charakteristické je konečně, že i popisný motiv větříku vanoucího 

krajinou se vyskytuje, až když má být čtenář zpraven o zvuku pašijí, který dolehl k ženinu 

sluchu a je důležitý pro další rozvoj děje: 

Běží žena, dolů běží 

— — — — — — — — — — 

A v úvale ku potoku 

náhle ubystřuje kroků; 

 

neb jak větřík volně věje, 

z kostela slyšeti pění: 

v kůru tam se právě pěje 

Krista pána umučení. 

Srovnejme s touto ukázkou místo, kde motiv mírného větru vystupuje v Máchově Máji: 

A větru ranního — co zpěvu — líbé vání 

Tam v dolu zeleném roznáší bílý květ, 

Tam řídí nad lesy divokých husí let, 

Tam zase po horách mladistvé stromky sklání. 

Leč výjev jediný tu krásu jitra zkalí. 

„Výjev“, na který se zde v posledním verši naráží, je počínající děj zpěvu třetího: zástup lidí z 

městečka spěchá na popraviště. Motiv větru je zde tedy mimo dějový kontekst: dokonce se 

jím končí úvodní líčení, jež je v příkrém kontrastu k hrůze nadcházející popravy. 

Jak zřejmo, tvoří různé využití popisů Máchou a Erbenem další strukturní antinomii, která 

současně rozlučuje i spojuje jejich dílo: Máchovy popisy zůstávají mimo děj, jsou na něm 

nezávislé až k samoúčelnosti; podle svědectví samého básníka bylo Máchovým záměrem 

osnovati Máj na protikladné rovnováze děje a popisů;(1) — u Erbena naproti tomu popisy ději 

slouží, jsou součástí motivace a činiteli epického napětí. I Mácha i Erben však přidělují 

popisům daleko vážnější úkol než pouhého činitele místního zabarvení děje. A v tom je 

shoda, která je pozadím dialektické antinomie, o níž byla právě řeč. 

Protiklady mezi dialogickým a monologickým rázem přímých řečí i mezi popisy nezávislými 

na ději a popisy do děje včleněnými poodhalily protichůdnost tendencí vládnoucích strukturou 

Máje a Kytice. Třebaže se týkaly jen omezených úseků básnické výstavby, dosvědčují, že 



Erbenovo básnické dílo nešlo mimo dílo Máchovo, ale že zároveň na ně navazovalo i šlo 

proti němu, jak je pravidlem při básnických zjevech následujících ve vývoji bezprostředně po 

sobě. Od těchto protikladů povrchových dospíváme nyní k takovým, které zasahují dílo 

básnické jako celek a jsou proto ještě názornějším prostředkem důkazu, že Erbenovo dílo 

nemůže být vývojově hodnoceno bez zřetele k dílu Máchovu. 

Přistupujeme ke srovnání způsobu, jakým oba básníci zacházejí s dějem. Rozpor, který zde 

pozorujeme, může být vyjádřen formulí: tendence k maximální nemotivovanosti dějového 

rozvoje u Máchy a tendence k maximální motivovanosti dějové u Erbena. 

Co se Máchy týče, vystihl sám básník funkci a ráz děje v Máji těmito slovy: „Pověst čili děj 

básně této nesmí se co věc hlavní považovati, nýbrž jen tolik z děje toho v báseň přijato, jak 

daleko k dosažení oučelu hlavního nevyhnutedlně třeba“ (Krčma, Dílo K. H. Máchy I, str. 

301). Děj je v Máji podáván tak, že nevyprávěné části událostí nelze ani jednoznačně 

domyslit z kontekstu: výčet domnělých „chyb“ po této stránce snesl v své studii o Máchovi 

Jar. Kamper (Literatura česká XIX. století III, 1, 1905, str. 24). I sama konstrukce děje je 

taková, aby možnost motivace byla co nejomezenější: hlavní osoby, Vilém, Jarmila a ke konci 

básně básník sám, nikdy se nesetkávají, aby mohly před očima čtenářovýma reagovat 

vzájemně na své činy a svá slova; srov. o tom naši monografii o Máji (Praha 1928, str. 119). 

Důležitá je také okolnost, že děj začíná vlastně teprve v okamžiku, kdy skutečné dění je 

neodvratně u konce: vyvozují se již jen nevyhnutelné důsledky antecedencí, naznačených 

čtenáři v mlhavém obryse. Pozornost čtenářova je konečně od děje odvracována jak 

zbytnělými partiemi popisnými, tak i eufonickou organisací hláskového materiálu, 

prostupující stejnoměrně celou báseň a přemisťující těžiště jazykového projevu s obvyklého 

místa na opačné: od obsahu sdělení ke stránce zvukové.(2) Toto neobvyklé zastření děje, 

oslabení jeho vnitřní soudržnosti a snížení jeho důležitosti má zdůvodnění zřejmě v 

protikladné vývojové reakci na poetiku eposu klasicistického, jež vyžadovala motivaci až do 

detailů; srov. formulaci tohoto požadavku v Boileauově „Art poétique“: „Námět eposu se sám 

sebou řadí i vysvětluje; všechno se v něm připravuje hladce a bez viditelných příprav; každý 

verš, každé slovo směřuje k rozuzlení.“ Byron a jeho stoupenci, mezi nimi i Mácha, převracejí 

tuto přísnou skloubenost děje v pravý opak. 

Postavíme-li nyní proti Máchovi Erbena, neprojeví se odlišnost jeho dějové techniky od 

Máchovy na první pohled tak značně, jak by se čekalo při odlišnosti obou básníků. Je mezi 

nimi očividná shoda: také Erben vypráví zpravidla jen neúplně a úryvkovitě událost, která je 

podkladem děje. Poučné je srovnání Záhořova lože s Májem: v obou básních jsou vynechány 

antecedence, zejména otcova vina, za kterou rek pyká; v obou je uvnitř děje vypuštěna značná 

časová mezera, v Máji po smrti Vilémově, v Záhořově loži po uložení pokání loupežníku; v 

tomto druhém případě je mezera dokonce větší, zabírajíc celý lidský věk. Avšak zároveň 

ukazuje konfrontace i protikladnou odlišnost, která se na pozadí této shody odráží: u Máchy je 

zlomkovitosti děje využito k zastření souvislosti, kdežto u Erbena je i zlomkovitý děj pevně 

sklouben. V obou básních je zdrojem děje otcova vina, na kterou se jen naráží; u Máchy však 

je obklopena záhadami: věděl otec, že Jarmila, kterou svádí, je milenka synova či nikoli, a 

věděla to Jarmila? — kdežto u Erbena napovídá narážka jednoznačně, že otec upsal syna 

ďáblu, a to stačí pro porozumění dalším událostem. Také mezera přerušující děj funguje u 



každého z básníků jinak: v Máji nastává po pause úplná výměna osob (básník přejímá roli 

Vilémovu): u Erbena shledáváme se s poutníkem i se Záhořem znovu, a změna, která se s 

nimi v mezidobí udála — zejména přeměna mladého poutníka v stařičkého biskupa —, 

naznačuje dostatečně, čím bylo vyplněno. Zacházení s dějem ukazuje tedy zřetelněji než 

cokoli jiného, že Erbenova básnická metoda je založena na vývojovém překonáváni Máchy, 

nikoli na mechanickém návratu ke klasicismu. 

Zásadní důležitost pro diferenciální charakteristiku dějové konstrukce Máchovy a Erbenovy 

má však funkce, která v jejich dílech připadá souvztažným motivům viny a trestu. U Máchy 

se tato dvojice uplatňuje nejvýrazněji v povídce „Cikáni“, kde celý děj je osnován na vině 

hraběte Valdemara z Borku a jeho trestu za ni. Viník zůstává zde stále v pozadí, kromě jediné 

scény (v kap. IV.) a dopisu předčítaného po jeho smrti jako rozuzlení celého děje (v kap. X.). 

Pro hlavní osoby děje je souvislost jeho činů tajemstvím, které tříští děj ve zlomky linií 

navzájem nekoordinovaných a neustále brání jeho scelení. Vina funguje zde jako osud, 

kterému lidé podléhají, nemohouce se bránit jeho síle, ba ani si ji uvědomit. Na tuto 

bezvolnost jednání klade Mácha výslovně důraz v závěrečném dopise hraběte z Borku: „A 

byť by (můj syn) i sám vrahem mým byl, já mu odpouštím a jsem přesvědčen, že přinucen 

přísahou matky aneb mou, nevolně tak bude jednati o bezživot můj.“(3) 

Srovnáme-li nyní s Máchou Erbena, bude na první pohled patrný i rozdíl i shoda. Shoda záleží 

zde v tom, že se i Erbenovi jeví vina — daná přestoupením mravního zákona nebo 

překročením jiných hranic omezujících vůli člověka — jako porušení svobodného rozvoje 

lidského konání. Avšak na rozdíl od Máchy, u něhož vina měla úlohu absolutní náhody 

znemožňující jakoukoli zákonitost, je u Erbena pojata jako utkání dvojího řádu, a to 

individuální zákonitosti, projevující se v jednání daného individua, s nadindividuálním (podle 

pojetí básníkova: nadlidským) zákonem, který volnosti individua klade meze. Dvojí 

zákonitost neruší se ani při vzájemné srážce; tak lze vysvětlit smírné zakončení některých 

básní, zejména Svatebních košil: člověk, který se octl v rozporu s nadindividuální zákonitostí, 

dovede se silou vůle vybavit z její moci a vrací se do oblasti, vykázané svobodnému 

individuálnímu jednání. Příkaz Erbenovy poetiky zní proto — na rozdíl od poetiky Máchovy 

— že „básnická Nemesis nezná náhody; za ni má všechno prýštiti se z tužeb srdce lidského, a 

všecky nelady a nesklady státi musejí pod vyšší harmonií“ (Palacký, ČČM 1838, str. 122); 

zde Palacký — jako námitku proti nejstarší básni Kytice — anticipoval zásady pozdější 

tvorby Erbenovy). 

 

Výsledek úvahy o motivech viny a trestu tedy potvrzuje úvahy předchozí: Mácha uvádí motiv 

viny do děje jako podněcovatele nahodilosti; Erben, ačkoli nahodilost nepopírá, činí z ní 

pouhý aspekt rozporu mezi dvojí zákonitostí, jinými slovy: proti thesi náhody staví antithesi 

jejího odčinění, nikoli prosté popření. Vývojově zajímavé je srovnání s Čelakovského 

„Tomanem a lesní pannou“: Čelakovský nechává totiž srážku dvojí zákonitosti nevyužitu; 

jeho hrdina, jakmile překročí hranice tajemné moci, stává se její bezvolnou hříčkou a je tak 

blíže rekům Máchovým než Erbenovým. Tato okolnost je ukázkou obtíží bezvýhradného 

spojování Erbena s Čelakovským, o jaké se pokouší kniha Grundova. 



Je nyní na řadě poslední protiklad mezi Máchou a Erbenem, na který míníme upozornit; týká 

se stránky jazykové a bylo by lze jej označit jako směřování k odpředmětnění slovního 

významu u Máchy a k jeho zpředmětnění u Erbena. O Máchovi jsme již na jiném místě 

naznačili, že 1. soudržnost jeho slovního výrazu je aspoň stejnou měrou opřena o souvislosti 

dané eufonickou organisací hláskového materiálu jako o souvislosti významové, vyžadované 

potřebami sdělení (srov. čl. Roztříštěný Bezručův verš v Slově a slovesnosti I, str. 237); 2. 

slovní výraz Máchův směřuje k nahrazování předmětnosti pojmenování děním a to tak, že 

jednak uplatňuje proměnlivé a prchavé významy průvodní na úkor významového jádra slova 

(srov. cit. monografii Máchův Máj, str. 76), jednak pojmenovává hmotné předměty jmény 

světel a zvuků (srov. cit. čl. Příspěvek k dnešní problematice básnického zjevu Máchova, str. 

70), jednak konečně vyjadřuje neaktivní stavy slovesy znamenajícími pohyb (srov. Šaldovu 

cit. studii K. H. Mácha a jeho dědictví, Duše a dílo 81 n.). V souhlase s tím vším vyhledává 

Máchův slovní výraz maximální individualisaci slovem vyjádřené skutečnosti v čase: slovo 

má zachytit věc v onom jedinečném aspektu, kterého jí dodává neopakovatelná chvíle. 

Slovní výraz Erbenův má s Máchovým po stránce významové společnou tu vlastnost, že oba 

skutečnost individualisují. Tento společný sklon je však i zde jen pozadím protikladu: slovní 

výraz Erbenův individualisuje věc nikoli v čase, ale v prostoru. Předmětnost se u Erbena 

neoslabuje, nýbrž naopak posiluje; postup je ten, že se na rozloze co nejmenší hromadí co 

nejvíce určení charakterisujících věc jako útvar prostorový, po případě zařaďujících ji do 

prostorové souvislosti; odtud také zvláštní ráz slohové úspornosti. Srov. na př. verše: „Na 

pahorku mezi buky | kostelíček s věží nízkou“, kde věc „kostel“ je trojnásobně 

charakterisována vzhledem k obrysu a prostorové situaci. 

Velmi názorné příklady zpředmětňující a prostorově individualisující tendence slohu 

Erbenova poskytují varianty jednotlivých míst z básní Kytice, uvedené v Sutnarově vydání 

„Veškerých spisů básnických K. J. Erbena“ (Praha 1905). 

První příklad poskytne nám variantu ze „Svatebních košil“: 

(původní znění) 

Stojí tu, stojí komora, 

v komoře klapla závora 

 

(znění definitivní) 

Stojí tu, stojí komora, 

nizoučké dvéře — závora; 

zavrzly dvéře za pannou 

a závora jí ochranou. 



V definitivní redakci, rozmnožené dvěma nově přidanými verši přibyly detaily nizoučké 

dvéře — vrznutí, věcně navzájem souvislé: účelem bylo zřejmě zpředmětnění a prostorové 

konkretisování významu „komora“. 

Jinou zajímavou variantu poskytuje báseň „Polednice“; zde verše: Od dvéří se plíží tiše | 

Polednice jako stín nabyly v definitivním zpracování podoby Ke stolu se plíží tiše | Polednice 

jako stín. — Záměna příslovečného určení od dvéří určením ke stolu není nahodilá: o dveřích, 

do kterých Polednice vstoupila, byla řeč již v předešlém kontekstu (A hle, tu kdos u světnice 

dvéře zlehka odmyká); mělo tedy připomenutí jich ráz pouhého navázání, bez kterého se lze i 

obejít bez porušení významové souvislosti textu, a mohlo být nahrazeno detailem stolu, 

vstupujícím do textu na tomto místě po prvé i naposled a sloužícím dokreslení světnice 

jakožto prostorové situace, do které je děj vsazen. 

Posílení prostorové určitosti situace bylo účelem změny i v jiném verši téže básně A vinouc je 

(dítě), se ohlíží, znějícím v definitivní redakci A vinouc je zpět pohlíží. — Zdánlivě nepatrná 

vsuvka „zpět“ konkretisuje zde význam slovesa vzhledem k prostoru. 

Konkretisace neomezuje se ovšem vždy jen na prostorová určení: snaha o zkonkretňující 

detail projevuje se u Erbena i v případech, kdy nejde o zdůraznění prostorovosti. Přechodní 

ráz má varianta: (původní znění) Poledne v tom okamžení,| táta přijde k obědu — (definitivní 

redakce) poledne v tom okamžení, | táta přijde z roboty (Polednice). Důvod, proč vypadlo 

příslovečné určení „k obědu“, je zřejmě ten, že situace byla již s dostatek precisována 

časovým určením „poledne“ i zmínkou o vaření, která se děje ve verších následujících. Avšak 

otázka, proč bylo nahrazeno právě příslovečným určením „z roboty“, připouští odpověď 

dvojí: buď proto, že nově vložené příslovečné určení, obsahujíc narážku na prostor „za 

scénou“, z kterého má otec přijít, vřazuje vlastní užší dějiště do prostorové souvislosti širší, 

nebo proto že toto určení konkretisuje situaci po stránce sociální: ukazuje, že jde o prostředí 

selské a robotnické. 

V dalších příkladech variant půjde již jen o konkretisaci neprostorovu. Tak verš To není 

kostel, to je hrad byl pří definitivní úpravě nahrazen zněním To není kostel, to můj hrad (Svat. 

košile), kde zájmeno můj, vložené na místo postradatelné spony je, zkonkretňuje význam 

slova hrad. Jestliže verš „Polednice“ A znovu tu zas do křiku byl nahrazen v definitivní 

redakci zněním A zas do hrozného křiku, kde je přidán přívlastek „hrozného“, je to rovněž 

důsledek tendence konkretisační. 

 

Pro zpředmětňující ráz Erbenova slovního výrazu je charakteristická i ta okolnost, že při 

opravování vymycuje básník výrazy a obraty, které připomínají sloh Máchův tím, že jejich 

význam je doprovázen odpředmětňujícím odstínem pohybovým. Dvojverší po něm mé celé 

toužení, | bez něho život nic není zaměnil Erben v definitivním zpracování verši U něho život 

jarý květ, | bez něho však mé mrzí svět (Svateb. košile). Důvodem záměny bylo zřejmě slovo 

„toužení“, které — jako substantivum verbale — osciluje mezi substantivní významovou 

předmětností a slovesnou dějovostí. Je to výraz typicky máchovský: Jaké to oudů toužení, | 

chtí opět býti jedno jen (Máj, I. Intermezzo). — Přirovnání „život — květ“, zvolené Erbenem 



pro versi definitivní, vyhovuje naopak tendenci zpředmětňující, převádějíc nehmotný děj 

(život) ve věc hmotnou (květ). 

Z téhož důvodu, jako v případě právě citovaném, odstraňuje Erben při opravách instrumentály 

substantiv, fungující jako příslovečná určení času nebo místa, pokud je jich ve srovnání s 

obvyklým usem užilo nadměrně. Právě těchto instrumentálů s oblibou užíval Mácha, nejspíše 

proto, že vnášejí do tekstu silný významový odstín prostorového nebo časového pohybu, na 

př: 

A šírou dálkou tma je pouhá (Máj II.) 

I šírým dolem dál a dál 

Za lesy — všude bílé dvory (tamt. III.) 

Ouvalem tím v pozdní době 

ticho, temno jako v hrobě (tamt., II. Intermezzo) 

V kol suchoparem je koření libá vůně, 

pahorkem panny jsou slzičky zkvétající (tamt. IV.). 

 

Erben tyto instrumentály ve funkci příslovečných určení, jak řečeno, potlačuje; tak versi 

původní I hoří to jasnoběle | jak večerem svit měsíčka upravuje takto: jako v noci svit měsíčka 

(Poklad). — Příslovečné určení „v noci“, srovnáno s původním instrumentálem „večerem“, 

má o odstín pohybovosti méně. 

V básni „Holoubek“, na onom místě, kde se vypráví o mrtvole utopené vražednice plující po 

řece, praví původní verse: žena nešťastnice | hrob si řekou hledá. V redakci definitivní zní 

toto místo: žena nešťastnice | hrobu sobě hledá. — Erben obětoval zde dokonce výraz velmi 

působivý, jen proto, aby odstranil instrumentál, příčící se pohybovým odstínem jeho 

slohovému záměru. 

Protikladnost základní sémantické tendence slohu Erbenova ve srovnání se slohem 

Máchovým došla tedy potvrzení. Společné pozadí protikladu tvoří snaha o individualisaci 

věci v zrcadle slovního výrazu; Mácha však usiluje o individualisaci časovou, kdežto Erben o 

prostorovou. Souběžně s časovým zaměřením směřuje Máchův sloh k zastření předmětnosti a 

k zdůraznění pohybu, Erben naopak k posílení předmětnosti. I zde Erben vývojově překonává 

svého bezprostředního předchůdce, přejímaje ovšem jeho základní platformu. 

Uzavíráme stručnou paralelu mezi oběma vůdčími básníky českého romantismu. Šlo o důkaz, 

že nemohou být adekvátně pojímáni jako dvě síly toliko souběžné, které se — Máchovým 

vlivem na Záhořovo lože — sblížily jen na okamžik a nahodile, ale že jejich vztah musí být 

vykládán jako skutečné navazování Erbenovo na poesii Máchovu i jako vývojové 

překonávání Máchy Erbenem. K důkazu zvolili jsme metodu shod a protikladů, neboť právě 

protiklady ukazují, že posloupnost tvorby Máchovy a Erbenovy není jen záležitost 



chronologická, nýbrž že Erbenovo dílo musí být chápáno v svém celku jako bezprostřední 

vývojová reakce na tendence básnické struktury Máchovy. Ani vzhledem k funkci sociální a 

obecně kulturní nemůže být Erbenova poesie vyňata ze souvislosti s Máchou. Jestliže Máchův 

Máj — jak jsme na jiném místě (srov. cit. čl. Příspěvek k dnešní problematice básnického 

zjevu Máchova, kap. III.) podrobněji ukázali — uvedl novočeskou poesii po prvé v 

bezprostředně přímý, byť polemický styk s životními zájmy kolektiva, tedy i Erben (v listě St. 

Vrazovi z r. 1842, cit. podle Strejčkovy knihy České školy básnické 19. věku, Praha 1921, str. 

55) přiznává, že „literatura národní“, ke které se sám hlásí, „v čase novějším… více na užitek 

praktický v životě hledí“; ani pro Erbena není básnické dílo vyčerpáno estetickým působením 

nebo vlasteneckou propagací, jak tomu bývalo před Máchou, nýbrž chce působit na 

elementární lidský poměr k světu. Po Máchově individuálním odboji proti kolektivně přijatým 

hodnotám následuje u Erbena znovu přiznání platnosti jim („literatura národní … za heslo 

majíc rozšiřovati, co dobrého, pravého a krásného jest“ — z citov. Erbenova listu St. 

Vrazovi); avšak individuum se ani u něho nepodrobuje beze vzpoury, nýbrž znovu a znovu se 

pokouší různými cestami překročit meze položené svobodě jednotlivcova jednání 

nadindividuálně platnými hodnotami: takový je ústřední smysl tematiky Kytice. Vidno, že i 

po této stránce Erben současně na Máchu navazuje i staví se proti němu v protiklad. 

Přitom není nikterak nutno popírat Erbenovy vztahy k Čelakovskému, ba lze i předpokládat, 

že podrobnější zkoumání je ještě zesílí; je dokonce zjev přirozený a běžný, že se básník při 

vývojovém překonávání bezprostředního předchůdce opírá o předchůdce vzdálenější. Avšak 

toto opírání nemůže být vykládáno jako idylické pokračování v cestě nastoupené 

předchůdcem: jednak je i Erben oddělen od Čelakovského touž generační hrází jako Mácha 

(srov. soudobost i obsahovou paralelnost Máchova „Dudáka“ a Erbenova „Dobrodružství 

cestujících“, dvou to satir namířených proti Čelakovskému); jednak musí být ještě blíže 

prozkoumána zvláštní posice Jar. Langra, následníka i odpůrce Čelakovského, jehož práce — 

podle výroku literárního historika (J. Hanuš v Literatuře české XIX. stol. II, Praha 1903, str. 

614) — „byly Erbenovi první školou“, kterému se však byl zároveň obdivoval i Mácha (K. 

Sabina, Upomínka na K. H. Máchu, Vybrané spisy K. S., II, 1912, str. 129) a pociťován 

mládeží let čtyřicátých jako Máchovi blízký (Hanuš, l. c. 619); jednak konečně, jak jsme 

ukázali, jsou příliš zřejmé kladné i záporné svazky pojící Erbena s Máchou. Obecně 

formulováno: individua, která jsou nositeli vývoje, jsou jen zřídka kdy určena jediným vlivem 

a zřídka také sama fungují ve vývoji jednosměrně. Vývojová linie literatury nemůže být 

srovnána s geometrickým schematem, byť sebe složitějším, neboť je proudem sil, který je 

udržován v pohybu neustále obnovovanými protiklady a rozpory jednotlivých komponent. 

Individua fungují často jako průsečné body protichůdných směrnic a nemohou být historicky 

pochopena a vyložena jako jednoznační představitelé jediné směrnice nebo jako mechanický 

součet směrnic několika. O období českého romantismu platí to ještě víc než o jiných etapách 

českého literárního vývoje. Grundova kniha o Erbenovi však na tento předpoklad zapomněla. 

Poznámky: 

[1] „Následující básně jest oučel hlavní, slaviti májovou přírody krásu; k tím snadnějšímu 

dosažení oučelu tohoto postavena jest doba májová přírody proti rozličným dobám života 

lidského. Tak u příkladu v čísle prvním tichá, vážná atd. láska v přírodě proti divoké, vášnivé, 



nezřízené lásce člověka; tak též jiné vlastnosti májové přírody proti podobným života 

lidského dobám v číslech ostatních.“ (Krčma, Dílo K. H. Máchy I. str. 301.) Kontrast „člověk 

— příroda“ odpovídá kontrastu „děj — popis“. 

 

[2] Srv. monografii „Máchův Máj — Estetická studie“ (Praha 1928, str. 1 n.) a článek 

Příspěvek k dnešní problematice básnického zjevu Máchova, kap. III (Listy pro umění a 

kritiku IV, 1936, str. 62 n.). 

 

[3] O tom, do jaké míry se veškeré lidské jednání jevilo Máchovi jako tápání bez důvodu a 

cíle, srv. studii „Příspěvek k dnešní problematice básnického zjevu Máchova“ (Listy pro 

umění a kritiku IV, 1936, str. 68). 

 

(Převzato in: Mukařovský, J,: Protichůdci. Několik poznámek o vztahu Erbenova básnického 

díla k Máchovu. Slovo a slovesnost, ročník 2 (1936), číslo 1, str. 33-43.) 

 

 

Otázky a úkoly:  

Charakterizujte, jak Mukařovský vidí psychologické motivy tvorby Máchovy a Erbenovy ve 

vztahu k jejich životním postojům. 

Od čeho je odvozována básnická struktura díla Máchova a Erbenova? 

Inspirujte se Mukařovského charakteristikou funkce popisů u Máchy a Erbena a nalezněte 

jiné srovnatelné příklady u obou básníků. 

Charakterizujte Mukařovského interpretaci problému viny a trestu u Máchy a Erbena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vítězslav Nezval:  Konkrétní iracionalita v životě a v dílech Karla 

Hynka Máchy 

Jak »nešťastný Phönix« z Lessingovy bajky, kterou si dal 1. ledna 1833 Karel Hynek Mácha 

za motto k prvnímu imaginárnímu svazku svého díla, jak nešťastný Fenix, jemuž je souzeno 

být bez přítele a bez milenky, poněvadž jest »jediný druhu svého«, tváří v tvář »prázdným 

larvám« lidí bez lidskosti, vykleštěných dlouhými nůžkami společensko-mravních knifů 

universálního a uzákoněného čachrářství, zažehuje Karel Hynek Mácha sám na sobě svůj 

vlastní plamen, aby v něm shořel před očima ustrnulých hasičů lidstva, hrozivšího se jak jen 

možno každého zablýsknutí svobody na krásné časy. Žádná sebehorší a sebevíc opentlená 

pohroma sebelišáčtějších oslav nám nebude moci zastříti, čím byl a kým byl Mácha  a jaké 

síly se v něm postaraly o to, aby dnes, po stu letech, se vysmíval svým dílem vší té 

intelektuální a morální kocovině, která se dodnes všeobecně pokládá za dědictví jeho poesie. 

»Šest žejdlíků vína« před Lincem, koketující »holky«, »veselé sraní« se Štrobachem, drahé 

lahvové víno, pobuřování holek, podivný oděv, sny o nákladných zříceninách s bezmasými 

mrtvolami někdejších králů, odpor ke knězi, který zneuctiv dříve »své člověčenství, hned na 

to šel se modliti nad rakví člověčenství snad zničeného«, »ter turbatus« po dni, kdy se žertuje 

s milenkou, že svatba nebude, mrzutost milence, nahánění hrůzy před i po, takřka každodenní 

přibíjení milenky ke zdi a kochání se pohledy na její obnažování, což nevyloučí onanii 

příštího rána a lezení za holkami v Neureitrovské zahradě ještě téhož dne, dvou a půlhodinová 

zábava s psaním básně na Císaře, kterou si přeje otec národa František Palacký, pohledy na 

celá rozhalená ňadra paní Chmelenské, jež kojí dítě, divoké, strašné sny, modrooká holka 

z Jirchář v Tejně při veni sancte, vtírající se slova: »nemiluji tě«, slova, která vzbudí 

milenčiny slzy, prodlévání v posteli nad rozepsaným rukopisem románu, podezřívavost pro 

hloupou cetku, konečná devisa: »Odpusť jí Bůh, jestli mne klame, já ji neopustím, jestli mne 

miluje a to se zdá, vždyť bych si i kurvu vzal, kdybych věděl, že mne má ráda …« a opět sny 

o milenci, jenž jde do hrobky pro milenku a o jezeru pod zříceninami, kde se koupali ženští 

duchové, vědomí, že to, co je mimo člověka, »jen jej k tomu vede, že sám sobě rozumí«, 

vědomí lidské osamělosti, své vlastní vášnivosti, svých dráždivých nervů, vědomí, že »kdo 

naději v nás budí, nejnešťastnějšími nás činí …«, tyto ať sebeúryvkovitější životopisné 

dokumenty představují nám dosti jasný obrys toho, co se zve stupidně moral insanity a co je 

ve skutečnosti jen signálem na fantastických věžích hlavního města svobody, zakleté 

v lidských bytostech a uzamykané stále na zámek. 

»Hledal jsem lidi, lidi, jak se ve snách mých jevili, a zočil jsem prázdné larvy, bez srdce na 

mne se uškubující …«, toto Máchovo poznání nemohlo nezpůsobiti, aby »odvrácen od světa«, 

netrýznil svého ducha hledáním toho, o čem ví, že není a že by přece mělo, mohlo být. 

Na rozdíl od těch, kdož se po větším či menším utrpení smiřují – a nakonec přeochotně – se 

světem jak je, aby vzali od něj za to odměnu, zůstává Karel Hynek Mácha v moci své touhy a, 

aby ji ukájel vždy znovu, neukojitelnou, věčně se obrozující, když není ve skutečném životě 

dosud podmínek k jejímu ukojení, aniž se vzdává nároků na ukájení reálné, jak o tom svědčí 

předchozí data, buduje si fantasijní cestou svůj svět. »Abyste byl přesvědčen, že nebudete 

v stavu se mnou býti, ukáži vám můj svět: - - - Noční tmou neprohlédnou, plížíme se mezi 



hroby, v kolo bloudí postrachy noční, nad námi promíšený hluk, my sami nejstrašlivější larvy 

…« Není třeba popisovati podrobně básníkův halucinační obraz. Říká za jeho blýskavými 

fázemi: …»ustrašená zimniční obrazotvornost moje doplnila hrůzy jeho.« 

Již vidím protestovat dotěrné ruce badatelů, kteří mají dost důkazů pro to, aby vyvodili 

Máchův svět, svět, o němž říká »to můj svět«, z povšechných vlastností romantismu a z lorda 

Byrona. »Dnes jsem měl podivný sen; zdá se mi, že je toho příčinou čtení Lorda Byrona, 

Mickiewieze, a zříceniny Bezdězské«, píše Karel Hynek Mácha na podzim 1832, narážeje na 

sen, jejž přejal takřka beze změny do »Krkonošské pouti«. Není pochyby o tom, že sníme za 

jistých předpokladů a že snová práce si bere k dispozici své symboly z toho všeho, co je 

nejblíž po ruce, co je tou kterou dobovou atmosférou zvláště vhodně uzpůsobeno hrát roli 

symbolu, že surrealista XX. století bude snít mnohem pravděpodobněji o štěrbině Forbesu 

tam, kde snil romantik z let 1830 o konstruktivně méně přesných otvorech hrobových puklin. 

Avšak, jde o to, že to byl právě Karel Hynek Mácha a nikoliv Čelakovský nebo Erben, kdo 

projevil osudné nadšení pro tak zvaný byronismus, že on a nejiný se projevil citlivým 

k novému světu velikých romantiků za cenu stát proti všem, a to z toho prostého důvodu, že 

mu byronismus naznačil cestu, jak se zmocnit techniky, kterou by uchopil svůj vlastní svět, 

techniky jistější než byla rétorická, ještě příliš literární Byronova technika, techniky hroužit se 

při bdění do nejhlubších snů, do světa nevědomí, do světa konkrétní iracionality a v míře, o 

jaké se nesnilo oficiálním romantikům. I když byl uveden Karel Hynek Mácha na cestu, jež 

byla jeho nejvlastnější cestou, některými vlastnostmi poesie lorda Byrona a Mickiewieze, 

nastoupil tuto cestu sám a došel po ní do samého středu iracionality své bytosti. Není tedy 

důvodem neobírati se Máchou tak, jakoby sám byl objevitelem všeho toho, co tvoří některé 

vlastnosti tak zvaného byronismu, když tímto objevitelem nade vši pochybnost byl. Vytěžil 

symboly, tak charakteristické pro praeromantismus, stejným procesem, jakým našly své místo 

v praeromantismu, a na základě jedněch a těchže tendencí uvolněné spontaneity. Tyto 

symboly nejsou ani v jednom z Máchových děl toliko přejatou dekorací, literárním 

kostymem. Jsou symboly v plném slova smyslu. 

Není třeba oddalovati zjištění, jakého původu jsou tyto symboly a za jakou cenu se jim 

podařilo uplatniti se v básnickém díle, že jsou to symboly latentního sexuálního významu a že 

se uplatnily během procesu jak jen možno uvolněné básníkovy spontaneity automatickým 

pochodem. »Bůh Váš chraň takových snů; jediný účinkuje snad na celé živobytí …« A 

skutečně, v Máchově snu, pojatém do »Krkonošské pouti«, jsou všecky vlastnosti jeho 

imaginace, všecky vlastnosti, které tvoří jeho poesii tím, čím je. Vrch, gotický klášter, 

kaplička, procitnuvší zmrtvělí mnichové, tuhnutí a obživování, předsíň s těmi, kteří již 

neobživnou, rozlétající se dveře, hojně prolévané slzy, hlahol ptactva, mísící se ve smutné 

zpěvy mnichů, to vše jsou typické symboly libidinosního rázu, podobné těm, jež tvoří svět 

Máchovy poesie. »Mezi nesčíslným množstvím tím musíte běhati i v běhu rozličné jim činiti 

otázky. Stanete-li státi, zemrou jakoby poznovu, a neobživnou až ku pohřbu na vždy 

zemřelých svých bratří; aniž se smíte přes hodinu zdržeti mezi nimi, nechceteli sám živý mezi 

onými zmrtvělými po celý zůstati rok. « Je takřka sensační, jakou roli hrá v tomto Máchově 

snu rituál běhu. Má být prostředkem nejvyššího poznání: »… lze vám se jich poptati na vše, 

co jste tak dávno dychtil zvěděti. « Dnes, díky objevům psychoanalysy, víme, čím jsou a jaký 



smysl mají dětské otázky, ono věčné »proč«, jež tvoří základ druhého zpěvu »Máje«. Ve 

světle dětského »proč« se nám jeví tak zvané metafysické otázky jako víc či méně zastřená 

libidinosní zvědavost, jež míří v posledních důsledcích k odhalení existence sexuálního aktu a 

jež je výsledkem touhy po něm. Je nám tedy jasný běh, jejž musí vykonávati spáč ve středu 

zmrtvělých mnichů, aby je oživil »zbouřeným povětřím« a přiměl k zodpovědění 

nejsmělejších otázek. »Odpovědě však jejich z většího dílu jsem zapomenul; nezapomenuté 

však pro hrůznost jejich ani nechci uváděti, aniž více, budeli možné, zpomenouti na ně. « 

Toto zapomenutí a významné mlčení, ba touha, vyhnout se vzpomínce na podezřelé odpovědi 

je důkazem, čeho se odpovědi týkaly. Stačí uvědomit si rovněž, co šeptají z dálky šedé hory i 

hustý déšť při smutném zpěvu mnichů: »my zrosíme květ uvadlý, aby nezhynul ale vykvětl 

znovu, i vůni líbeznou vydával«! Stačí také, že přes svou touhu zapomenouti na sen vrací se 

k němu básník v »Krkonošské pouti« jak jen možno spontánně. Když byl na počátku své 

básně lapil motýla a on ustydl »umořený zde panující zimou«, když byl »již na této první 

pouti své poznal, že ne v taký svět vešel, jaký je mu slibovala mladistvá obrazotvornost jeho«, 

»nemilovaný a nic nemilující«, anebo milující pozdě tu, která byla pro něho ztracena, hvězdu, 

která »není hvězdou jeho« uchyluje se k velikému fantasijnímu ukájení své touhy. »Čirou 

tmou opět rozestírati budu rámě má za nicotnými představami …« Tu nalézá básník pod 

vrcholem Sněžky svůj noční sen procesem »chybného vidění«, jak nazývá Freud mylné vidění 

jedné věci místo druhé, procesem, který je základem paranoicko-kritické metody surrealismu. 

»Zdálo se, jakoby se byl rozlehl vrcholek Sněžky …; stkvostný v gotickém způsobu stavěný, 

teď polou již zřicený klášter …« 

Není to ostatně po prvé ani naposled, co se dal vésti Mácha paranoicko-kritickou metodou. V 

»Cikánech« čteme o starém dubu, jehož »místem propálená kůra strašlivé tvoří podoby« a 

jehož dlouhé větve »jakoby dvě dlouhé zhrbatělé a zkřivené ruce daleko před sebe zelený 

podávaly věnec. « Ještě patrnější je tento halucinatorní způsob nazírání na skutečnost pod 

diktátem touhy z popisu kostičního kamene, u něhož se odehrávají vrcholné scény »Cikánů«: 

»Jest to píštiná, rozsáhlá, asi půl sáhu nad křovím strmící skalina, na níž déšť, a může být i 

ruka lidská, samé jakoby lidských hnátů a lebek tvořily podoby, od čehož se jí tuším takového 

jména dostalo. « Dostává se tedy Mácha při koncepci »Krkonošské pouti« ke svému snu 

nikterak spekulativní cestou, nýbrž spontánním »přehlédnutím se«. V Máchově dopise 

Hindlovi z ledna 1836, tedy z doby, kdy psal Mácha »Máj«, báseň jak jen možno 

halucinatorní, nalézám rozkošnou »malířskou anekdotu«, kde je metoda mylného vidění 

ozářena světlem vtipu: »… rejsoval také s některými jiným Vám známé obrazy z historie 

České, a mezi třemi obrazy také – tuším »Vypuzení Avarů«, - v předu se bijí dva chlapy, a 

prdel jednoho z nich je Karikaturní co obličej vystíněna, - pak ustrnuvše se nad jeho 

chudobou dali mu Házové rejsovati do Světozoru »Štěpánský chrám ve Vídni« a on tam naň 

namaloval oblak, jakoby chlap chodě po nebi z dlouhé dýmky kouřil … Tak mu tedy žádný 

nedal práci; a on si umínil, že umře hladem. Ležel v největším mrazu – (v jeho bytu nejsou 

žádná kamna) – na posteli již tři dny o hladu, za poslední peníze nakoupil papír, a z postele 

přehnutý rejsoval na papíru na zemi položeném samé postavy, jaké vídáváme ve zimničných 

snách.« »Jak se vám líbí?« táže se Mácha přítele, jemuž je adresován jeho dopis, aby nás dojal 

nepřímým přiznáním, že ani jemu nebyl cizí objektivní humor, jenž tvoří uprostřed 

halucinatorní paranoicko-kritické metody surrealismu jeden z jeho největších půvabů. Tento 



objektivní humor má neposlední zásluhu o vynalezení surrealistických her, »Vybrané 

mrtvoly«, a jak o tom svědčí Max Ernestův výklad principu frotáže, nebyl nepřítomen jako 

pomocník usměrňování psychického automatismu: »Oživil jsem vzpomínku z dětství«, píše 

Max Ernest – aby nám umožnil osvětlit na těchto místech podivný Máchův zájem o 

tvrdošíjného Karikaturistu z anekdoty - »v níž výplň z napodobeného mahagonu naproti mé 

posteli byla ohniskem, jež vyvolávalo polosnové dění, když za deštivého dne v hostinci na 

mořském břehu můj podrážděný pohled byl zaujat podlahou, jejíž rýhy byly hloubeny 

tisícerým vydrhnutím. Rozhodl jsem se zkoumat symbolismus tohoto zaujetí, blízkého 

posedlosti, a abych pomohl svým schopnostem úvahy a halucinace, vybral jsem z prken řadu 

kreseb tím způsobem, že jsem nahodile položil na podlahu list papíru, po nichž jsem třel 

tuhou. Zdůrazňuji, že takové kresby postupně, během řady změn a nápadů, které se spontánně 

nabízejí – tak jako je tomu při hypnotických visích – pozbývají charakteru použité hmoty 

(dřevo) a nabývají vzhled obrazů tak netušené přesnosti, že mohou odhalit prvotní příčinou 

oné posedlosti nebo vyvolat přelud o této příčině …« Ostatně nalézám na několika místech v 

Máchovi přímý výraz tohoto objektivního humoru, ať už jde o 2. scénu »Dosloví ke 

Křivokladu«, kde se mění »jeviště« této scény, zdánlivě rakev, ve vůz, jezdící dvakrát týdně 

s nejsmíšenější společností z Prahy do Mělníka, či o »Epilog« tohoto dosloví, v němž je 

řečeno k ultraromantickému »Křivokládu« tak neromanticky: »Těší mne velice, jestli 

čtenářové moji  ještě něco očekávájí, - já jem hotov.« V nejčistší formě se projevuje 

objektivní humor v tomto Máchově záznamu: »Nepokojní tkadlci z Macclesfield s obvinutým 

malým bochníkem chleba florem a na jiném bidlu zuby: s nápisem »K pronajmutí neb držitelé 

nepotřebují jich více.« Tento text, jenž jakoby byl návrhem na surrealistický objekt, je 

výsledkem fenomenálně smělého sjednocení preromantické představy s revolučně 

podloženým duchem objektivního humoru. V tomto smyslu a touto ideou jsou neseny nejen 

praeromantické  a ultrahomorné knihy Ernestových koláží, nýbrž téměř všecka surrealistická 

díla. 

Ostatně latentní objektivní humor je pozadím, na němž vystupují téměř všecky Máchovy 

ultraromantické fabule, jež, proč to neříci hned, jsou jak jen možno krutým a spontánním 

výrazem oidipského a kastračního komplexu básníkova a jež jsou nejautentičtějšími černými 

romány v nejúchvatnějším slova smyslu. Jejich vážný ráz, jenž zdánlivě vylučuje jakoukoliv 

přítomnost objektivního humoru, je stupňován i rušen svým hyperbolickým charakterem, jenž 

svědčí o tom, že se pohybujeme ve snových oblastech, kde se směšné necítí jako směšné. 

»Vítání ze snů strašných«, to je svět Máchových příběhů, to je »Kat«, mysteriosní »Kat«, ve 

kterém je víc důkazů pro ty, kdož uznávají s Freudem existenci oidipského a kastračního 

komplexu, než se odvažují domyslit někteří bázliví freudisté. Vynořujíce se bez kausální 

motivace, jsou Máchovy postavy postavami ze snů, jimiž pohybuje kastrační děs a oidipská 

vraždychtivost. »Ona jej milovala, či nemilovala, tak sama při sobě nemohla rozhodnouti; on 

jí byl protivný již pro smrt otce jejího…; než nesmírné neštěstí jeho, které však nikdy zcela 

nemohla pochopiti, soucitné při ní nalézalo srdce…«. Bledá a bílá, náhle se objevující 

uprostřed noci, vystupuje Miláda na scénu z onoho, vždy pod nohama se rozevírajícího 

propadliště perversí, jež tvoří hybnou sílu Máchovy poesie. »Králi, mně schází meč!«, praví 

kat a celý románek není ničím jiným, než hledáním tohoto hrozného nástroje, jenž podtíná ve 

snách sám sebe v tisícerých podobách a jenž, když byl nalezen, vraždí. Málokdy v poesii byla 



tak jasnovidně a zázračně zobrazena kastrační hrůza jako v těchto větách z »Kata«: 

»Uprostřed, právě proti malému oltáři zvěstování Panny Marie, stála rakev otevřená, v ní bíle 

oblečena ležela Miláda; na hlavě měla věnec z bílých růží, které však uvadlé a opadalé již jen 

jednotlivé po obličeji nad sebe bělejším roztrušovaly listy, po levé straně její ležel jí na srdci 

katův meč… « »Meči, obraze můj«, volá kat, jenž miloval každé zvíře, bál se ublížiti květině, 

poněvadž sejít musí a jenž chtěje »udusiti jemnocitnost« cvičil se v ukrutenstvích a za žezlo 

svých předků vládne mečem. V Máchově plánu k »Valdeku« čteme o sesutí věže. Je to stále 

tentýž meč a mnich, kteří se vynořují ve světě fantomů, jenž je nejvlastnějším světem Karla 

Hynka Máchy. Motiv syna zapuzeného od otce a vraždícího, či málem jej zavraždivšího, jak 

je tomu v »Cikánech«, tvoří základ všech Máchových děl. Hle, v jak komplikované sféře, 

proniknuté pachem incestu, se odehrávají Máchovy tragedie: »Otec můj! – otec matku svedl – 

ne, on zavraždil matku mou – matku – ne matkou svedl milenku mou – svedl milenku otce - 

matku mou – a otec můj zavraždil otce mého!« V tom labyrintu substitucí kolem nepřiznané 

otcovraždy, v tom světě oživlého nevědomí je láska sadisticko-masochistickým aktem, kde 

čerň a mrtvolná bledost jsou pozadím pro krvavé scény. 

Konečně přiznaná devisa »on svůdce tvého vraždě zavraždil otce svého« je spodní toninou 

všech Máchových poesií a je důkazem, že tyto poesie pramení z nevědomí, z hloubi těch 

potlačených představ, které jsou svou naléhavostí hnacími silami psychického automatismu. 

Z téhož oidipského komplexu, který je přímo vyřknut a znovu opakován v několika verších 

»Máje«, pramení Máchova incestní láska k zemi a vlasti. »Syn krále bezkorunný«, 

máchovský poutník, cizinec na světě, vězeň, věčně hledá, hledaje matku a lůno, z něhož 

vzešel, vlast a zemi. »Nešťastná zemi, hrob mne s tebou sloučí, a nový opět v změněné na 

tebe mne vyvede postavě život, já s tebou, v tobě na tobě žiji … Nešťastná zemi nešťastná 

matko má! … lůno tvé nám vrátí poklid. « Nelze makavěji vysloviti incestní tendenci, než 

v próze »Návrat«, z níž je vzat hořejší citát. »Sám, sám tedy? – opět nic? – pryč? – neznámý – 

domov žádný?«, to je jediný refrén máchovských vyvrženců. »Zdálo se mu ve snách, jakoby 

byl hledal matku svou, jakoby právě, kdy ji měl nalézti, byla najednou zmizela …« Nikdy 

nehasne žádost po pomstě v touze máchovských fantomů, nikde není pro ně spočinutí, než 

v lůnu matky země, vždy odcházejí jako osamělí poutníci bez úkoje. Milenky, které potkávají, 

jsou jen matnými substitucemi matek, jsou to milenky, svedené otci. 

»Ach – ona, ona! Anjel můj! 

Proč klesla dřív, než jsem ji znal? 

Proč otec můj? – Proč svůdce tvůj?« 

Ve verši »Proč klesla dřív, než jsem ji znal?« je potvrzení toho, že svedené milenky 

v Máchových dílech jsou zakuklenými matkami, a žárlivost, která nutí jejich milence, aby 

pátrali po oněch jejich minulých poklescích, je táž žárlivost, kterou v sobě živil básník. »… 

holky mé matka zemřela«, píše Mácha 8. června 1836 Hindlovi, »strašlivá přísaha se složila 

s půlnoci u rakve její - - -  a - - - nebylo to pravda – a já – hahaha! – Eduarde! Já jsem se 

nezbláznil – ale řádil jsem …« Nad rakví zemřelé matky donucuje básník přísahou svou 

milenku, aby se mu přiznala z dřívějšího poklesku; není to nápadné, že právě při tak strašné 



okolnosti, jako je bdění nad rakví mrtvé matky? Není to zapřísahání vlastní matky? Nejde o 

substituci? 

                     »Upadla hlava – skok i – ještě jeden skok – 

                     I tělo ostatní ku zemi teď se skloní. 

                     Ach v zemi krásnou, zemi milovanou, 

                     V kolébku svou i hrob svůj, matku svou, 

                     V vlasť jedinou i dědictví mu danou, 

                     V širou tu zemi, zemi jedinou, 

                     V matku svou, v matku svou, krev syna teče po ní.« 

 

V díle jako je »Máj«, v díle, ve kterém je vše pansexualisováno, kde břeh objímá jezero, kde 

se přibližují dvory k bližšímu a bližšímu objetí, aby splynuly v jedno za soumraku, kde se 

vinou stromy ke stromům, kde pronásleduje milostná vlna vlnu, není třeba sháněti důkazů, že 

citová závěrečná scéna popravy je výrazem incestních tendencí ztělesňovaných symbolicky, 

jak se to děje ve snu. V básni »Králevič« čteme verše: 

 

                   »Tak temnou nocí s větrem lká 

                     Na pusté skále královič; 

                     Však ne té země královič, 

                     V níž bydlí: v dálce jeho vlast 

                     Neznámá jemu, neznámý 

                     V ní kraluje otec prý jeho –  

                     Syn nezná ho, ba nezná sebe sám! – 

 

Tak je tomu u Máchy vždy. U něho »Nevěsta co krásná země stojí«, u něho nepřestává se 

znovu a znovu symbolisovati incestní touha, proniknutá incestní hrůzou, jak je tomu ve 

verších: 

                   »Hoj, otče, otče můj! Neslyšíš matky lkání? 

                     Hoj, já jsem zšílenec, proč vchod se neotvírá?« 

                     I bil jsem v horu též. Půlnoční přešel čas. 

                    Ta hora? – Blaník je – a nad ní pláče hlas: 

                  »Můj otec neslyší – a matka mi umírá!« 

 

Na napjatém laně mezi oidipským a kastračním komplexem se procházejí v Máchově poesii 

fantomy všech sexuálních perversí, a uskutečněny v symbolech, sehrávají jedinečnou tragedii. 

Verše »Jako jinoch po milence touží, zemřelá kdy dřímá věčný sen« - nejsou jediným 

přiznaným místem k nekrofilii, a není třeba odvolávati se na Máchův sen, v němž se vydá 

milenec do hrobky pro milenku; stačí pozdraviti v Máchových poesiích ono úchvatné stádo 

bledých žen od Milády z »Kata« až k Márince, které hlásá, z čeho pramení sláva poesie. Není 

třeba citovati doklady o sadistickém původu Máchových fabulí, ani příliš zdůrazňovati smysl 

věty: »To víno chutná jako krev!«, abychom pozdravili sadistický ráj, onu zahradu bičování, 

která je jednou z nejmysteriosnějších součástí imaginace genia. Stačí, abychom poukázali na 

jejich organický protiklad, na vysloveně sadisticko-masochistický charakter těchto proslulých 

Máchových vět: »Já miluju květinu, že uvadne, zvíře – poněvadž pojde; - člověka, že zemře a 



nebude, poněvadž cítí, že zhyne na vždy; já miluju, - více než miluju - - já se kořím Bohu, 

poněvadž není.« Násilné a trpné bytosti (jiných není v Máchově poesii), vždycky 

fantomatické a vždycky zrozené z básníkova nevědomí, popírající realismus, úchvatné, 

vynořující se a mizící bez kausálního odůvodnění, tyto děti jiné kausality, které nevládne 

rozum, nýbrž touha, přicházejí nám dnes po stu letech ověřiti a potvrditi jak jen možno 

uchvacujícím způsobem, že poesie se rodí z konkrétní iracionality nevědomí a že jí není mimo 

tento zdroj. Jsouce přímým výrazem denních básníkových snů, ponořeny víc do tmy než do 

světla, vztahují k nám své šálivé údy, aby nás znovu strhly do světa absolutní svobody a 

krásné libovůle, která je výrazem touhy a velikou orgiastickou slavností, velkou mstivou 

kantilenou za potlačená přání, velkou mstivou kantilenou proti censorovi, jenž mává nad 

ustrašeným lidstvem jak nad chvějícím se kanečkem velikými nespravedlivými kastračními 

nůžkami. Ty bledé bytosti a ty, jež jsou zbroceny krví, ty bytosti poznamenané velikými 

mstivými prsty křivých přísah, vztahují k nám své zimničné ruce, hledajíce ukojení. Jejich 

dramatisace je úchvatná. Mluvili jsme o těch, které vzaly na sebe noční podoby k bloudění 

tmou pustých hradních nádvoří a klášterních chodeb, děti denních snů tak hlubokých jako 

jsou noční sny, neboť těch je nejvíce u básníka, který byl nejvlastnějším starším bratrem 

Lautréamontovým. Mezi nimi, pohybujíc se v umělém denním světle, v umělém, avšak přesto 

denním světle, ta, která je nejbližší našemu snu a naší touze, snu a touze našich dní, ta, která, 

jakoby byla starší vzdušnou sestrou »Nadji«, nebo Heleny (nač si upírati právo myslit na své 

přátele a na sebe), vydává nám svědectví, že naše cesta z úplné tmy do oslnivého světla je 

jedinou cestou poesie, dlouhou a rychlou jako pád hvězdy, ta, již není nesnadno potkati na 

některé z promenád bývalých a dnes ještě ne zcela pominuvších Wimmerových procházek, 

Márinka, »obraz ze života«, obraz ze života, tak jak jej chápeme dodnes, André Breton a 

všichni moji přátelé, jak jej chápu já sám, »obraz ze života«, jediný, jejž Mácha napsal, ač prý 

sdělil Sabinovi: »Chovám v sobě valný sklad podobných obrázků. Až se jen z těch 

démonických živlů vymluvím, které mne nyní ovládají, vrátím se opět k životu lidu. Posud se 

mi jen výstřední strany jeho objevily, snad se i s obyčejnými spřátelím, až je poznám.« 

Nejsou to slova, která jakoby byla nalezena v čele některé stránky surrealismu, vstupujícího 

z mythického svého stadia do stadia uvědomování si konkrétní iracionality života a 

skutečnosti? »Márinka«, obraz ze života, kde je vše skutečné a jako ve snu, jako ve snu, aniž 

to přestává být skutečným, jako ten hráč na housle, jenž vtiskne básníkovi z nenadání (je to 

prosté a šílené) dopis v opuštěné části Kanálské zahrady, jako ono »Já vás již znám« při 

prvém setkání, jak nákladné fortepiáno uprostřed zbídačelého bytu »Na Františku«, jak 

zoufalé »Hynku«!, znící právě tak jako »André« z úst Nadji, jak objektivní náhoda věty 

»Zajisté! zajisté pravím vám, že ji neuhlídáte více«, věty, vyřčené jakousi stařenou, 

vypravující sen a přece v tomto kontextu vztahující se k osudům toho, jenž odchází od 

Márinky, aby ji nespatřil víckrát, aby přišel k zídce hřbitova, kde ji budou pohřbívati, jako ty 

popisy, drásající srdce svou prostotu, realistické a nadreálné svým smyslem, to je jako by 

jasnovidná syntesa dne a noci, jasného dne s dvojí bouří a nocí lidské subjektivity. 

Zbývá už jen velice krátce doplniti obraz toho procesu, z něhož se zrodila geniální poesie 

Máchova upozorněním na to, jak psychický automatismus se osvědčoval nejen tam, kde 

básník si nenastavil do cesty překážky, v próze, nýbrž i uprostřed složitého mechanismu 

rýmované poesie a ve vrcholné básnické Máchově iracionální konstrukci, v »Máji«. Zásluhou 

Jana Mukařovského máme podrobný rozbor eufonie Máchova »Máje«, z něhož vyplývá, 



jakou úlohu hraje v Máchových verších zvukový paralelismus postupný i inversní, 

paralelismus, který svědčí o tom, jak spontánně se rodily Máchovy verše z automatického 

procesu, kde hrál roli i výboj hlásek, tedy mechanismus řeči. Na základě rozboru epithet 

apostrofy ztraceného dětství z »Máje« dochází Mukařovský k tomuto závěru: »Dosavadní 

rozbor Máchových epithet dovedl nás tedy k poznání, že významová neurčitost spojení 

adjektiv se substantivy, kterou pozorujeme u tohoto básníka, je způsobena potlačením 

významového jádra substantiva v každém z těchto spojení. Následek odstranění významového 

jádra je ten, že spojení pozbude pevné významové osy a že se uvolní bohatý soubor 

akcesorních významů.« Máme-li se vyjádřiti o téže skutečnosti jazykem, jehož se přidržuje 

surrealismus, není toto uvolnění bohatého souboru akcesorních významů ničím jiným než 

využitím nahodilého setkání dvou vzdálených skutečností v nepříslušném prostředí ve smyslu 

Lautréamontovy definice »krásný jak nahodilé setkání šicího stroje a deštníku na operačním 

stole«, a tak zvaná hudebnost Máchových veršů není ničím jiným než výsledkem spontánního 

vývoje zvukové stránky slova, automatického písma, oné zázračné metody, která má umožnit, 

aby »poesii dělali všichni a ne jeden«, která zplodila tak úchvatnou surrealistickou pasáž, jaká 

se čte v závěru »Máje«: 

                    »I v smutném zraku mém dvě vřelé slzy stály, 

                     Co jiskry v jezeru po mé si tváři hrály; 

                     Neb můj též krásný věk, dětinství mého věk 

                     Daleko odnesl divoký času vztek. 

                     Dalekoť jeho sen, umrlý jako stín, 

                    Obraz co bílých měst u vody stopen klín, 

                    Takť jako zemřelých myšlenka poslední, 

                    Takť jako jméno jich, pradávných bojů hluk, 

                    Dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní, 

                    Zbortěné harfy tón, strhané strůny zvuk, 

                    Zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, 

                    Zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit, 

                    Zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, 

                   Vyhasla ohně kouř, silného zvonu hlas, 

                   Mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, 

                   To dětinský můj věk. 

                                                      Nynější ale čas 

                    Jinošství mého – je, co tato báseň, máj. 

                    Večerní jako máj ve lůně pustých skal; 

                   Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.« 

 

Není třeba znovu opakovati, co jsem napsal při jiné příležitosti, že duch, jenž dovedl čerpati 

své poesie s takovouto svobodou, bez ohledu na přijatelnost či nepřijatelnost ze svého 

nevědomí a z hloubi těch mysteriosních a zakázaných oblastí, které se vysmívají falešnému 

pojetí, jež dodnes má zotročená, kapitalismem, ideou vlasti, rodiny, náboženství usměrněná 

společnost o člověku a jeho podstatě, pohrdal touto společností a jejími institucemi, s jakým 

opovržením se díval na proslulé Litoměřice, na ty chrapouny německé, kteří mu líbají ruce a 

říkali mu: »Gestrenger Herr Justiziär«, jak si dovedl zakázat, aby nikdo z příbuzných Lori se 



nezúčastnil jeho svatby, odhodlán utéci od oltáře, kdyby tam spatřil někoho z rodiny, jak byl 

ve všech svých básních důsledným protifideistou, jak nechal odejít, leže na smrtelné posteli, 

dvakrát s nepořízenou kněze, kterého mu vnucovali. »Ztišil se«, vypravuje Máchův bytný 

bratrovi zemřelého básníka, »žena moje u něho sedíc modlila se nahlas, žádajíc ho, aby co 

ona se modlí, on potichu neb v paměti po ní opakoval. Pohodlně a lehce se posadiv na pravou 

stranu se od ní odvrátil.« Pohnul třikráte peřinou. To byla Máchova smrt. 

Odvrátil se při ní od modlitby a ode všeho, co je nedůstojné svobodného ducha, 

revolucionáře, genia, jenž nestrpí na sobě, na své nespoutané hrdosti ani poskvrny, odvrátil se, 

jak se dnes jeho dílo odvrací, přes všecku jejich čáchrářskou čipernost a krysí zbabělost, ode 

všech svých hanebných vykořisťovatelů z tábora reakce, katolicismu, fašismu, od 

nestoudných imitátorů jeho smutku, ode všech nečistých rukou, jež v impotentních variacích 

zřeďují vnější stránky díla, díla vytrysklého za cenu života, za cenu smrti, za cenu prokletí, za 

cenu pohrdání slávou, za cenu věrnosti všemohoucí touze. 

»… takové věci, co se se mnou dály, ani Victor Hugo ani Eugen Sue ve svých 

nejstrašlivějších románech nebyli v stavu popsati a já jsem je přežil a – jsem básník! … Jak 

chladný jsem, budiž vám následující příkladem. P. Tomíček posuzoval můj »Máj«, mne 

nazval »rýmotepcem«, mou báseň »škvárou«, a mnohem horší věci, a já – ani jsem se 

nezasmál ani nerozhněval, četl jsem to všecko, jako by mně neznámý byl mně neznámou 

napsali i posuzoval báseň.« 

Mácha byl surrealistou životem, sny, poesií i smrtí. 

Hanba Tomíčkovi dvacátého století, té banální smečce kastrátů se známými potměšilými 

tvářemi. Ať žije surrealismus! 

 

 

 

Automatická povaha eufonie v Máchově „Máji“ 

Interview s Janem Mukařovským 

 
Vzhledem ke svému pojímání Máchovy poesie jakožto 

 výsledku psychicky-automatického procesu položil re- 

daktor tohoto sborníku autoru estetického rozboru  

Máchova »Máje«, Janu Mukařovskému několik otázek 

o tom, do jaké míry má eufonická stránka této básně 

automatický charakter. Jan Mukařovský odpověděl 

takto: 

»Každá eufonická organisace básnického textu je do jisté míry výsledkem artikulačního 

automatismu, t. j. tendence k automatickému opakování stejných hláskových útvarů, jaká se 

mimo básnictví vyskytuje na př. v extatických projevech náboženských sektářů, ke kterým 

poukázal ve svých pracech o eufonii L. Jakubinský, dále v kouzelných a zaříkávacích 

formulích, v dětských rozčitadlech při hře atd. Při nejdůslednějším uskutečnění vede tato 

»glossolalie« k úplnému potlačení slovních významů, k vytváření pouhých hláskových 

shluků, kterým je s normálním jazykovým projevem společné jen užití hláskového systému 

příslušného jazyka; srv. zmíněné projevy sektářů, v poesii pak – jako záměrné využití toho 

postupu - »zaumný« jazyk ruských futuristů. Nelze proto předpokládat, že by eufonická 



organisace básnického díla mohla být jako celek plodem vědomé konstrukce, i když se 

přiházívá, že jednotlivostech sám básník v pozdějších zpracováních díla posiluje eufonickou 

organisaci vědomými retušemi. 

Poněkud jiná je otázka asociací lexikálních, daných tím, že slova, tvořící lexikální zásobu 

jazyka, sdružují se v mysli mluvících individuí podle různých vzájemných vztahů, mimo jiné 

také podle podobností zvukových. Slova zvukově sdružená projevují snahu vyvolávat se 

navzájem, snahu, která se ve vší své automatičnosti projevuje na př. u některých 

schizofreniků, hromadících slova zvukem podobná bez ohledu na celkový smysl projevu. 

V normálních případech se však podobnosti zvukové stávají zároveň i činitelem 

významovým: odhalují skryté významové podobnosti nebo protiklady, vytvářejí mnohotvárné 

významové shluky atd. O automatičnosti takovýchto asociací lze mluvit jen s tím omezením, 

že u daného individua a za daných okolností je jejich výběr řízen jistým aktivním 

významovým zaměřením, což platí zejména o díle básnickém jako významovém celku. 

Eufonie, vinoucí se v nepřetržitém sledu celým »Májem«, má jistě mnoho společného 

s oběma zmíněnými jevy. Důslednost, s kterou je provedena, nasvědčuje účasti automatismu 

artikulačního; ještě větší úloha připadá však, zdá se, asociacím lexikálním na základě zvukové 

podobnosti slov; tak na př. celých 25 veršů ze začátku I. zpěvu je zvukově zbarveno vlivem 

slova »láska«, a to tak, že se několikrát v různých gramatických tvarech opakuje jmenované 

slova samo, a mnohokrát – v jiných slovech – hlásky, z nichž se skládá (l – a –sk). Jiný 

nápadný příklad souvislosti zvukové stránky s významovou podávají verše: 

                          Tam při jezeru vížka ční 

                          Nad stromů noc; její bílý stín 

                         Hlubokoť stopen v jezera klín 

-kde se prolíná dvojí eufonická konstanta: s jedné strany í (vížka ční – bílý stín – klín), 

s druhé hlásky temné o, u (stromů noc – hlubokoť stopen). Zvukový protiklad je tu 

doprovodem protikladu významového: bílá věž – tmavé stromy. 

Tolik lze říci o podílu automatismu na eufonii »Máje«, posuzujeme-li jej toliko se stanoviska 

eufonie samé. Otázka po účasti psychického automatismu při vzniku díla celého (eufonii v to 

počítaje) mohla by být řešena jen rozborem psychologickým, přihlížejícím k spletitým 

vzájemným vztahům všech složek struktury.« 

 

      

(Převzato: Vítězslav Nezval: Konkrétní iracionalita v životě a v dílech Karla Hynka Máchy; 

Automatická povaha eufonie v Máchově „Máji“. Interview s Janem Mukařovským. In: Ani labuť ani 

Lůna, sborník k stému výročí smrti K. H. Máchy. Redigoval Vítězslav Nezval. Přetisk 1. vydání 

z roku 1936 se studií Josefa Zumra. CONCORDIA, Praha 1995, komentováné vydání 1. ISBN 80-

901389-8-5, str. 29-43. 

 

 

„Sborník Ani labuť ani Lůna zdaleka nesehrál v máchovském bádání ani v širším pochopení Máchy 

úlohu, jakou by pro svou podnětnost zasluhoval. Příliš dlouho byl na indexu zakázaných knih, a pokud 

nebyl, stal se pro svou vzácnost bibliofilskou raritou.   …   Nezvalova stať Konkrétní iracionalita 

v životě a dílech K. H. Máchy je průkopnickým počinem usilujícím o psychoanalytický výklad tohoto 

básnického zjevu. Některé aspekty Máchovy osobnosti a jeho tvorby si o takový přístup přímo říkají. 

Dalším osudem psychoanalýza u nás si můžeme vysvětlit skutečnost, že Nezval nenašel  ve svém 



pokusu důstojného pokračovatele. Jeho studie trpí však ředou krátkých spojení. Jsou dána jednak tím, 

že Nezval, opojen objevem nových interpretačních možností, některá řešení jen naznačuje, a jednak 

tím, že ověřené surrealistické tvůrčí postupy anachronicky přenáší i na tvorbu Máchovu (např. tvrzení, 

že Mácha uplatňuje paranoicko-kritickou metodu). Podobně jen několika příklady,bez žádoucí hlubší 

analýzy, je doloženo odvážné tvrzení, že „na napjatém laně mezi oidipským a kastračním komplexem 

se procházejí v Máchově poezii fantomy všech sexuálních perverzí, a uskutečněny v symbolech, 

sehrávají jedinečnou tragedii“. Naopak pro přesvědčivý důkaz o automatické povaze eufonie v Máji si 

Nezval vyžádal souhlasnou expertizu Mukařovského. V této otázce se nabízí plodný směr dalšího 

zkoumání. 

Josef  Zumr: Mácha surrealistů, c. d., nestránkováno. 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

Jak rozumíte pojmu objektivní humor? 

 

Vysvětlete, jak V. Nezval chápe vztah snu a skutečnosti v Máchově díle? 

 

Charakterizujte vztah eufonického automatismu a jeho významového zaměření (podle 

Mukařovského). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Josef Hora: Máchovské variace (1936) 

 

    V Máchovských variacích, cyklu šestnácti lyrických básní, …vrcholí … (Horova)… poezie 

subjektivního prožívání a zároveň subjektivitu této poezie proráží vědomí vše přesahujícího 

tvůrčího činu, uměleckého díla obsahujícího poselství „příštím bratřím“, v němž je naznačena 

jak výzva k odvaze zaujmout revoluční postoj, tak poukaz na konečný „milovaný cíl“ 

básníkovy neklidné pouti – smrtí zpečetěný nález domova. Knihu vzniklou k stému výročí 

Máchovy smrti prostupuje snaha proniknout k duchovnímu ustrojení Máchova zjevu. Hora 

oživuje motivy Máchových veršů včetně romantické scenérie , básníkovy postoje i klíčové 

momenty jeho života, aby vyslovil svou představu básníka jako poutníka věčně hledajícího a 

věčně neuspokojeného, pronásledovaného metafyzickou touhou dospět k tajemstvím života i 

smrti. Vyhýbá se přitom jakékoli redukci Máchy na určitý, po stu letech aktualizovaný rys. 

Kreslí především dobový obraz romantického básníka a zároveň se vyznává ze spříznění 

s ním, s jeho úzkostmi i nadějemi, s prožitkem nicoty, s hrůzou snů, s dychtivostí poutníka 

dojít až k pramenům i se zaujetím sugestivností vězení, do něhož básníka uzavřely žárlivost, 

pýcha, láska i slova, a nakonec i s touhou toto vězení rozbít a vyslovit „lidské verše“. Ovzduší 

romantického neklidu Hora přenesl i do svých veršů. Básně staví na zcela uvolněných, 

vzájemně nespojených, snově neurčitých a často i protikladných představách, dokonce i na 

jejich neúplných segmentech a na prudkých proměnách nálad a pocitů. I sám mluvčí 

apostrofující Máchu podléhá v průběhu jednotlivých zpěvů této proměnlivosti. Vystupuje jako 

nezúčastněný vypravěč kusých výjevů z básníkova života, jako vyznávající se spřízněný 

obdivovatel i jako představitel „příštích bratří“ (jednou se mluvčím stává i milenka Lori). A 

téměř jako symbol převtělení tohoto romantického neklidu ve vyvážený, dobu přesahující tvar 

básně působí v Máchovských variacích vnější podoba Horových veršů: jednotná faktura veršů 

i strof s pestrou větnou intonací apostrofujících vět, která k dokonalosti dovádí Horovo tíhnutí 

k hudebnosti verše a jako vyrovnávající element motivické těkavosti básní se stává 

podstatným organizujícím a významotvorným činitelem skladby. 

Zdeněk Pešat
40

  

Máchovské variace 

 

Tělesným ty okem nespatřená, 

duše jen tě temně patří vzhled. 

S Bohem, v Bohu bydlíš nestvořená, 

v prvním dnu s ním založilas svět. 

K. H. Mácha 
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 Pešat, Zdeněk: Básník smyslů a času. In: Josef Hora: Prsty bílého hvězdáře. Československý spisovatel, Praha 

1985, str. 208-209. 



 

I 

Modravý vánek v údolí 

cupotá s dětmi nad potoky. 

A pára plyne topoly 

jak mír nad zběsilými roky. 

 

Ale pouť vzhůru k ruinám 

jde vichřicí, jež výškou sílí. 

A chápu: Byl jsi vždycky sám, 

 básníku, jehož rozblouznily  

 

prapory mračen nad lesy, 

o zuby ruin rozpárané, 

propadlých věků útesy,  

v zestřízlivělé věky hnané. 

 

Jen trosky tu. Jen ohlas ech. 

Jen tma, jež ze zřícenin zeje. 

A vichr v ústech, ve vlasech,  

jak plášť tvé imaginace je. 

 

II 

Je mi, jak dech tvé úzkosti 

by otřásal tu mojí hrudí. 

Dech zdivočelé radosti 

tvých temných snů se ve mně budí, 



 

fanfáry zrezavělých trub 

se lesknou jásavě v mém uchu, 

a bleskem rozčísnutý dub 

se tetelí jak v chvíli duchů. 

 

Rozhledno dávna! Míle mé! 

Závrati let a vzdáleností! 

Jarmilo! Hynku! Viléme! 

Kostnice vzduchu, snů a kostí, 

 

kdo žije víc? Já nebo vy? 

Čas jdoucí tělem mým či vámi? 

Svoboda výšek? Okovy, 

Jež země dole připíná mi? 

 

III 

Ach, přitažlivost vězení, 

nad jehož tmou má tvář se shýbá! 

Ta hloubka v černém plameni 

tak strašně na oči mě líbá. 

 

Básníku, jako tebe rve 

mě průvan hlubiny tvé tichý. 

Vězení žárlivosti tví, 

vězení šílené tvé pýchy, 

 



vězení lásky, zazděné 

do tmy, z níž nic jen ozývá se, 

pláč kořisti, pád kamene, 

jenž prázdnem roztříští se v čase,  

 

vězení slova, rozbité 

výkřikem hrůzy, bleskem krásy, 

vězení, puklé noci té,  

jež lidské verše zašeptá si. 

 

 

IV 

Pak, když se propadáme v jas 

Sahary hvězd a Mléčné dráhy, 

vteřino, která ranilas 

nás růží snů svých, proč tak záhy 

 

odkvétáš zas jak drahý hlas 

a necháváš nás zde tak samy 

s kytarou, při níž blouznilas 

jak vzdechy prstů nad strunami? 

 

Vězení rozpadlo se sic 

a všecka kamkoli a kdyby 

nám běží vstříc, však na dně nic, 

jen lásky klam, jenž lže, když slíbí. 

 



Jdem tmou a vlna za vlnou 

tam vroubí jezero a sítí. 

A v půlnoc pustou, úplnou 

sesuté světlo luny svítí. 

 

V  

V svém plášti rudě podšitém 

jak kat vlastního klidu běží 

po sadu sluncem zalitém 

za láskou, chodec za protěží, 

 

šílenec snu, jenž vyjevil 

mu závrať náměsíčníkovu, 

flétnista, jenž zřel tance víl 

a v bdění přehrává je znovu. 

 

A slunce kouzla zrazuje,  

vdechnutá tmou v tvář milenčinu. 

Po světle plovouc, v prázdnu je 

a prázdnem zrazuje svou vinu 

 

básníkovi, jenž rozžárlil  

se nad úsměvem, nad květinou 

a nad očekáváním chvil, 

jež vraždí, zní a zní a hynou. 

 

 



VI 

Stín básníkův – spíš, Lori, spíš? – 

po tobě ostražitě sahá. 

Po prázdnu sahá a ty bdíš 

kdesi, kam ruka nedosahá. 

 

Ty, zítřek, Bůh, tvůj dech, tvá pleť 

jste jenom echem zaklínadla, 

a poručíme-li vám: Kveť! –  

květ bez vůně kles do zrcadla, 

 

zatímco úsměv, uprchlý 

toužící ruce, jinde dýchá, 

a slzy, jež nám nesprchly, 

jdou roztát do cizího ticha. 

 

Té hrůzy snů, nám urvaných 

za zdí, jíž pranic vidět není 

krom rudých stínů představ tvých, 

planoucích v chmurném pokušení. 

 

VII 

Chtěla jsem tvoje verše číst, 

a vítr trhal mi je z dlaně, 

pyšný jak ty, nikdy si jist 

Boha ni lásky, běžec pláně, 

 



jenž touhu vnukl závratnou 

a jejím zpovědníkem chce být, 

lít oheň v duši malátnou, 

sám hrůzou opilý jsa, nebýt.   

Hleděl jsi přes má ramena, 

kam, jenom,kam? A ztracen sobě, 

necítils, kterak zmámená 

jak v náruč snů se tisknu k tobě., 

 

k tobě, tuláku vichrem chvil, 

já, neproměnná dcera země, 

k tobě, jenž tmou jsi prostoupil 

a marně hledal cestu ke mně. 

 

VIII 

 

V tmu šeříků a v luny svit 

zas potápí se láska nahá, 

ta nahá láska, jejíž kmit 

nám přes bojiště v srdce sahá, 

 

o sto let starší, básníku, 

o sto let nadějí a žalů, 

o sto let hrobů, zániku,  

zrad, nemocí a kriminálů. 

 

 



Přes hanbu světa, trosky dnů 

zas kvete máj a červ v něm hlodá 

a ruka krve mdlému snu 

zas víno fantazie podá. 

 

Všudypřítomná, šílená, 

nás větví závrati své šlehá. 

A zase na prach spálená 

v hrob tvého zoufalství si lehá. 

 

IX 

Tmou zprohýbaná koruna 

půlnoci nad paloukem sténá. 

Tančí tam ještě Iduna, 

věnečkem mládí ověnčená? 

 

Tiše jsi sledoval srn krok 

k napajedlům, z nichž hvězdy pily. 

O každý den, o každý rok 

tvé písně truchlivější byly. 

 

Však marný strach, že v stáří mhách 

polibek mládí odplyne ti 

a v sůl se změní ve vráskách, 

jichž brázdami proud času letí. 

 

 



Neb zřím tvou sestru Idunu 

se k tobě sklánět vlnou krutou 

 a vplétat kvítí v harpunu 

smrti, v tvá prsa zaseknutou. 

 

X 

Ta touha jít a nestavit 

se nikde, jenom u pramene! 

A jíti zas jak vlna žit 

krajinou duše, okouzlené 

 

tušením příštích bratří svých – 

a nepotkals jich a tvá slova 

se odrazila jako sníh 

od tepla, jak stín od hřbitova. 

 

A jenom dálka blízko je 

poutníku, k němuž cizí řečí 

hovoří pozdrav pokoje,  

jejž posílají za ním mleči 

 

úrody, která uvadne 

a v oheň uvržena bude, 

 

zatímco cesty záhadné 

dál, dále běží za osudem. 

 



XI 

Zříš z hor vidiny jižních měst 

se koupat v modři nad zátokou,  

aleje oleandrů kvést 

a ženu tam jít útlobokou, 

 

tvé ruce plné hudby jsou, 

tvá ústa voní po ovoci 

tou blížící se představou 

přesvětlé královny tvých nocí, 

 

tvých dní, jež k nebi zvedá žár, 

a tvého zpěvu, tvého vína. 

Jablko nese ti a svár, 

v němž na sen sen se rozpomíná, 

 

na Boha červ, na vlnu list,  

meč na meč, duha na vichřici, 

na muže muž – tak být si jist 

tragédie, v tmách zpívající. 

 

XII 

Šeptl jsi mezi růžemi 

své růži: Neodcházej, prosím! 

Uvadlé řek jsi: Vrať se mi, 

ať ještě jednou rty své zrosím, 

 



ať ještě vím, vím na chvíli, 

že musíš opadat, má kráso, 

jak hřeben vlny zbloudilý, 

jak láska má, mé sny, mé maso. 

 

Uvadnout jako krev mých žil, 

jak města jdoucí proti Bohu, 

jenž stavěl je a opustil 

a dýmem rozvál pod oblohu. 

 

Řekl jsi růži: Kveť v mých snech, 

byť v prázdno, propast zašlých rodů. 

Mé příští bratry stoupat nech 

Po vonných oblacích mých schodů. 

 

XIII 

A slova tvá teď se mnou jdou, 

básníku, jako stisky dlaní, 

co ty sám s hlavou svěšenou 

zacházíš vyhořelou strání, 

 

na chvíli hvězda, chvíli stín, 

šept větve, po níž světlo kane, 

zmáčený šátek Jarmilin 

a rukopis, jenž v šero plane, 

 

nerozluštěný, nejatý, 



poselství z dávna, zpráva z dálky – 

v čas míru voníš poupaty, 

vichrem se prodíráš v čas války, 

 

duše, jež navždy ranilas 

zem řeči, do níž střemhlav padám, 

srdce, jež zas jdeš dát svůj hlas 

plamenům, lásce, barikádám. 

 

XIV 

Průvody táhnou okem tvým, 

poutníku, přes hory a skály. 

Sbor stínů jen? Shořelý dým? 

A všichni, všichni milovali, 

 

než došel den, než život zhas – 

a vichr slovy tajemnými 

vrací v tvůj sluch jich živý čas 

a žehná tě jich znameními. 

 

Ta touha nevýslovná jít 

nejlehčím větrem s tahem stínů, 

z vědoucích úst tajemství vzít, 

tu číši rozkoše a blínu! 

 

Jdi, poutníku, v sen nejtišší 

spád vody uzpívá tě s nimi, 



a duše tvoje uslyší 

bít věčnost zvony večerními. 

 

XV 

Když vězeň stíny sečítá 

a kapky deště, písmo mříží, 

když hltá ho tma rozlitá 

po marných snech, po údů tíži, 

 

nechoďte, neputujte sem, 

polibky od úst urvané mu, 

 

podoby, jež mu vtiskla zem, 

a lásko, milosrdná k němu, 

 

nechte svět propadat se v něm, 

doznívat zpěv, bez dovadnouti, 

nechte ho s mrtvým úsměvem 

pokračovati v jeho pouti. 

 

Vždyť už mu zaplavuje sluch 

nový jez, nový svět jím pluje. 

A trpce zapřený jím Bůh 

mu nová ústa modeluje. 

 

 

 



XVI 

Tvé ruce, oblouk gotický, 

a tvoje ústa, rudá rána. 

Milovat? Nikdy. Navždycky. 

A plachta v dáli, větrem hnaná, 

 

sleduje milovaný cíl, 

k němuž jak oči pnou se slova,  

vnuknutí hudby, ptáci chvil,  

ta slabá křídla básníkova. 

 

Tam, tam na konci větru kdes 

se tančí v trávě, žije v slávě, 

tam sen se na nebesa vznes 

a básník člověkem je hravě – 

  

poutníku, sbohem. Lučinou 

zacházíš, zajdeš, a než rtoma 

ti slova lásky uplynou, 

v svém umlknutí budeš doma. 

 

 

     

 

  A zaznívá-li tak často v Horově poezii motiv proměny, míjení, smrti, je to jen výraz jeho 

nejvnitřnějšího pochopení smyslu života. Básník chce, aby člověk byl právě ve stínu smrti 

více živ, to znamená bohatěji a mnohostranněji, aby se neuzavíral do pasívních postojů, aby 

nepropásl ani jednu z chvil, která mu byla darována. Pochybnostmi jako by se zvyšovala 

hodnota lidské činnosti, jako by se prověřovala schopnost sebepřekročení, transcendence, 



kterou se člověk odlišuje od veškeré ostatní přírody. Smrt tedy zvyšuje cenu života. Jde 

ovšem zase jen o smrt lidskou, která mimoděk zhodnocuje hrůzu ze zániku tím, jak intenzívně 

a jakými prostředky se upíná k životu. I v tom byl Hora pravoplatným dědicem Máchovým. 

 

Jarmila Mourková
41

      

     

  

 

 

Otázky a úkoly:    

Ukázka obsahuje texty dvou literárních historiků a teoretiků. Nalezněte v Horově textu místa, 

která je k jejich výrokům inspirovala. 

 Vyberte si z Horových básní některé máchovské motivy a porovnejte jejich podobu a význam 

v Máchově díle. 

Specifikujte lyrický subjekt v Máchovských variacích. Jak a kde se projevuje jeho vztah 

k Máchovu životu a dílu? 
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