
jako hudební motivy často opakuií a nahrazují piímá pojmenování' Prostie-
ď pražskj'ch zahrad, s jeho davy,,cituprázdnfch měšéákťr.. ažántové v$jevy
z domir a uliček na Františku jsou pozadím pro několik podivuhodn;fch
setkání autofa s groteskní postavou starce hraiícího na housle a s jeho dcerou
Marinkou. Tato dívka piedstavuje pro autofa svět wcholného dorozuměnl
a soucítění. Je zprostŤedkováno na jedné straně Máchovou poezií a na druhé
straně Marinčinou hrou na piano a její písní. Povídka demonstruie, Že

',žáďny cit tak čisty není, aby nebyl smíšenf s citem sobě odpornfm...
Po návratu z Krkonoš je autor pčítomen toliko Marinčinu pohibu a brzy
nato se dovídá i o smrti jejího otce. Zistává opět sám,,,.iichf.. jako ,,harfa
bezestrurrná zavěšena v kobce otctr pňešl1ich...

Lépe neŽ historie s jejími piedem danÝmi osudy a lépe neŽ konkrétnl
podoba piíběhu ze současnosti vyhovoval nakonec Máchově potňebě
fantazijli, do dějin blíže nezačleněnf piíbětr. Y Mdji (1836) pťtsobil na
tvar tohoto piíběhu piíklad Byronovy lyrickoepické básnické povídky.
Dedikace (věnování), čtyii zpěvy a dvě intermezza umožríují kompozičně
rozčlenit smysl pčíběhu vloženého do májové piírody. Její oslavu pokládal
Mácha sám za ,,oučel hlavní.. celé básně. Tato oslava děje se ovšem tak,
že je postavena ''proti rozdíln;im dobám života lidského... (Iprostňed krásné
májové piírody, manifestující lásku, se uskutečĎuje postupné osamocování
všech tčí romantickÝch hrdin básně, Jarmily, Viléma, Hynka.

Jarmila se v prvém zpěvu nedočká svého Viléma, ,,strašného lesir pána..,
kterf dovršil své společenské vyděděnectví vraždou svého otce, jejího
svtrdce. ,,Večerní máj.., kterf vyzyvá k lásce, je svědkem její životní tra-
gédie. Hluboká noc a její ticho intonují druhj.zpěv věnovanf Vilémovj'm
rivahám v ža|áÍní kobce. Úkazy nočního nebe, jakož i hlas padající kapky
rytmují čas těchto posledních chvil pied popravou' PŤipomínky osudovj'ch
náhod určujících běh života vystťídá hrriza z nicoty budoucího nebytl.
Tčetí zpěv je opět Vilémtrv, zachycuje jeho cestu na popraviště a popravu.
ovládá jej krajinná scenérie ,,jitčního máje.., symbolizuiící krásu země'
stálé prirvodkyně člověka na jeho cestě Životem. K ní se nesou poslední
horoucí pozdravy Vilémovy, s ní, ,,kolébkou.. a,,matkou svou.., splfvá ve
chvíli smrti. Zároveů, však tento zpěv piipomněl marnou touhu po zašlém
světě ,,dětinsk!ch.. sntr a nadějí, kterj' pozbyl své reálné hodnoty jako

,,zbortěné harfy tÓn.., ,,mrtvé milenky cit.. atd. obě intermezza obklopují
tento zpěv. První vyvolává prilnoční vizi popraviště, které hodlá pŤijmout
novou oběť. V druhém piijímá horská krajina i sbor Vilémovfch druhit
4právu o smfti svého vťrdce. Čtvrty zpěv pŤivádí na scénu autora (Hynka)'
kterf po letech, opět prvního máje, piichází na popraviště, zam;fšlí se nad
piíběhem, nad tragičností lidského osudu a ztotožĎuje se s Vilémem a Jar-
milou. Pňedstava minulosti je opět totožná s ,,dětinsk1i'm věkem.., ',zttace.
nfm lidstva rájem..' Současnost, ,,nynějši čas jinošství svého.., piirovnává
Mácha k básni Máj : krása vnějšího světa je provázena hlubokfm lidskÍn
smutkem. I budoucnost je totožná s Vilémovou piedstavou nicoty. Piitom
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celá báserl je věnována s ironick1i'm podtextem,,věrnému Čechu.., vyznáva-
jícímu nepomíjejícnost takovfch hodnot, jako je Bťrh' král' vlast.

Ještě pied vydiíním Máje napsal Mácha prozaickou fantastickou povídku
Cikrini'kte ' vyšla až v 50. letech. I zde se proces tragického poznání soustŤe.
ďuje v jedinci, kter1i' prochází dějem. on i ieho staršI druh Giaccomo se
objevuií v symbolickém kostfmu,,cikánťr.., Iidí sice vyiazenj'ch ze společ-
nosti, pŤitom však nezávislfch. Pčicházejí zdaleka do ,,tiché krajiny.,,
ovládané zločinnou zvulí hraběte Valdemara z Borku, aby v ní vykonávali
spravedlnost. Giaccomo zabije Valdemara, aby pomstil svou milenku.
MladÝ cikán však objevuje ve Valdemarovi svého otce. Nese v sobě tíhu
tohoto poznání, stuprlovaného i utťpením milované židovky Leii, která se
rovněž stala obětí jeho otce. Jako mrtvou Leu a popraveného Giaccoma
,,strašlivá boďe - rozkotavši koráb' |enž iej měl do zaslÍbené uvésti země -
i jeho vyvrhla na ostrov hlubokého ticha; on byl vyzdvižen, po\rj'šen nade
všecky vášně a náruživosti dnri lidskfch... Ačkoliv byl dědicem Valdema-
rovfm, obléká na sebe opět šat cikána a odcházl ,'v šírÝ svět... Na umělecké
atmosféÍe povídky se podílí neien fantastickf děj plnj, tajemství, nejen
pčírodní popisy a groteskní v jevy nebo postavy (napč. žvanivé povídání
vysloužilce Bárty), ale celf systém symbolir a motivťr ovládajících rn.fznamo-
vou kompozici díla.

Mácha by| již za svého života v kruhu svfch piátel pokládán za vfjimeč-
nf básnickf zjev. Vydání celého jeho literárního odkazu a zhodnocení jeho
básnického vjlznamu bylo však teprve dílem následujících generací. Byl
také rozličn m zptrsobem vykládán. Jako básník tragického a pčímo osudo-
vého, a tím i pesimistického vidění světa, ale také iako básník revolučně
pojatého odboje' iako ztělesrlovatel potŤeb osvobozujícího se moderního
člověka, jeho touhy po společenské realizaci lidskÝch vztahtr. Celé básnické
skupiny se k němu piihlašovaly, tzv. škola má|ová vstupovala s ieho jménem
do literatury, byl blízkf básníkťrm počátku 20. století, pro básníky let dva-
cát1ich a tiicátfch byl hlavním piedchtrdcem jejich uměleckého a životního
postoje (Hora' Halas), iejich avantgardního programu (Nezval).

Josef Svatopluk Machar
/7864-1942/

Básník a prozaik, dlouho|etf fejetonista času, jeden z iniciátorri
Ceské moderny a autor jejího manifestu. |eho básnické dílo
neiIuzívním viděním hodnot soudobé společnosti pňedznamenalo
novou etaPu vfvoje české poezie, iak ji vytvoŤi|a básnická 8enerace
90. |et. Svou civilností a drirazem na vfznamovou stránku slova
pÍedstavovalo vfraznou protiváhu k patetickému a rétorickému
slohu lumírovcri, zejména k tvorbě |. VrchIického.
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J. S. Machar se narodil 29. 2. 1864 v Kolirrě; otec, mlynáňskf stá-
rek, ho čtrnáctiletého poslal na stuďa do Prahy. Machar od roku 1878
navštěvoval staroměstské Akademické gynrrázium, od sexy pak gymnázium
v Truhláiské ulici' Po maturitě v r. 1886 nastoupil vojenskou službu
a uvažoval i o tom, zirstat na voině natrvalo. KdyŽ se mu za pčispění vyni-
kajícího víderlského lékače a znalce české literatury prof. Alberta naskytla
možnost zaměstnání ve víderlské bance pro pozemkov]i rivěr, Machar místo
pčijal a r. 1889 piesídlil do Vídně. Zde pťrsobil až téměÍ do konce první
světové vá|ky. Z Vídně udržoval čilf kontakt s pražsk1im kulturním i poli-
tickjm Životem, piispíval do literárních časopisťr, do Herbenova Času pra-
videlně zasílal fejetony, spolupracoval i s Masarykovou Naší dobou, kde
od r. 1895 soustavně s Masarykem zaplĎoval rubrikuiRozhledy časopisecké
pod společnou značkou Sursum. Pňispíval také dďčeskfch sociálně de-
mokratickfch Víderlskfch dělnickfch listir a do revue Die Zeit, iizené
H. Bahrem, pro niž získal i další české pčispěvatele - Ša!du, Masaryka
a F. V. Krejčího. v l. 1908-09 reďgoval spolu s F. X. Šaldou a první rok
i s J. Vodákem literární časopis Novina. Za prvn1 světové války byl podobně
jako P. Bezruč vězněn pro podvržené verše ve francouzském protirakous-
kém odbojovém časopise L'Indépendance Tchěque. Na sklonku války se
vrátil do Prahy, kde nadšení ze státní samostatnosti ho piimělo revidovat
dčívější zápasy a veďo též ke sblížení s blvalfmi politickjmi odpťrrci.
Podílel se také na v!'stavbě československé armády ve funkci generálního
inspektora, kterou pčijal na vj'slovné pčání Masarykovo. Postupné rozča-
tován| z politického režimu v republice vyťrstilo nakonec v rozchod s Ma-
sarykem a v rezign'aci na vojenskou funkci. Machar vstoupil vťrči politice
svého b valého pĚítele do opozice, která ho zahnala až do krajně pravico-
vého tisku, odkud pak kritizoval poměry v novém státě. Zemčel 17,3, |942
v Praze.

První verše tiskl Machar v Šimáčkově Světozoru. Byly to zprvu ano-
nymní veršované komentáňe k publikovan!'m obrázkťrm, r. 1882 však tam
jiŽ vyšla první báserl s nerudovskfm titulem Zimní kosmick ptsei. od té
doby stále častěji se v rťrznfch časopisech objevovaly jeho verše pod pseuclo-
nymem AntonÍn Rousek. Satirické verše v Šotku a Palečkovi tiskl pak pod
pseudonymem Leo Leonhardi a později v Č,ase užíval rovněŽ krycÍho jména
Mithridates pro své epigramy a satiry. Záhy se ukázďo, že nerudovské
pŤedznamenání první Macharovy publikované básně nebylo náhodné.
Neruda se stal mladému básníkovi nejvj'znamněišírn píedch-Ůrdcem a uči-
telem, s jehož pomocí Machar piekonával vžité konvence básnické tvorby.
Projevilo se to jiŽ v prvotině Confíteor (1887), která vyvolala většinou velice
negativní odezvu; Machar byl označován iako pesimista, cynik, nihilista
a nemorální člověk, a to proto, že odmítl tvoiit verše' které by stály ve služ-
bách traďčně pojatého národntho života, a proti tomu zdirÍazrloval právo
tvtučího jedince na vlastní osobité vidění světa. osou sbírky se ostentativně
stal lyricklmi verši vyprávěnf pŤíběh milostného zklarttání, kterjl básníkovi

posloužil iako podnět pro demonstraci životní deziluze a všeobecné kritické
skepse, která postupně v následuiících sbírkách Bez ndzou (L889) a Tfetí
kniha lyiky (1892, pozděii souhrnně jako Confiteor I'II,III)' dále ve sbírce
Péte-méle (|892) a ve Čtyžech knihdch sonet (Letni sonet!' t89L; Zimní
sotlety' t892; Jarní sonet,' L893; Podzimní sonety, 1893) prostoupila celou
tematickou rozlohu Macharovy poezie. Nejen tedy verše intimní' ale i pťí-
rodní a náladovou lyriku a lyriku společenskou. Tato deziluze provázená
subjektivizací poezie vyvolala vyazné pčeskupení společensk ch i básnic-
kfch hodnot a ve sv1ich konečnjlch dtrsledcích vedla i k rozchodu básníka
se soudobou vládnoucí společností. Zátoveí však mu také pomohla obievit
všední civilní tváŤ Života a umožnila mu v!ruzné oproštění patetického slohu
lumírovcťr. Dělo se tak všestrannlm zptozaičtěním rytmicky pravidelného
verše, v němž hovorovf styl podstatně zjednodušil a naďehčil větu, ne-
vÍnznÍmi r1imn které zvláště v sonetech oslabily qi'znamovou závažnost
závěrir veršťr a sváděly pozornost k věcné stÍánce sděleni. Dále užívánim
pŤimÝch poimenování, jeŽ vytlačila pojmenování obtazná, slov z hovorové-
ho jazyka, často i mÓdních, která dosud v poezii nezdomácněla, ironií
a sarkasmem, wiskujicím veršťrm lehkost a švih, a konečně i pointou, která
zpravidla vyvracela ustálenou hierarchii hodnot a vnášela do této poezie
vtip a často i satirické ostčí.

liž ve ČtyŤech knih ch sonet 1l'4'ac1'at podstatně rozšíiil svtrj deziluzívní
pohled na širokou škálu životních projevtr. Ve sbírce Tristium Vindobona
I-XX (L893) se odvážně pustil i na pole nejožehavější, do oblasti politiky
s aktuálnÍmi otázkami po postavení národa, po smyslu a poslání soudobého
vlastenectví. Ani tato politická lyrika neshledávala svou funkci ve vytváient
iluzÍvnÍch perspektiv, nj'brŽ ve věcném kdtickém viděď domácích poměrti
zo"azen:Ích do evropskj'ch souvislostí, zvltaz'něnfch a monumentalizo-
van;fch parabolou. Odmítnutím a zesměšněním slepé víry' spoléhání na
cizí pomoc i hčímavého vlasteneďví národních táborťr a scbfizí se sbírka
stďa pčedevším polemikou s uadičním pojetím vlastenectví, pÍoti němuž
postavila věcnou anallnt a stroh'' cit ptn obav o budouci osudy národa.

Souběžně s politickou tyrikou obrátil se Machar i k epice. Jeho indi-
vidualismus, stupĎovanj' ještě pocity osamělosti uprostied společenského
zápasu, pčiveď ho k stejně osamělÍm jednotlivctrm' jqic};;ž ritrapy isou
skry.ty světu, k ženám. Sbirh'a Zde by měly ktlést rúže (1894) piedvádi ně-
kolik ,,lyrickfch dramat.. žen zklarnanfch životem, ,,otrokyů otroka..,
uwŽen1ich do hlubokého zoďďstvl. Jestliže se tato sbírka sousďeďuje
pčedevším na psychologicky pravďvé vylíčent ženského utrpení a obviĎ'uie
z něho soudobé poměry jen nepiímo, pak následující skladba }la'gdaléfla
(1894) pťistupuje k iejich piímé obžďobě. Magdaléna byla pievážně chá-
pána jako další varianta pŤíběhťr pňedcházející knihy. Sváděla k tomu sku-
tečnost, Že v tomto románu ve verších je hrdinkou opět žena, prostitutka'
kterou ieden z návštěvnÍkťr nevěstince pŤemluví, aby zanechala dosavadní-
ho života, ale kterou pokrytecká maloměstská společnost znovu donutí
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rek, ho čunáctiletého poslal na stuďa do Prahy. Machar od roku 1878
navštěvovď staroměstské Akademické gymnáziurrr, od sexty pak gymnázium
v Truhláiské ulici. Po maturitě v r. 1886 nastoupil vojenskou službu
a uvažoval i o tom' zťrstat na voině natrvalo. Když se mu za pŤispění vyni-
kaiícího vídeůského lékafe a znďce české literatury prof. Alberta naskytla
možnost zaměstnání ve víderlské bance pro pozemkovj'rivěr, Machar místo
pňiial a r. 1889 piesíďil do Vídně. Zde pťrsobil až téměi do konce první
světové váky. Z VÍdně udržovď či$ kontakt s pražsklm kulturním i poli-
tickÍm Životem, pfispívď do literárních časopisťr, do Herbenova Času pra-
videlně zasÍlal fejetony, spolupracoval i s Masarykovou Naší dobou, kde
od r. 1895 soustavně s Masarykem zaplĎoval rubriku]Rozhledy časopisecké
pod společnou značkou Sursum. PŤispíval také dď českfch sociálně de-
mokratickj'ch Vídertskfch dělnickfch list a do revue Die Zeit, čízené
H. Bahrem, pro niž získal i další české pčispěvatele - Šaldu, Masaryka
a F. V. Krejčího. v l. 1908-09 reďgoval spolu s F. X. Šďdou a první rok
i s J. Vodákem literárnÍ časopis Novina. Zaptvai světové války byl podobně
iako P. Bezruč vězněn pro podvržené verše ve francowském protirakous-
kém odbojovém časopise L'Indépendance Tchěque. Na sklonku války se
vrátil do Prahy' kde nadšení ze státní sarnostatnosti ho pňimělo revidovat
dčívější zápasy a veďo též ke sblížení s blvďjmi politickjmi odprirci.
Podílel se také na qfstavbě československé armády ve funkci g.ooál''Ího
inspektora, kterou pŤijal na vj'slovné pčání Masarykovo. Postupné rozb-
rováni z politického režimu v tepublice vyristilo nakonec v rozchod s Ma-
sarykem a v rezigrraci na voienskou funkci. Machar vstoupil vťrči politice
svého bjvalého pčítele do opozice, která ho zahna|a až do krajně pravico-
vého tisku, odkud pak kritizoval poměry v novém státě. Zemťel 17.3, tg42
v Praze.

První verše ťskl Machar v Šimáčkově Světozoru. Byly to zprvu ano-
nymď veršovarré komentáie k publikovanjm obrázkťrm, r. 1882 však tam
již vyšla prvď báseil s nerudovskjm titulem Zimní kosmickd píseř. od té
doby stále častěji se v rťrznj'ch časopisech objevovaly jeho verše pod pseuclo-
nymem AntonÍn Rousek. Satirické verše v Šotku a Palečkovi tiskl pak pod
pseudonymem Leo Leonharď a později v Čase užíval rovněž krycího iména
Mithridates pro své epigramy a satiry. Záby se ukázďo, že nerudovské
pčedznamenání první Macharovy publikované básně nebylo náhodné.
Neruda se stal mladému básníkovi nejv!'znamrrějším pÍedchridcem a uči-
telem, s jehož pomocÍ Machar pÍekonávď vžité konvence básnické tvorby.
Projevilo se to jiŽ v prvotině Confiteor (1887), která vyvolala většinou velice
negativní odezrru; Machar byl označován jako pesimista, cynik, nihilista
a nemoráIní ďověk, a to proto, že odmítl tvoňit verše, které by stály ve služ-
bách traďčně poiatého národního života, a proti tomu zdťrrazůoval právo
tvítrčÍho jedince na vlastní osobité viděď světa. osou sbírky se ostentati\rně
stal lyrickfmi verši vyprávěnf piíběh milostného zklan|ánÍ' kterf básnlkovi

posloužil iako podnět pro denonsuaci životní deziluze a všeobecné lcitické
skqlse, která postupně v následujícÍch sbírkách Bez ndzou (L889) a TŤett
hniha tyriky (1892, pozděii souhrnně jako Confiteor I' ILIII), dále ve sbírce
Péte-méte (1892) a ve ČtyŤech knihdch sonettt (Len! sonety' L89L; Zimní
soflety' |892; Jarní sonety, L893; Podzimní sonety,1893) prostoupila celou
tematickou rozlohu Macharovy poezie. Nejen tedy verše intimní' ďe i pií-
rodnÍ a náladovou lyriku a lyriku společenskou. Tato deziluze provázená

subiektivizací poezie vyvolala vltazné pieskupení společensk1fch i básnic.
kfcb hodnot a ve svj'ch konečnfch d{rsledcích vedla i k rozchodu básníka
se soudobou vládnoucí společností. Zátoveí však mu také pomohla objevit
všední civilní tvái Života a umožnila mu vjrazné oproštění patetického slohu
lumírovď. Dělo se tak všestrannlm zptozaiétěnlm rytmicky pravidelného
verše, v němŽ hovorovf styl podstatně zjednodušil a naďehčil větu, ne-
vÍraznÝmi rjrny, které zvláště v sonetech oslabily v!,znarnovou závaž'aost
závěrťr veršir a sváděly pozornost k věcné stránce sdělení. Dále uŽíváním
pŤírnfch pojmenování, iež vytlačila pojmenování obrazná, slov z hovorové.
ho jazyka, často i mÓdnÍch, která dosud v poezii nezdomácněla' ironií
a sarkasmem, vtiskujícím veršťrm lehkost a švih, a konečně i pointou' která
zpravidla vyvracela ustálenou hierarchii hodnot a vnášela do této poezie

vtip a často i satirické ostŤí.
ližve Čtyžech knihdch sonet ,Ivlachar podstatně rozšíÍil svťrj deziluzívní

pohled na širokou škálu životních projevŮ. Ve sbírce Tristium Vindobona
I.XX (|8g3) se odvážně pustil i na pole nejožehavější, do oblasti politiky

s aktuáIn{mi otázkami po postavení národa, po smyslu a poslání soudobého
vlastenecwí. Ani tato politická lyrika neshledávďa svou funkci ve vywáňent
iluzírmÍch perspektiv, nj'brŽ ve věcném kritickém vidění domácích poměrú

zasazenj,ch do ewopskj'ďr souvislostí, zvytazrtě'rrfch a monrrmentďizo-
van;fch parabolou. odmítnutím a zesměšněnim slepé víry' spoléhání na
cizl pomoc i hčímavého vlastenectví nfuodních táborťr a schŮzí se sbÍrka
stala pÍedevším polerrrikou s uadičrrírn poietím vlastenecM, proti němuž
postavila věcrrou anďfzu a stroh'' cit ptnf obav o budoucí osudy národa.

Souběžně s politickou lyrikou obrátil se Machar i k epice. leho indi-
vidualismus, stupřovanf ještě pocity osarrrělosti uprosďed společenského
zápasu, piiveď ho k stejně osaměljm jedrrotlivctrm, iejichž ritrapy isou
skryty světu, k ženám. Sbtrka Zile bg měly koést rúže (1894) pŤedvádí ně-
kolik ,,lyrickfch dtamat.. žen zklamanfch životem, ,,otrokyĎ ot!oka..,
uwženj'ch do hlubokého zoufďství. lestliže se tato sbírka sousďeďuje
piedevším na psychologicky pravďvé vylíčeď ženského utÍpení a obviůuje
z něho soudobé poměry jen nepŤímo, pak následující skladba liaadalétu
(1894) pŤisfupuie k jelich pÍímé obžďobě. Magdalena byla pievážně chá.
pána iako dalšl varianta pšíběhtr piedcházející knihy. Sváděla k tomu sku-
tečnost, že v tomto románu ve veršÍch je hrďnkou opět Žena' prostitutka'

kterou jeden z návštěvníkrl nevěstince pÍenluvÍ, aby zanechala dosavadní-
ho života, ale kterou pokrytecká maloměstská společnost znovu donutl
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k návratu tarr' odkud vyšla. To je však jen vněiší dějové schélrra poskynriící
prostor pro Macharovo ironicky ritočné vylíčení prosďeď mďoměstské
honorace a hlavně pro zesměšněď českého potitického života, vyplněného
nesnryslnfm partajďctvím, jež prostupuie všechno konáď této společnosti.
Zv|áště v těchto partiích Magdaléna pŤerostla v satiru' která v některfch
momentech anonymně uváď na scénu i skutečrré postavy tehdejšího poli-
tického děď. Nezahaleně je pak pŤedvádí veršovanj'parníet na mladočes-
kou stranu Bož! bojoottíci (č. 1896)' v němž politická reprezentace m|ado-
čech ' jejich pŤedď žumalisté i stoupenci jsou líčeni, jak táhnou na Vídď;
cestou se stčetnou u Tábora se skuteč!Ími nástupci táborskj,ch bratňí,
dělníky s červenjmi cáry na holích, kteňí novodobé boŽi bojovdÍky vyhubí.
K satiče se Machar pozděii ještě jednou wátil ve sbírce .Sarin.con (|9O3),
která veďe české politiky míčí i na literární poměry a na oblast, která se
na začátku nového stoletÍ stďa sďedem básníkova publicistického zÁjau,
na klerikalismus, církevnictví a Vatikán. V prozďzaci lyriky pak Machar
nejdále dospěl v básnickém cestopise Vlllet na Krym (I9@), takika dení-
kovém záznemu cesty' v němž se stčÍdají pťÍrodní nálady s žánrovlni
obrázky, porttéty liď s lehkou reflexí. Kniha je psána v záněrném protikla-
du k romantizujícím verštrm S. Čecha i A. Mickiewicze věnovanjm Krymu.

Proklamace práva na.rmiďní pravdu jedince v fiteratuÍe spolu s kritic-
kjm individqalistickjm gestem' iež se objevily iiž v Macharově prvotíně,
staly se v prtběhu 90. let krédem iady básníkovfch literárních druhťr a pro-
měnily se v nástroje, kter,u'i mladá generace těchto let obhajovala a pro.
sazovala svou vlasmí $orbu. Neobešlo se to bez ostrj'ch stietnutí' na
nichž měl Machar vfznamnf podíl. Dď k nim 1gki první impuls, když
v r. 1894 otiskl v Naší době pňíkie kritickou stať o vítězslavu Hálkovi,
ptoti němuŽ vysoce ocenil Nerudu. Machar článkem vědomě směŤovď
k vyprovokovánÍ konzervativního kiídla českého žurnďismu. Avšak zápas,
ktery po ieho vystoupení vzplál, pierostl daleko tuto základnu, zvláště
když se za Hálka postavili i někteií spisovatelé, zejména J. VrchlickÝ.

Polemiky nakonec vyristily v r. 1895 v ustavení Česhé moderny, jejiž
manifest v Rozhledech koncipovď Machar a v němž dílčí ripravy proveď
Šalda. Česká moderna byla pokusem siednotit k společnjm at<clm aaae
literátn levé kiídlo pokrokového hnutí, jak ho pčedstavovaly Rozhledy,
a mladé realisty. Manifest tehdy podepsali spisovatelé I. s. Machar,
A. Sova, O. Bňezina, v. Mrštík' J. K. Šleihar, F. X. Šďda a F. V. Kreičí,
z politikťr a publicistťr pokrokového hnutÍ J. Pelcl, A. Soukup a J..Tčebickf
a realisté K. Koerner a V. Choc. Manifest shrnovď názory -ladÍ'ch na
soudobé !iterá!:Áí i politické otázky. V literární části mÍňil na starší generaci;
orlmítl eklekticismus, proklamoval svobodu slova v umění a hlarmě v kri-
tice a vyhlásil mitinÍ pravdu tvtlrce jako jediné měčítko worby. Politická
část' zaostÍená proti mladočechťrm, požadovala všeobecné hlasovací právo
a ochranu pracujících pťed titiskem. Brala v ochranu dělníka vyznávajícÍho
intemacionalismus a protestovala proti ieho vylučování z národa. V umění

i v politice pak zdtrraznil manifest individualismus iako rrÍchodisko zktize.
Česká moderna měla iadu plántr' chystala vlastní almanach' ale vnitfuí

íeshody v iejí politické složce záhy pŤevážily a Moderna se rozpaďa. Tlm
zanikly všechny naděje na společnou základnu mladé literatury i na iejí
všestrannou kultuÍní a politickou aktivitu. Avšak v tom základním, ve
vyboiování svobody tvorby a zejména ve zlomení soudcovské moci politic-

kého žurnďsmu nad literaturou, pŤinesly zÁpasy mladÝch trvalé vfsledky'
kterÝch bohatě vnržívaly všechny následující literámí gerrerace.

Ohlasy nástupu Moderny i Macharovo rozčarování z ieiích kongÍt piináší

sbbka Golgara (1901), která znamená uzaviení a vyvrcholení celé jedné

etapy básníkovy tvorby. Slévaií se v ní totiž všechny osnovné motivy Ma-
charovfch dosavadních veršťr, pčičemž zde dosahují značné pr{rboinosti
a myšlenkové zrďosti. K své,utu kulminačrrímu bodu dospívá pčedevším
politická a vlastenecM lyrika. Rezignace na zápasy mladÝch podnítila
Machara k aristokratickému gestu povznášejícÍmu se nad soudobf politickf
život, ale zároveĎ ke gestu, které mu dovoluje z tohoto odstupu vyslovit
nejpÍlkčejší soud nad měšťáckfm na;cionalismem ve známé básni Ptsefi
rodinrui, kde volá Po ,,PŮl millÓnu dobrfch šibeniček.., na nichž by se
klátilo ,,pťrl miliÓnu vlasteneckj'ch brdel, těch fuoucích vlasteneckÍ'ch
hrdel... Rubem tohoto individualistickéJro aristokratismu se současně stává
Macharovo sblížení se sociální demokracií, pro niž básník koná piednášky
a v jeiíchž časopisech publikuje. V Golgatě toto sblížeď našlo vjmz v ně-
kolika básních, vyjadfuiicích naděii v budoucnost spjatou s dělnickou tčí-

dou. Neméně vyhraněnÝ je ve sbírce i básďkťrv vztah k náboženství a kle-'
rikalismu, kterÍ po jednotlrych náznacích v pňedcMzejících sbírkách
krystďizuje v oslavu pohanství, jež se po staletí znovu zrnocĎuje světa.

Golgata však také zahajuje nové období básníkovy worbn a to svou
poezií historickou. V antickém světě nyď Machar trledá parďely k součas.
nosti' obievuie silná individua, která nepoďehla tlaku doby a dovedla si pňi

vší duchovní bídě uchovat vlastní dťrstojnost a vnitlní život. (Dioklecidn,
Vaterius Asiaticus, Julilin Apostala). JestliŽe ieště v GolgBtě má MacharÍrv
zájem o bistorii ráz bezprostŤerlni reakce na situaci po rozchodu Moderny'
pozděii ve sbfukách V ztiči helénského sltmce a Jeil z Judey (obě 1906) stává
se historie prostŤedkeÍn k ilustraci básníkovy pÍedstavy o vztahu antiky
a kiesťanství, piedstavy, která v antice shledávala jeden z wcholir dějin'

iejž :.rtičt|o kieséanswí, a whlo tím lidstvo daleko zpátky. obě sbírky
zároveĎ zahajujl obsáh$ básnickÝ c-yktus Szlěilotním zsěkŮt, v němž Machar
chtěl vysledovat rrjvoi etickfch principťr lidstva cd nejstarších dob aŽ po

současnost, a to formou portrét{r rozmanitj'ch osobností, které ve svj'ch
monolozích, ďalozích, dopisech i vzpomÍnkách vydávaií svědectví o du.
chovní atmosféňe doby. Machar se tak pokusil o osobit!.pčístup k tradiční
básnické látce, jak ji známe z románskj'ch literatur 19. století a u nás z díla

J. Vrctrlického. Nepochybně se mu to zdďilo v prvních kníŽkách cyklu, ale
jak epopej dospívala pňes stňedověk (BarbaŤi; Pohanské plarrleny; Apošto-
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k návratu 1e-, odhrd vyšla.-To ie však ien rmějšÍ děiové schéna poskyttrjící
prostor pro Macharovo ironicky ritočné vylÍčení prosďedÍ maloměstské
honorace a hlavně pro zesměšněnÍ českého politického života, vyplněného
nesmyslnfm partainictvím, jež prostupuje všechno konáď této společnosti.
Zv|áště v těchto partiích Magdaléna pierostla v satiru, která v některfch
momentech anonymně uvádí na scénu i skutečné postavy tehdejšího poli-
tického děnÍ. Nezahaleně je pak pťedváď vedovanf pamflet na mladočes.
kou stranu Boží bojooníci (č. 1896)' v němž politická Íeprezentace mlado.
čech , jejich piední žurnalisté i stoupenci jsou líčeni, jak táhnou na Vídeů;
cestou se stňetnou u Tábora se skutečnÍni nástupci táborskfch bratŤí,
dělníky s červenjlmi cáry na holíc\ kteií novodobé boží boiovďíky vyhubí.
K satiie se Machar později ještě jednou vrátil ve sbírce Saarucon (t9O3),
která vedle české politiky míňí i na literární poměry a na oblast, která se
na začátku nového stoletÍ stala sďedem básníkova publicistickébo zájau,
na klerikďismus, církevnictví a Vatikán. V prozaizaci lyriky pak Machar
nejdále dospěl v básnickém cestopise Vlllet na Krym (L9Oo), takŤka dení.
kovém zázrlaÍru cesty' v němž se stťídají piírodní nálady s žánrovjrni
obrázkn porfféty liď s lehkou refled. Kniha je psána v záměrnén protikla.
du k romantizujícÍm veršf'm S. Čecha i A. Mickiewicze věnovanjn Krymu.

Proklamace práva na.rmitŤní pravdu jedince v literatuŤe spolu s kritic.
klm individqďstickfm gestem' jež se objevily iiž v Macharově prvotině,
stďy se v prťtběhu 90. let krédem Íady básníkovfch literámích druhfr a pro.
měnily se v nástroje, kter'mi mladá generace těchto let obhajovala a pro-
sazovďa svou vlasmí tvorbu. Neobešlo se to bez ostrj'ch sďetnutí, na
nicM měl Machar wzlcrannÝ podíl. Dal k nim také první imputs, když
v r. 1894 otiskl v Naší době pŤíkie kritickou stať o vítězslavu Hálkovi,
ptoti němuž vysoce ocenil Nerudu. Machar článkem vědomě směiovď
k vyprovokováoÍ konzervativního kiídla českého žurnalismu. Avšak zápas,
ktery po ieho vystoupení vzplál, pňerostl daleko tuto základnu, zvláště
když se za Hálka postavili i někteií spisovatelé, zejména f. Vrchlickf.

Polerniky nakonec vyristily v r. 1895 v ustavení České moderny, jejlž
manifest v Rozhledech koncipovď Machar a v němž dílčí ripravy proveď
Šalda. Česká moderna byla pokusem siednotit k společnjn at<ctn mude
literáty, lwé kiídlo pokrokového hnutí, jak ho pťedstavovaly Rozhledy,
a mladé realisty. Manifest tehdy podepsali spisovatelé I. s. Machar,
A. Sova, O. Bňezina, V. Mrštík, J. K. Šleihar, F. X. Šďda a F. V. Kreičí,
z politik{r a publicistťr pokrokového hnuti J. Pelcl, A. Soukup a }. TŤebickf
a realisté K. Koerner a V. Choc. Manifest shrnoval názory mladÍ'ch na
soudobé literární i politické otázky. V literární části mífil na starší generaci;
odrrítl eklekticismus, proklamoval svobodu slova v um,ění a htrarmě v kri-
tice a vyhlásil vnitňnÍ pravdu tvrlrce jako jediné měčítko worby. Politická
část' zaosďená proti mladočechflm, požadovala všeobecné hlasovací právo
a ochranu pracujících pied tiskem. Brala v ochranu dělníka vyznávajícího
intemacionalismus a protestovala proti jeho vylučování z národa. V umění

i v politice pak zdťrraznil manifest inďviduďismus iako rrÍchodisko z|<tiz'e.
Česlé moderna měIa iadu plántr' cbystala vlastní atnanacb ale. vnitinÍ

neshody v iejt politické složce záhy p evážÁy a Moderna se rozpaďa. Tím
zanikly všechny naděie na společnou základnu mladé literatury i na iejí
všestrannou kutturď a politickou aktivitu. Avšak v tom základním' ve
vyboiování svobody tvorby a zejaéna ve zlomení soudcovské moci politic-

kého žurnalismu nad literaturou, pŤinesly zápasy mladÝch trvalé vfsledky,
kterfch bohatě vyrržívaly všechny následuiící literární generace.

ohlasy nástupu Moderny i Macharovo rozčarování z jejlch konď pÍináší

sbÍrka Gotgatt (LgoL)' která znamená uzavÍení a vywcholení celé iedné
etapy básníkovy tvorby. Slévají se v ní totiž všecbny osnovné motivy Ma-
charovfch dosavadních veršir, pňičemž zde dosahují značné prťrbojnosti
a myšlenkové zralosti. K svému kulminačnímu bodu dospívá pňedevšim
politická a vlastenecká lyrika. Rezignace na zápasy mladfch podnítila
Machará k aristokratickéuru gestu povznášejícírnu se nad soudobf politickf
život, ale zároveů ke gestu, které mu dovoluje z tohoto odstupu vyslovit
nejpčíkiejší soud nad měšťáckfm nacionalismem ve známé básnt Píseú
rodinnd,, kde volá Po ,,Pul millÓnu dobrÍch šibeniček.., na nichž by se
klátilo ,,p{rl miliÓnu vlasteneckfch brdel, těch Ívoucích vlasteneckj'ch
hrdel... Rubenr tohoto individuďistického aristokratismu se současně stává
Macharovo sblížení se sociální demokracií, pro niž básník koná piednášky
a v ieiíchž časopisech publikuje. V Golgatě toto sblížení našlo vjmz v ně.
kolika básních, vyjadfujícícb naděii v budoucnost spjatou s dělnickou tií-

dou. Neméně vybraněnÝ je ve sbírce i básníkrlv vztah k náboženství a klei
rikalismu, kterÝ po jednotlivfch náznacích v piedcMzejícÍch sbírkách
krystalizuie v oslavu pohanství, jež se po staletí znovu zmocůuje světa.

Golgata však také zabajuje nové období básníkovy worbn a to svou
poezií historickciu. v antickém světě nyď Machar hledá paralely k součas-
nosti, obievuje silná individua, která nepoďehla tlaku doby a dovedla si pŤi

vší duchovní bídě uchovat vlastní dťrstojnost a vnitíní život (Dioklecid.n'
Valeius Asiaticus, Julidn Apostala). JestliŽe ještě v Golgatě má Machar{rv
zájem o historii ráz bezprostŤední reakce rra situaci po rozchodu Modemy'
pozděii ve sbfukách V záfi heténského slunce a Jeil z Judq (obě 1906) stává
se historie prostčedke'n k ilustraci básníkovy pÍedstavy o vztahu antiky
a kiesťanstvÍ, pčedstavy, která v antice shledávala jeden z wcholťr dějin'

ieiž zničilo kťesťanství, a whlo tím lidstvo dďeko zpátky. obě sbírky
zároveů zahajuií obsáhlÝ básnickf cyÚus Soědotlim oěk , v němž Machar
chtěl vysledovat vjvoj etickfch principtl lidstva cd neistarších dob až po

současnost, a to formou portréttr rozmanitj'ch osobností, které ve sq('ch
monolozích, ďalozích, dopisech i vzpomínkách vydávají svědecwí o du-
chovní amrosféňe doby. Machar se tak pokusil o osobitj'pŤístup k tradiční
básnické látce, jak ji známe z románsk ch literatur 19. století a u nás z díla

J. Vrchtického. Nepochybně se mu to zdďilo v prvních knížkách cyklu, ale
jak epopej dospívala pies stňedověk (Barbaii; Pohanské plameny ; Apošto-
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lozlé; vše l9l1) a Francouzskou revoluci, ve které básník nalézal prozatím
vyvrcholení novodobj'ch dějin (ďptych Roky za století, sk|áfuiicí se ze
sbírek ozl a on; obé 192l), k současnosti (Krťlčky dějin; Kam to spěje?;
obě 1926)' tak postupně se z ní vytrácel jednotící pohled i vnitňní i""i"tt
a měnil se v suchou reprodukci událostí a scén smíšenfch s náhodně vole-
nlmi portréty umělcťr, politikťr, vědcťr, panovnÍk i prostj.ch lidí. Cyláus
pak uzavírá reminiscence na Nerudu, básei Postední kosmickd píseř, obraz
světťr kroužících kolem sv]fch sluncí, a|e již bez naší země. KrajnÍ pesi-
mismus tohoto závěru ovšem souvisí s básníkor"jm celkov}im postoj"m
k poměrťrm za butžoazni republiky, je vytazem celkové ztraty perspektily,
jež se odráŽí i v ostatnÍ Macharově lyrice z té dobn zejména pak vi sbírce
Tristiclm Praga I - C (L926). Kniha konfrontuje sny a naděje, jeŽ Machar
vkládal do svobodrré republiky, s rozčarováním z jejich vyplněnl, a tak
derrronstruje bezqichodnost básníkova krajně pesimistického společenského
postoje, kter.jl pak proniká i do jeho lyriky intimní a meďtativní, do jeho
epiky a do satirické tvorby (Na okraj dn , t935).

Cyklus Svědomím věkťr vznikď již v době, kdy se Machartrv tvťrrčí
zájem postupně pŤesunoval k prÓze. Její jádro tvočí fejetony, které také po
Nerudovi znamenaji vyvrcholení tohoto žánru v české literatuňe L9. a za-
čátku 20. století. Svou fejetonistiku pokládal Machar za rovnocennou
s vlastní básďckou tvorbou, a to proto, že skjtá moŽnost bezprostťedně
zaujmout osobní stanovisko |q 6ktuií|ním událostem. Fejeton se tak Macha-
rovi stal prostňedníkem soustavného komentování českfch i rď<ouskfch
politictfch pomčr'i, místem pro názorová stŤetnutí s poiitickfmi odpurci
i zátiším, kde v tvtrrčí pohodě se intimně vyznáva! ze vzpomínek, osobních
zážitki i dojmťr z cest. Jeho fejetony nesou plně pečeť autorovy osobnosti;
vyznačují se vypjatou subjektivností a zqujetím, s iakÝm prosazují vlastni
názoty a soudn nejčastěji polemicky zahtocené, hfčí ironií a sarkasmem.
Těmito fysy se Machar stal obávanjm polemikem, iehož ritočnost měli
pčíležitost vyzkoušet literární odpťrrci České modernn političtí protivníci
z ňad mladočechfr a nacionalistickébutžoazie a konečně i stoupenci kleri-
kální politiky.

Fejeton chápal Machar jako dokument času, svědectví o myšlenkovém
životě dobn a proto také své fejetony pravidelně shrnoval do knih bez
ohledu na to, mají-li obecněiší dosah, nebo jsou-li cele poplatny chvíli.
Řaal 'e jednak časově, jak vycházely v Herbenově Č"'. ''"u" o;.ai"et"
i iinde, jednak tematicky, a to zejména ty, které byly i p{rvodně koncipo.
vány jako souvislejší celky. Literfuně nejhodnotnější a také dodnes ne;vice
Živé jsou dvoudílné vzpomínky na dětství a studentská |éta KonJese lhir n
(1901), obsahující vedle prrihledťr do intimního světa básníkovamláď jeho
tehdejší literární názory a ťadu jinde netištěn ch ranj'ch veršťr. Dokumen-
tární hodnota se v Konfesích poji s otevŤen1|'m odhalováním vlastního niua
a dává možnost ke konfrontaci těchto vyznáď s básníkovou deziluzí, iakje vyiádŤena v jeho ran1 ch sbírkách. Na Konfese literáta volně navazuií

vzpomÍnky na básníktrv život a tvorbu ve Vídni Tžicet roktl (1919). ŠirokÝ,

kddnÝ i zápom!,, ohlas vyvolaly práce, v nichž Machar vyvozoval praktické

dťrsledky ze svj,ch názorti na antiku a kŤesťanství a v nichž formou cesto.

pi*i'.t'i."aii z nane (Řín, lgo7), formou satirickj'ch pamíetir (Katolické
-p,,apy,19l1)nebokoriečněirivahovÍmiapolemickj'mifejetony(Antika
-akŤesťanstoí,1919)sevyrovnávalsesoudobjmkler ika l ismem.Hlavně

.Řízl absolutní idealizací antiky, ostrou kritikou stiedověku a papeŽského

Říma a konečně oslavou novodobé sjednocené Ítá|ie ztozené z národně

osvobozeneckého boje podnítil četné spory, do nichž zasáhly i odborné

historické kruhy. K itaiskému tématu se Machar ieště jednou vrátil. po

dalších návštěvách Apeninského poloostrova v kníŽce krajinnfch dojmit

Pod sluncem italskllm (1918). Tematické celky vytváťejí i fejetony věnované

Vídni, rakouské politice a vztahtrm Vídně k českému národu (Vi,deú;

Videú|ské proJib; ouoit 1919) i vzpomínkové knihy na ttrzné osobnosti z li-

terarnihďživoia, provázené 
"p'",'idl" 

jeiich korespondencí (oni a já' L927;

Zapott nani a za1lomenutí, 19žg; Pňi sklence olna, |929). Samostatnou knihu

pak vytvoiila komentovaná korespondenc e Čryťicet let s Al. Jir skem (|93l).
^ 

Z ieietonťr ňazen!,ch časově má největší hodnotu vydání básníkovj.ch

polemií< z 90. let Knihy Íejaonú.r, // (l9ol), je.ž byly t. |920 znovu vydány

podtitulemZaránaaTroÍeje.VestÍnuMacharovyfejetonistikyne'zcela
pravem ztrstala ieho umělecká pt6za, zejména kníŽka drobnj,ch obrázktr ze

iiuo.", usiluíících o civilní, od|atetizovanÝ pohled na téma lidské deziluze,

Stard prÓza (1903).

Helena MalíŤová
/7877-r940/

Prozalčka, soclátně demokratická a komunistická pub!icistka;
autorka emoc|onálně laděnfch románú a povídek s autobiografickfmi

|,'l.y, " 
nichž s|eduje osudy žen, jež svádějí zápas o své právo na plné

c|tové a společenské vyžití.

Vlasmím iménem Helena Nosková; naroďla se 31. 10. L877 v Praze.

Dcera J. Noska, riŤedníka, kterj'v 60. a ?0. letech 19' století psal drobné

pt6zy áričastnil se práce v českj'ch kulturních spolcích, a sestÍa vj'znamné

i,.,"Éry, nfuodní umělkyně R. Naskové, našla |iž koncem 90. let cestu

do spoiěč,,o,ti pražskÝch umě1c{r; byla pŤítelkyní anarchistick',clt literáttl'

,"",,-á-il" ,. . Ř. Svobodovou, F. X. Šaldol aj. Navštívila iadu cizích zemÍ

(Fr*cii, Holandsko, Itálii, Bulharsko, N8mecko aj.), r. t9L2 za srbsko-

.ture*á vaky byla na Balkáně jako reponérka a ošetiovatelka. o rok pozdě|i

se stďa redaktorkou vídďskfch sociálně deoaokratickfch Dělnicklch listtt'
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lotlé; vše l9l1) a Francouzskou revoluci, ve které básník nalézal prozatím
vywcholení novodobfch dějin (ďptych Roky za století, skládající se ze
sbírek ozi a On; obé l92l), k současnosti (Kr čky dějin; Kam to spěje?;
obě 1926)' tak postupně se z ní vytrácel jednotící pohled i vniďní zaujetí
a měnil se v suchou reprodukci událostí a scén smíšenjlch s náhodně vole-
nlmi ponréty umělcťr, politiktr, vědcir, panovníkťr i prost1icb lidí. Cyklus
pak uzavírá reminiscence na Nerudu, báseř' Posledni kosmick písefi, obraz
svět{r krouŽících kolem svj,ch sluncí, a|e již bez naší země. Krajní pesi-
mismus tohoto závěru ovšem souvisí s básníkovlm celkoqfm postoiem
k poměrtrm zabvtžoazni republiky, je vytazen celkové ztráty perspektivy,
jež se odráží i v ostatní Macharově lyrice z té doby, zejména pak ve sbírce
Tristium Praga I - C (L926), Kniha konfrontuje sny a naděje' |ež Machar
vkládď do svobodné republikn s rozčarováním z ieiich vyplnění' a tak
demonstruie bezvj'chodnost básníkova kraině pesimistického společenského
postoje, ktery pak proniká i do jeho lyriky intimní a meďtativní, do jeho
epiky a do satirické tvorby (Na okraj dn:ú' L935).

Cyklus Svědomím věkťr vznikal již v době, kdy se Macharťrv tv{rrčí
ájem postupně piesunoval k prÓze. Její iádro tvočí feietony' které také po
Nerudovi znamenají vyvrcholení tohoto žánru v české literatuče |9. a za-
čátku 20. století. Svou fejetonistiku pokládal Machar za rovnocerulou
s vlastní básnickou tvorbou, a to pÍoto' Že skjtá možnost bezprostčedně
zaujmout osobní stanovisko k aktuálním udál<lstem. Feieton se tak Macha-
rovi stal prostiedníkem soustavného komentování českfch i rď<ouskfch
politickfch pomť.i':, místem pro názorová stŤetnutí s politicklmi odp{rrci
i zátiším, kde v tvťrrčí pohodě se intirnně vyznáva| ze vzpomínek, osobních
zážitkfl' i dojmÍr z cest. Jeho fejetony nesou plně pečeé autorovy osobnosti;
vyznačuií se vypjatou subjektivností a zaujetím, s iakÍm prosazují vlastní
ttázoty a soudy, nejčastěji polemicky zahtocené, hfií ironií a sarkasmem.
Těmito rysy se Machar stal obávanj'm polemikem, iehož ritočnost měli
pŤíležitost vyzkoušet literární odpťrrci České moderny, političtí protivníci
z ňad mladočechfr a nacionalistické buržoazie a konečně i stoupenci kleri-
kální politiky.

Fejeton chápal Machar iako dokument času, svědectví o myšlenkovém
Životě doby, a pÍoto také své feietony pravidelně shrnoval do knih bez
ohledu na to, maií-li obecnější dosah, nebo jsou-li cele poplatny chvíli.
Řaal je jednak časově, iak vycházely v Herbenově Čase nebo ojediněle
i jinde, jednak tematicky, a to zejména ty, které byly i pťrvodně koncipo-
vány jako souvislejší celky. Literárně nejhodnotněiší a také dodnes Deivíce
živé jsou dvoudíIné vzpomínky na dětstvÍ a studentská |éta Konfese literáta
(l90l), obsahuiící vedle prťrhledťr do intimního světa básníkova mládí iebo
tehdejší literární názory a íadu jinde netištěn] ch ranj'ch veršťr. Dokumen.
tární hodnota se v Konfesích pojí s otevŤenlm odhalováním vlastního nim
a dává možnost ke koďrontaci těchto vyznárr! s básníkovou dezi|lz|, iak
je vyiádiena v jeho ranfch sbírkách. Na Konfese literáta volně navazují
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vzpomínky na básníkfrv život a tvorbu ve Vídni Tžicet rok (1919). ŠirokÝ,
kladrrÝ i ápornj', ohlas vyvolďy práce, v nichž Machar vyvozoval praktické
dťrsledky ze svj'ch názorri na antiku a kŤesťanství a v nichž fomou cesto-
pisnfch studií z Itállie (Řím, 1907), formou satirick ch parrfletťr (Katolické
pooídky, l911) nebo konečrrě i rivahovlmi a polemick mi fejetony (Antika
a kťesťanstllí, 1919) se vyrovnával se soudobfm klerikalismem. Hlavně
Řízr absolutní idealizací antiky' ostrou kritikou stiedověku a papežského
fuma a konečně oslavou novodobé sjednocené ltá|ie ztozené z národně
osvobozeneckého boje podnítil četné spory, do nichž zasáhly i odborné
historické kruhy. K itďskému tématu se Machar ještě jednou vrátil po
dďších návštěvách Apeninského poloostrova v knížce krajinnfch dojmit
Pod sluncem italshllm (l918). Tematické celky vytváŤejí i feietony věnované
Vídni, rakouské politice a vztahťrm vídně k českému národu (Videfi;
Videiské profily ; oboji 1919) i vzpomínkové knihy na rťrzné osobnosti z Ii-
terárního Života, pÍovázené zpravidla jeiich korespondencí (oni aj ' 1927;
Za1lominaní a zclpomenutl' L929; Píi sklence oína,1929). Samostatnou knihu
pak vytvoiila komentovaná korespondence ČtyŤicet let s Al. Jir skem (|93l).

Z fejetonťr iazenj,ch časově má největší hodnotu vydání básnikov1 ch
polemik z 90. let Krtihy fejetont| I' II (|90L)' jež byly r. |92o znovu vydány
pod titulem Za r na a Trofeje, Ve stÍnu Macharovy fejetonistiky ne zcela
právem ztrstala jeho umělecká ptÓza, zeiména kníŽka drobnÝch obrázktr ze
života, usilujících o civilní, odpatetizovanf pohled na téma lidské deziluze'
Stard prÓza (l903).

Helena MalíÍová
/7877.Íg40/

Prozalěka, sociálně demokratická a komunlstická publicistka;
autorka emocionálně laděnfch románri a povídek s autobiografickfmi
prvky, v nichž sleduje osudy žen, jež sváděií zápas o své právo na plné
citové a společenské vyžitÍ.

Mastním jménem Helena Nosková; naroďla se 31. 10. L877 v Ptaze.
Dcera J. Noska, riiedníka, kteď v 60. a 70. letech 19. století psal drobné
prÓzy a ričastnil se práce v česk!'ch kulturních spolcích, a sestra vj.znamné
herečky, národní umělkyně R. Naskové, našla jiŽ koncem 90. let cestu
do společnosti praŽskfch umělcťr; byla piítelkyní anarchistickfclr literáttr,
seznámila se s R. Svobodovou, F. X. Šaldou aj. Navštívila čadu cizích zemí
(Francii, Holandsko, Itálii, Bulharsko, NEmecko aj.), r. |9I2 za srbsko-
.turecké války byla na Balkáně jako reportérka a ošetčovatelka. o rok později
8e stďa redaktorkou vÍdeĎskfch sociáloě demokratickfch Dělnickfch listtr'




