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Pro semináø funkènì-strukturálního rozboru básnì pøedesílám nìkolik rozmìrù historicko-filologického ukotvení
rozebíraného textu. Skuteènosti zde uvádìné nijak nepøedjímají, jak onen rozbor bude vypadat, a jejich relevance
pro jednotlivé interpretaèní kroky bude jen zprostøedkovaná, což se navíc ozøejmí teprve s odstupem. O to dùležitìjší
je bezprostøední poselství tìchto podkladù: K rozboru každého díla nutno pøistupovat zodpovìdnì a s úctou. Zde
ukazujeme, co do pøípravy na rozbor – vedle jiného – též patøí; jak, vyložím v semináøi. TH

Karel Hynek Mácha (16.XI 1810 – 5.XI 1836)1

RODINNÉ ZÁZEMÍ A SPOLEÈENSKÉ POSTAVENÍ
KHM se narodil v Praze na Újezdì, tedy na dobré adrese, co první dítì v mladé rodinì pomìrnì
prosperující. Nedlouho po narození druhého syna, Michala (1812–1871), rodina zchudla; další
sourozenci už nebyli. Máchovi procházejí chudinskými ètvrtìmi Nového i Starého Mìsta Praž-
ského, teprve 1826 se ponìkud vzmohou a najmou si krámek na Dobytèím trhu (551/2): rodièe
bydlí vzadu v krámku, student Hynek v pøístìnku na dvoøe, v »trudné komnatì«, mladší bratr Mi-
chal se uèí mlynáøem mimo Prahu. Že za takto bìdných pomìrù Hynek chodí do škol a vystuduje
celou universitu, je mimoøádné a svìdèí to o pochopení a hodnotovém nastavení jeho rodièù. Co
se stalo bratru Michalovi, bylo tehdy bìžné: chudá mìstská rodina, která všechny své dìti neuži-
ví, pošle nìkteré z nich ke známým èi pøíbuzným na venkov; Michal byl odeslán k lidem zná-
mým, aby se vyuèil otcovu øemeslu. Dochovaná korespondence svìdèí o tom, že Máchovi byla
milující rodina, která se o oba své syny starala; vztah mezi bratry byl silný. Hynek si hned po stu-
diích (ukonèil poèátkem srpna 1836) najde zamìstnání (v polovinì záøí 1836 nastupuje co soudní
amanuensis v Litomìøicích) a plnì se osamostatní. Má nakroèeno ke spoleèenskému vzestupu
a jistì by ho byl dosáhl, kdyby nebyl pøedèasnì zemøel.

TÌLESNÉ A DUŠEVNÍ DISPOZICE
Nemáme fyzický portrét KHM, máme svìdectví jeho dopisù, deníkù a zápisníkù i svìdectví jeho
pøátel: Mácha byl muž pevného zdraví, spolehlivé fyzické síly, neuvìøitelné houževnatosti; proni-
kavý rozum se u nìho pojil s mimoøádnou podnikavostí a pracovitostí; byl èlovìk spoleèenský,
ve spoleènosti jednoznaènì vùdèí, v lidských vztazích pak sebestøedný a žárlivý; že Mácha sám
zdùrazòuje pocit osamìlosti, berme pøedevším jako projev výjimeèné inteligence a z ní vycháze-
jící výjimeèné kritiènosti.

Mácha byl Pražák a svìtoobèan: jeho zcestovalost – fyzická i literární – je zcestovalostí
moderního mladého muže, který ze zajímá o svìt a využívá všeho, co velké mìsto nabízí, aby
se èlovìk o svìtì dozvìdìl;2 že zemøel a byl pochován v Litomìøicích, je ironická náhoda.3

Nevíme, na co Mácha tak náhle zemøel: tradovaný zápal plic je eufemismem pro historic-
ky doložený tìžký prùjem. Složíme-li si obraz posledního roku jeho života (svìdectví pro to má-
me dost), pak zemøel na akútní zvrat pøi chronickém vyèerpání: sebevìdomého mladého muže,
zvyklého na to, že vydrží vše, dostihl soubìh úspìšné tvorby umìlecké, úspìšného podniku vyda-
vatelského, úspìšného studia universitního, úspìšné emancipace osobní.

1 Sobota 5.XI 1836 je oficiální datum úmrtního listu: tak to bylo oznámeno v dobových novinách, tak stá-
lo na pùvodním náhrobku; tak to potvrzuje i dopis Michala Máchy rodièùm, kde oznamuje bratrovu smrt
(zemøel kolem 11 hodiny veèer). Nìkteøí literární badatelé si zakládají na datu 6.XI (ve tøi hodiny ráno):
to píše Máchùv pøítel Vincenc Náhlovský Václavu Svatopluku Štulcovi, bohoslovec v Litomìøicích boho-
slovci v Praze (dopis ze 7.XI 1836), že se v nedìli ráno dozvìdìl od kostelníka, když šel akolytovat do
biskupského chrámu; kostelník sám ani nevìdìl, jak se nebožtík jmenoval, to Náhlovský vyvodil ze sou-
vislostí.

2 Hynek v dopisech opakovanì vytýká bratru Michalovi, že si na svých pochùzkách za øemeslem málo
všímá krajiny kolem sebe, a pouèuje ho, kam se zajít podívat.

3 1.X 1938 byly Máchovy ostatky tajnì pøevezeny do Prahy (Litomìøice zabrala Nìmecká øíše), podrobnì
prozkoumány v Antropologickém ústavu (práce øídil prof. Jiøí Vlèek; vznikl pøitom i »realistický celo-
portrét« KHM) a 7.V 1939 slavnostním prùvodem pøeneseny z Národního musea na vyšehradský høbitov,
kde byly uloženy do rekonstruovaného hrobu litomìøického. Z Máchova druhého pohøbu se stala statisí-
cová mlèící národní manifestace.
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VZDÌLÁNÍ
Máchovi se dostalo vzdìlání v plném rozsahu, jaký dobová soustava vùbec umožòovala:
1824–1830 gymnasium (na Novém Mìstì v Praze)
1830–1832 filosofie (na Karlo-Ferdinandovì universitì v Praze)
1832–1836 práva (na Karlo-Ferdinandovì universitì v Praze)
Zároveò mu toto vzdìlání otevíralo pøístup do kruhù, kam by se pøi své chudobì a neurozenosti
jinak nedostal: toho si byl dobøe vìdom. Veškerá studia Mácha ukonèil v øádném termínu a ú-
spìšnì, obecnì hodnocen jako dobrý a pilný student se silným zájmem o logiku, metafysiku a
matematiku; rigorósní zkoušky, po nichž by se z nìho byl stal JUDr. (ty se skládaly vždy až po
studiích a nebyly brány za jejich souèást), již složit nestaèil, protože zemøel.

Samostatnì se vzdìlával v cizích jazycích: soustavnì èetl polsky, nahodile rusky, vypiso-
val si citace v angliètinì a francouzštinì; nìmèinu u nìho nutno brát jako druhý rodný jazyk a
první jazyk kultúrní: èetl ponejvíce v nìmèinì; latinsky umìl dùkladnì (v jeho dobì latina stále
byla jazykem speciálního vzdìlávání) a na gymnasiu zvládl velké pensum latinské i øecké èetby.

Básnit èesky bylo z Máchovy strany vìdomé rozhodnutí; pro èeštinu se Mácha rozhodl
po básnické fasi nìmecké.

MÁCHOVO DÍLO VYDANÉ ZA AUTOROVA ŽIVOTA
Jednotlivé básnì otištìné èasopisecky (1831–1834, Veèerní vyražení, Krok, Jindy a nyní, Kvìty):

celkem takto samostatnì vyšlo 15 básní beze vztahu k tomu, jak Mácha sám své básnì
sdružoval a èlenil.

Z cyklu Kat (který je jako intence cyklu doložen v Máchovì Zápisníku):
Køivoklad (1834, Kvìty)

Z cyklu Obrazy ze života mého (který byl jako cyklus ohlášen v èasopise):
Veèer na Bezdìzu (1834, Kvìty)
Márinka (1834, Kvìty)

Spisy Karla Hynka Máchy. Díl první. Svazek první. V Praze 1836.
Máj. Báseò od Karla Hynka Máchy. V Praze 1836.

Máj vydal Mácha nákladem vlastním a vydal jej vlastnì zástupnì, za román Cikáni, který censúra
zamítla.4 Na pøelomu ledna a února 1836 Mácha píše, že hodlá Máj co nejdøíve dohotovit, kon-
cem bøezna, že už se sází; v dubnu Máj vyšel: ohlášen v Kvìtech 28.IV 1836.5 Jako druhý svazek
prvního dílu svých Spisù zamýšlel Mácha vydat historickou prósu Valdice, z té však dopsal pou-
ze zaèátek.

Po druhé vydal Máj až Ignác Leopold Kober 1861 (s vroèením 1862); pøedtím vyšel jen
neúplnì (1. zpìv a èást 2. zpìvu) roku 1845 u Kateøiny Jeøábkové péèí (a nákladem) Michala
Máchy a Karla Sabiny.

MÁCHOVA POZÙSTALOST
Veškerou písemnou pozùstalost zajistil bezprostøednì po Hynkovì smrti jeho bratr Michal. Ru-
kopisy byly na posouzení u rùzných vlastencù a rùznì se po èástech opisovaly; pøitom se mohlo
i nìco ztratit, jak 1845 naznaèuje Karel Sabina, který v zastoupení Michala Máchy co majitele

4 Mácha líèí pøíteli Hindlovi, že Cikány napsal na výzvu knihkupce Martina Neureuttera, že nikdo neví,
proè je censúra zamítal, že osobnì navštívil censora Zimmermanna, s nímž je zadobøe, a ten ho ujistil,
že pomùže, aby román vyšel, a vyzval, a� poseèká a zatím vydá svou báseò. Sabina v Úvodu povahopis-
ném tvrdí, že k napsání dobrodružného románu vyzval Neureutter Máchu po èasopiseckém úspìchu jeho
Køivokladu. Román Cikáni vyšel až 1857 nákladem Kateøiny Jeøábkové.

5 „Právì vyšel a pouze u spisovatele (na Dobytèím trhu èíslo 451–2) k dostání jest: Máj. Romantická bá-
seò od K.H.Máchy, a sice v cenì 30, 22 a 14 kr. ve støíbøe. Jest to Spisù Máchových dílu prvního svazek
první. Následovati bude co nejdøíve svazek druhý, obsahující povídku z dìjin vlasteneckých, o kterémžto
se budoucnì obšírnìji zpráva podá.“ — 5.V 1836 vychází v Kvìtech oprava: „Omylem v èísle pøedešlém
nepravý udán byt pana Máchy (spisovatele Máje). Bydlí� na Dobytèím trhu èíslo 551, kdež i báseò jeho
k dostání.“
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díla se o vydání staral.6 Právì Sabina vydává 1845 u Jeøábkové Spisy Karla Hynka Máchy : vyšel
pouze svazek 1, obsahující Sabinùv Úvod povahopisný a èást Máje.7 Sabina ve svém Úvodu
cituje Máchovy dopisy a verše, které už odjinud neznáme. To vedlo pozdìji Oldøicha Králíka ke
smìlé konstrukci, že velká èást Máchova díla je Sabinùv podvrh — vèetnì slavné Pouti krkonoš-
ské.

Vydavatelský zámìr Karla Sabiny a Michala Máchy ztroskotal na naprostém nezájmu èes-
kého ètenáøstva. Michal Mácha následnì (1846) zastavil bratrovu pozùstalost i s autorským prá-
vem u Karla Marii Drahotína, barona Villaniho, který je slíbil vydat, leè neuèinil tak. Iniciatívu
pro vydání Máchových spisù pøebírá Josef Václav Friè.8 Ten získal od Michala Máchy, co mu
zbývalo z Hynkovy pozùstalosti, a chtìl vyplatit zástavu u Villaniho; Villani ji ovšem radìji vy-
dal Františku Ladislavu Riegrovi (asi 1856).9 Díky tomu zaèala Kateøina Jeøábková chystat sou-
borné vydá díla KHM. 1857 vyšli po prvé úplnì Cikáni, víc ale Jeøábková nezvládla. Autorské
právo od ní odkoupil Ignác Leopold Kober a 1862 vydal ve dvou svazcích Dílo Karla Hynka
Máchy (1. svazek, obsahující Máj, materiálnì vyšel již 1861).

MÁCHOVSKÉ ZÁHADY A ROZPAKY
Autograf Máje. 1916 našel støedoškolský profesor Jan Šafránek v Katusicích na Mladoboleslav-
sku v knihovnì po statkáøi Janu Krouském (1814–1876), aktívním vlastenci, úplný rukopis Máje;
Krouského rodina o jeho pùvodu nic nevìdìla. Jde o Máchùv vlastnoruèní opis: proè vznikl a
jak se ke Krouskému dostal, není známo. Opis zùstává majetkem rodiny Krouských dodnes; je
dostupný jen ve faksimile vydaném narychlo roku 1916.
Villaniovský sešit. Máchovský badatel Karel Janský pojal podezøení, že Drahotín Villani si
z Máchovy pozùstalosti, kterou mìl v zástavì, nìco ponechal. 1923 se písemnì zeptal Drahotíno-
va syna Oskara, ten odpovìdìl, že rodina nic nemá; 1924 Oskar zemøel. 1945 se Janský seznámil
s Oskarovým synovcem Gustavem Villanim a ten tvrdil, že u své tety vídal v mládí „nìjaký sešit,
pravdìpodobnì Máchùv“. Gustav jednal velmi nevìrohodnì, nicménì vytvoøil legendu, že v ro-
dinì Villaniù byl Máchùv sešit, jenž pøišel ke znièení, když Gustavova teta byla po roce 1945 vy-
hnána z Èeskoslovenska.
Intímní pasáže. Máchùv Deník 1835 obsahuje krátké pasáže psané tajnou abecedou, kterou Má-
cha sám vytvoøil. Po prvé je rozluštil Jakub Arbes, luštìní potvrdil a dokonèil František Krèma.
V šifrovaných pasážích Mácha popisuje své erotické prožitky s Lori Šomkovou.10 Krèma stejnì
jako jeho pokraèovatel Karel Janský ve svých vydáních máchovských materiálù šifrované pasáže
vypustili; Janského za to kritizovali surrealisté a on se s nimi soudil (1936). Po prvé vyšly Má-

6 Do Koberova souborného vydání (1861–1862) vycházely obèas èasopisecky v Praze, Vídni, ale též Bra-
tislavì – to vše byl jeden stát – pøíklady Máchova díla v èeském originále, pøípadnì v nìmeckém pøekla-
du: šlo pøitom jak o díla za Máchova života vydaná (Márinka, Máj), tak o díla z pozùstalosti.

7 Neúplnì vyšel Máj proto, že vydavatelé mìli málo penìz a potøebovali se vejít do pevného poètu archù;
Sabina kvùli tomu též krátil svùj velmi podrobný a bohatì dokumentovaný Úvod, apologeticky zamìøený
proti Tylovu Rozervanci (1840).

8 Sabina si od roku 1848 odpykával trest tìžkého žaláøe; Friè byl vìznìn jen krátce a v Praze žil »pouze«
pod policejním dohledem.

9 1851 vyšlo v Lumíru, jejž øídil právì J.V.Friè, na pokraèování prvních 7 kapitol Cikánù co ukázka. Re-
dakce uzavírá poznámkou: „Zde konèíme zlomek ze skvìlého romantického obrazu Cikáni z pera našeho
trpce oželeného Karla Hynka Máchy, s vroucím pøáním, aby oprávnìnému dìdici Máchových spisù brzy
možno bylo v úplném vydání spisu jeho èeskému obecenstvu vysoce zajímavý celek podati. Kýž by nás
na to již dlouho èekati nenechal!“

10 Na tom, co Mácha píše, dnes nic šokujícího neshledáváme: sebestøedný mladý muž objevuje sexualitu;
co pøitom prožívá jeho dívka, ho nezajímá, vrcholem jeho empatie je otázka: nebolí tì to? Historická hod-
nota onìch pasáží spoèívá v tom, že z té doby žádné jiné svìdectví takové povahy nemáme, nebo� ne-
vzniklo.
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chovy erotické pasáže v 70. a 80. letech v samizdatu a v exilových nakladatelstvích, v Èesku až
1993; nejlepší vydání je od Pavla Vašáka 2007.

PRAMENY MÁJE
Jediným zdrojem textu je tištìné vydání 1836. Nemáme rukopis, který sloužil za pøedlohu pro
sazbu, ani rukopis, který schválila censúra. Máme nedatovaný jednostránkový »Náèrt Máje« : ob-
sahuje krátké pasáže z 1. a 3. zpìvu a delší pasáž, která v tisku není; máme ojedinìlé verše Máje
v Máchovì Zápisníku z let 1833–1835 : celkem sedm míst, šest jednoveršových, jedno o osmi
verších.

Dochoval se izolovaný lístek, na nìmž Mácha svùj Máj vykládá, a to výraznì jinak, než
jak jej »tradiènì« vnímáme, leè konsistentnì s obsahem básnì.11 Nevíme, komu byl tento »Vý-
klad Máje« urèen: tradiènì se uvádí, že pro censúru, leè stejnì tak dobøe mohl míøit na vlastenec-
kého ètenáøe-spotøebitele, jakým byl tøeba Hynek Komm, jemuž Mácha svùj Máj dedikoval, aniž
tušíme, proè.12

Autograf Máje objevený u Krouských je vlastnoruèním opisem tištìného vydání: místa,
kde se odchýlil, Mácha sám opravil dle tisku.

TEXTOVÁ DANOST MÁJE
S ohledem na (ne)dochované prameny Máje musíme vycházet z první tištìné podoby a tuto brát
vážnì v jejím celku. Dílo má dva titulní listy: (1) Spisy Karla Hynka Máchy, díl první, svazek
první; (2) Máj, báseò od Karla Hynka Máchy. První titulní list hlásá Daleká� cesta má! Marné
volání!!, což je ve vztahu k pasáži 814–819 na konci zpìvu IV, kde pìtadvacetiletý básník oddì-
luje celý svùj dosavadní život od všeho, co bude následovat. Báseò zaèíná za druhým titulním
listem dedikací Hynkovi Kommovi, pokraèuje pøedzpìvem Èechové jsou národ dobrý! a zpìvy
I až IV, pøièemž zpìv III je obalen intermezzy I a II; konèí až za zpìvem IV »Poznamenáním«,
v nìmž autor vykládá verše 434–436 z intermezza I. Je-li 1. titulní list gestem uzavøení dosavad-
ního života, je »Poznamenání« na konci svazku projevem filologické akurátnosti: básník dbá, aby
jeho narážce bylo správnì rozumìt; podání toho, jak básník k oné vìdomosti pøišel, je pak samo
básnickou stilizací.

Máj vyšel 1836 pravopisem »analogickým« (Dobrovský, Hanka), tehdy novým, který pro
Máchu samého byl vìdomým rozhodnutím,13 ne však ještì »skladným« (Šafaøík, Èelakovský,
Purkynì), který teprve by byl bezprostøednì srozumitelný pro souèasného ètenáøe. Proto se Máj
vydává v transkripci. Standardní transkripce respektují dobovou interpunkci, ne však majuskule
a minuskule. Úzkostlivì pak dbají na zachování délky samohlásek všude tam, kde je v prvním
vydání pøíznakovì vyznaèena. Nemáme kritické vydání, které by se vyjadøovalo k pøípadùm, kdy
samohlásková délka fakticky je, tedy »má být«, leè není vyznaèena, což dobovì bylo bìžné zvláš-
tì u náslovného /u :: ú/, které se v bratrském pravopise oboje psaly {v}. Nereflektuje se dále, že

11 „Následující básnì jest ouèel hlavní slaviti májovou pøírody krásu; k tím snadnìjšímu dosažení ouèelu
tohoto postavena jest doba májová pøírody proti rozdílným dobám života lidského. Tak u pøíkladu v èísle
prvním tichá, vážná atd. láska v pøírodì proti divoké, vášnivé, nezøízené lásce èlovìka; taktéž jiné vlast-
nosti májové pøírody proti podobným života lidského dobám v èíslech ostatních. Povìst tedy èili dìj
básnì této nesmí se co vìc hlavní považovati, nýbrž jen tolik z dìje toho v báseò pøijato, jak daleko k do-
sažení ouèelu hlavního nevyhnutelnì tøeba. Dìj se koná u mìsta Hiršberg mezi horami, na nichž hrady
Bezdìz, Pernštejn, Houska a v dálce Roll k východu, západu, poledni a pùlnoci okazují. — Ostatních co
se ouèelù dotýèe, jakož i sententia moralis z celého snadnìji se vyrozumí.“

12 „Mnohováženému / pánu a panu / Hynkovi Kommovi, / usedlému mìš�anu Pražskému, / vlastenci hor-
livému, / na dùkaz uctivosti obìtuje / spisovatel“ — stojí vytištìno na samém zaèátku básnì. Hynek
Komm (1790 – 1875) je historicky doložená postava, o vztahu Hynka Komma a Hynka Máchy není zná-
mo zhola nic; spoleèenským zaøazením patøí do rùzných svìtù. Celá dedikace mùže být gestem básníkova
spoleèenského sebe-uvìdomìní a sebe-povznesení.

13 V Krouského Autografu je nemálo míst, kdy Mácha pøi opisování spontánnì zapsal slovo po zpùsobu
starém, tedy ještì tradiènì »bratrském«, a následnì je opravil dle zpùsobu nového.
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podklady pro semináø

Máchovo oblíbené dloužení /u¢  6 û/ vyžaduje grafém {ú}, nikoliv {ù}, které odráží dloužení /o¢  6
û/, èili {èlun 6 èlún, luna 6 lúna}, stejnì jako pøi inversním krácení {usta, ustech 7 úst}.

Pøipouští se jediná textová emendace, a to ve verši 347 vánky místo vytištìného vlnky.
Dùvod je ten, že pasáž (347–351) A lehounce si vlnky [6 vánky] hrají / jezerní dálkou pode vìží, /
s nimi si vlnky šepotají, / vìznì uspávati se zdají, / jenž v hlubokých mrákotách leží pøipomíná
pøedchozí pasáž (152–153) Kol bílé vìže vìtry hrají, / pøi níž si vlnky šepotají, ve které je funkèní
distribuce mezi vìtrem a vlnami. Ve verši 347 slova vìtry z dùvodu zvukové hudebnosti použít
nelze, slova vánky však ano.

Výše uvedené pøedstavuje jen nìkteré parametry filologického ukotvení Máje. K dalším patøí textový korpus celého
Máchova umìleckého díla, textový korpus veškerých Máchových dopisù a poznámek, referenèní korpus dobové i
pøedchozí èeské poesie. Nic z toho však zde z dùvodù objemových nemùžeme ani naznaèit.
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