
Viktor VIKTORA

Plzeò

K eufonii nìmeckých básní Karla Hynka Máchy

Nìmecky psanými básnìmi Karla Hynka Máchy se obsáhle zabý-
val Pavel Eisner. Sledoval jejich inspirativní vzory, charakterizoval je-
jich nìmèinu. Zmínil se také o Máchovì hudebnosti. Tu v nìmeckých
verších nenalezl. Zato hudebnost v èeských verších pùsobí podle nìho
nevšednì:

Není to hudebnost, která by záleûela jen v eufonické organisaci ver�ù a vìt, je to
nìco jiného a hlub�ího [�] hudební invence a [�] hudební formy jsou nerozluènì
vázány na èe�tinu [�] Proto je Karel HynekMácha nepøeloûitelný: zklamanì odkládá
i nejlep�í pøeklad zMáchy cizinec, který sly�el horovat oMáchovì básnické velikosti.
Nejen to: ani cizinec znalý èe�tiny nechápe obdiv ètenáøù èeských. VûdyÙ i posuzova-
tel k èeským kulturním hodnotám tak vlídný jakoMaryan (!) Zdiechowski usoudil, ûe
Mácha je dnes pøeceòován [�] Je to dojem, který se u cizince dostaví nezbytnì, neboÙ
nemá sluch, nemá notový klíè pro tuto jedineènou hudbu (Eisner 1956, s. 120�121).

Zmínìnou jedineènou hudbu analyzoval se systematickou dùsled-
ností Jan Mukaøovský (Mukaøovský 1948, s. 7–202). K jeho zevrubné
a monumentální analýze zvukosledné, sémantické, motivické jako by
nebylo moûno více dodat. Lze se však ponoøit ještì hloubìji do Má-
chovy práce s jazykem – to není konstatování „mìlkosti” rozboru
J. Mukaøovského, to je svìdectví témìø nevyèerpatelné máchovské in-
vence. Dovolím si pøipomenout dva pøíklady, o nichû jsem se podrob-
nìji zmiòoval ve studii Poznámky k interpretaci Máchova »Máje«

(Viktora 2003, s. 239–244). Stìûí se najde taková ukázka dokonalého
prùniku významových a formálních prvkù jako u Máchy.

Pro tklivou, nikoli tragickou atmosféru expozice prvního zpìvu
Máje je charakteristická absolutní pøevaha pouûití minulého èasu. Ten
významovì vyjadøuje nìco minulého, byvšího, nenávratného, ale sou-
èasnì jiû nevyvratitelného. Nejvíce frekventované je v této èásti sub-

stantivum láska a spolu s ní konotaèní významy souvisící s pøedstavou
lásky – slavík, hrdlièka, rùûe, milenci, bøeh objímající jezero, sbliûo-
vání a splývání krajinných motivù (stromy se vinou ke stromùm, dvo-
ry jdou k sobì blíû a blíû…). Pro minulý èas jsou charakteristické sla-
biky al, la. Slabika la je však charakteristická i pro substantivum
láska. Pøedstavy proûitku lásky i jejich konotace jsou spojeny minu-
lostí – jsou nevratné. A dále – charakteristická koncovka minulého
èasu prolíná do dalších slov – slavík, hlas, blankytný, hladký, vzpla-

nout, stálá, dálka, hladina, ûal, pláè… Zdùrazòovaná pøedstava lásky
se tak zvukovì promítá do významových okruhù øady slov, prolíná
svìtem a ve spojení s charakteristickými slabikami minulého èasu
získává elegický nádech pomíjivosti, nenávratnosti, konce. Do druhé-
ho zpìvu ve vertikalizovaném prostoru významovì proniká pøedstava
poklesu, pádu. Pád evokuje pocit nekoneèna podobnì jako Vilémovy
vize o nekoneènu po onom hrozném „pak”. Pøedstava pádu a neko-
neèné hloubky jsou modelovány prostorem vesmíru (vìènì padající
hvìzda), nocí (hluboká noc). Ale pøedstavou pádu je modelován i pro-
stor ûaláøe („hluboko u vìûi”, padající kapka mìøící èas, polozhrou-
cený Vilém, sklánìjící se ûaláøník). Pád je spojen i s oblastí morální
(zvadlá rùûe, zvadlý amarant – padlá dívka), s oblastí reflexívní (hlu-
boké myšlenky, srdce topící se v citech). V èeské literatuøe lze jen
výjimeènì nalézt takovou kompaktnost formálních a obsahových
komponentù.

To bylo pøipomenutí vrcholného Máchova díla. Jak se z tohoto hle-
diska jeví jeho raná tvorba, nìmecky psané básnì? Výrazné zárodky
jsou patrné na básni Poustevník. Pøedpokládá se, ûe s nìmèinou jako
básnickým jazykem pracoval Mácha pøedevším v letech 1829–1830
s menším pøesahem do roku 1833. Nelze v ní hledat hloubku reflexí
ani sugestivní prostorové scenérie, ani dokonalou hláskovou instru-
mentaci prolínající s významovými konsekvencemi. Pøesto udivuje,
jak se v Máchovì nìmèinì objevují výrazné náznaky zmínìných
postupù. Báseò Poustevník se skládá z pìti nestejnì rozsáhlých èástí.
Expozici, jejíû scenérie – temná prùrva (die dunkle Kluft), chmurný
svit mìsíce (des Mondes düsterm Scheine), temnì zvuèící hlas výra
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(dumpf der Uhu ruft), nízký køíû z šedého kamene tyèící se ve strašli-
vé osamìlosti (ein Kreuz aus grauem Steine, niedrig nur gebaut, steht

es schaurig), malá, nízká chýše pokrytá slamou (niedrig nur und kle-

in, eine strohbedeckte Hütte) – pùsobí tísnivì, témìø údìsnì, instru-
mentuje Mácha temnými samohláskami u, ü, dvojhláskami eu, au,
dlouhým o, jeû nabývá temný timbre.

Pro zajímavost – podobnì jako je nepøeloûitelná Máchova èeština,
lze totéû konstatovat o nìmèinì Poustevníka. Èást Máchovy první
strofy:

Wo im Tal im grünen Haine
aus der dunkeln Kluft

bei des Mondes düsterm Scheine
dumpf der Uhu ruft,

steht ein Kreuz aus grauem Steine,
(Mácha 1997, s. 222)

Pøeklad Pavla Eisnera:

V háji, kde jen ûaluplný
Stùnì sejèkùv hlas(,)

Z rokle, kdyû se plné Lùny
Prostøe mutný jas,

Køíû tam kamenný a �edý
Z zemì vyniká,

(Mácha 1997, s. 134)
I kdyû se pøekladatel pøizpùsoboval Máchovì dikci a hledal varian-

ty slov se samohláskou u (ûaluplný, stùnì, Lùna, sejèkùv, mutný), ne-
dala se vystihnout sugesce temného, váûného èi dìsivého tónu Má-
chova. Napøíklad jen jeho verš „dumpf der Uhu ruft” – „stùnì sejèkùv
hlas” ztrácí v pøekladu svùj temný valér. Podobnì je tomu pøi porov-
nání substantiv Kreuz – køíû, kde v èeštinì vokál í pøímo zajásá.

Scenérie i hlásková instrumentace se mìní, kdyû na scénu vstupuje
poustevník. Zaène pøevládat jasnìjší samohláska e a ve fascinující do-
konalosti prolínají významovì i zvukovì blízká slova obsahující sla-
biku er. Pøedevším se opakuje zájmeno er (on), dále Eremit (pou-

stevník), Herr (Pán – Bùh), Herz (srdce), za pozornost stojí i blízkost

slabik her, ale jsou tu i další slova se slabikou er. Tøetí èást –
poustevníkova touha po vìèném klidu – se v rozmluvì s Bohem pro-
jasòuje pøevahou vysokých a jasných samohlásek i, ie s frekventova-
nými slovy ich (já), mich (mnì), dir (tobì), hier (zde). Poustevníkùv
skon se vrací samohlásce e a závìr se opìt noøí do hloubi úvodních
tónù s vokály u, ü (Viktora 2009, s. 209–220).

Báseò Poustevník má v Máchovì nìmecké tvorbì výjimeèné po-
stavení. Existují její dvì varianty, v první motivy cypøišù míøí k jihu,
bøeèÙan, jímû poustevník dennì vìnèí køíû, pøipomíná preromantickou
zdobnost. V básni lze hledat širší souvislosti s Máchovým Svatým

Ivanem, který sice má své tematické pøedchùdce ve Fridrichu Bridelo-
vi, Františku Alexandru Rokosovi a Karlu Sudimíru Šnajdrovi, ovšem
máchovské zpracování tématu je naprosto originální. Rovnìû zmínì-
ná hlásková instrumentace nemá v ostatních nìmeckých básních Má-
chových obdoby.

V ostatních nìmecky psaných básních tak výrazné postupy nejsou
patrné. Pøesto v nich lze konstatovat jistou tendenci. Tam, kde Mácha
upøel pohled na exteriér, sice nedospìl ke èlenìní prostoru do hloubky,
k jeho vertikalizaci, barevnosti. Charakterizoval jej zato zvukovì, jed-
noduchou hláskovou instrumentací. Vyuûíval k tomu protikladu tim-
bru jasných a temných samohlásek (e, i – o, u) a jejich varianty bohatší
v nìmèinì.

V básni Procítající den (Der erwachende Tag) se z mizících noè-
ních mlh nezadrûitelnì prodírá slunce, ozaøuje hory, mohutnì mu se-
kunduje ptaèí sbor. Pøíroda plesá. Instrumentace vybírá jasné, zvuèné
samohlásky e, [é], i, ie, dvouhlásku ei. Temné u, ü jednoznaènì ustu-
pují. S hláskovou instrumentací názvu korespondují frekventované
slabiky ne-, -en, -ent, -end, -er. Souhláska n vytváøí v nìkterých
verších i jistou zvukoslednou øadu.

Die Nebel der Nacht nun schnell entschweben
und die Sterne weichen.

Aurora bringt uns ein neues leben,
und auf strahlend reichen

prächtig schimmernden Wogen
kömmt Phöbus angezogen.
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[�]
Von der Sonne die Berge erglänzen.
die Sänger erwachen,

und die heimischen Bäume umkränzen.
Die Naturen lachen

demMenschen froh entgegen
des Unnennbaren Segen.1

Proti tomu v básni Sklesla noc (Nacht wird es und dunkle Nebel

wallen) klesá noc s pøíkrovem mlh, dopadá na høbitov. Dutì zaznívá
ozvìna houkání výra. Závoj mlh se protrhává, oûívají pøízraky, za reje
mrakù na obloze a ûalostného svistu vìtrù se dávají do tance. Ten zry-
chluje své tempo do hrùzného víru, aû úderem jedné hodiny s pùlnoci
vše utichá, jen temné dálky vzdychnou ozvìnou. V první strofì je
vyrovnaný pomìr temných a jasných samohlásek. Pozice temných
vokálù v prvních slabikách zvyšuje sugesci jejich timbru. V dalších
strofách nabývají pøevahu jasné samohlásky, výraznì doprovázejí dy-
namiku reje vìtru a pøízrakù. Odbíjí první hodina nového dne, vrací se
klid a doména temných samohlásek

Nacht wird es, und dunkle Nebel wallen,
über jenes Kirhofs schauriges Tal,

dumpf hört man des Uhu Ruf erschallen,
dumpfer tönet er im Widerhall.

Und in schaurigen Gestalten jagen
Wolken an des Himmels schwarzer Bahn

und der Erde bleiche Geister ragen,
starrend bis zu diesen noch hinan.

Man erblicket durch den Nebel Schleier
matt erleuchtet, wie im Schwefelglanz(.)

Drohnde, todesbleiche Ungeheur,
sich versammelnd zu dem Schattentanz.

Jetzt erhebt sich mit allen Schauern
diese drohnde, bleiche Geisterschar,

Winde heulen wie das klagend Trauern
einer Braut an des Geliebten Bahr´!2

Obvyklejším jevem v básních je zvukosled. Setkáme se s jeho èet-
nými náznaky a typy, ovšem také s mnoha nepravidelnostmi. Jde o zá-
leûitost formální, zdobnou:

271 272

1 Pøeklad P. Eisnera (1956, s. 160):
Noèní mlhy teï pryè se øítí
A hvìzdy blednou.
Jitøena nese nám nové ûítí
A nad záøí nedohlednou
Vln rozòatých rùûoûhavì
Jasoò vozataj jede v slávì.
�
Sluncem se hory tøpýtí.
Zpìvci se budí ze sna
A kladou kol rodných stromù kvítí.
Pøíroda nese plesná
Èlovìku na potkání
Jeho, jenû jména nemá, poûehnání.

(nìmecký text Mácha 1997, s. 239)

2 Pøeklad P. Eisnera (1956, s. 157):
Sklesla noc a temná mlha se válí
Nad høbitova pustopustý dol,
Dutì stùnì sejèkùv hlas ze skály,
Dutì ozvìnou zaznívá kol.
Stra�livými postavami temnì
Mraky letí v èerném prostoru,
Zdola duchové ubledlí zemì
Ènìjí ztuhle k nim aû nahoru.
Rou�kou mlh teï bledì prokmitává
V svìtle sinavém jak sirný svit
Pøístrachù zbor plouûivých a vstává
V stínový kolkolem rej a kmit.
Uû se zvedá, ledné �íøe chvìní,
Duchù dav a splítá do vìnce,
Vìtry vyjí jako ûalostnìní
Mílky u mrtvolu milence.

(nìmecký text Mácha 1997, s. 250)



Lange lebt er hier so, lange,
lange strebt er zu vergessen

(Der Eremit)3
in tiefer Ruhe feiert die Natur.

(inverze, Elegie)4
� silbern rings die stille Flur.
die durch den Wald den ganzen Tag gesungen;
dort um den Berg; der hebt sein Haupt �

Hier sitze ich in deinen � Hallen
ergötzte sich in dir beim vollen Becherklang

[Nimmermehr erneut] die Zeit sich wieder! Nimer kehrt
zurück,

So war es einst in deiner Berge Kreisen,
die durch den Wald den ganzen Tag gesungen;

Na zvukosledu je zaloûena celá báseò:

Sie trauern; � � denn des Ewigen einz´ger Sohn
Er schläft im Grabe, welcher die Menschen schuf,

und den die Menschen töteten, welcher an
dem dritten Tage von den Toten
wieder erstehen wird, schläft im Grabe.
Er schläft im Grabe, welcher am Jüngsten Tag,
In jenem strengen, schrecklichen Weltgericht
die Menschen alle vor des Richters
Stuhle versammeln wird, schläft im Grabe.

(Der Freitag in der Karwoche)5
durch die dunkeln Tannenwipfel
(násloví, znìlá a neznìlá souhláska)
� er spricht die stillen Worte
(Die Kühle Nacht ihr sternenlos gewand)6

Koneènì lze sporadicky nalézt i verše organizované podle principu
aliteraèního. V nìmecké poezii má hluboké koøeny takzvaný Stabreim

(hláskový rým), kdy plnì významová slova (podstatná jména, slovesa,
popøípadì pøídavná jména, øidèeji èíslovky) jsou k sobì vázána
aliterací. V Máchovì uûití se jiû samozøejmì ztrácí pùvodní smysl to-
hoto rýmu – monumentalita, výjimeènost, osudovost:
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3 (Mácha 1997, s. 223). Pøeklad P. Eisnera:
Dlouho ûil tam po èas dlouhý,
�
Dlouho chtìl on zapomenout.

(Eisner 1956, s. 135)
4 (Mácha 1997, s. 241, 242). Pøeklad P. Eisnera:

pøíroda døímá v míru hlubokém;
støíbøí se vùkol utichlá zem;
co háji stinnými své písnì pìli;
tam na pahorku, který èní tak bled;
Zde dlím v tvých síních;
Zasedli k pohárùm a v èí�í tøesk;
[Nikdy nevrátí se zas] ten èas! Ach, nevrátí se;
Tak bylo druhdy v hor tvých èarokruhu

(Eisner 1956, s. 165, 166)

5 (Mácha 1997, s. 245). Pøeklad P. Eisnera:
Ach, truchlí; �� Jediného Syn a jediný
Spí v hrobì On, jenû stvoøil jest èlovìka;
A jejû pak lidé zabili, On, jenû tøetí
Aû pøijde den, zas ûiv nám z lùna smrti
Povstane vzkøí�en, On spí teï v hrobì
Spí v hrobì On, jenû v�echny nás v soudný den,
Aû bude pøísný, stra�livý svìta soud,
Lid v�ecken pøed soudcovým stolcem
Shromáûdí, døímá teï ve svém hrobì.

(Eisner 1956, s. 172, 173)
6 (Mácha 1997, s. 243). Pøeklad P. Eisnera:

Ve vrcholcích tmavých jedlí
� odhovoøí jemu tí�e.

(Eisner 1956, s. 172, 173)



führtest mich an der Schwermut Schauerschlünde,
(Mein Wunsch)

Dort wo verschlungen Dorn und Disteln trauern,
(Elegie)

und er spricht die stillen Worte:
(Die Kühle Nacht hat ihr sternenlos gewand)7

Dosavadní závìry o prùpravné Máchovì tvorbì v nìmèinì si plat-
nost podrûují. Básník pronikal do tajù, zákonitostí nebo praxe tvorby,
reagoval také na inspiraci nìmeckou poezií. Za vrchol této tvorby
bych povaûoval Poustevníka. Ten pøedevším dokazuje, ûe Máchovy
básnické poèátky byly snad obdobím uèednickým, ale v práci s jazy-
kem dovedly objevovat jeho estetickou hodnotu a dovedly ji nalézat
i v nìmèinì. Ještì jedna poznámka: Zabýval jiû se nìkdo otázkou, zda
osobnosti, jako jsou George Gordon Noël Byron nebo Adam Mickie-
wicz, pracovaly podobnì s angliètinou èi polštinou nebo zda nìkdo
z romantických básníkù tak pracoval se svým mateøským jazykem?
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Summary
Karel Hynek Mácha (1810�1836) became famous as an outstanding romantic

poetic personality in reflections and description. He manager Czech poetic sordiny
perfectly. These abilities also started to appear at the beginning of his poetic produc-
tion written in German. The poem Poustevník is considered the top of that. Not only
this poem but also the others use euphonically means of German masterfully and with
the emphasis on their aesthetic function and meaning.
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7 (Mácha 1997, s. 242, 234, 243). Pøeklad P. Eisnera:
k jícnùm vedouc mì citù ûalonosných;
Kde trn se splítá, bodlák sklání hlavu

(Eisner 1956, s. 48, 166, 173)
Na první dva pøípady upozornil Pavel Eisner. Dal�í pøípad Stabreimu � odhovoøí

jemu tí�e (Eisner 1956, s. 173).


