Některé návrhy emendací v máchovských textech
1. Pouť krkonošská.
1.1. O Pouti krkonošské z Máchovských interpretací.
1.1.1. Máchovy nebásnické texty, včetně i zápisků do deníku, působí často jako báseň v próze.
Akustika slov, nespojité obrazy.
1.1.2. Jazyk Máchových próz komplikovaný. Slovosledné inverze, aliterace, básn. rytmus.
1.1.3. Charakter Pouti velmi syntetický: stopy dobové německojazyčné literatury (např. Novalis, ale
i jednodušší fantastické), též stopy české předmáchovské cestopisné literatury (např. Polák).
1.1.4. Intertextuální provázanost též s vlastními texty, např. deníkovými zlomky. Nejvýznamnější
souvislost se zápisníkovými záznamy Sen a Poutník.
1.1.5. Sen je nejstarším pretextem Poutě, je datovaný na 14. ledna 1833.
1.1.6. Jeho snová podstata oslabuje intelektovou složku zápisu (sám Mácha mu úplně nerozuměl),
ale to co k němu připsal v Pouti je již racionální a uvážené.
1.1.7. Některé prvky snové (okamžité prozření a nahlédnutí), některé promyšleně symbolické a
literární (metamorfóza dívky a poutníka ve starce, která značí zastírání rozdílů mezi
pohlavími, lidmi, životem a smrtí; teze H. Meyera).
1.1.8. „Sen“ a „spánek“ u Máchy obvykle metaforami ke smrti. „Sen“ v určitém protikladu proti
čistě mrtvému „spánku“. Doklady i v Máji.
1.1.9. Obsahem snu obvykle život, budoucí i minulý. Ve „snu“ je příznak nesmrtelnosti.
Nesmrtelnost často podrobována skepsi („nesmrtelnost májový je sen“). V Pouti opět
kontrast smrti a věčné přírody.
1.1.10. Obdobné věci řeší mrtví mniši ve Snu a Pouti krkonošské. Mniši mají na výběr, zda každý rok
ožívat na jeden den či vstoupit do úplné smrti.
1.1.11. Ve Snu vystupuje jen kaplička, v Pouti obrovský klášter. Jsou diskuze, kde se Mácha
inspiroval pro pouť obrazem kláštera, ať už z literatury (Scott, Byron, Mickiewicz) či reálné
(Bezděz, Svatovítský, Sázavský), zvláštní však je, proč Pouť situoval na vrchol Sněžky.
(Za Máchy tam stála kaple, klášter určitě ne.)
1.1.12. Sněžka je nejvyšší místem Čech, výstup na ni je symbolem transcendentního stoupání
k duchovním výšinám, ale také romantické nutnosti výstupu k ideálu. Cesta vzhůru je zde i
cestou ke smrti, která se pak řeší v klášteře. (Mácha hodně vertikální.)
1.1.13. Aluze na Goetheho vytváří intertextuální souvislost s Marinkou, což mělo dalekosáhlé
textologické dopady, kdy např. byla Pouť krkonošská r. 1862 vydána jako třetí z Obrazů ze
života mého.
1.1.14. Záznam Poutník se částečně kryje se závěrem Pouti.
1.1.15. Různé symboly v průběhu celé Pouti (měsíc, kříž, přízrak, mrtvé hory, poutník atd.)
poukazují na promyšlené a jednolité téma, které je jen občas upraveno improvizačně. Jde o
ztrátu víry a metafyzických nadějí a o vidinu bezútěšného zániku.

1.1.16. Motiv „vichru“ jako osudovosti. Změna poutníka na starce (memento mori).

1.2. Přehození dvou slov v Pouti krkonošské.
1.2.1. Problematická věta: „Mnozí na rozpacích, lomíce rukama stáli na prahu velké síně;
chechtajíce se vrhli se jiní v síň rozlehlou; někteří pak smutně plačíce rozhostili se při zdech
předsíně s složenýma na prsou rukama; pak se zavřela síň i předsíň.“

1.2.2. Zvláštní slova „jiní“ (tj. „jiní, než mnozí“) a „někteří“ jsou dále neurčena.
1.2.3. Nelze vydělovat „jiné“ z „mnohých“.
1.2.4. V zápisu Sen jsou slova „jiní“ a „mnozí“ naopak; tak také dávají větší smysl.
1.2.5. Paralelou je návrh Mojmíra Otruby vyměnit „větry“ a „vlnky“ v Máji, kde zjevně šlo o
přepsání se a kde se řídil jiným výskytem podobné věty v básni. Miroslav Červenka toto
přijal pro své vydání v České knižnici.

2. Cikáni a Večer na Bezdězu.
2.1. O Cikánech z Máchovských interpretací.
2.1.1. Mácha sám je označuje za „román“, spíše však rozsahem odpovídají novele. „Román“ snad
odkazuje k rytířsko-loupežnickému či gotickému románu, případně jde o etymologickou
příbuznost s pojmem „romantismu“ a „romantiky“.

2.1.2. Žánrově mají Cikáni blízko k soudobé romantické povídce.
2.1.3. Děj Cikánů se nicméně odehrává tak nějak kolem roku 1822, ačkoliv většina jeho postav je
jaksi bezčasých a některé prvky působí až archaicky či středověce.

2.1.4. Intertextuální souvislosti s povídkou F. B. Tomsy Cikáni či s Washingtonem Irvingem a jeho
povídkou Dobrodružství černého rybáře (1820).

2.1.5. Klíčová v Cikánech je krajina. Děsivá a zlověstná kokořínská krajina.
2.1.6. Symbolika kokořínského jezera, pozůstatku dávného prajezera přes celou českou zem, jezero
tak hluboké, že nikdo ještě nenašel jeho dna. (K tomu jezero v Máji, vodní hladina jako hrob
vystupuje též v Synu mlynářově, Pouti krkonošské, Pážeti).

2.1.7. Až personifikované skalní město, v němž jsou vymleté podoby zvířat a lidí. Motiv zpustlého
města u Máchy víckrát, zde v souvislosti s postavami Židů jde přímo o zaniklý Jeruzalém.
Ztracený Jeruzalém tu odpovídá českému nářku vlastencově, ale také romantické
vyděděnosti. Také cikáni symbolizují bezdomoví.

2.1.8. Silný motiv bouře trvající přes čtyři kapitoly. Během bouře dochází k rodovým odhalením, je
zde tedy jistá paralela (až taková preromantická…). Výkřiky postav a krizové okamžiky děje
doprovázejí blesky.
2.1.9. Postavy často hodně rozlišné a až kontrastní. Tiché vs. umluvené, bez domova vs. zakotvené
apod.
2.1.10. Postavy Židů připomínají Márinku a jejího otce. Spíše literárními odkazy na starší tvorbu,
než realistickým zpodobněním dané kultury.

2.1.11. Důležité také téma identity a náležitosti. „Cikánství“ je vnímáno jako přechodný stav, který je
si možné zvolit či jej opustit („mladý cikán“ – „pan Valdemar“).

2.2. Opravy grafických znamének v Cikánech a Večeru na Bezdězu.
2.2.1. Pasáž „Otec můj…“ v Cikánech.
2.2.1.1.

Pasáž: „Otec můj! Otec matku svedl – ne, on zavraždil matku mou – matkou – ne
matkou svedl milenku mou – svedl milenku otce, matku mou – a otec můj zavraždil
otce mého!“

2.2.1.2.

Citát mluví o konkrétních lidech, neboť „mladý cikán“ měl v jistém smyslu dva otce
a dvě matky.

2.2.1.3.

V případě „matkou – ne matkou“ jde zřejmě v obou případech o jednu postavu, tj.
žebračku Angelínu, lepší je tedy dohromady „matkou-nematkou“.

2.2.2. Pasáž „Aj, měsíc, měsíc…“ v Cikánech.
2.2.2.1.

Pasáž: „Aj, měsíc, měsíc!! – sestupuje ke mně – dlouhou – bledou rukou – –
papršlkem mi podává dítě, dítě! – Zhasni měsíc!!“

2.2.2.2.

Promluva bláznivé Angelíny.

2.2.2.3.

Spojování motivů „měsíčního paprsku“ a „ruky“, „papršlek“ je tedy ruka.

2.2.2.4.

Proto místo zdvojené pomlčky jen spojovník: „rukou-papršlkem“.

2.2.3. Pasáž „On jen vzhůru…“ ve Večeru na Bezdězu.
2.2.3.1.

Pasáž: „On jen vzhůru vzhůru touží ke snům svým, k nesčíslným hvězdám
obraznosti své.“

2.2.3.2.

Opakování „vzhůru“.

2.2.3.3.

V původním opisu „zhůru – zhůru“ (Květy, r. 1834).

2.2.3.4.

Úpravu zřejmě provedl Tyl a Charypar navrhuje se vrátit k původnější verzi.

