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Krytyczny obraz œwiata
w twórczoœci Josefa Svatopluka Machara
Lata dziewiêædziesi¹te XIX wieku, w których ¿y³ Josef Svatopluk
Machar, by³y burzliwym okresem rozwoju czeskiej poezji, a tak¿e
ca³ej literatury i kultury. Literaturze oraz sztuce czeskiej zaczêto stawiaæ ambitne cele „mówienia szczerej prawdy swego wnêtrza” (Magnuszewski 1973, s. 216), g³oszono odejœcie od ideologii s³owianofilskiej. Na arenê literack¹ wkroczy³o m³ode pokolenie pod has³em moderny.
Czo³owym poet¹ prze³omu wieków by³ Josef Svatopluk Machar,
który g³osi³ has³a upowszechnienia poetyckiej przemowy, nowego
sposobu widzenia œwiata. Tematy, jakie porusza³, dotyczy³y przede
wszystkim problemów ówczesnego ¿ycia, zwyczajnych sytuacji, szarych ludzi, pospolitych miejsc. Ukazywa³ prawdê codziennej egzystencji z wszystkimi jej wadami. Pisarz nie koncentrowa³ siê na narodowych czy historycznych pytaniach. Jego rola polega³a na ukazywaniu œwiata pe³nego trosk, ob³udy, szarzyzny, smutku i biedy socjalnej.
Josef Svatopluk Machar urodzi³ siê w Kolinie w 1864 r. M³odoœæ,
któr¹ opisa³ w Konfesech literáta (1901) spêdzi³ najpierw w Kolinie,
póŸniej w Nymburku, Brandýsie nad £ab¹, nastêpnie w Pradze, gdzie
w 1886 roku ukoñczy³ gimnazjum (po klasie VI musia³ zmieniæ
szko³ê wskutek konfliktu z katechet¹). Ju¿ wtedy wyró¿nia³ go antyklerykalizm. Z niechêci¹ odnosi³ siê do religijnoœci instytucjonalnej
(ostro krytykowa³ Koœció³), akceptowa³ indywidualn¹ drogê cz³owieka do wiary. Mia³o to znacz¹cy wp³yw na rozwój jego twórczoœci.
W tym okresie pisa³ pod pseudonimem Antonín Rousek. Po maturze
w 1886 roku i jednorocznej s³u¿bie wojskowej (1887–1888) pozosta³
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w armii ze stopniem oficera, ale ju¿ w 1891 roku opuœci³ wojsko i wyjecha³ do Wiednia, gdzie pracowa³ jako urzêdnik bankowy. Prze¿y³
tam trzydzieœci lat. Do ojczyzny wróci³ dopiero po pierwszej wojnie
œwiatowej.
W tym okresie powsta³a najistotniejsza czêœæ jego twórczoœci poetyckiej i publicystycznej. Podczas pobytu w Wiedniu wnikliwie pozna³ system polityczny monarchii habsburskiej. Czynnie bra³ udzia³
w rodzimym ruchu umys³owym i literackim. Pisa³ artyku³y do takich
czasopism, jak „Èas” czy „Naše doba”. Jego przyjació³mi byli: wybitny polityk Tomasz Garrigue Masaryk i pisarz Alois Jirásek, z którym
przez wiele lat korespondowa³. Owocem tych kontaktów jest zbiór
„rozmów”, wydany pod nazw¹ Ètyøicet let s Aloisem Jiráskem (Czterdzieœci lat z Alojzem Jiráskiem, 1931). W tym czasie Machar deklarowa³ siê jako socjaldemokrata i realista i pisywa³ dla czasopisma
„Èas”, o czym œwiadczy jedna z jego wypowiedzi:
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W tej samej ksi¹¿ce wyzna³:
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Po powrocie do ojczyzny w 1918 roku napisa³:
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W 1894 roku Machar napisa³ s³ynny artyku³ o Vítìzslavie Hálku,
który to wywo³a³ burzliw¹ dyskusjê wœród czeskiej opinii publicznej.
Ukaza³ on podzia³y zarówno generacyjne, jak i polityczne. By³ tak¿e
inicjatorem i jednym ze wspó³autorów najbardziej znanego wyst¹pienia programowego m³odych artystów, krytyków, dziennikarzy lat
dziewiêædziesi¹tych – Manifestu Czeskiej Moderny, g³osz¹cego miê48

dzy innymi has³a indywidualizmu i krytycyzmu. Po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej piastowa³ urz¹d generalnego inspektora czechos³owackiej armii (lata 1919–1924). Mimo i¿ od pocz¹tku nale¿a³
do sfer rz¹dowych, póŸniej przeszed³ do opozycji, a w koñcu bliski
by³ pogl¹dom skrajnej prawicy. Po odejœciu ze stanowiska znowu
zacz¹³ publikowaæ. W dziele Pìt rokù v kasárnách (Piêæ lat w koszarach, 1927) stwierdzi³:
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Machar rozczarowa³ siê sytuacj¹ panuj¹c¹ w kraju, czemu da³
wyraz w swojej twórczoœci.
Poezja historyczna 1893–1896 i Golgata sta³a siê zwiastunem nowego etapu w twórczoœci Machara. Na pocz¹tku bowiem XX wieku
autor przyst¹pi³ do realizacji starego planu opisu – podobnie jak wczeœniej Victor Hugo i Jaroslav Vrchlický – obrazu ludzkoœci od czasów
najstarszych a¿ po wspó³czesnoœæ. Dziêki temu powsta³ obszerny cykl
poetycki Svìdomím vìkù (Sumieniem wieków). Najwiêksze znaczenie
odgrywaj¹ dwa pierwsze zbiory tego cyklu: V záøi helénského slunce
(W blasku helleñskiego s³oñca) i Jed z Judey (Trucizna z Judei). Autor
napisa³ o nich:
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Stwierdzi³ tak¿e:
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niemal¿e wy³¹cznie na Ÿród³ach historycznych, siêga³ do starych kronik. Priorytetowym za³o¿eniem by³o ukazanie cz³owieka i jego mentalnoœci z psychologicznego punktu widzenia. Swoj¹ wizjê historii nie
rozpoczyna kultur¹ antyczn¹, wprowadza j¹ chronologicznie dopiero
po motywach chiñskich, babiloñskich, hebrajskich, egipskich i perskich. Prezentuje Helladê od rozkwitu a¿ po jej zmierzch, a paralelnie
z ni¹ zaczynaj¹ pojawiaæ siê i pierwsze motywy rzymskie. Te dwa pierwsze zbiory stanowi¹ preludium do g³ównego tematu – Rzymu. Opisuj¹c Helladê, autor podkreœla przede wszystkim kulturê, dlatego te¿
napisa³ cykl wierszy o wybitnych filozofach (Pythagoras, Skeptik,
Umírající Aischylos, Parrhasios, Eurypides, Poslední vítìzství Sofoklovo, Polemon).
Machar opisuje tak¿e Rzym za czasów cesarstwa. Wykorzystuje
do tego celu monolog (g³ównego bohatera czy innych postaci z jego
krêgu). I tak – na przyk³ad – si³ê Rzymu, wielkiego, niezniszczalnego
imperium, wyra¿a autor, przypominaj¹c przygodê rzymskiego obywatela, który w chwili, gdy Hannibal oblega³ miasto, kupowa³ grunty,
na których stacjonowa³y wojska nieprzyjaciela (Hannibal ante portas; Machar 1931, s. 128). Wierzy³, ¿e wkrótce nastanie pokój i bêdzie móg³ je obsiaæ. Tak te¿ siê sta³o, cesarstwo bowiem zwyciê¿y³o
w tej wojnie. W kolejnym utworze, zatytu³owanym Senatus populusque Romanus (Machar 1931, s. 139–141), s³owa senat i lud rzymski,
wypowiedziane przez pos³a rzymskiego, wzbudzaj¹ taki respekt
w monarsze syryjskim Antiochu, ¿e rezygnuje on z oblê¿enia Aleksandrii i daje swym wojskom rozkaz odwrotu. Natomiast w zbiorze
Jed z Judey w wierszu Civis Romanus kreœli autor portret rzymskiego
¿ebraka, który prosi o wsparcie pieniê¿ne przeje¿d¿aj¹cych kupców
syryjskich, ale jest zbyt dumny, by przyj¹æ pogardliwie rzucon¹ ja³mu¿nê:
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W tej rozleg³ej literackiej panoramie dziejów przesz³oœæ sta³a siê
dla Machara swoist¹ religi¹. Jej obraz autor budowa³, opieraj¹c siê
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Machar w swym dziele zachwyca siê antykiem. V záøi hellenského
slunce podmiot liryczny przyjmuje postawê sceptyka, który, pomimo
¿e ci¹gle jeszcze wierzy w Boga, znajduje pozareligijn¹ interpretacjê
wiêkszoœci zjawisk w przyrodzie (Skeptik, s. 59–61).
W Jedu z Judey antyczny œwiat zaczyna powoli spieraæ siê z rosn¹cym w potêgê chrzeœcijañstwem. Autor stara siê przekonaæ ludzi,
¿e mo¿na egzystowaæ bez bogów: starych czy nowych. W utworze
U Býèí hlavy (Pod Bycz¹ g³ow¹) filozof nie znajduje w przyrodzie
miejsca dla bogów, jest pewien, i¿ kiedyœ nadejdzie chwila prawdy,
„jeû sejme lidstvu nevidìná pouta” (s. 42). Umieraj¹cy Petroniusz
w upadaj¹cym z dnia na dzieñ Rzymie ju¿ wie, ¿e:

Pos³ugiwa³ siê bowiem wierszem wolnym, u¿ywa³ czêsto piêciostopowego nierymuj¹cego siê jambu, formy monologów, dialogów, zapisków, listów. Du¿¹ rolê odgrywa³y tu apostrofa i pointa. Jego wiersze zawieraj¹ te¿ charakterystyczny detal, w którym koncentruje siê
ich myœl przewodnia. Na przyk³ad w wierszu Jeden z desáté legie (Jeden z dziesi¹tej legii) takimi s³owy koñczy siê monolog ¿o³nierza,
przygotowuj¹cego siê do zemsty za œmieræ Cezara:
K'( )'*,'E"!:

L):56 %&'D+ C:%*'

H+ !+.*2 %:*3 : &$%/&/B & #0 F/.03
M#0

F:E5'1 .:$5'1% .&7F#0

AF41N C73 ),'$6C3

M#040 $5:# $)/5+* 1*!"#5"% (.%7! %,'(.1
OC'1 C"!'$,#5'1 %+$*5'$% #1B+ C'D6

!"#$%&' (%"!' )' %'!"* $+% ,'*-

G

)'./#*0 .!'1)23 4/$56*- $50 #7%$*2
8

!"#$%&'(3 9:(.:, ;<=>:3 $

?<@

89:(.:, ;<;>3 $

W utworze Veèer Marka Aurelia ve Vindobonì (Wieczór Marka
Aureliusza w Vindobonie) Marek Aureliusz stwierdza, ¿e zaledwie
jedni bogowie przestali zajmowaæ myœli ludzkie, wnet pojawili siê
nowi:
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Uwa¿a siê, i¿ jest to swoista, zmodernizowana i bardziej wyrafinowana odmiana pointy. Jednak¿e autor koñcz¹c utwory, siêga poza point¹ do licznego zasobu œrodków stylistycznych. Wiele utworów koñczy siê zawo³aniem czy te¿ apostrof¹. We wczeœniejszych utworach
Machar u¿ywa³ jêzyka potocznego, tutaj natomiast ustêpuje miejsca
retoryce jêzykowej. Poeta po mistrzowsku osi¹ga w swych utworach
patos, który nadaje im zabarwienie archaiczne. Taki charakter poezji
historycznej Machara wzmaga siê dziêki u¿yciu archaizuj¹cej sk³adni:
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W zbiorze tym przenikaj¹ siê pierwiastki ówczesnego pogl¹du autora na kwestie religii. Rozszerzaj¹ce siê chrzeœcijañstwo pogardliwie
nazywa on trucizn¹ z Judei. Wed³ug poety œwiat antyczny by³ doczesnym szczêœciem, jednak¿e zosta³ zniweczony przez narodziny nowego wyznania. Z³ama³o ono ludzkie charaktery, st³umi³o naturê, a ziemskie szczêœcie zamieni³o w pragnienie osi¹gniêcia wiecznej szczêœliwoœci a¿ do œmierci. Mówi o tym chocia¿by w wierszach: V katakombach (W katakumbach), Ad bestias, Køes;anka (Chrzeœcijanka).
Ju¿ w zbiorach poetyckich 1893–1896 i Golgota wyraŸnie widaæ,
i¿ Machar przetworzy³ ca³y dotychczasowy charakter swej poezji.
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W obszernym cyklu historycznym daje siê zauwa¿yæ, ¿e Machar
coraz wyraŸniej oddala siê od aktualnych zagadnieñ, od problemów
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czeskiej poezji. Interesuje go wy³¹cznie historia, której zadaniem jest
sprowokowanie czytelników do g³êbszych przemyœleñ, aby lepiej
zrozumieæ œwiat.
Kolejne tomy cyklu Svìdomím vìkù: Barbaøi (Barbarzyñcy), Pohanské plameny (Pogañskie p³omienie), Apoštolové (Aposto³owie) s¹
kontynuacj¹ krytyki chrzeœcijañstwa w dobie œredniowiecza. G³ówne
motto Barbaøi zosta³o zawarte ju¿ w pierwszym wierszu Tma (Ciemnoœæ):
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wia siê tu d¹¿enie do pe³nego uchwycenia codziennej egzystencji opisywanego œrodowiska.
Svìdomím vìkù mia³o byæ swoist¹ ucieczk¹ autora od wspó³czesnoœci i marazmu ¿ycia codziennego. Krytycy literaccy uwa¿aj¹, ¿e
zbiór ten nale¿y ju¿ do schy³kowego okresu twórczoœci Machara, co
jest zwi¹zane z przedwojennym kryzysem indywidualizmu lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku.
Indywidualistyczne pojmowanie historii pojawi³o siê przede wszystkim w dwóch zbiorach czeskiego poety: Roky za století 1. Oni i Roky
za století 2. On. Wiersze w nich zawarte dotycz¹ burzliwego okresu
francuskiej rewolucji bur¿uazyjnej, która by³a dla Machara okresem
ogromnego natê¿enia ludzkich si³, symbolem zmiany na lepsze.
W utworze Danton III. pisze:
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Machar przytacza wiele dowodów, maj¹cych pokazaæ, ¿e chrzeœcijañstwo niesie ze sob¹ tylko z³o. Pohanské plameny, nawi¹zuj¹ce do
Barbaøych, sta³y siê obrazem odrodzenia ducha antyku. Wielcy renesansowi artyœci chyl¹ czo³a przed wielkimi dzie³ami staro¿ytnych
twórców – niedoœcignionymi idea³ami. Mówi o tym w utworach: Donatello, Socha Afrodity (RzeŸba Afrodyty), Veèerní myšlenky Michelagniola Buonarottiho (Wieczorne myœli Micha³a Anio³a Buonarottiego).
W Apoštolech, pi¹tej ksiêdze cyklu, defiluj¹ ci, którzy czy to
s³owem, czy czynem chc¹ przeprowadziæ reformê koœcio³a, jak i dotychczasowego sposobu pojmowania œwiata. S¹ to, miêdzy innymi, Jan
Hus, Jan ûiûka, Marcin Luther, Jan Amos Komenský, Krzysztof Kolumb, Galileo Galilei, Cromwell, a tak¿e papie¿e, cesarze, Ignacy Loyola. T³o tych postaci stanowi¹ rozmaite obrazy historii, na przyk³ad
wojna trzydziestoletnia, rewolucja francuska, ch³opskie bunty. Poja53

Dla autora rewolucja, któr¹ opiewa, jawi siê jako tajemnicza, fatalistyczna, niczym nie opanowana si³a, która niszczy wszystko na swej
drodze. W wierszu Marat podaje on przyczyny jej powstania:
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W innym miejscu utworu podmiot liryczny stwierdza:
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Ostatnie tomy Svìdomím vìkù: Krùèky dìjin (Kroczki dziejów)
i Kam to spìje (Dok¹d to zmierza), powsta³e w latach 1917–1926,
przedstawiaj¹ portrety artystów, polityków, uczonych, w³adców, jak
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i prostych ludzi. Koñcowy utwór owego cyklu, Poslední kosmická
píseò (Ostatnia pieœñ kosmiczna), jest polemik¹ z optymizmem
Nerudy:
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Bogaty tematycznie cykl Svìdomím vìkù obfituje zarówno w motywy œwiata antycznego, jak i w elementy walki przeciwko chrzeœcijañstwu i apoteozê francuskiej rewolucji bur¿uazyjnej. Autor pragn¹³
uchwyciæ ca³y rozwój ludzkoœci na przestrzeni dziejów.
W roku 1893 rozwinê³a siê publicystyczna dzia³alnoœæ Machara
na polu literackim, przede wszystkim w czasopismach: „Èas”, „Naše
doba”, „Rozhledy”, „Èeské noviny”. Publikowa³ on swoje felietony
równie¿ w „Vídeòskich listach” i w czasopiœmie „Die Zenit”.
Na uwagê zas³uguj¹ jego felietony, które zosta³y wydane w postaci
ksi¹¿ki, np. Stará próza (1903) czy Hrst beletrie (Garœæ beletrystyki,
1905). Stará próza powsta³a w latach 1888–1891, jej zadanie polega³o
na ukazaniu ob³udy wspó³czesnego œwiata. Natomiast w Hrst beletrie
przewa¿aj¹ portrety ludzi z najró¿niejszych warstw spo³ecznych. S¹
to ma³e psychologiczne obrazki bliskie szkicowi literackiemu.
W swoich felietonach Machar skupia uwagê czytelnika na aktualnych wydarzeniach, zmuszaj¹c go tym samym do g³êbszej refleksji.
Felietony by³y dla niego tak samo wa¿ne, jak twórczoœæ prozatorska,
a to dlatego, ¿e dostarcza³y mu mo¿liwoœci do zajêcia stanowiska wobec aktualnych wydarzeñ. Wiêkszoœæ tych publicystycznych rozpraw
zostao zapisanych wierszem. Wyró¿niaj¹ siê one wielobarwnoœci¹,
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wielopostaciowoœci¹, prezentuj¹ stosunek autora do egzystencji,
œwiata wspó³czesnego – s¹ to atakuj¹ce polemiki, portrety jednostek
i reporta¿e czy te¿ szkice autobiograficzne. U¿ywaj¹c ironii i sarkazmu, autor piêtnuje ludzkie przywary, zak³amanie, politykierstwo i filisterstwo. Gani tak krêgi polityczne, jak i koœcielne.
Twórczoœæ felietonistyczna by³a dla Machara wa¿nym dokumentem, œwiadectwem doby, w której ¿y³, a tak¿e œrodkiem systematycznego komentowania czeskich i austriackich stosunków politycznych, miejscem starcia z politycznymi przeciwnikami, by³a te¿ zaciszem, gdzie dawa³ upust swym emocjom, uczuciom, wspomnieniom
i wra¿eniom z licznych podró¿y. Emanuje ona indywidualizmem, subiektywizmem, obfituje w ironiê i sarkazm.
Wczesn¹ polemikê wokó³ Hálka zebra³ i wyda³ w ksi¹¿ce Za rána
(Rankiem, 1920; pierwotnie nosi³a tytu³ Knihy fejetonù I, 1901), polemiki z konserwatywnymi przedstawicielami nacjonalistycznej polityki kulturowej V. Vlèkiem i F. Zákrejsem zosta³y umieszczone w tomie Trofeje (Trofeje, 1920, pierwotnie Knihy fejetonù), natomiast literackie portrety i krytyki opublikowa³ w zbiorze V poledne (W po³udnie, 1921), krytyczne uwagi zaœ na stosunki panuj¹ce w Czechach
znajduj¹ siê w zbiorkach: Èeským ûivotem (Czeskim ¿yciem, 1912)
i Vzpomíná se (Wspomina siê, 1920). Szkice na temat sytuacji spo³ecznej i politycznej, podobizny polityków, jak równie¿ prostych ludzi, zosta³y nakreœlone w ksi¹¿kach Vídeò (Wiedeñ, 1919) i Vídeòské
profily (Wiedeñskie oblicza, 1919). Polemiki z czeskim klerykalizmem wraz z historycznym wyk³adem koncepcji antyku i chrzeœcijañstwa znajduj¹ siê w Katolickich povídkach (Katolickich opowiadaniach, 1911) i Antice a køes;anství (Antyk i chrzeœcijañstwo).
W 1906 roku Machar publikowa³ w czasopiœmie „Èas” artyku³y
o antyku i chrzeœcijañstwie, które póŸniej zosta³y zebrane i wydane
w formie ksi¹¿ki w 1930 roku. W Antice a køes;anství autor g³osi:
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Twierdzi, ¿e wszystkie epoki korzysta³y z dorobku staro¿ytnoœci,
powo³uje siê na Szekspira, dwór Ludwika XIV, niemieckich klasyków.
Stwierdza te¿:
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Na piedestale stawia Juliusza Cezara, uwa¿aj¹c go za postaæ najbardziej godn¹ podziwu i naœladowania. Twierdzi, i¿ religia chrzeœcijañska doprowadzi³a do upadku antycznego œwiata:
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W 1906 roku Machar po raz pierwszy odwiedzi³ Italiê. Po powrocie napisa³ zbiór felietonów, które zatytu³owa³ Øím (Rzym, 1907). Autor dobrze zna³ historiê antycznego Rzymu, czytywa³ bowiem dzie³a
znanych rzymskich historyków: Tacyta, Plutarcha. Jego utwór jest
swoist¹ polemik¹ z koœcielnym pojmowaniem historii i jej interpretacj¹. Rzymowi antycznemu przeciwstawia Rzym chrzeœcijañski jako
synonim upadku. Opisuje tak¿e wspó³czesn¹ stolicê zjednoczonych
W³och, która wed³ug niego z³ama³a œwieck¹ moc papie¿y:
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Autor koñczy swe dzie³o s³owami:

X%0+ /0 1T0+S!%+-)' -!1 )5),-"!6$* ! F"4D(%$* Y$"#$*7 /!1$ N5Z! )'"! ) N$<57 1(5
%!+-4)!6 F4( !%-&;1P<$ +),-!2 9:!;<!" =>UV7 +2 UA@B
Utworem opisuj¹cym kolejne dwie podró¿e do Italii jest Pod sluncem italským (Pod w³oskim s³oñcem, 1918). Aczkolwiek nie ma on
wydŸwiêku satyrycznego, prezentuje raczej piêkno w³oskiej przyro57

dy, zawiera opisy Rzymu i jego pami¹tek, a tak¿e Neapolu, Tivoli
i Capri.
Myœli zaprezentowane w Øímie wywo³a³y burzliwe dyskusje wœród
czeskiego duchowieñstwa katolickiego. Powsta³ szereg broszur i artyku³ów napisanych przez ksiê¿y, neguj¹cych tezy Machara. Dostarczy³y one Macharowi wielu materia³ów, dziêki którym powsta³y felietony zatytu³owane Katolické povídky (Opowiadania katolickie, 1911).
S¹ one walk¹ wypowiedzian¹ przez autora rzymskiemu duchowieñstwu i klerykalizmowi. Machar nazwa³ j¹ „rušením ûivnosti” (zniesienie rzemios³a; por. Dìjiny èeské literatury III. 1961, s. 519). Takimi
s³owy pisze o religii katolickiej:
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W tym dziele autor stworzy³ specyficzny typ opowiadania. Prosta
historia, atakuj¹ca za pomoc¹ pamfletu niedotrzymanie celibatu przez
ksiê¿y, a tak¿e niezgodnoœci z religijn¹ teori¹ i praktyk¹, rozwija siê
w œrodku tocz¹cego siê nieustannie dialogu pomiêdzy autorem i jego
przeciwnikami. W ten sposób Machar reaguje na polemiczne artyku³y
ksiê¿y. Wszystkie jego zbiory felietonów wymierzone s¹ przeciwko
wspó³czesnemu klerykalizmowi, zak³amaniu panuj¹cemu wœród duchowieñstwa.
Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e „memoárovym dílem” s¹
Konfese literáta (Wyznania literata), które mo¿na uznaæ za utwór biograficzny. S¹ w nim bowiem fakty z ¿ycia Machara, jego spotkañ, znajomoœci z ró¿nymi ludŸmi, literackie próby, wywody o problemach
spo³ecznych i narodowych, które go zaabsorbowa³y, przede wszystkim jednak opis wewnêtrznych doznañ z czasów dzieciñstwa, lat gimnazjalnych, studiów i wst¹pienia do wojska w 1887 roku. Dzie³o to
sprawia wra¿enie nieapriorycznego œwiadectwa o autorze i o czasach,
w których przysz³o mu ¿yæ. Mo¿na tu dostrzec dwie sfery: ¿ycie prywatne bowiem przeplata siê z twórczoœci¹ (egzystencj¹) literack¹.
Z ironicznym akcentem ewokuje wizjê rzeczywistoœci. Machar przybli¿a czytelnikowi to, co sk³oni³o go do napisania owego dzie³a:
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Wspominaj¹c swój rodzinny dom w Kolinie nad £ab¹, rodziców,
czasy swej m³odoœci i ¿ycia literackiego, popad³ w melancholiê, natomiast czasy póŸniejsze przedstawi³ z perspektywy wielkiego dziecka
z gorzkim uœmiechem zmêczonego sceptyka. Uczucia i refleksje, które zosta³y tu wyra¿one – czasem wypowiedziane jakby mimowolnie,
czasem z zamierzonym dystansem – kryj¹ w sobie osobisty stosunek
do œwiata: pocz¹wszy od m³odzieñczej, naiwnej bezpoœrednioœci, a¿
po m¹dr¹ powœci¹gliwoœæ wieku dojrza³ego. Autor odkrywa³ przed
czytelnikiem sw¹ duszê i g³êbiê idei, myœli w niej zawartych.
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