
Mezopotamie - Richard Weiner

jen.., ,,edensk m snem čehosi čeho není... Tedy hned na začátku
knihy se vynoňují základníotázky bytí, existence světa. Básnicklm
zápasemo poznání povahy této existence se pak stává celá skladba,
složená ze l6 osamostatřujících se básní, jež však pŤesto společně
vytváiejí jednotn;f celek. Sjednocujícím prvkem je tu symbolická
postava osmnáctiletého jinocha jménem František, jenž procházi
celou skladbou. Je to postava ze série Weinerovych dvojníkri zná-
m1Ích z jeho prÓz; obdivovaná bytost, kouzelník, zdroj všech pro-
měn, jemuž ',smutek je snem a skutkem vidina.., jenž je silnf svlmi
slabostmi; pohádkorn-f Honza a zároyei bratr Františka z Assisi,
člověk koŤící se kráse, ,,kdyžje zneuctěna v bídě.., stavitel budující
z d věry, plesání a chvály. František sní i bdí' vym šlí kouzla,
k svym pravdám d,ochází se zahálčivou lehkostí a hravostí, a to vše
z něho činí symbol žíznivého dychtění po životě a zároveí po ab-
solutnu, symbol pozemského štěstí.

Druh! rístňední symbol básně nese jméno totožné s názvem kni-
hy, Mezopotamie. Toto jméno, zjevené Františkovi v pršce písmen
a vracející se v závěru sbírky v básní Míč i v dvojitém akrostichu
(začáteční i koncové slabiky verš - v druhém pňípadě pŤi čtení
pozpátku - skládají dohromady slovo Mezopotamie) se stává
symbolem pro ,,lidskf ráj na pohled,, a zároveí zase i pro absolut-
no' Toto zjevené jméno však utajuje jiné: Carmen, jméno milenky
Františkovy a současně i latinské pojmenování pro píseř nebo bá-
seĎ. Láska a báseĎ tedy vytváŤejí nejvlastnější obsah básníkova
,,edenského snu.., ráje i absolutna' a jeho zápas o ně je bojem o po-
zemskou skutečnost, pozemské štěstí' A nejen to: pozemskf život se
stává i podmínkou existence absolutna' Tak vyznívá básníkova
odpověďna pochybnosti vyslovené nazačátku skladby. Tato od-
pověďje naznačena už ve druhém zpěvu stitulem Há im hlava pa i
orlí,kde se Ťíká, že,,mezi T.igridem a Eufratem /neuposlechnuvše
spasili děti své / Eva s Adamem... V pŤedposledním patnáctém zpě-
vu s názvem Kazisvět básník ještě radikálněji odpovídá závěrečnou
otázkou: ,,Bylo by boha neb1ft andělského pádu?.. Jestliže si tu bás-
ník všímá i vší nedokonalosti světa, jestliže s neb valou točnou
ironií poukazuje na svědomí a pocit hanby strážnika zat kajíciho
tuláka, na klapání poŤádkumilovn ch salv, na právo krčící se za
puškami a jestliže nakonec dává žáčkovi i radu: ,,Chceš-li blt od-
měněn tím svatym obrázkem i vlož pásku na oči a zalej uši vos-
kem.., pak m žeme také Ťíci, že básníkovo na|ezeni absolutna
v pozemském štěstí neznamená pŤijetí vezdejšího světa jako tako-
vého. Neznamená ovšem také,že by se ve skladbě otevíraly sociální
problémy tohoto světa. Znovu v ní jde o vnitŤní svět básníka, jenž
sváděl zápas o svou vlastní Mezopotamii; neodtržitelně ji spojil

s pozemsk m životem, neboé,,Mezopotamie je zemímezi proudy /
amy zas ňekou kterou ráje vroubí l aÍeka bŤehy bŤehy Ťeku soudí...
Tak se uzavirá Weinerova skladba i celé jeho básnické díIo, jež
prošlo cestou pro čtenáŤe velice náročnou, alejehož závěrečné pÍi-
lnutí k pozemskému životu jako zdroji radosti a štěstí znamenázá-
roveř básníkovo vítězné poddání se zákontim poezie, básnické
obraznosti a spontánní hravosti' zp

Milá sedmi loupežníkŮ .
Viktor Dyk 1906
Druhá lyrickoepická kniha V. Dyka obnovuje žánr romantické
balady, která čerpá látku z lidové pověsti nebo siji tvoŤí v obdob-
ném duchu. Postavy, pŤíběh i pŤírodní scenérie jsou v1fsledkem zá-
měrné stylizace, jejímž prostŤednictvím je oživován ritvar, kterf
v době vzniku básně byl už dávno historickou záležitosti. Spíše než
aby tlumočil nějaké v,.izznamově vyhraněné poselství fie potlačena
i Dykova zák|adni problematika dez1|uze), má tento návrat znovu
vyvolat romantickf pocit a náladu. Erotikou prostoupená báseĎ
sugestivně pŤedvádí nerozpleten uzel vášní - lásky a zrady,
smyslného pŤilnutí k životu, vražďy a smrti. - Hlavním vtělením
romantického pocitu je ristŤední postava ,,milé..(i když je obdaŤena
někter'.fmi rysy literární psychologie ženy z pŤelomu sto|eti). Zá-
hadná žena se pŤidá v divoklch hvozdech k bandě loupežníkri (ie-
jich prehistorie jako ričastníkri potlačené selské vzpoury, datující
pĚíběh někam do l 8. století, je tu jen vedlejším motivem), patŤí všem
a všechny miluje. Její druzizavražďí krásného mladíka, kterf jí pŤi.
pomněl někdejšího milence. Krutá pomsta na knězi, kterjz v době
lidového povstání držel s pány, vyvolá v milé hruzu z hŤíchu. Je za-
bit poutník, kterého si na první pohled zamilovala a kter.j'v ní našel
vysněnou bytost. Těsněji než s jin;fmi se sblíží s jedním z pŤíslušníkri
tlupy, a ten je sv1Ími druhy zabit, neboť porušil dohodu o rovno.
měrném rozdělení lásky milé mezi všechny. Vzápětí milá zradí tlupu
žandarm m; poslední její píseř zaznivá ve chvíli, kdy milá nosí
polní květiny k šibenici, na níž se všichni houpají. - Mnohé z epi
zoď|ze pochopit jako motivaci milenčina jednání, ale jednoznačně
to z básně nevypl1fvá: ana|yza pÍíčinného spojení událostí tu ustu-
puje pŤed v1fsledn1im paradoxním dvojzvukem lásky a zrady. Je to
dáno i zlomkovitlm zprisobem,podání, ve kterém zcela chybí
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autorská Ťeč. Jsou tu jen monology postav' z nichž každ1 tvoňí
krátkou báseř; hlas rnilé se stŤídá s hlasy loupežníkri, jimž pŤede-
vším je svěŤeno sdělení o prriběhu událostí; projev milé je pŤevážně
lyrick!. Vždy jsou to lapidární shrnutí životních situací a citov ch
stavri' Někdy dostávají podobu písně nebo rozsáhlejšího mluvené-
ho projevu. Cel1f děj je tedy fragmentárné naznačen v samostatn;ich
vfjevech; místo epického probíhajícího, souvislého času tu máme
pŤetržitou ňadu lyricklch okamžikri. Také motívy v rámci básní
jsou kladeny vedle sebe bez logicklch spojri, v krátk1fch riryvkovi-
tfch větách; propojení obstarává spíš lyrické opakování slov, ref-
rény apod' Tato trŽkovitost má vyvolat i dramatick! ričin a napětí:
je tu sugestivně zpiítomřována situace psancri - život zatlačen do
krajních poloh se ani ve svfch spontánních projevech nemriže plně
rozvinout. Podobn1f citov1 odstín tragikou sevňené krásy mají i pŤí-
rodní líčení, inspirovaná divokou krajinou krkonošskou; namnoze
pŤinášejí jen znaky romantick5ich scenérií. Také sdělení o činech
a prožitcích se opírá o nerozlišená souhrnná pojmenování cel1fch
prožitkovlch komplexri (hŤích, msta) nebo o vyrazné izolované
detaily nabité obecn m smyslem (niž, jtzva, oprátka). Mámivá
opojnost básněje tedy na všech rovinách opŤena nikoli o rozvinuté
zobrazení, ale o dramatickou kombinaci osamostatněn;|ch proti-
kladnlch prvkri, jejichž skoro heslovítá oznaéeni získala v kultur.
ním v1fvoji - ve folklÓru i v tvorbě umělé - celé rozlehlé okruhy
qfmluvn1fch asociací.

Ve veršovaném Prologu autor vzpomíná, jak pŤed sedmi lety
z pŤírodního dojmu a romantické nálady vyvstalo pocitové jádro
skladby. (Závérečné číslo bylo napsáno r. l897 a publikováno ve
sbírce Sila života o rok později.) PŤedevším však tu nacbázime ná-
znaky celkového vlkladu knihy, a to prostŤednictvím literárních
odkazri. Slova o ,,radosti ze zIa,, ukazují k dekadenci a k imoralis-
mu na zprisob F. Nietzsche; toto heslo je však uvedeno ironicky'
jako piedpokládaná nevfstižná nálepka pŤedpojaté kritiky: ,,ra-
dost ze z|a,, tu totiž vystupuje jako hrn celé Ťady motivri, které se
zálibou ve zlu nemají nic společného - taková j e vyzva,,In tyran-
nos.. ze Schillerov1i'ch Loupežníkťl' a také ,,bolest tmy.. a ,,plaché
zmatky našich srdcí.., tedy bezelstné prožitky literárního mládí
Dykovy generace. Další odkaz míŤí k osudové tragédii německé
romantiky (cituje se Grillparzerova prvotina Pramát), ale i to je
spíše matoucí: v Dykoqfch zločincích a mstitelích je jen náznak
spravedlivého zbojníka, kterého Prolog točně vyzdvihuje proti
,,světIrim vlasti.., tj. soudobych pokrotlych Čech. Spíše v tomto
komentáŤi než v charakterech sam;fch mrižeme spatŤovat vzdá|e-
nou souvislost s typy společenskfch vyděděncri z anarchisticky za-
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barvené tvorby Dykov ch vrstevník (Šrámek, Toman). Dykova
skladba nechce bj't obrazem konkrétně motivovaného společen-
ského odboje. Také monolog jednoho z loupežníkri žalujícího na
osudovou nutnost je tu spíše jen jedním z pÍiznak.ú romantiky.
Jádro Milé sedmi loupežníkri je v tom, že - opírajíc se o umělecky
pŤetvoŤenou tradici literární - znovu vytváší svět velkfch vášní,
pŤivolává ho zpět jako pŤešlf sen, vidinu elementárních skutkli.
V tom jsou Dykově baladě relativně nejb|íže soudobá díla autorri
Dykovi jinak vzdálenfch, jmenovitě prozaick! cyklus Černí my5-
livci R. Svobodové (1908).

Milá sedmi loupežníkri je součástí Ťady tŤí lyrickoepick1fch knih
Dykova mládí. PŤedchozi Buíiči (1903) jsou ana|yzou zroďu z|a
z pÍičín sociálních a patologickfch; jsou zaměŤeni k minulosti
hrdinri a balada se tu prolíná s veršovanou povídkou. Následující
Giuseppe Moro (|9|1), pŤíběh renesančního moieplavce, bezohled-
ného dobyvatele a pokorného poutníka k domovu' je prostoupen
etickou problematikou nadosobního závazku; hnacími silami lid-
ského jednání jsou tu budoucnost a cíl. Milá sedmi loupeŽníkli stojí
uprostŤed a nechce ana|yzovaÍ ani Ťešit žádnou problematiku; míŤí
k pŤítomnosti silného prožitku aneptá se po jeho pŤíčinách ani dri-
sledcích. Dokonce na něj ani neuplatřuje hodnotová kritéria -
s vljimkou právě kritéria síly. mč

Moji pŤátelé - Jakub Deml 19t3
Moji pŤátelé, v poiadí šesté Demlovo dílo, jsou souborem básní
v pr6ze,v nichž se apostrofují nejrriznější květiny. Každá jednotlivá
květina je oslovena básníkem, kter! s ní vede dialog, chce odhalit
její tajemnou jedinečnost, aby v ní nalezl sám sebe i smysl krásy
(''...člověk se chvěje, že tvoje poupata každlm okamžikem mohou
rozpuknout a Že se pŤitom stane veliké Zjevení Krásy.. - Blatouch).
I kdyžje záklaďní zornf rihel básníkova pohledu pln něhy a lásky,
pŤesto tyto apostrofy nejsou naivní' františkánsky prostou oslavou
pŤírody, ani idylou rozkvetlÝch luk a zahrad; vše probíhá na tem-
ném horizontu básníkova prožitku ohroženosti lidské existence
smrtí. Květiny jsou zástupnym symbolem světa krásy, záztaktl
a něhy, kter1i stojí v pŤíkrém protikladu k temnému světu utrpení
a smrti. Jediná moc, jeŽ mriže tuto protikladnost smíĚit, je láska
(''...a my toužíme' aby se milovalo nezištně, nevinně a věčně.. -
Vstavač); proto má většina Demlov1fch textri charakter vášnívé rni.




