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Mi|á sedrniloupežnikŮ- Viktor Dyk

autorská Ťeč.Jsou tu jen monology postav' z nichž každ1 tvoňí
krátkou báseř; hlas rnilé se stŤídás hlasy loupežníkri,jimž pŤedevšímje svěŤenosdělenío prriběhu událostí; projev miléje pŤevážně
lyrick!. Vždy jsou to lapidární shrnutí životníchsituací a citov ch
stavri' Někdy dostávají podobu písněnebo rozsáhlejšíhomluveného projevu. Cel1fděj je tedy fragmentárné naznačenv samostatn;ich
vfjevech; místo epického probíhajícího,souvislého časutu máme
pŤetržitouňadu lyricklch okamžikri. Také motívy v rámci básní
jsou kladeny vedle sebe bez logicklch spojri, v krátk1fch riryvkovitfch větách; propojení obstarává spíšlyrické opakování slov, refrényapod' Tato trŽkovitost má vyvolat i dramatick! ričina napětí:
je tu sugestivně zpiítomřována situace psancri - život zatlačendo
krajních poloh se ani ve svfch spontánních projevech nemrižeplně
rozvinout. Podobn1fcitov1 odstíntragikou sevňenékrásy majíi pŤírodní líčení,
inspirovaná divokou krajinou krkonošskou; namnoze
pŤinášejíjen 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 všechrovinách opŤenanikoli o rozvinuté
zobrazení, ale o dramatickou kombinaci osamostatněn;|ch protikladnlch prvkri, jejichž skoro heslovítá oznaéenizískala v kultur.
ním v1fvoji- ve folklÓru i v tvorbě umělé- celérozlehlé okruhy
qfmluvn1fch asociací.
Ve veršovanémPrologu autor vzpomíná, jak pŤed sedmi lety
z pŤírodníhodojmu a romantické nálady vyvstalo pocitové jádro
skladby. (Závérečné
číslobylo napsáno r. l897 a publikováno ve
sbírceSila životao rok později.) PŤedevším
však tu nacbázime náznaky celkového vlkladu knihy, a to prostŤednictvímliterárních
odkazri. Slova o ,,radosti ze zIa,,ukazují k dekadenci a k imoralismu na zprisob F. Nietzsche; toto heslo je však uvedeno ironicky'
jako piedpokládaná nevfstižná nálepka pŤedpojatékritiky: ,,radost ze z|a,, tu totiž vystupuje jako hrn celéŤadymotivri, kterése
- taková j e vyzva,,In tyranzálibou ve zlu nemajínic společného
nos.. ze Schillerov1i'chLoupežníkťl'a také ,,bolest tmy.. a ,,plaché
zmatky našich srdcí.., tedy bezelstnéprožitky literárního mládí
Dykovy generace. Další odkaz míŤík osudové tragédii německé
romantiky (cituje se Grillparzerova prvotina Pramát), ale i to je
spíšematoucí: v Dykoqfch zločincícha mstitelích je jen náznak
spravedlivého zbojníka, kterého Prolog točně vyzdvihuje proti
,,světIrimvlasti.., tj. soudobych pokrotlych Čech. Spíšev tomto
komentáŤi než v charakterech sam;fch mrižeme spatŤovat vzdá|enou souvislost s typy společenskfchvyděděncri z anarchisticky za-
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barvené tvorby Dykov ch vrstevník (Šrámek,Toman). Dykova
skladba nechce bj't obrazem konkrétně motivovaného společenského odboje. Také monolog jednoho z loupežníkrižalujícíhona
osudovou nutnost je tu spíšejen jedním z pÍiznak.úromantiky.
Jádro Milé sedmi loupežníkrije v tom, že- opírajícse o umělecky
pŤetvoŤenoutradici literární - znovu vytváší svět velkfch vášní,
pŤivolává ho zpět jako pŤešlf sen, vidinu elementárních skutkli.
V tom jsou Dykově baladě relativně nejb|ížesoudobá díla autorri
Dykovi jinak vzdálenfch, jmenovitě prozaick! cyklus Černímy5livci R. Svobodové(1908).
Milá sedmi loupežníkrije součástíŤadytŤílyrickoepick1fch knih
Dykova mládí. PŤedchozi Buíiči (1903) jsou ana|yzou zroďu z|a
z pÍičínsociálních a patologickfch; jsou zaměŤeni k minulosti
hrdinri a balada se tu prolíná s veršovanou povídkou. Následující
GiuseppeMoro (|9|1), pŤíběhrenesančního
moieplavce, bezohlednéhodobyvatele a pokorného poutníka k domovu' je prostoupen
etickou problematikou nadosobního závazku; hnacími silami lidskéhojednání jsou tu budoucnost a cíl.Milá sedmi loupeŽníkli stojí
uprostŤeda nechce ana|yzovaÍani Ťešitžádnou problematiku; míŤí
k pŤítomnostisilnéhoprožitku aneptá se po jeho pŤíčináchani drisledcích. Dokonce na něj ani neuplatřuje hodnotová kritéria s vljimkou právě kritéria síly.
mč
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Moji pŤátelé,v poiadí šestéDemlovo dílo, jsou souborem básní
v pr6ze,v nichžse apostrofují nejrriznějšíkvětiny. 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
(''...člověkse chvěje,žetvoje poupata každlm okamžikemmohou
rozpuknout a Že se pŤitom stane velikéZjeveníKrásy.. - Blatouch).
I kdyžje záklaďní zornf rihel básníkova pohledu pln něhy a lásky,
pŤestotyto apostrofy nejsou naivní'františkánskyprostou oslavou
pŤírody,ani idylou rozkvetlÝch luk a zahrad; všeprobíhá na temném horizontu básníkova prožitku ohroženosti lidské existence
smrtí. Květiny jsou zástupnym symbolem světa krásy, záztaktl
a něhy, kter1i stojí v pŤíkrémprotikladu k temnémusvětu utrpení
a smrti. Jediná moc, jeŽ mrižetuto protikladnost smíĚit,je láska
(''...a my toužíme'aby se milovalo nezištně,nevinně a věčně..Vstavač);proto má většinaDemlov1fch textri charakter vášnívérni.
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lostnéexaltace, jížchce básník sjednotit svébytí se všímstvoŤenlm
a tak proměnit smrt v integrální součást života (,,A budu-li jak ty
květinou, všechno se rázem změní, a mnohé věci pominou, snad
takéutrpení..- Tulip n). Láska, měnícívztah subjekt-objekt, dává
klíčk životu,jejímocí pňeklenečlověkpropast, která ho dělí od druhéhoi od světa pŤírodya věcí.Jakmile je tato propast pŤeklenuta,
všesouzní se vším,piíroda i věci kolem nás se stávajínašimi bratry
a sestrami, nabizeji nám svébarvy, tvary i vrině jako nepŤebern!
zdroj krásy. Tato proměna, dosažená vzepětím básníkova citu,
pŤedstavuje základní hybnou sílu Demlovy básnické aktivity
v Mfch pŤátelích.Jeho exaltovanj poměr k realitě také vytazně
ovlivŘuje formální vlstavbu těchto básnív prÓze a je nositelem silné
dramatičnosti.Hlas lyrického subjektu se táže,prosí, apeluje, květiny konejšía usmiŤují- hlasy se proplétaji avytváÍejíjakjlsi snou}
dialog, plnf zámlk a nezodpovězenych otázek. Do volně plynoucí
pr6zy vpaďá zcela neočekávaněveršsymbolistické hudebnosti, jindy pčeqranf , záměrně arytmick rozhovor, a tak vzniká zvláštní
osf'bit1ftvar, jejžbychom mohli nazvat melickou prÓzou' I když se
v M1fch pŤátelíchpohybujeme ve snovém světě básníkovy imaginace, kde není ani času,ani lidí, pŤestonejsme v Ťíšipodvědomí
a surrealistick1fchnahodilostí. Všeje demlovsky ,,uzemněno..,pod
konturami snové vize je pevná prida rodné tasovské krajiny (na
Ceskomoravské vysočině) s její květenou, probleskuje zde tváÍ
mrtvématky a milované sestry Matylky izážitky zčetbya z neustále
prožívanékatolické liturgie.
Zák|ad pro čtenáŤskévnímání M;fch pŤátel tvoŤí pochopení
Demlovy zvláštníosobitéobraznosti (','..žádn! hlas a žádnépísmeno se nevyrovná vidění.. - Lilie bíl ), která má v podstatě
bipolární charakter; na jednom pÓlu je až mysticky vizionáŤská,
druh1fjejí pÓl pak pŤedstavujesilná smyslovost' Jednotlivé názvy
květin jsou jaklmsi tematick1fm klíčemk plynoucímu toku píedstav a obrazri, jenž byl vyvolán básníkov1fmsetkáním s realitou.
Stačínepatrn;.fdotek, okouzlení barvou, vuní či tvarem a básník
svou'obrazností vše proměřuje a staví do noqich a nečekanlch
souvislostí. Jedna asociace stŤídádruhou akaždá z nich vyvolává
bezmáIa nedohlednf proud pŤedstavovanych souvztažností
a vzpomínek, které pak dohromady vytváiejí Deml v zvláštní
snově reáln básnic{f svět.
V složitémp dorysu Demlova díla pŤedstavujíMoji pŤáteléspo.
lu s knihou básní v proze Miriam (1916)jak si protipÓl k dvěma
vrcholn 'm knihám básníkova prvního tvťrrčího
období (Hrad smrti
- |912, Tanec smrti - 19|4),ježjsou pŤeplněny
temnou rizkostí
o bytí člověka, kteréje neustále negováno smrtí.Z tohoto drama-
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tickéhokonfliktu života a smrti hledá Deml vfchodisko anacbázi je
lásce ke všemu živému.Y Miriam je to
v pokorné a všeobjímající
láska k Ženě,v Mfch pŤátelíchje to pak láska k pŤírodě,květinám
a lidem.
jsou rozhodně nejpopulárnějšíma nejčastějivydáMoji pŤátelé
vanym Demlovym dílem; básník na něm pracoval bezmála aŽ do
smrti. Neustále pŤebudovával kompozici sbírky, měnil rozmístění
jednotliv1fch čísela rozmnožova|jejich počet.Moji pŤátelénejsou
ovšemjen jedním z klíčovlch děl pro poznánísložitéa rozporuplné
tvorby Jakuba Demla. Sehrály i v1iznamnourilohu v kontextu moderní česképoezie. Svlm až milostn1im a netradičnímvztahem
k pŤíroděpomáhaly rozbijet konvenční schéma pŤírodnílyriky.
A svou básnickou metodou' za|oženouna virtuÓzním sdružování
asociací' anticipovaly nejeden z impulsri budoucí poetistickéa surrealistické avantgardy; proto také V. Nezval v Moderních básnicklch směrech neváhal označit Jakuba Demla za jednoho z nejautentičtějšíchpíedchridcri českébásnické avantgardy.
lm
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Sbírku tvoŤíjedenáct veršovanychbásní a jedna báseř v prÓze;
cyklickf charakter celku je zd razněn tím,žejednotlivébásně jsou
bez titul , nesoujen označení
číslicemi
I-XII. Jednotujim vtiskuje
společné
témavzdoru a msty. Toto témaje programově nastíněno
již ve vstupníbásni' ježje sice soustŤeděnak intimně citovému,mi.
lostnémuv ztahu, zár ov eí všakpr ozr azuje motivaci novétematiky
(hlad a touha mstítse)i proměnu lyrickéhosubjektu,jenžrevoltuje
proti nemužněpokornému' oddanémuobdivu k milence a uchyluje
se k drsnému,mstivémuzpěvu. A potéjiž následujíodsubjektivo.
vanésamostatnév jevy, baladické zkratky apÍízračnévíze,
obrazy
lidského hoŤe,utrpení i kruté msty' obrazy bouŤícíchse štvancŮ
a vyděděncri. Básník je vesměs situuje do historie, kde pro nětalézá
rozmanítépŤedobrazy. Jednou je to revolta Geus , holandsklch
vzbouŤenc proti španělskymvojenskym a církevnímutlačovatelrim, kteŤíuchvátili zemi (ll., Xll'), podruhévzpoura sedlák proti
bohu v blasfenrickémodlitbě mužritoužícíchnejen po chlebu, ale k vlastní hanbě a vzteku - i po želách, jež jim hladem pomňely
(III.).Jindy mrižemeza gestymsty nalézatvzdálenéohlasy německ]|'chselskjrchválek (tX.) i osudri sekty novokŤtěncri,která spojovala radikální náboženskéreformy se sociálně revolučnímipromě.

