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Kniha je v první řadě výborem z textů Richarda Messera (Meszlénye/Meßlenyho). Většinu
jich publikoval německy, a protože texty jsou ponechány v původním znění (a na tom základě
pouze edičně upraveny), výsledná antologie je dominantně německojazyčná. Vzniklý korpus,
čítající větší stati i drobné recenzní glosy, má vybídnout k zevrub- nějšímu – byť
průřezovému – seznámení s okruhy témat, jimž M. věnoval pozornost, má být příležitostí
k nahléd- nutí jedné specifické intelektuální dráhy, v jejích konkrét- ních artikulacích
a dis/kontinuitách. Jednu z dlouhole- tých linek M. záběru otevírá hned úvodní stať věnovaná
dílu C. Spittelera. Jeho eposy se mu staly středem úvah o spektru epických žánrů
a možnostech eposu v moder- ním literárním diskurzu, v těchto souvislostech se zabýval také
dramatickou tvorbou J. W. Goetha a Ch. F. Hebbela, prozaickými novinkami „mladých
Švýcarů“ a později také dílem R. M. Rilka; provázanost látky a určité (totiž švýcar- ské)
státně-politické idey sledoval v knize Tell-Probleme. Švýcarské prostředí mocně stimulovalo
také M. interes o výtvarné umění, který se přelil i do pokusů výtvar- někritických či
kunsthistorických, soustředěných zejména k pracím F. Hodlera, G. Giacomettiho a C. Amieta.
V těch- to dvou vrstvách se M. psaní pohybovalo i po další de- setiletí, s převahou druhé
z nich v letech první republiky, resp. až do r. 1940, z něhož pochází poslední text výboru. Po
druhé světové válce de facto M. coby výtvarný kritik/ historik umlká, vraceje se k fascinaci
dílem Rilkovým – ovšem v obecnějším kontextu pojmu moderní lyriky. Zvláštní složku utváří
několik textů programních, v nichž M. exponoval svou pozici kulturněpolitickou: z nich byla
do výboru zařazena dvojice článků z období tajemnického působení v bratislavském
Uměleckém spolku (1919), dále stati Die wirtschaftliche Verantwortung (1921), Wege zur
Einheit (1924), Kaserne rechts, die Kirche links, die Maurer in der Mitte (1930) a Ziele und
Wege (1936).
lektorovali: Mgr. Ivo Habán, Ph.D., a Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
145 x 205 mm, váz.
ISBN 978-80-87899-99-1
obálka a grafická úprava Jiří Císler

