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Když Jaroslav Durych roku 1929 vydal svou ,,většívaldštejnskou
trilogii..Bloudění,takŤkaveškerásoudobá literárníkritika byla i pŤesdílčí
pŤíchodnovych tvárvyhrady zajedno, žejde o dílo zlomové,ohlašující
nlch i jazykov'-ich kvalit v Žánru historicképrÓzy ' Kvality staréa pŤekonanéjí pŤedstavovalatehdy literárnítradice realistíckáse svymi reprezentanty Zikmundem Wintrem a Aloisem Jiráskem. Básnic[.f plán Durychťrv
plastickémuzprisobudějinnéevokace
se stavěljak proti širocezaloŽenénru
druhého(svou vizionáŤskyproŽívanouodpudivostípozemskéexistence),
tak proti archaizujícímudetailismuprvníhokondenzacíděje (eho efektivprojev autorskédisparitymezi Wintrem a
nímetaforizací).Dalšípodstatn1i
Durychem je v lokalizaci děj . Zatímco lyprávění Wintrovo je teritoriálně
koncentrované,vnitirrí dynamika vyprávění Durychova j e konstituována
drislednou ízemri diverzifikací a exteritorialismem. A ovšemstojítu proti
sobě pojímánídějinnéhoprocesujako kategoriesuverénněSvětskéa dějin
jako kontinuálního naplřování jistoty Božíhoplánu. Pavel Fraenkl, po
mém soudu vedle F. X. Šaldya Pavla Eisnera autor jedné z nejlepších
dobov ch recenzíBloudění,charakterizovaltento vzájemny poměr slovy:
,,Klidny Jirásek i pŤesn;ÍWinter, oba nacházejí v historii projev
pozernskych vlivŮ a sil; dějinn! jev je jim vyslednicíhnutíhromadnfch,
zapálenych ideou náboženskou,neb ctnostíindividuální,prokazujícízde
svou moc osobností'Základ Durychriv jest však zceIa jiny: vycházeje
z metafyzíckéhodualismu katolicity, z porušenostilidské pŤirozenostia
potŤebyaktu spaseníi milosti, dospíváprávě v pronrítnutí
dějirrnémk odlišnékompozici' k změněnémotivaci charakterusvych postav, k jinému
pojetístylovému,k odrŮzněnězachycenémuvztahu mezi dobovou kolek162

tivitou a t..ičícími
se z ní osudyjednotlivcú...'V zájmu informačníriplnosti
je na tomto místě tŤebapŤičinitjeŠtějednrr poznámku: qÍtky směi.ovaly
téntěŤvylučně proti Jiráskovi, respektive proti zjevnym snahám o jeho
institucionalizaci. Winter naopak - napŤíkladsvym Ťešenímarchaizace
jako pŤeclchŮdce
Ťeči- byl vnímán spÍše
sťylotvorného
ťrsilía vyrazového
pojetíDurychova.
Vnější obraz Zkmvrda Wintra a Jaroslava Durycha nenabízítoho
jin! společensk privod,
pŤíslušnost,
mnoho k srovnávání:jiná generační
profesionálnídráha i tv rčík ivka. V čase,kdy Wirrterotiskoval ye Zvonu
svéhoslavnéhoMistt"a Kampana, novopečen rrredikDurych navazoval
svá prvníunrěIeckápŤátelstvia v Bitnarovych Meditacíc prezentovalsvé
je nutno hledat to
prvé básnicképŤeklady.Je-li někde něco společného,
jinde.
TěŽištěbeletristickéčástiWinterova díla spočíváv originálníaplikaci
poznatkri načerpan1ichintenzivním pramennym studiem historie pŤedevším 16. století.Registrujemei časovépŤesahy,avšakty jsou ve vztahu
k celkovérozloze díla zanedbatelné.
Dílo Dutychovo, rovněŽ velmi roz.
sáhlé,avšakv porovnání s Wintrovym tvámě mnohem pestŤejší,
pokud
čerpáz historie, soustŤedí
se na dvě pro život ŤímskokatolickéEvropy
klíčovéepochy: 10. stoletís christianizacíCech na.pozadí clunyjsklch
reforem, a na Čechy,Evropu a církev potridentskou.,MŮžernepozitivně
konstatovat trojí setkání na tématech:vpádu Pasovsk.j'ch,BíIéhory a
červnovéexekuce na Staroměstském
rynku v roce l621'
Tématudle chronologickéhopoŤádkuprvnímu,vpádu pasovskych ozbrojencťrarcikníŽeteLeopolda' věnoval Zikmund Winter vedle několika
jedenze sl"-ichpražsfuichobrázkú,
aluzi (napŤíkladvRozině sebranci).též
píšena rjvod autor,
dvojmedailonek NepŤátelslEvpád., ,,Y tomto čIánku,..
jichŽ
jména
se
čtoucí
s
dvěnra
muŽi,
a
čin
se nám podaŤilo
,,seznámí
z archivníchskladrina světlo lyváŽiti:jeden z těch mužŮPrahu za pŮl kopy

P. Fraenkl: Jaroslav Durych a česk1iroman historick!. Ro:prny
l'929l 1930.č.33 - s. 423.
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Aventina 5,

Zárněrně nehovoŤímo hagiografickémSvětle ye tmách, v něnrŽ se autor obrací do
století13. a rodovékronice Kouzelny kočár.obč tyto prťlzyse svytn obsahenra formou
definujímimo rámec tohoto piíspěvku.
Z. winter: Pražskéobrá:lql. Íada 3, Zikrnunda Wintra sebranéspisy z beletrie a
z k u l t u m í c hs t u d i í s. v . l 0 . J . o t t o ' P r a h a 'b ' d . . s ' 5 3 _ 6 5 .

1Ó3

Z FíMUNDtUlt\TCBR JRROS|FV DURYCH
^Dlr
lJ</Lr

^^r^
I r\-/r ul

ZIHMUNDI.IJINTCR
R JRROSLRV
DURYCH
c]vo t-r
rorr okl-ucrlizaco
vvvl

v historickÓmro.nc)nu
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trilogii..Bloudění,takŤkaveŠkerásoudobá literárníkritika byla i pŤesdílčí
pŤíchodnov;ich tvárvyhrady zajedno, Že jde o dílo zlomové,ohlašující
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se stavě1jakproti širocezaloženénuplastickémuzptisobudějinnéevokace
druhého(svou vizionáŤskyproŽívanouodpudivostípozemskéexistence),
tak proti archaizujícímudetailismuprvníhokondenzacíděje (eho efektivnímetaforizací).DaIšípodstatnyprojev autorskédisparitymezi Wintrem a
Durychem je v lokalizaci dějri. Zatímco lyprávění Wintrovo je teritoriá]ně
koncentrovarré'vnitŤnídynamika vyprávění Durychova j e konstituována
a exteritorialismem.A ovšemstojítu proti
dŮslednou zemnídiverzif,rkací
sobě pojímánídějinnéhoprocesujako kategoriesuverénněsvětskéa dějin
jako kontinuálního naplřování jistoty BoŽího plánu. Pavel Fraenkl' po
mém soudu vedle F. X. Šaldya Pavla Eisrrera autor jedné z nejlepších
dobovlch recenzíBloudění,charakterizovaltento vzájemny poměr slovy:
,,Klidny Jirásek i pŤesn! Wirrter, oba nacházejí v historii projev
pozemsk ch vlivri a sil; dějínnyjev je jim vyslednicíhnutíhromadn ch,
zapáIenychideou náboženskou'neb ctnostíindividuální,prokazujícízde
Svou moc osobností.Základ Durychťrvjest však zcela jiny: vycházeje
z metafyzického dualismu katolicity' z porušenostilidské pŤirozenostia
potŤebyaktu spaseníi milosti, dospíváprávě v pronrítnutí
dějinnémk odIišnékompozici, k změněnénrotivaci charakterŮsvych postav, k jinému
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tivitouat čícínrisezníosudyjednotlivcŮ...lVzájmrrinformačnír|iplnosti
je na tomto místě tŤebapŤičinitještějednu pozrrámku:l"-/tkysměŤovaly
ténrěŤvllučně proti Jiráskovi' respektive proti zjevnlm snahám o jeho
institucionalizaci. Winter naopak - napŤíkladsv;ÍnrŤešenínrarchaizace
Ťeči- byl vnímán spíšejako pŤedchŮdcesfylotvornéhousilí a vyrazového
pojetíDurychova'
Vnější obraz Zkmunda Wirrtra a Jaroslava Durycha nenabízítoho
jin;y společensk pťrvod'
pŤíslušnost,
mnoho k srovnávání:jiná generační
profesionálnídráha i tvŮrčÍ
k-Ťivka.
V čase,kdy Winter otiskoval ve Zvorut
svéhoslavnéhoMistra Kanpalla, novopečenymedik Durych navazoval
svá prvníunrěleckápŤátelství
a v Bitnarovych Meditacíclrprezetltovalsvé
je nutno hledat to
prvé básnicképŤeklady.Je-li někde něco společtrého,
jinde.
TěŽištěbeletristickéčástiWinterova díla spočíváv originálníaplikaci
pozrratkrinačerpan;ichintenzivnímpramennym studiem historie pŤede.
vŠím16' století.Registrujemei časovépŤesahy,avšakty jsou ve vztahu
k celkové rozloze díla zanedbatelné'Dílo Durychovo, rovněž velmi rozsáhlé,avšakv porovnání s Wintrovym tvánrě mnohem pestŤejší'
pokud
čelpáz historie, soustŤedí
se rra dvě pro život ÍímskokatolickéEvropy
klíčovéepochy: l0. stoletís cluistianizací Cech na.pozadí clunyjsk;ích
reforem.a na Cechy. Evropu a církevpotridentskou..
MŮŽerrrepozitivně
konstatovat trojí setkání na tématech:vpádu Pasovskych, BíIéhory a
červnovéexekucena Staroměstském
rynku v roce ]621.
poŤádku
prvnímu,vpádu pasovskych ozTénratudle chronologického
brojencúarciknížeteLeopolda, věnoval Zikmund Winter vedle několika
jeden ze sr,".ichpraŽskych obrázkti'
aluzí (napŤíkladvRozině sebranci)^Íéž
dvojmedailon ek NepŤátelslci;vpád'' ,,Y tomto článkrr,..píšena rivod autor,
,,seznámíse čtoucís dvěnra muži, jichŽ jména a čin se nám podaŤilo
z archir'níchskladťrna světlo lyváŽiti; j edenz těch muŽŮ Prahu za pŮl kopy
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peněZ prodal, druhy ji rychlym odhodlánínrzachránil...aDva klíčové
monrenty konkrétníhistorickéudálosti jsou podárry vcelku nedramaticky a
s ironicklm nadhledem, a to i pŤesod počátku zjevnérozvrženísynrpatií
užitímdobovécharakteristikyPasovsklch jď<oŽto,,sběŤepasovskél.'.l ,
nad jejínriŽhovadsk nri skutky kanrenínrohlo splakati...5
Vysloveně anekdotickáje druhá částobrázku' která obsahujezprávu o
tonr, jak bylo zachráněno pŤedpasovsk1inrilupiči Staréa Nové Město.
Z|atotepecŠuster'velitel brány u nostu pŤesVltavu, stihl totižnáhodou
spustitnrŤíž.
Dramatická událost pak je vylíčenaWirrtrenrtakto:,,Ta mŤíŽ,
kterou v bec zvali nehbityinrjazyken německ1im,šucgattr.,spouštělase
po Ťetěze,a to, prosím, pozor! z téžeprostŤednÍ
pŮdy' ve kteréžbyli
nrušket1iŤi
se svynr rotmistremŠusteren.A hejtnlen Šusterv svrchovan1i
čas- nevěda to a nevida kladky - pošledolťrzánrečníka
Jana Štula,a ,aby
se optal, kde se dá spouštětidolri ten šucgattr..-Zánečnk běŽídol po
šnekov1ichschodech div hlavu nesrazí,dole popadne u celnice jakéhosi
starce'Ťíkalinru Václav, a když se ho s chvatemoptá, kde se spouští,ten
šucgattr.,odpovístaryÍ
Václav: ,Ijdi nahoruzase' spouštíse v prostŤedrrínr
štoku!...6Mámzato, že groteskrrípointa obrázku je paktéžznanenitym
autenticlginr dokunrentenrz dějin českébratrnosti.
SoustŤedí-lise Zikmund Winter na podvodn1iprťrrrikPasovskych na
pražskouMalou Stratrua poslézena vojerrskynestandardní
zastaveníjejich
utoku na prav1ivltavsk! bŤeh,zajÍmáJaroslavaDurycha jen jeden z dŮsledkrjnešťastrré
události:rabovánícluánrú,j eŽ dostoupilovrcholu plenenr
kostela Parury Marie Sněžnéa ve frarrtiškánskénr
klášteŤena Novém Městě
pražskénr'
kde pŤipronásledovánírozpt lenjzchpasovsk ch žoldnéŤŮ
rozběsněn! dav zavraždi|všech čtrnáctpŤítonrrr;/'clr
z celkového počťusedmnácti pŤíslušníkŮ
korrvenfu.
Hlavním tématenrMasopusttt, právě tak jako Blouděni jež mu pŤedje pout'za naplněnímmilostnéhoštěstí
cházelo a o němŽ ještěbude Ťeč,
podle plánu Proďete]nosti.Naraceje vedenave dvou lirriích,jeŽ se v kompozici spolu vzájenrně prolínají:jednou jsou soukromécitové zmatky
čtveŤicehrdinri, dvou Žen a dvou muŽri, druhou pak neodbytnédotírání
okolníchudálostí'ježna sebevzaly tentokrátpodobu protikatolickébouŤe,

zvednutéz bahen konfesiorrálnínesnáŠenlivosti
a xenofobie'7 Vskutku
pramálo záleŽíŠimorruVlkovi na tom, ,jak s žoldrréŤi
sv]jimichce stráviti
masopust císaŤv bratr a chce-li snad krajky svébiskupskéruky zmáčeti
v mjsách.k ninrŽsedajíprávě stavovéčeŠti!'.8
Nej Žeji se témavpádu Pasovsk1ichsr..ikás ténratem
milerreck ch párťr
v motivu sřatku Judity se ŠimonentVlkenr, TěsrrěpŤedatakenrkostela
Panny Marie SněžnéJuditirra sestra se strycem Baruchem pŤipíjejína
nevěstino zdrayÍ:',Červenébylo to víno jako krev zneuctěná' A vonělo
sladceto víno a královská hvězda se zaskvěIav trěnt'..9
NenÍjednoznačné,
zda tito dva pŤipíjejí
sobě navzájenr,či Jr"rditěa Šimonovi;pŤípitekvšak
mrižeprávě tak pŤedmanrenávat
i kvapem se blížící
nrystickousvatbuduše
s jejím nebesk 'm Žerrichenr.,,,Pontinevíno., pronrluvil zádunrčivě,jako
by poznával tíŽi toho vína, ,i bláznovství masopustní.Ať nikdv však
nepomirre spanilost nevěstina'...l0Ke svatbě patiÍ santoseboui hostéa
hostina.SvaÍebn í hos téje takénázev j ednéze čtyŤ
kapitol,j imiŽ se autorna
čtenáŤi
dopouštízáměrlé mystifikace' Lidé se sbíhají'hlLrčí,
nad hlavarni
jim vlají korouhve.'. Svatba n žezačit'JenŽeono zdánlivévychystávárrí
hostiny, kteréčtenáŤ
očekává,náhle ustupujea pŤedjeho zraky se zaěíná
měnit v obraz odpornéhovraŽděni. Míjí se tak snrysl očekávanéhos reáln;im, aby si čtenáŤ
uvědomil, jak nralicherné'snrěšné
a nedokonaléjsotr
jeho soudy ve vztahu k věčnosti.
Za ne1di|ežitější aktualizačníprvkryM as opu s ttt p oklád ám :
1. Úsilí o vytvoŤeníspecifickéhorytmu prozaickéhotextu, irrspirovanéhopatosen biblickéčeštinya obŤadrrí
latiny. V syntaxi se to projevuje pŤedevšínpostponoÝánímadjektiv, pohybenrsubjektria atributťt
ve
snrěruke konci větn ch celk a vribecpŤenrist'ovárrím
větrrychčlenŮpodle
vlastníhospecifickéhosyntaktickéhoa fonetickéhoplánu.

4

Tanttéž,
s' 55'

a

J. Duryclr: Masopust, Melantrich, Praha 1938, s. 17.
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TanrtéŽ'

9

T a n r t é Žs'. 1 3 l .

6

TanttéŽ'
s. 65.

1 0 Tanitéž.
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Částsoudobékritiky' jnlenor'itě Václar' Čern;i'právě pro tyto postupy zpochybiior'al
Žánrovévymezeni Masopustu 1akožto
historickéhorománu a definovaljejjako psychol o g i c k o un o v e l u .S r o v ' V ' Č e r n 1 T
i :v o r b aa o s o b n o s t l , o d e o n ,P r a h a 1 9 9 2 's ' 6 1 5 n '
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užitímdobovécharakteristikyPasovsklch jď<oŽto,,sběŤepasovskél.'.l ,
nad jejínriŽhovadsk nri skutky kanrenínrohlo splakati...5
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Z|atotepecŠuster'velitel brány u nostu pŤesVltavu, stihl totižnáhodou
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Dramatická událost pak je vylíčenaWirrtrenrtakto:,,Ta mŤíŽ,
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pŮdy' ve kteréžbyli
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čas- nevěda to a nevida kladky - pošledolťrzánrečníka
Jana Štula,a ,aby
se optal, kde se dá spouštětidolri ten šucgattr..-Zánečnk běŽídol po
šnekov1ichschodech div hlavu nesrazí,dole popadne u celnice jakéhosi
starce'Ťíkalinru Václav, a když se ho s chvatemoptá, kde se spouští,ten
šucgattr.,odpovístaryÍ
Václav: ,Ijdi nahoruzase' spouštíse v prostŤedrrínr
štoku!...6Mámzato, že groteskrrípointa obrázku je paktéžznanenitym
autenticlginr dokunrentenrz dějin českébratrnosti.
SoustŤedí-lise Zikmund Winter na podvodn1iprťrrrikPasovskych na
pražskouMalou Stratrua poslézena vojerrskynestandardní
zastaveníjejich
utoku na prav1ivltavsk! bŤeh,zajÍmáJaroslavaDurycha jen jeden z dŮsledkrjnešťastrré
události:rabovánícluánrú,j eŽ dostoupilovrcholu plenenr
kostela Parury Marie Sněžnéa ve frarrtiškánskénr
klášteŤena Novém Městě
pražskénr'
kde pŤipronásledovánírozpt lenjzchpasovsk ch žoldnéŤŮ
rozběsněn! dav zavraždi|všech čtrnáctpŤítonrrr;/'clr
z celkového počťusedmnácti pŤíslušníkŮ
korrvenfu.
Hlavním tématenrMasopusttt, právě tak jako Blouděni jež mu pŤedje pout'za naplněnímmilostnéhoštěstí
cházelo a o němŽ ještěbude Ťeč,
podle plánu Proďete]nosti.Naraceje vedenave dvou lirriích,jeŽ se v kompozici spolu vzájenrně prolínají:jednou jsou soukromécitové zmatky
čtveŤicehrdinri, dvou Žen a dvou muŽri, druhou pak neodbytnédotírání
okolníchudálostí'ježna sebevzaly tentokrátpodobu protikatolickébouŤe,

zvednutéz bahen konfesiorrálnínesnáŠenlivosti
a xenofobie'7 Vskutku
pramálo záleŽíŠimorruVlkovi na tom, ,jak s žoldrréŤi
sv]jimichce stráviti
masopust císaŤv bratr a chce-li snad krajky svébiskupskéruky zmáčeti
v mjsách.k ninrŽsedajíprávě stavovéčeŠti!'.8
Nej Žeji se témavpádu Pasovsk1ichsr..ikás ténratem
milerreck ch párťr
v motivu sřatku Judity se ŠimonentVlkenr, TěsrrěpŤedatakenrkostela
Panny Marie SněžnéJuditirra sestra se strycem Baruchem pŤipíjejína
nevěstino zdrayÍ:',Červenébylo to víno jako krev zneuctěná' A vonělo
sladceto víno a královská hvězda se zaskvěIav trěnt'..9
NenÍjednoznačné,
zda tito dva pŤipíjejí
sobě navzájenr,či Jr"rditěa Šimonovi;pŤípitekvšak
mrižeprávě tak pŤedmanrenávat
i kvapem se blížící
nrystickousvatbuduše
s jejím nebesk 'm Žerrichenr.,,,Pontinevíno., pronrluvil zádunrčivě,jako
by poznával tíŽi toho vína, ,i bláznovství masopustní.Ať nikdv však
nepomirre spanilost nevěstina'...l0Ke svatbě patiÍ santoseboui hostéa
hostina.SvaÍebn í hos téje takénázev j ednéze čtyŤ
kapitol,j imiŽ se autorna
čtenáŤi
dopouštízáměrlé mystifikace' Lidé se sbíhají'hlLrčí,
nad hlavarni
jim vlají korouhve.'. Svatba n žezačit'JenŽeono zdánlivévychystávárrí
hostiny, kteréčtenáŤ
očekává,náhle ustupujea pŤedjeho zraky se zaěíná
měnit v obraz odpornéhovraŽděni. Míjí se tak snrysl očekávanéhos reáln;im, aby si čtenáŤ
uvědomil, jak nralicherné'snrěšné
a nedokonaléjsotr
jeho soudy ve vztahu k věčnosti.
Za ne1di|ežitější aktualizačníprvkryM as opu s ttt p oklád ám :
1. Úsilí o vytvoŤeníspecifickéhorytmu prozaickéhotextu, irrspirovanéhopatosen biblickéčeštinya obŤadrrí
latiny. V syntaxi se to projevuje pŤedevšínpostponoÝánímadjektiv, pohybenrsubjektria atributťt
ve
snrěruke konci větn ch celk a vribecpŤenrist'ovárrím
větrrychčlenŮpodle
vlastníhospecifickéhosyntaktickéhoa fonetickéhoplánu.

4

Tanttéž,
s' 55'

a

J. Duryclr: Masopust, Melantrich, Praha 1938, s. 17.

5

TanrtéŽ'

9

T a n r t é Žs'. 1 3 l .

6

TanttéŽ'
s. 65.

1 0 Tanitéž.
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Částsoudobékritiky' jnlenor'itě Václar' Čern;i'právě pro tyto postupy zpochybiior'al
Žánrovévymezeni Masopustu 1akožto
historickéhorománu a definovaljejjako psychol o g i c k o un o v e l u .S r o v ' V ' Č e r n 1 T
i :v o r b aa o s o b n o s t l , o d e o n ,P r a h a 1 9 9 2 's ' 6 1 5 n '

lÓ5

ZIHMUNDI-IJINTCB
I3JI]ROSIFV DUBYCH
2'
Vnímání, proŽívárría vyjaďovárrí reality prostŤedkybarokního či barokizujícíhotypu: ,,Skloněn byl obličejjejí, a krásn;Í.Jako květ
jabIoriov . jínrŽprocházÍpaprsekslultce..'|]
3.
VyuŽití historickéhopŤíběhujako paralely s dobovynri událostmi, v tonto pŤípaděs decimovánímduchovenstvave Šparrělsku
za občanskéválky.
Nezapomenutelněsugestivníjsou obrazy,jež Wirrter vytvoŤilv kapitoIách Hora kleta a Dies irae ve druhéčástisvélroLÍistra Kantpana' Ličí
v nich pruběh bělohorskéhostŤetua staronrěstskyclr
poprav' Právě Wintrova podáni bitvy na BíléhoŤepouŽil Durych - rrepochybněv dŮvěŤeve
věcnou spolehlivost - ve svénrBloudění. PÍŠeo tom: ',UŽil jsem téŽe
melancholie běIoliorskéjako Winter, ale opět jsen ji traktoval opačnlm
zptisobem;u Wintra jest to nrelancholiepŤítonrná,
u ntne.retrospektivní;
nrístomelancholie poraŽenychmám melancholii vítěztt.,',.Tedy tak, Že
tam, kde Haratláp l(robelius prožívábezprostŤedněa na vlastní križi
pohanu porážky a zajeti, dává si vítězny FerdirrarrdII. (sice rra místě
samém,ale o celych tŤicetněsícti později) o události vyprávět' mimo jiné
takéod svéhozajatce,jedrrohoz velitelŮ potŤeného
stavovskéhovojska'
mladéhoprince z Anhaltu' ,,VašeLáska mriŽezajisténejlépenás poučiti,
kdo bojovatprotinánr..'konstatuje
J. C. M.I3Arrhaltpak. vyprávějeo sobě
a svén nrístě v bitvě, dává nahlédnout,jak nezodpovědrrěsi počfualo
vrchní velení stavovskélrovojska pŤiv..yběruvelitelťr.,,MŮj pluk byl bez
práce a já jsenr se pouze díval, abych se něčenrunaučil;nebyl jsenr arri
slušněustrojena stál jsem na silnici, poněvadŽnrě rrudilo sedětzbytečně
v sedle...laNezkušerr1i
princ později i Za točil,avšakvysledek byl (i pro něj
osobně)nepŤíjenrrry.
Sebeironickysám císaŤilykládá: ,,Zatínlse gerrerální
osoby VašehoVeličenstvaroáodly poslatmi párryplukovrríkyLa Croix a
HanušeKrištofaz LÓblu s náleŽiť..inr
pr vodenrdvorněna pŤivítanou
a naše
zdvoŤilostibyly zcela srdečné.
Pan La Croix byl pŤiniclr do snfti ubit a já

ll

byl stŤelerrdo prsou...lsPodobrréoptiky pak Duryclr uživá i pŤijinych
Iíčeních.
pŮ.
Aktualizace ironií,sanrostatnoustylistickoufigurottnretaforického
lexikální.
nejpatměji
napětírrr
v
rovině
Winter
dosahuje
Zikmtrnd
vodu,
Historisnry,jež na jedrrustranuprohlubujíautenticitujeho textr'i,trastraně
o druh!
druhé se promyšlenynrsťylistickym vyuŽitím jaksi rozrťrstají
l znanovy plárr.Terrtojev velmi pěkně analyzovalaJaroslavaJanáčková,
na jejíŽ sÍaťHtunor Zikmttnda Wintra a jeho ironie tu odkazuji'16U
Durycha pak irorrie plyrre z vědonrí naprostéhoodcizení tohoto světa
onomu' z pocitu zrazenosti a ^ráty dokonaléjednoty' Znovu a znovu
prožívákonflikt z vŮkolrríapatiek Božíjsoucnostia milosti. Jeho ironie tak
časempŤerustáaŽ ye vysměch všemu pozemskému . Zejménase obrací
proti mocn;Ínrtohoto světa ať světskym, ať duchovnínr.PŤiponterinejen
rivodní kapitolu Bloudění, kde se v časepoboŽrostí církevnípanstvo
pŤetahujeo konfiskáty, ZatímcobezvyznamnásluŽkaAnděIka se nrodlí.
V žánru historické prÓzy dí|aZiknrunda Wintra i Jaroslava Durycha
pokuavšakzcela sanostatnéa tínrdťrleŽitější
znamenajídva sice odlišrré,
vyuŽívá
aktualizaci.Wirrterk tonu Írčelu
sy o cílevědonroua dťrnryslrrější
činkri,vyvolanych podrobnoudeskripcívŠechatributŮdoby' mezi nimiž
postav,j eŽ ale silně prorrikádo roviny narace
zd raziiuji charakterizaciŤeči
autorské.Durych tento zpŮsob charakterizacepostav a dějúvyuŽívájako
nástroje,jímŽ prorriká do problenratikydějin s cílen vybudovat ironickj
protiklad, nebo tak jako Winter, proto, aby oŽivil naraci.

TamtéŽ.s. 13

T2 J. Durych:cenezeBloudění.
Ákord2' 1928/1930,
s. 293'
l 3 J. Durych:B]oudění,
I/ěÍšíl,aldštejnská
trilogie,R Že,CeskéBudějovice1969,s, 8l
I 4 TanÍéŽ'
s' 86.
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15 Tan-ftéž.
proze ninulého věku' Čs'splsovatel,Pralra 1985'
I t ) J. Janáčková:SÍoletoualejí.o české
s.272)77.
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R ]IiROSIRV DURVCH
ZIHMUNDTIJINTEB
2.
Vnímání, proŽívárría vyjaďovátrí reality prostŤedkybarokního či barokizujícíhotypu: ,,Skloněn byl obličejjejí, a krásrr1/'Jako květ
j abloriov!, jímŽpr ocházípaprsekSlunce...''
3.
VyuŽití historickéhopŤíběhujako paralely s dobovlnri událostnri, v tomto pŤípaděs decinrovánínrduchovenstvave Španělskuza občanské
války.
Nezapomenutelněsugestivníjsou obrazy,ježWirrter vytvoŤilv kap!
tolách Hora kletá a Dies irae ve drulréčástisvéhoLIistra Kantpalla. Liči
v nich pruběh bělohorskéhostŤetua staroměstskychpoprav' Právě Wintrova podáni bitvy na Bíléhoi.e pouŽil Durych - rrepochybněv dŮvěŤeve
věcnou spolehlivost - ve svénrBloudění, PÍšeo tonr: ,,UŽil jsem téŽe
melatrcholiebělohorskéjako Wirrter,ale opět jsem ji traktoval opačnym
zpŮsobem;u Wintra jest to ntelancholiepŤítomná.
u tltte.retrospektivní;
nrístomelancholie poraŽerr;ichnránr melancholii yitězŮ.,,,"Tedy tak, Že
tam, kde Haratláp Krrobelius prožívábezprostÍedněa na vlastní kúŽi
pohanu poráŽky a za1eti,dává si vitězny Ferdinand II. (sice na místě
samém,ale o celych tŤicetnrěsícŮpozději) o události vyprávět, nrimo jiné
takéod svéhozajatce,jedrrohoz velitelri potŤerrého
stavovskéhovojska,
nrladéhoprince z Arrhaltu' ,,VaŠeLáska mŮŽe zajisténejlépenás poučiti,
kdo bojovalproti nánt..'konstatujeJ' C. M.|] Anhalt pak. vyprávějeo sobě
jak nezodpovědrrěsi počínalo
a svénrmístě v bitvě, dává nalr]édnout,
vrchní velení stavovskéhovojska pŤivlběru velitel ' ,,MŮj pluk byl bez
práce a já jsenr Se pouze díval, abych se něčemunaučil;nebyl jserrr arri
slušněustrojena stáIjsenr tra silnici' poněvadŽnrě nudilo sedět zbytečně
v sedle...Ia
Nezkušenyprinc později i zaritočil,avšakvysledek byl (i pro něj
osobně)nepŤíjemn, SebeirorrickysiánrcísaŤivykládá: ,,Zatin se generální
osoby VašehoVeličenstvarozlrodly poslatnri pány plukovrríkyLa Croix a
HanušeKrištofaz LÓblu s rráleŽit m prŮvodenrdvorněna pŤivítatrou
a traše
zdvoŤilostibyly zcela srdečrré.
Pan La Croix byl pŤinich do smfti ubit a já

byl stŤelerrdo prsou...l5Podobnéoptiky pak Durych uŽívá i pŤijinlch
líčeních'
pťrAktualizace ironií,samostatnoustylistickoufi gtrrounretaforického
v rovině lexikální.
vodu' dosahujeZiknrund Winter nejpatrnějirrapětírrr
jeho textú,trastraně
Historismy,jež na jednu stranuprohlubtrjíauterrticitu
druhé se promyšIenymsfylisticklm vyuŽitím jaksi rozrustajío druh;/
l znanrovyplárr.Tentoj ev velmi pěkně analyzovalaJaroslavaJanáčková'
na jejíŽ stai Htnnor Zikmttnda Wirttra a jeho ironie tu odkazuji.l6 U
Durycha pak ironie plyne z vědonrí naprostélroodcizerrítohoto světa
onomu' z pocitu zrazenosti a zÍráty dokonaléjednoty. Zno'u.tia Znovu
apatiek Božíjsoucnostia nrilosti.Jeho irorrietak
proŽívákorrfliktz vťrkolní
časempŤerustáaŽ ye vlsměch všemu pozemskému ' Zejménase obracÍ
jelr
PŤipomeĎnre
proti mocnynr tohoto světa ať světskym, ať duclrovrrÍrn.
panstvo
rivodní kapitolu Bloudění, kde se v časepoboŽrrostícírkevní
pŤetahujeo konfiskáty, Zatínco bezvyznanná sluŽka Andělka se rrrodlí.
V žánruhistoricképrÓzy díla Zikmunda Wintra i Jaroslava Durycha
pokua tínrdŮleŽitější
znamenajídva sice odlišné'avšakzcela satrrostatné
aktualizaci' Winter k tonru ÚrčeluvyLrŽívá
sy o cílevědonroua dŮnryslrrějŠí
lčhkŮ, vyvolan)ich podrobnoudeskripcÍvšechatributŮdoby, mezi nimiŽ
postav,jeŽ ale silrrěprorrikádo roviny narace
zdŮrazriujicharakterizaciŤeči
autorské.Durych terrtozpŮsob charakterizacepostav a děj vyuŽívájako
nástroje,jímŽ proriiká do problenratikydějin s cílenrvybudovat ironick!
protiklad, nebo tak jako Winter, proto, aby oŽivil naraci'

11 Tamtéž,
s' 13'
12 J. Durych:GenezeBloudění,'
s' 293.
Akord2' I928l1930,
I 3 J. Durych: Bloudění. rěfiívdldšlejnskátrilogie, R Že' ČeskéBudějot'ice l969' s' 81'
t 4 TarntéŽ.s. 86.
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1 5 TanrtéŽ'
spisovatel,Praha 1985
o česképro:eminuléltovéku,es'
1 6 J. Janáčková:Stoletottate1í.
s.272)77.
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