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v historickÓm romc)nu

Když Jaroslav Durych roku 1929 vydal svou ,,větší valdštejnskou
trilogii.. Bloudění, takŤka veškerá soudobá literární kritika byla i pŤes dílčí
vyhrady zajedno, že jde o dílo zlomové, ohlašující pŤíchod novych tvár-
nlch i jazykov'-ich kvalit v Žánru historické prÓzy ' Kvality staré a pŤekona-
né jí pŤedstavovala tehdy literární tradice realistícká se svymi reprezen-
tanty Zikmundem Wintrem a Aloisem Jiráskem. Básnic[.f plán Durychťrv
se stavěljak proti široce zaloŽenénru plastickému zprisobu dějinné evokace
druhého (svou vizionáŤsky proŽívanou odpudivostí pozemské existence),
tak proti archaizujícímu detailismu prvního kondenzací děje (eho efektiv-
ní metaforizací). Další podstatn1i projev autorské disparity mezi Wintrem a
Durychem je v lokalizaci děj . Zatímco lyprávění Wintrovo je teritoriálně
koncentrované, vnitirrí dynamika vyprávění Durychova j e konstituována
drislednou ízemri diverzifikací a exteritorialismem. A ovšem stojí tu proti
sobě pojímání dějinného procesujako kategorie suverénně Světské a dějin
jako kontinuálního naplřování jistoty Božího plánu. Pavel Fraenkl, po
mém soudu vedle F. X. Šaldy a Pavla Eisnera autor jedné z nejlepších
dobov ch recenzíBloudění, charakterizoval tento vzájemny poměr slovy:

,,Klidny Jirásek i pŤesn;Í Winter, oba nacházejí v historii projev
pozernskych vlivŮ a sil; dějinn! jev je jim vyslednicí hnutí hromadnfch,
zapálenych ideou náboženskou, neb ctností individuální, prokazující zde
svou moc osobností' Základ Durychriv jest však zceIa jiny: vycházeje
z metafyzíckého dualismu katolicity, z porušenosti lidské pŤirozenosti a
potŤeby aktu spasení i milosti, dospívá právě v pronrítnutí dějirrném k od-
lišné kompozici' k změněné motivaci charakteru svych postav, k jinému
pojetí stylovému, k odrŮzněně zachycenému vztahu mezi dobovou kolek-
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tivitou a t..ičícími se z ní osudy jednotlivcú...' V zájmu informační riplnosti
je na tomto místě tŤeba pŤičinit jeŠtě jednrr poznámku: qÍtky směi.ovaly
téntěŤ vylučně proti Jiráskovi, respektive proti zjevnym snahám o jeho
institucionalizaci. Winter naopak - napŤíklad svym Ťešením archaizace
Ťeči - byl vnímán spÍše jako pŤeclchŮdce sťylotvorného ťrsilí a vyrazového
pojetí Durychova.

Vnější obraz Zkmvrda Wintra a Jaroslava Durycha nenabízí toho
mnoho k srovnávání: jiná generační pŤíslušnost, jin! společensk privod,
profesionální dráha i tv rčí k ivka. V čase, kdy Wirrter otiskoval ye Zvonu
svého slavného Mistt"a Kampana, novopečen rrredik Durych navazoval
svá první unrěIecká pŤátelstvi a v Bitnarovych Meditacíc prezentoval své
prvé básnické pŤeklady. Je-li někde něco společného, je nutno hledat to
jinde.

TěŽiště beletristické části Winterova díla spočívá v originální aplikaci
poznatkri načerpan1ich intenzivním pramennym studiem historie pŤede-
vším 16. století. Registrujeme i časové pŤesahy, avšak ty jsou ve vztahu
k celkové rozloze díla zanedbatelné. Dílo Dutychovo, rovněŽ velmi roz.
sáhlé, avšak v porovnání s Wintrovym tvámě mnohem pestŤejší, pokud
čerpá z historie, soustŤedí se na dvě pro život Ťímskokatolické Evropy
klíčové epochy: 10. století s christianizací Cech na.pozadí clunyjsklch
reforem, a na Čechy, Evropu a církev potridentskou., MŮžerne pozitivně
konstatovat trojí setkání na tématech: vpádu Pasovsk.j'ch, BíIé hory a
červnové exekuce na Staroměstském rynku v roce l621'

Tématu dle chronologického poŤádku prvnímu, vpádu pasovskych oz-
brojencťr arcikníŽete Leopolda' věnoval Zikmund Winter vedle několika
aluzi (napŤíkladv Rozině sebranci).též jeden ze sl"-ich pražsfuich obrázkú,
dvojmedailon ek NepŤátelslE vpád., ,,Y tomto čIánku,.. píše na rjvod autor,
,,seznámí se čtoucí s dvěnra muŽi, jichŽ jména a čin se nám podaŤilo
z archivních skladri na světlo lyváŽiti:jeden z těch mužŮ Prahu za pŮl kopy

2

P. Fraenkl: Jaroslav Durych a česk1i roman historick!. Ro:prny Aventina 5,
l'929 l 1930. č. 33 - s. 423.

Zárněrně nehovoŤím o hagiografickém Světle ye tmách, v něnrŽ se autor obrací do
století 13. a rodové kronice Kouzelny kočár. obč tyto prťlzy se svytn obsahenr a formou
definují mimo rámec tohoto piíspěvku.

Z. winter: Pražské obrá:lql. Íada 3, Zikrnunda Wintra sebrané spisy z beletrie a
z kul tumích studií.  sv.  l0.  J .  otto '  Praha'  b '  d. .  s '  53_65.
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Když Jaroslav Durych roku 1929 vydal svou ,,většÍ valdštejnskou
trilogii.. Bloudění, takŤka veŠkerá soudobá literární kritika byla i pŤes dílčí
vyhrady zajedno, Že jde o dílo zlomové, ohlašující pŤíchod nov;ich tvár-
nlch i jazykol".ich kvalit v Žánru historické prÓzy. Kvality staré a pŤekona-
né jí pŤedstavovala tehdy literámí tradice realistická se svynri reprezel]-
tanty Zikmundem Wintrem a Aloisem Jiráskem. Básnic(,í plán Durychťrv
se stavě1jak proti široce založenénu plastickému zptisobu dějinné evokace
druhého (svou vizionáŤsky proŽívanou odpudivostí pozemské existence),
tak proti archaizujícímu detailismu prvního kondenzací děje (eho efektiv-
ní metaforizací). DaIší podstatny projev autorské disparity mezi Wintrem a
Durychem je v lokalizaci dějri. Zatímco lyprávění Wintrovo je teritoriá]ně
koncentrovarré' vnitŤní dynamika vyprávění Durychova j e konstituována
dŮslednou zemní diverzif,rkací a exteritorialismem. A ovšem stojí tu proti
sobě pojímání dějinného procesujako kategorie suverénně světské a dějin
jako kontinuálního naplřování jistoty BoŽího plánu. Pavel Fraenkl' po
mém soudu vedle F. X. Šaldy a Pavla Eisrrera autor jedné z nejlepších
dobovlch recenzí Bloudění, charakterizoval tento vzájemny poměr slovy:
,,Klidny Jirásek i pŤesn! Wirrter, oba nacházejí v historii projev
pozemsk ch vlivri a sil; dějínny jev je jim vyslednicí hnutí hromadn ch,
zapáIenych ideou náboženskou' neb ctností individuální, prokazující zde
Svou moc osobností. Základ Durychťrv jest však zcela jiny: vycházeje
z metafyzického dualismu katolicity' z porušenosti lidské pŤirozenosti a
potŤeby aktu spasení i milosti, dospívá právě v pronrítnutí dějinném k od-
Iišné kompozici, k změněné nrotivaci charakterŮ svych postav, k jinému
pojetí stylovému, k odrŮzněně zaclrycenému vztahu mezi dobovou kolek-
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tivitouat čícínrisezníosudyjednotlivcŮ...lVzájmrrinformačnír|iplnosti
je na tomto místě tŤeba pŤičinit ještě jednu pozrrámku: l"-/tky směŤovaly
ténrěŤ vllučně proti Jiráskovi' respektive proti zjevnlm snahám o jeho
institucionalizaci. Winter naopak - napŤíklad sv;Ínr Ťešenínr archaizace
Ťeči - byl vnímán spíše jako pŤedchŮdce sfylotvorného usilí a vyrazového
pojetí Durychova'

Vnější obraz Zkmunda Wirrtra a Jaroslava Durycha nenabízí toho
mnoho k srovnávání: jiná generační pŤíslušnost, jin;y společensk pťrvod'
profesionální dráha i tvŮrčÍ k-Ťivka. V čase, kdy Winter otiskoval ve Zvorut
svého slavného Mistra Kanpalla, novopečeny medik Durych navazoval
svá první unrělecká pŤátelství a v Bitnarovych Meditacíclr prezetltoval své
prvé básnické pŤeklady. Je-li někde něco společtrého, je nutno hledat to
jinde.

TěŽiště beletristické části Winterova díla spočívá v originální aplikaci
pozrratkri načerpan;ich intenzivním pramennym studiem historie pŤede.
vŠím 16' století. Registrujeme i časové pŤesahy, avšak ty jsou ve vztahu
k celkové rozloze díla zanedbatelné' Dílo Durychovo, rovněž velmi roz-
sáhlé, avšak v porovnání s Wintrovym tvánrě mnohem pestŤejší' pokud
čelpá z historie, soustŤedí se rra dvě pro život Íímskokatolické Evropy
klíčové epochy: l0. století s cluistianizací Cech na.pozadí clunyjsk;ích
reforem. a na Cechy. Evropu a církev potridentskou.. MŮŽerrre pozitivně
konstatovat trojí setkání na tématech: vpádu Pasovskych, BíIé hory a
červnové exekuce na Staroměstském rynku v roce ]621.

Ténratu dle chronologického poŤádku prvnímu, vpádu pasovskych oz-
brojencú arciknížete Leopolda, věnoval Zikmund Winter vedle několika
aluzí (napŤíkladv Rozině sebranci)^Íéž jeden ze sr,".ich praŽskych obrázkti'
dvojmedailon ek NepŤátelslci; vpád'' ,,Y tomto článkrr,.. píše na rivod autor,
,,seznámí se čtoucí s dvěnra muži, jichŽ jména a čin se nám podaŤilo
z archir'ních skladťr na světlo lyváŽiti; j eden z těch muŽŮ Prahu za pŮl kopy

P. Fraenkl: Jaroslav Durych a česk! rotnán historick ' Ro:pravy Áventina 5,
1929/1930, č' 33, s.  423.

Záměrně nehovoŤím o hagiografickétn Světle ye tm clt, v němŽ se autor obrací do
století 13 ' a rodové krotrice Kouzelnjl kočár ' obě tyto pr zy se svyrn obsahern a formou
definují mimo rátrrec tohoto pÍíspěr,ku'

Z. Winter: Pražské obrázlq, Ťada 3, Zikrnunda Wintra sebrané spisy z beletrie a
z kul turních studií '  sv '  10. J '  otto.  Praha. b '  d. .  s .  53*65'
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peněZ prodal, druhy ji rychlym odhodlánínr zachránil...a Dva klíčové mo-
nrenty konkrétní historické události jsou podárry vcelku nedramaticky a
s ironicklm nadhledem, a to i pŤes od počátku zjevné rozvržení synrpatií
užitím dobové charakteristiky Pasovsklch jď<oŽto ,,sběŤe pasovské l.'.l ,
nad jejínriŽ hovadsk nri skutky kanrení nrohlo splakati...5

Vysloveně anekdotickáje druhá část obrázku' která obsahuje zprávu o
tonr, jak bylo zachráněno pŤed pasovsk1inri lupiči Staré a Nové Město.
Z|atotepec Šuster' velitel brány u nostu pŤes Vltavu, stihl totiž náhodou
spustit nrŤíž. Dramatická událost pak je vylíčena Wirrtrenr takto: ,,Ta mŤíŽ,
kterou v bec zvali nehbityinr jazyken německ1im ,šucgattr., spouštěla se
po Ťetěze, a to, prosím, pozor! z téže prostŤednÍ pŮdy' ve kteréž byli
nrušket1iŤi se svynr rotmistrem Šusteren. A hejtnlen Šuster v svrchovan1i
čas - nevěda to a nevida kladky - pošle dolťr zánrečníka Jana Štula, a ,aby
se optal, kde se dá spouštěti dolri ten šucgattr.. -Zánečnk běŽí dol po
šnekov1ich schodech div hlavu nesrazí, dole popadne u celnice jakéhosi
starce' Ťíkali nru Václav, a když se ho s chvatem optá, kde se spouští ,ten
šucgattr., odpoví staryÍ Václav: ,Ijdi nahoru zase' spouští se v prostŤedrrínr
štoku!...6 Mámzato, že groteskrrí pointa obrázku je paktéžznanenitym
autenticlginr dokunrentenr z dějin české bratrnosti.

SoustŤedí-li se Zikmund Winter na podvodn1i prťrrrik Pasovskych na
pražskou Malou Stratru a posléze na vojerrsky nestandardní zastavení jejich
utoku na prav1i vltavsk! bŤeh, zajÍmá Jaroslava Durycha jen jeden z dŮ-
sledkrj nešťastrré události: rabování cluánrú, j eŽ dostoupilo vrcholu plenenr
kostela Parury Marie Sněžné a ve frarrtiškánskénr klášteŤe na Novém Městě
pražskénr' kde pŤi pronásledování rozpt lenjzch pasovsk ch žoldnéŤŮ roz-
běsněn! dav zavraždi| všech čtrnáct pŤítonrrr;/'clr z celkového počťu sedm-
nácti pŤíslušníkŮ korrvenfu .

Hlavním tématenr Masopusttt, právě tak jako Blouděni jež mu pŤed-
cházelo a o němŽ ještě bude Ťeč, je pout'za naplněním milostného štěstí
podle plánu Proďete]nosti. Narace je vedena ve dvou lirriích, jeŽ se v kom-
pozici spolu vzájenrně prolínají: jednou jsou soukromé citové zmatky
čtveŤice hrdinri, dvou Žen a dvou muŽri, druhou pak neodbytné dotírání
okolních událostí' jež na sebe vzaly tentokrát podobu protikatolické bouŤe,

Tanttéž, s' 55'

TanrtéŽ'

TanttéŽ' s. 65.
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zvednuté z bahen konfesiorrální nesnáŠenlivosti a xenofobie'7 Vskutku
pramálo záleŽí Šimorru Vlkovi na tom, ,jak s žoldrréŤi sv]jimi chce stráviti
masopust císaŤ v bratr a chce-li snad krajky své biskupské ruky zmáčeti
v mjsách. k ninrŽ sedají právě stavové čeŠti!'.8

Nej Žeji se téma vpádu Pasovsk1ich sr..iká s ténratem milerreck ch párťr
v motivu sřatku Judity se Šimonent Vlkenr, Těsrrě pŤed atakenr kostela
Panny Marie Sněžné Juditirra sestra se strycem Baruchem pŤipíjejí na
nevěstino zdrayÍ: ',Červené bylo to víno jako krev zneuctěná' A vonělo
sladce to víno a královská hvězda se zaskvěIa v trěnt'..9 NenÍ jednoznačné,
zda tito dva pŤipíjejí sobě navzájenr, či Jr"rditě a Šimonovi; pŤípitek však
mriže právě tak pŤedmanrenávat i kvapem se blížící nrystickou svatbu duše
s jejím nebesk 'm Žerrichenr. ,,,Pontine víno., pronrluvil zádunrčivě, jako
by poznával tíŽi toho vína, ,i bláznovství masopustní. Ať nikdv však
nepomirre spanilost nevěstina'...l0 Ke svatbě patiÍ santosebou i hosté a
hostina. Sv aÍ e b n í h o s t é je také název j edné ze čtyŤ kapitol, j imiŽ se autor na
čtenáŤi dopouští záměrlé mystifikace' Lidé se sbíhají' hlLrčí, nad hlavarni
jim vlají korouhve.'. Svatba n že začit' JenŽe ono zdánlivé vychystávárrí
hostiny, které čtenáŤ očekává, náhle ustupuje a pŤed jeho zraky se zaěíná
měnit v obraz odporného vraŽděni. Míjí se tak snrysl očekávaného s reál-
n;im, aby si čtenáŤ uvědomil, jak nralicherné' snrěšné a nedokonalé jsotr
jeho soudy ve vztahu k věčnosti.

Za ne1 di|ežitěj š í aktualizační prvkry M a s o pu s t tt p oklád ám :
1. Úsilí o vytvoŤení specifického rytmu prozaického textu, irrspi-

rovaného patosen biblické češtiny a obŤadrrí latiny. V syntaxi se to proje-
vuje pŤedevšín postponoÝáním adjektiv, pohybenr subjektri a atributťt ve
snrěru ke konci větn ch celk a vribec pŤenrist'ovárrím větrrych členŮ podle
vlastního specifického syntaktického a fonetického plánu.

Část soudobé kritiky' jnlenor'itě Václar' Čern;i' právě pro tyto postupy zpochybiior'al
Žánrové vymezeni Masopustu 1akožto historického románu a definovaljej jako psycho-
logickou novelu.  Srov '  V '  Čern1i:  Tvorba a osobnost l ,odeon, Praha 1992'  s '  615 n '

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

TanrtéŽ' s.  13l .

Tanitéž.
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peněZ prodal, druhy ji rychlym odhodlánínr zachránil...a Dva klíčové mo-
nrenty konkrétní historické události jsou podárry vcelku nedramaticky a
s ironicklm nadhledem, a to i pŤes od počátku zjevné rozvržení synrpatií
užitím dobové charakteristiky Pasovsklch jď<oŽto ,,sběŤe pasovské l.'.l ,
nad jejínriŽ hovadsk nri skutky kanrení nrohlo splakati...5

Vysloveně anekdotickáje druhá část obrázku' která obsahuje zprávu o
tonr, jak bylo zachráněno pŤed pasovsk1inri lupiči Staré a Nové Město.
Z|atotepec Šuster' velitel brány u nostu pŤes Vltavu, stihl totiž náhodou
spustit nrŤíž. Dramatická událost pak je vylíčena Wirrtrenr takto: ,,Ta mŤíŽ,
kterou v bec zvali nehbityinr jazyken německ1im ,šucgattr., spouštěla se
po Ťetěze, a to, prosím, pozor! z téže prostŤednÍ pŮdy' ve kteréž byli
nrušket1iŤi se svynr rotmistrem Šusteren. A hejtnlen Šuster v svrchovan1i
čas - nevěda to a nevida kladky - pošle dolťr zánrečníka Jana Štula, a ,aby
se optal, kde se dá spouštěti dolri ten šucgattr.. -Zánečnk běŽí dol po
šnekov1ich schodech div hlavu nesrazí, dole popadne u celnice jakéhosi
starce' Ťíkali nru Václav, a když se ho s chvatem optá, kde se spouští ,ten
šucgattr., odpoví staryÍ Václav: ,Ijdi nahoru zase' spouští se v prostŤedrrínr
štoku!...6 Mámzato, že groteskrrí pointa obrázku je paktéžznanenitym
autenticlginr dokunrentenr z dějin české bratrnosti.

SoustŤedí-li se Zikmund Winter na podvodn1i prťrrrik Pasovskych na
pražskou Malou Stratru a posléze na vojerrsky nestandardní zastavení jejich
utoku na prav1i vltavsk! bŤeh, zajÍmá Jaroslava Durycha jen jeden z dŮ-
sledkrj nešťastrré události: rabování cluánrú, j eŽ dostoupilo vrcholu plenenr
kostela Parury Marie Sněžné a ve frarrtiškánskénr klášteŤe na Novém Městě
pražskénr' kde pŤi pronásledování rozpt lenjzch pasovsk ch žoldnéŤŮ roz-
běsněn! dav zavraždi| všech čtrnáct pŤítonrrr;/'clr z celkového počťu sedm-
nácti pŤíslušníkŮ korrvenfu .

Hlavním tématenr Masopusttt, právě tak jako Blouděni jež mu pŤed-
cházelo a o němŽ ještě bude Ťeč, je pout'za naplněním milostného štěstí
podle plánu Proďete]nosti. Narace je vedena ve dvou lirriích, jeŽ se v kom-
pozici spolu vzájenrně prolínají: jednou jsou soukromé citové zmatky
čtveŤice hrdinri, dvou Žen a dvou muŽri, druhou pak neodbytné dotírání
okolních událostí' jež na sebe vzaly tentokrát podobu protikatolické bouŤe,
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zvednuté z bahen konfesiorrální nesnáŠenlivosti a xenofobie'7 Vskutku
pramálo záleŽí Šimorru Vlkovi na tom, ,jak s žoldrréŤi sv]jimi chce stráviti
masopust císaŤ v bratr a chce-li snad krajky své biskupské ruky zmáčeti
v mjsách. k ninrŽ sedají právě stavové čeŠti!'.8

Nej Žeji se téma vpádu Pasovsk1ich sr..iká s ténratem milerreck ch párťr
v motivu sřatku Judity se Šimonent Vlkenr, Těsrrě pŤed atakenr kostela
Panny Marie Sněžné Juditirra sestra se strycem Baruchem pŤipíjejí na
nevěstino zdrayÍ: ',Červené bylo to víno jako krev zneuctěná' A vonělo
sladce to víno a královská hvězda se zaskvěIa v trěnt'..9 NenÍ jednoznačné,
zda tito dva pŤipíjejí sobě navzájenr, či Jr"rditě a Šimonovi; pŤípitek však
mriže právě tak pŤedmanrenávat i kvapem se blížící nrystickou svatbu duše
s jejím nebesk 'm Žerrichenr. ,,,Pontine víno., pronrluvil zádunrčivě, jako
by poznával tíŽi toho vína, ,i bláznovství masopustní. Ať nikdv však
nepomirre spanilost nevěstina'...l0 Ke svatbě patiÍ santosebou i hosté a
hostina. Sv aÍ e b n í h o s t é je také název j edné ze čtyŤ kapitol, j imiŽ se autor na
čtenáŤi dopouští záměrlé mystifikace' Lidé se sbíhají' hlLrčí, nad hlavarni
jim vlají korouhve.'. Svatba n že začit' JenŽe ono zdánlivé vychystávárrí
hostiny, které čtenáŤ očekává, náhle ustupuje a pŤed jeho zraky se zaěíná
měnit v obraz odporného vraŽděni. Míjí se tak snrysl očekávaného s reál-
n;im, aby si čtenáŤ uvědomil, jak nralicherné' snrěšné a nedokonalé jsotr
jeho soudy ve vztahu k věčnosti.

Za ne1 di|ežitěj š í aktualizační prvkry M a s o pu s t tt p oklád ám :
1. Úsilí o vytvoŤení specifického rytmu prozaického textu, irrspi-

rovaného patosen biblické češtiny a obŤadrrí latiny. V syntaxi se to proje-
vuje pŤedevšín postponoÝáním adjektiv, pohybenr subjektri a atributťt ve
snrěru ke konci větn ch celk a vribec pŤenrist'ovárrím větrrych členŮ podle
vlastního specifického syntaktického a fonetického plánu.

Část soudobé kritiky' jnlenor'itě Václar' Čern;i' právě pro tyto postupy zpochybiior'al
Žánrové vymezeni Masopustu 1akožto historického románu a definovaljej jako psycho-
logickou novelu.  Srov '  V '  Čern1i:  Tvorba a osobnost l ,odeon, Praha 1992'  s '  615 n '

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

TanrtéŽ' s.  13l .
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2' Vnímání, proŽívárrí a vyjaďovárrí reality prostŤedky barokní-
ho či barokizujícího typu: ,,Skloněn byl obličej její, a krásn;Í. Jako květ
jabIoriov . jínrŽ procházÍ paprsek slultce..'|]

3. VyuŽití historického pŤíběhu jako paralely s dobovynri událos-
tmi, v tonto pŤípadě s decimováním duchovenstva ve Šparrělsku za ob-
čanské války.

Nezapomenutelně sugestivní jsou obrazy,jež Wirrter vytvoŤil v kapi-
toIách Hora kleta a Dies irae ve druhé části svélro LÍistra Kantpana' Ličí
v nich pruběh bělohorského stŤetu a staronrěstskyclr poprav' Právě Wintro-
va podáni bitvy na Bílé hoŤe pouŽil Durych - rrepochybně v dŮvěŤe ve
věcnou spolehlivost - ve svénr Bloudění. PÍŠe o tom: ',UŽil jsem téŽe
melancholie běIoliorské jako Winter, ale opět jsen ji traktoval opačnlm
zptisobem; u Wintra jest to nrelancholie pŤítonrná, u ntne.retrospektivní;
nrísto melancholie poraŽenych mám melancholii vítěztt.,',. Tedy tak, Že
tam, kde Haratláp l(robelius prožívá bezprostŤedně a na vlastní križi
pohanu porážky a zajeti, dává si vítězny Ferdirrarrd II. (sice rra místě
samém, ale o celych tŤicet něsícti později) o události vyprávět' mimo jiné
také od svého zajatce, jedrroho z velitelŮ potŤeného stavovského vojska'
mladého prince z Anhaltu' ,,Vaše Láska mriŽe zajisté nejlépe nás poučiti,
kdo bojovatproti nánr..'konstatuje J. C. M.I3 Arrhalt pak. vyprávěje o sobě
a svén nrístě v bitvě, dává nahlédnout, jak nezodpovědrrě si počfualo
vrchní velení stavovskélro vojska pŤi v..yběru velitelťr. ,,MŮj pluk byl bez
práce a já jsenr se pouze díval, abych se něčenru naučil; nebyl jsenr arri
slušně ustrojen a stál jsem na silnici, poněvadŽ nrě rrudilo sedět zbytečně
v sedle...la Nezkušerr1i princ později i Za točil, avšak vysledek byl (i pro něj
osobně) nepŤíjenrrry. Sebeironicky sám císaŤi lykládá: ,,Zatínl se gerrerální
osoby Vašeho Veličenstva roáodly poslat mi párry plukovrríky La Croix a
Hanuše Krištofa z LÓblu s náleŽiť..inr pr vodenr dvorně na pŤivítanou a naše
zdvoŤilosti byly zcela srdečné. Pan La Croix byl pŤi niclr do snfti ubit a já

l l TamtéŽ. s. 13

J. Durych: ceneze Bloudění. Ákord 2' 1928/1930, s. 293 '

J. Durych: B]oudění, I/ěÍšíl,aldštejnská trilogie, R Že, Ceské Budějovice 1969, s, 8l

TanÍéŽ' s' 86.
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byl stŤelerr do prsou...ls Podobrré optiky pak Duryclr uživá i pŤi jinych

Iíčeních.
Aktualizace ironií, sanrostatnou stylistickou figurott nretaforického pŮ.

vodu, dosahuje Zikmtrnd Winter nejpatměji napětírrr v rovině lexikální.
Historisnry, jež na jedrru stranu prohlubují autenticitu jeho textr'i, tra straně
druhé se promyšlenynr sťylistickym vyuŽitím jaksi rozrťrstají o druh!
l znanovy plárr. Terrto jev velmi pěkně analyzovala Jaroslava Janáčková,
na jejíŽ sÍať Htunor Zikmttnda Wintra a jeho ironie tu odkazuji'16 U
Durycha pak irorrie plyrre z vědonrí naprostého odcizení tohoto světa
onomu' z pocitu zrazenosti a ^ráty dokonalé jednoty' Znovu a znovu
prožívá konflikt z vŮkolrrí apatie k Boží jsoucnosti a milosti. Jeho ironie tak
časem pŤerustá aŽ ye vysměch všemu pozemskému . Zejména se obrací
proti mocn;Ínr tohoto světa ať světskym, ať duchovnínr. PŤiponterine jen

rivodní kapitolu Bloudění, kde se v čase poboŽrostí církevní panstvo
pŤetahuje o konfiskáty, Zatímco bezvyznamná sluŽka AnděIka se nrodlí.

V žánru historické prÓzy dí|a Ziknrunda Wintra i Jaroslava Durycha
znamenají dva sice odlišrré, avšak zcela sanostatné a tínr dťrleŽitější poku-
sy o cílevědonrou a dťrnryslrrější aktualizaci. Wirrter k tonu Írčelu vyuŽívá
činkri, vyvolanych podrobnou deskripcí vŠech atributŮ doby' mezi nimiž

zd raziiuj i charakterizaci Ťeči postav, j eŽ ale silně prorriká do roviny narace
autorské. Durych tento zpŮsob charakterizace postav a dějú vyuŽívá jako

nástroje, jímŽ prorriká do problenratiky dějin s cílen vybudovat ironickj
protiklad, nebo tak jako Winter, proto, aby oŽivil naraci.

Tan-ftéž.

J. Janáčková: SÍoletou alejí. o české proze ninulého věku' Čs' splsovatel, Pralra 1985'

s . 272 )77 .
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2. Vnímání, proŽívárrí a vyjaďovátrí reality prostŤedky barokní-
ho či barokizujícího typu: ,,Skloněn byl obličej její, a krásrr1/' Jako květ
j abloriov!, jímŽ pr ochází paprsek Slunce...''

3. VyuŽití historického pŤíběhu jako paralely s dobovlnri událos-
tnri, v tomto pŤípadě s decinrovánínr duchovenstva ve Španělsku za ob-
čanské války.

Nezapomenutelně sugestivní jsou obrazy,jež Wirrter vytvoŤil v kap!
tolách Hora kletá a Dies irae ve drulré části svého LIistra Kantpalla. Liči
v nich pruběh bělohorského stŤetu a staroměstskych poprav' Právě Wintro-
va podáni bitvy na Bílé hoi.e pouŽil Durych - rrepochybně v dŮvěŤe ve
věcnou spolehlivost - ve svénr Bloudění, PÍše o tonr: ,,UŽil jsem téŽe
melatrcholie bělohorské jako Wirrter, ale opět jsem ji traktoval opačnym
zpŮsobem; u Wintra jest to ntelancholie pŤítomná. u tltte.retrospektivní;
nrísto melancholie poraŽerr;ich nránr melancholii yitězŮ.,,," Tedy tak, Že
tam, kde Haratláp Krrobelius prožívá bezprostÍedně a na vlastní kúŽi
pohanu poráŽky a za1eti, dává si vitězny Ferdinand II. (sice na místě
samém, ale o celych tŤicet nrěsícŮ později) o události vyprávět, nrimo jiné
také od svého zajatce, jedrroho z velitelri potŤerrého stavovského vojska,
nrladého prince z Arrhaltu' ,,VaŠe Láska mŮŽe zajisté nejlépe nás poučiti,
kdo bojoval proti nánt.. ' konstatuje J' C. M.|] Anhalt pak. vyprávěje o sobě
a svénr místě v bitvě, dává nalr]édnout, jak nezodpovědrrě si počínalo
vrchní velení stavovského vojska pŤi vlběru velitel ' ,,MŮj pluk byl bez
práce a já jsenr Se pouze díval, abych se něčemu naučil; nebyl jserrr arri
slušně ustrojen a stáI jsenr tra silnici' poněvadŽ nrě nudilo sedět zbytečně
v sedle...Ia Nezkušeny princ později i zaritočil, avšak vysledek byl (i pro něj
osobně) nepŤíjemn , Sebeirorricky siánr císaŤi vykládá: ,,Zatin se generální
osoby Vašeho Veličenstva rozlrodly poslat nri pány plukovrríky La Croix a
Hanuše Krištofa z LÓblu s rráleŽit m prŮvodenr dvorně na pŤivítatrou a traše
zdvoŤilosti byly zcela srdečrré. Pan La Croix byl pŤi nich do smfti ubit a já

11 Tamtéž, s' 13'

12 J. Durych: Geneze Bloudění,' Akord2' I928l1930, s' 293.

J. Durych: Bloudění. rěfiívdldšlejnská trilogie, R Že' České Budějot'ice l969' s' 81'

TarntéŽ. s. 86.

I 3

t 4

ZIHMUND TIJINTEB R ]IiROSIRV DURVCH

byl stŤelerr do prsou...l5 Podobné optiky pak Durych uŽívá i pŤi jinlch

líčeních'

Aktualizace ironií, samostatnou stylistickou fi gtrrou nretaforického pťr-
vodu' dosahuje Ziknrund Winter nejpatrněji rrapětírrr v rovině lexikální.
Historismy, jež na jednu stranu prohlubtrjí auterrticitu jeho textú, tra straně
druhé se promyšIenym sfylisticklm vyuŽitím jaksi rozrustají o druh;/
l znanrovy plárr. Tento j ev velmi pěkně analyzovala Jaroslava Janáčková'
na jejíŽ stai Htnnor Zikmttnda Wirttra a jeho ironie tu odkazuji.l6 U
Durycha pak ironie plyne z vědonrí naprostélro odcizerrí tohoto světa
onomu' z pocitu zrazenosti a zÍráty dokonalé jednoty. Zno'u.ti a Znovu
proŽívákorrflikt z vťrkolní apatie k Boží jsoucnosti a nrilosti. Jeho irorrie tak
časem pŤerustá aŽ ye vlsměch všemu pozemskému ' Zejména se obracÍ
proti mocnynr tohoto světa ať světskym, ať duclrovrrÍrn. PŤipomeĎnre jelr

rivodní kapitolu Bloudění, kde se v čase poboŽrrostí církevní panstvo
pŤetahuje o konfiskáty, Zatínco bezvyznanná sluŽka Andělka se rrrodlí.

V žánru historické prÓzy díla Zikmunda Wintra i Jaroslava Durycha
znamenají dva sice odlišné' avšak zcela satrrostatné a tínr dŮleŽitější poku-
sy o cílevědonrou a dŮnryslrrějŠí aktualizaci' Winter k tonru Úrčelu vyLrŽívá
lčhkŮ, vyvolan)ich podrobnou deskripcÍ všech atributŮ doby, mezi nimiŽ
zdŮrazriuji charakterizaci Ťeči postav, jeŽ ale silrrě prorriká do roviny narace
autorské. Durych terrto zpŮsob charakterizace postav a děj vyuŽívá jako

nástroje, jímŽ proriiká do problenratiky dějin s cílenr vybudovat ironick!
protiklad, nebo tak jako Winter, proto, aby oŽivil naraci'

TanrtéŽ'

J. Janáčková: Stoletottate1í. o česképro:eminuléltovéku,es' spisovatel, Praha 1985

s .272 )77 .
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