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Anotace
Rigorózní práce se zabývá rozborem historických próz Jaroslava Durycha. Popisuje
zásadní principy determinující Durychův přístup k žánru a charakterizuje jejich
vývojovou iniciativu podílející se na změně podoby historického románu. Ve prospěch
tohoto konceptu se pokouší argumentovat analýzou historické beletrie Františka Křeliny
a Karla Schulze. Cílem práce je pokus definovat neobarokní historický román jakožto
specifický fenomén v systému české historické narace a upozornit na zásadní vliv
Jaroslava Durycha na jeho utváření.

Annotation
This dissertation parses the historical prose of Jaroslav Durych. It describes fundamental
principles which determined Durych’s approach to the genre and characterizes their
evolutionary initiative which participated in the shape change of the historical novel. By
means of the analysis of the historical prose of František Křelina and Karel Schulz
strives to argue for this concept. The result of the work is an attempt to define the neobaroque historical novel as a specific phenomenon at classification of the Czech
historical narration. The work is an evidence of the impact of Jaroslav Durych on its
formation.

Annotation
Die Rigorosumarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der historischen Prosawerke
von Jaroslav Durych. Sie beschriebt die Grundsätze, die Durychs Herantreten an das
Genre determinierten, und charakterisiert ihre Entwicklungsinitiave, die an die
Veränderung der Gestalt des historischen Romans Anteil haben. Durych die Analyse von
historischer Belletristik František Křelinas und Karel Schulzes versucht, zugunsten
dieses Konzepts zu argumentieren. Das Ergebnis der Arbeit stellt einen Versuch dar, den
neubarocken historischen Roman zu definieren, als das spezifische Phänomen bei der
Klassifikation der tsechischen historischen Narration. Die Arbeit ist ein Dokument über
den Einfluss von Jaroslav Durych auf seine Gestaltung.

Motto:

„čím by na světě byla krása bez hrůzy a nádhera bez utrpení“

Jaroslav Durych
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1. Úvod
Historická literatura nechce tedy učit historii, nechce ani historii vysvětlovat, chce
poskytnout čtenáři nebo posluchači poznání toho, co z historie poznal a prožil autor.1
Historický román má v naší národní literatuře problematickou pozici. Mnohokrát se
již zpola zapomenutý žánr proměňuje ve výrazné politikum a povýtce se tak ocitá
v příkrém rozporu s Feuchtwangerovou definicí. Často plnil zcela jiné funkce než
estetické. Již obrozenci předminulého století využili historický román pro svoje
národně emancipační snahy, v naději oživit zájem o národní minulost, a tím o národ
samotný. Historické povědomí velké části veřejnosti je stále determinováno znalostí
určitých historických klišé, zjednodušených výkladů a schémat, čirých výmyslů a
vulgarizací.
Květoslav Chvatík napsal, že každý velký román je o lásce a na stejném místě
dodal, že každý takový román je zároveň tázáním se po podstatě lidské existence určité
epochy. Historický román není výjimkou. Mimoumělecká žánrová specifika
charakteristická pro českou literární tradici však způsobila, že tuto svoji skutečnou
podobu hledal pomalu a bolestně. Moderní historický (existenciální) román se stává
v Československu skutečností až ve druhé polovině šedesátých let dvacátého století.
Tato rigorózní práce prohlubuje poznání, které vzniklo při psaní diplomové práce
s titulem Historické prózy Jaroslava Durycha. Jeho základem je snaha částečně
odideologizovat Durychovo dílo a vyložit jeho význam spíše v souvislosti se
samotným vývojem žánru než se stále tradovaným zdůrazňováním autorova vypjatého
katolicismu. V Durychových prózách byl rozpoznán člověk odlišný tomu, jaký se do té
doby v žánrové produkci vyskytoval. Je to člověk jednající, pochybující, hledající,
bloudící, a nutno dodat, u Durycha nalézající. Přesto není žádným tvůrcem dějin a
většinou k tomu ani nedostává reálnou příležitost. Je bezvýznamným, trpným a
bědným článkem oněch „malých dějin“ a ocitá se v permanentní existenciální úzkosti.
Durych však svým postavám nechává naději, kterou představuje boží milost, a v té se
jedině odráží jeho religiozita.
Dalším jednotícím jmenovatelem předkládané studie je pokus charakterizovat
1

Feuchtwanger, L. Desdemonin dům. Praha: Odeon 1968. Str. 335.
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specifickou linii barokizující (neobarokní) historické prózy. Ta se vyznačuje silným
existenciálním akcentem, používáním barokních prvků na všech úrovních struktury
literárního díla a výraznou jazykovou a stylovou expresivitou. Tuto linii iniciuje právě
Jaroslav Durych svými valdštejnskými prózami na konci dvacátých let 20. století,
kulminace pak přichází v letech okupace. V textech autorů takto koncipovaných
historických próz nalézáme na mnoha místech výrazný Durychův vliv. Zatímco
Durych sám v další své tvorbě tohoto vkladu nevyužil, jiní autoři jeho odkaz bohatě
rozvinuli. Ovlivňování později přechází až v polemiku s pozdními Durychovými texty.
Hlavní tři kapitoly našeho textu analyzují prózy tří vybraných spisovatelů. Za
reprezentativní autory výše zmíněné linie jsme vyjma jejího zakladatele zvolili Karla
Schulze a Františka Křelinu. Jakékoli dělení bývá samozřejmě podmíněno jistou
dávkou zobecnění a zjednodušení. Podobné prvky a motivy, kterým se podrobně
věnujeme, nalezneme i v dílech autorů jiných (Kratochvíl, Vančura). Výše uvedené
umělce však navíc spojuje zvláštní pojetí katolicismu, ke kterému došel každý z nich
svou vlastní, neopakovatelnou cestou, inspirovanou však totožným kulturním centrem
– Florianovou Starou Říší. Intimní duchovní prožitek se pak v jejich historické beletrii
citelně účastní významové stavby.
V důsledku toho je nutné věnovat prostor také hlubšímu zamyšlení nad
mimoestetickými funkcemi historického románu, jeho dopadu na společenskou situaci,
je třeba uvažovat nad samotným žánrovým vymezením a funkcí historismu v literatuře.
Budeme se rovněž snažit přiblížit dobový kritický ohlas jednotlivých děl a hledat jejich
místo v kontextu vývoje žánru i v kontextu doby, ve které vznikaly. V úvodu studie je
vymezen pojem barokní prvek (barokní tendence), jsou zde popsána a odůvodněna
určitá specifika existenciálního historického románu a charakterizovány dvě jeho
základní tvůrčí linie, mezi kterými docházelo k neustálé interakci.
Nakonec ještě výhradně na tomto místě opouštím autorský plurál, abych splnil svoji
milou povinnost a poděkoval paní doktorce Evě Štědroňové za vytrvalou podporu,
ochotný přístup, nikdy nekončící pomoc a stálé povzbuzování v mé další
literárněvědné práci.
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2. Český historický román v nové republice

2.1. Český historický román v odborné literatuře
Hledati něco v dálkách staletí jest toliko jako přicházeti pozdě na mši, pozdě na
svatbu, pozdě na pohřeb.2
Samotné téma rigorózní práce Vliv historických próz Jaroslava Durycha na
formování

neobarokního

historického

románu

nebylo

dosud

monograficky

zpracováno. V našem textu vycházíme zejména z dílčích studií, doslovů ke knižnímu
vydání různých próz a z příspěvků týkajících se jednotlivých umělců. Badatelský
problém představuje i popsání samotných principů, charakteristik a specifik
definujících moderní český historický román.
Syntetizujícím způsobem zpracoval problematiku Bohuslav Dokoupil ve své knize
Český historický román 1945-19653. Přestože časový přesah knihy dovoluje sledovat
základní obrysy žánrového vývoje i v době předcházející roku 1945, setkáváme se zde
s řadou obtíží. Předně je Dokoupilův výklad determinován jeho politickou současností
a paradigmatem marxistické metodologie. V kapitolách své knihy dochází autor
k jakýmsi pseudopozitivistickým konstrukcím, kde definuje podobu žánru spíše jako
důsledek „vývoje“ společnosti a jejího politického myšlení. Přes metodologické obtíže
a řadu scestných závěrů však studie představuje dosud ojedinělý pokus o zachycení
měnící se podoby historického románu a pokouší se definovat specifika jeho podtypů.
Kvalitativně nevyrovnanou podobu mají i příspěvky ve sborníku Česká historická
próza (1945-1985)4. Nutno však dodat, že Dokoupil se podílel rovněž na tvorbě
Slovníku českého románu5, kde mnohé své závěry přehodnotil. Slovník představuje
v současnosti základní informační zdroj o historických románech, které rozebírá.
Otázce žánrových podtypů se věnují i autoři Encyklopedie literárních žánrů6. Jejich
publikace slovníkového charakteru zobecňuje několik základních typů a přináší
příklady odpovídajících próz z české i světové literatury. Rozsah hesel v encyklopedii
2

Durych, J. Římská cesta. Praha: Melantrich 1934.
Dokoupil, B. Český historický román 1945-1965. Praha: Československý spisovatel 1987.
4
Česká historická próza (1945-1985). Sborník materiálů z vědecké konference 29. Bezručovy Opavy
(17.-18. září 1986). Opava: Slezské zemské muzeum Opava 1986.
5
Dokoupil, B., Zelinský, M. a kol. Slovník českého románu 1945-1991. Praha: Sfinga 1992.
6
Mocná, D., Peterka, J. Encyklopedie literárních žánrů. Praha-Litomyšl: Paseka 2004.
3

9

neumožňuje detailní analýzu, ale přesto autoři předkládají stručný pohled na vývoj
českého historického narativu a to včetně období první republiky. Podobného rozsahu
jsou i hesla v ostatních literárněvědných příručkách. Soustavně zůstává žánr před
rokem 1945 nezpracován. Informace o této jeho podobě je tak možné získat pouze ze
syntéz širšího rozsahu, jakými jsou například literární učebnice Česká literatura od
počátků k dnešku7 či Pešatem a Strohsovou redigované Dějiny české literatury IV.8
Zahraniční podobě historického románu se podrobně věnuje ve své nedokončené
eseji Desdemonin dům9 Lion Feuchtwanger. Svým textem se nesnaží vytvořit přesnou
teoretickou konstrukci, ale přesto dochází k zásadním závěrům. Přesně charakterizuje
pocity recipienta nad několika obecně známými díly a změny, kterými se tyto texty
liší, vykládá zejména v souvislosti s imanentním literárním vývojem. Nepřímo
charakterizuje existenciální rozměr historické látky, který je argumentem pro
existenci historického románu v moderní době.
Z mnohých Feuchtawangerových závěrů teoreticky vyšel Miloš Pohorský. Jeho
doslovy k prózám Jiřího Šotoly a Vladimíra Körnera a krátké zamyšlení nad měnícím
se žánrem tvoří samostatnou kapitolu knihy esejů Zlomky analýzy10. Přestože se
Pohorský věnuje posledním desetiletím, jsou pro naše téma jeho zjištění významná.
Největší závažnost jeho myšlenek představuje fakt, že tvoří dosud nejvýraznější
opozici k Dokoupilově syntéze, přestože se o výklad podobného charakteru Pohorský
nepokusil.
Zásadním zdrojem našeho textu se tak stal sborník Reflexe baroka v české literatuře
XX. století11. Společným motivem materiálu je snaha zaznamenat v české (nejen
historické) literatuře barokní prvky na různých rovinách struktury uměleckého díla a
pokusit se odůvodnit motivaci této volby. Důležitým materiálem byly rovněž
interpretace Jiřího Holého, zejména pak rozbor Durychova Bloudění ze souboru

7

Holý, J. a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN 1998.
Mukařovský, J. a kol. Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha:
Victoria Publishing 1995.
9
Feuchtwanger, L. Desdemonin dům. Praha: Odeon 1968.
10
Pohorský, M. Zlomky analýzy. Praha: Československý spisovatel 1990.
11
Reflexe baroka v české literatuře XX. století. Materiály z mezinárodní konference pořádané v klášteře
Zlatá Koruna ve dnech 10. a 11. září 2002. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2003.
8
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Možnosti interpretace12. Závěrem neopomeneme ani texty a edice Zdeňka Kalisty
věnující se barokní epoše. Postřehy k jednotlivým autorům pak pocházejí zejména
z monografických prací, které se věnují celé jejich tvorbě. Významný byl v této
souvislosti sborník o Karlu Schulzovi13, Putnova práce o Jaroslavu Durychovi14,
Justlův doslov k Schulzovým povídkám15 a bezprostřední postřehy P. Fraenkla16. Část
dobových reakcí se opírá o studium pramenů, zejména kulturních příloh velkých
deníků.

2.2. Tradice a východiska
Toto není historický příběh! Některé události, jako byly křížové výpravy do Svaté
země, tatarský vpád do Evropy nebo boje proti pohanským Prusům, byly použity bez
svého dějinného smyslu – asi jako písečná bouře nebo částečné zatmění Slunce,
prostě se staly. A vše ostatní je jen čirou zálibou ve vyprávění…17
Motto Körnerova románu dokládá proměnu podoby historického románu, která je
výsledkem vývoje žánru ve dvacátém století. V průběhu doby, ve které můžeme
hovořit o historickém románu jako o samostatném žánru, existují vedle sebe dvě jeho
základní podoby. Tou první je román mající jisté umělecké a mnohdy rovněž agitační
ambice, druhou představuje román s funkcí prvoplánově zábavnou, zábavnědidaktickou a historicko-popularizační. Toto základní schéma je pravidlem žánrové
produkce dodnes.
Čtenářská obec preferující historicky zaměřenou beletristiku byla ve dvacátých
letech minulého století stále výrazně ovlivněna tvorbou autorů starší generace.
Vrcholné popularitě se se svým typem románu těšil Alois Jirásek. Jistou čtenářskou
oblibu si uchovávala také povídková tvorba Beneše-Třebízského a Zikmunda Wintra,
jehož jediný román Mistr Kampanus předznamenává nástup nové podoby žánru.
Z umělecky méně ambiciózní produkce je nutné zmínit zejména četné texty J. Svátka
12

Holý, J. Možnosti interpretace. Olomouc: Periplum 2002.
„Ale mne tato doba bolí…“ Karel Schulz básník, prozaik novinář. Literární archiv. Sborník č. 31.
Praha: Památník národního písemnictví 1999.
14
Putna, M. C. Jaroslav Durych, svazky úvah a studií. Praha: Torst 2003.
15
Schulz, K. Blázen před zrcadlem a jiné prózy. Praha: Odeon 1966.
16
Fraenkl, P. J. D. a český román historický. Rozpravy Aventina 5, 1929/1930.
17
Körner, V. Písečná kosa (motto). Praha: Ivo Železný 1995.
13
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a F. J. Čečetky.
Dosavadnímu historickému románu dominuje vlastenecký charakter, výkladovost,
schematičnost a ideovost, často se tak setkáváme s termínem ideový historický román.
Tato etapa vývoje historického románu je charakteristická především tím, že v
popředí jejího zájmu nestojí samotné specifické umělecké zpracování tématu ani
pokusy o sondy do myšlení lidí žijících v minulosti, nýbrž zpracovávání populárních
historických témat a jejich mnohdy tendenční výklad. Funkce historismu byla
prvořadě emancipační, vlastenecká a buditelská. Jen výjimečně z této linie vybočují
díla, která mají i výraznější hodnoty umělecké. Mezi ně patří zejména romány Aloise
Jiráska a tvorba Zikmunda Wintra.
Důležité je však upřesnění toho, co lze považovat za historický román. Pokud se
budeme držet charakteristik Encyklopedie literárních žánrů18, která shrnuje závěry
většiny starších studií, dojdeme k následujícím postřehům. Historickým románem
můžeme chápat fikci románového typu dotýkající se takové minulosti, kterou autor
sám neprožil. Často se jako nutný odstup od zobrazované doby považuje období
šedesáti let. Avšak i toto zobecnění obsahuje řadu úskalí.
Lukáczovo pojetí definování historického románu jako každého textu, který je čten
s delším časovým odstupem, je považováno za překonané19. Avšak vzpomínaný
Feuchtwanger upozorňuje na poněkud odlišný problém. Existuje typ románu, kdy
autor popisuje událost, kterou zažil, ale činí tak v době, kdy je tato (většinou dějinně
významná) epocha již definitivně ukončena. V české literární tradici je tento fenomén
poměrně častý. Abychom nezatemňovali některé ustálené termíny, použijme pro tento
typ sousloví román paměti. Za román paměti považujme z nejznámějších titulů
například Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále či dvě vlny české prózy
reagující na události druhé světové války. Našeho tématu se tato komplikace přímo
netýká, ale její závažnost netkví pouze v tom, že texty s podobným východiskem stále
vznikají (narátor Urbanova Hastrmana má paměť několika století), ale i v tom, kam
se bude historický narativ jako samostatný žánr ubírat. Zejména v současné historické
beletrii dochází k výrazné kontaminaci netradičních žánrů (sci-fi, detektivka, horor),
18
19

Mocná, D., Peterka, J. Encyklopedie literárních žánrů. Praha-Litomyšl: Paseka 2004.
Tamtéž.
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v historickém románu sledujeme zřetelné postupy postmoderny, což jsou vše fakta,
která tradovanou definici žánru zpochybňují. Konečně můžeme spekulovat i nad tím,
zda důsledné vydělování historického románu již nepostrádá oprávnění.
Historický román je žánrem značně diferencovaným. Ustálilo se základní členění
na román mimetický, ve kterém se vypravěč snaží evokovat minulost s co možná
nejvyšší historickou autenticitou, a na román projekční, kde se na pozadí zvolené
historické epochy promítají (projektují) palčivé problémy současnosti. Literární
moderna uznala za možný pouze typ projekční. Mimetický typ se však přesto stále
psal a píše. Jeho společenská závažnost je ale méně významná. Pohybuje se spíše na
pomezí populárně-naučné literatury a mnohdy jako součást literatury pro děti a
mládež.
Aniž bychom posuzovali dva výše zmíněné žánrové typy jako totální, budeme se
v dalších odstavcích pohybovat výhradně v oblasti projekce. Za první projekční
historický román můžeme označit Wintrův text Mistr Kampanus. Winter silně
archaizujícím jazykem přibližuje život intelektuála, který ve chvíli kritické pro českou
stavovskou obec manévruje na hranici popření vlastních ideálů v naději, že se mu
podaří jejich část uchránit. Ve chvíli, kdy zjišťuje, že porážka je neodvratná, řeší
ztrátu všeho sebevraždou. Winter vytvořil myšlenkový protiklad Jiráskovým
románům a dotkl se jako první ožehavého problému existence člověka v nepřátelsky
mu nakloněné době.
V mnoha ohledech navazuje na Wintrovu prózu Jaroslav Durych. Myšlenkově ji
rozvíjí a nabízí i jakési „ideové východisko“, které ztvární v nejvýraznější postavě
celé své tvorby – Andělce. Přesto se pokusíme doložit, že jeho hlavní vývojovou
iniciativu spatřujeme spíše ve faktu, že Durych začíná svého hrdinu opouštět. Z
konatele (hybatele) dějin se tak stává trpitel, oběť dějinami zasažená. Tento aspekt je
citelný zejména ve větší valdštejnské trilogii. Na genezi takovéto ideové konstrukce
se zajisté podílí Durychův náboženský postoj, ale výhradně tím, že sám fyzický autor
žije v opozici proti své době. Konkrétní motivace tohoto jednání jsou nedůležité.
K podobnému východisku svých textů dochází v letech první republiky opět jen
autoři, kteří se s oficiálním pragmatismem a politickým parlamentarismem rozcházejí.
Je pak pouze shodou okolností, že se jedná v této konkrétní historické situaci o autory
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katolické. Jejich myšlenkové centrum, kde dochází ke konfrontaci s katolickou
mystikou, hagiografií i beletrií, představuje Stará Říše Josefa Floriana. Hlavním
uměleckým podnětům vzešlým z tohoto ohniska věnujeme náležitou pozornost níže.
Po možnostech uchopení existence člověka v minulosti se však ptal i druhý
nejvýraznější představitel předválečné historické narace – Vladislav Vančura. Vyšel
však z odlišných životních i uměleckých pocitů. Liší se tak i jeho beletrie. Katoličtí
autoři historických románů směřují k přesnému určení místa i děje. V jejich prózách
vystupují postavy mající předobraz v aktuální historii, popisují konkrétní historická
fakta a teprve na pozadí toho všeho rozvíjejí samotnou báseň a existenciální konflikty
protagonistů. Svoji ideu prezentují ve fabuli.
Vančurovo silné vypravěčské JÁ se k problému staví odlišně. Idea Markety
Lazarové je explicitně vyslovena právě tímto vypravěčem v autorských komentářích,
postavy jednají zcela přirozeně a samostatně, protože do autorovy doby narozdíl od
vypravěče nepatří. Vančurův čistě epický příběh směřuje žánrově k baladě. Autor
nespoután autoritou aktuální historie bez rozpaků volně fabuluje a libovolně
vyprávění narušuje svými postřehy. Jeho postavy jsou smyšlené, místa ležící ve
skutečných krajích jsou nedoložená. Identifikace konkrétních reálií je nemožná,
protože ty nejsou skutečností, nýbrž možností.
Na tomto rozporu nám tedy rokem 1929, kdy vychází Bloudění, respektive rokem
1931, což je rok vydání Markety Lazarové, vyvstávají dvě myšlenkově i umělecky
odlišné a zároveň v mnohém si blízké linie projekčního historického románu. Jejich
vzájemná interakce je pak charakteristickým rysem žánru v průběhu třicátých a
čtyřicátých let 20. století. U obou těchto žánrových podtypů se nezávisle na sobě
objevuje časté barokizování. To představuje podnět, který vedl k jedné ze základních
myšlenek této studie. Tou je fakt, že k baroknímu charakteru některých textů
nepřispěl katolicismus jejich autorů, ale životní zkušenost, která se v době, ve které
tvořili, výrazně blíží zkušenosti barokního člověka. Nebarokizují totiž pouze katolíci,
podobně k materiálu přistupuje M. V. Kratochvíl a místy právě Vladislav Vančura.
V textu budeme pracovat často s termíny barokní tendence, barokní prvek a
barokizace, které bez ohledu na jisté sémantické diference chápejme jako synonyma.
Chceme se rovněž ubránit povrchnímu hledání barokních figur a jejich
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mechanickému vypisování. Cílem je hledat barokní prvky ve všech rovinách
literárního díla, tak jak je budeme nyní konkrétně specifikovat.
Reflexi baroka nacházíme již mimo samotné rozebírané tituly. Za východiska
vlastních uměleckých textů slouží mnohdy barokní zdroje. Jejich pasáže pak autoři ve
svých příbězích parafrázují. Zasazují děje do 17. a 18. století, s oblibou využívají
kulis třicetileté války, reflektují kulty barokních světců a fenomén misionářství,
aktualizují dobovou dikci duchovních a vojáků. Jako barokní chápejme samotné
uchopení historie jako silně dynamizovaného souboje, který vyrůstá na vzájemném
střetu mnohých kontrastů. V kompozici a ve ztvárnění fikčního světa se objevuje
konstrukt labyrintu. Ten se odráží na celém formálním uspořádání prvků, protože
například Schulzův renesanční fragment a Durychovy valdštejnské trilogie jsou
bludištěm rozděleným na jednotlivé scény (kapitoly), které mnohdy jen zdánlivě
spojuje leitmotiv vyprávění.
Zpracovávání

látky

je

spojeno

s celou

řadou

specifik.

Pointy

tíhnou

k transcendentnímu přesahu života jednotlivce, z čehož vyplývá častý konflikt
rozumu a ducha v nitru postavy. Tomu jsou podřízeny i narativní techniky, které tento
rozpor umožňují plasticky zobrazit. Postavy i vypravěč trpí chronickou nedůvěrou
v dějiny a v jejich smysl, jsou přesvědčeni o marnosti lidského snažení. Fascinuje je
smrt a její jednotlivé podoby, tance smrti, bitvy a exekuce, ale i pohled na mrtvolu.
Jednotícím motivem je rovněž hluboké neporozumění vlastní době.
Žánrově se historický narativ proměňuje a inklinuje k výraznější kontaminaci
zejména s dobrodružným románem, legendou, kázáním, kronikou a výrazně i
s cestopisem. Hagiografie se stává typickou složkou těchto románů, objevuje se
v nich křesťanský i jiný mysticismus, vizionářství a chiliasmus. Biblická apokalypsa
motivuje i užití nadpřirozených prvků. Pozoruhodné je, že vypravěč na svoji fikci
mnohdy přistupuje, což níže dáme do souvislosti s postmodernou.
Literární struktura je na všech rovinách prostoupena kontrastem, vyskytují se
opozitní motivické dvojice, ve kterých je nositelem významu právě jejich vzájemná
konfrontace. Zejména za okupace vystupuje do popředí alegoričnost mnoha próz a
zároveň oživující zájem o jejich biografický charakter. Signifikantním je rovněž
zájem o mimočeskou, mnohdy i velice vzdálenou látku, většinou z oblastí a epoch,
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jaké byly dosud v české literatuře opomíjeny.
Nejvýrazněji se barokní inspirace projevuje v jazyce a stylu, zároveň však zde
získává podobu novou - neobarokní. V lexikální vrstvě je citelný odklon od častého
užívání historismů a archaických tvarů a objevují se germanismy ale také latinismy,
hispanismy, italismy, tedy lexika odkazující k románské (barokní) Evropě a jejich
užití vytváří v některých promluvách makarónštinu. Zejména Durych a Schulz
výrazně inovují zažitou metaforičnost, užívají lyrický výraz, odklánějí se od epiky
v celých pasážích, využívají básně v próze. Užívají expresivních přívlastků
souvisejících často se smrtí. Nejen jejich přívlastky mají silný ironický nádech, a to i
v momentech velice závažných.
Syntax je charakteristická rytmickou organizací výpovědi odkazující mnohdy
k jiným uměleckým artefaktům. Užívá se často inverze, obdoby básnické anafory a
epifory, objevuje se silně exaltovaná apostrofa, patos a hyperbolizovaná výpověď.
Stylová interference je zřetelná i v rozsahu jedné věty, ale nedosahuje kvalit výpovědí
Vladislava Vančury. Souvětí jsou dlouhá, připomínají postupy veleslavínské češtiny,
mnohdy však jsou okamžitě konfrontována s jednoduchými větami se silným
expresivním příznakem.
Pokusme se nyní obhájit termín neobarokní historický román, který je součástí
titulu práce. Za představitele neobarokní prózy považujeme umělce, kteří výše
popsané barokní či barokem inspirované prvky konfrontují se svojí životní zkušeností
a s aktuálními uměleckými směry. Jejich nedůvěra k dějinám je spojena s bolestivou
ztrátou iluzí, což se projeví jako prvek pro českou literaturu velice inspirativní.
Nedůvěra nesměřuje jen k době, ve které se pohybuje jejich protagonista, nýbrž
k celému dějinnému vývoji. Ztrátu smyslu dějin kompenzují zoufalým hledáním
nového řádu.
Umělecky se tato snaha překrývá s expresionismem a pozdějším existencialismem.
Vytrženost postav je podtržena jejich přístupem. Přestože jsou neobarokní
protagonisté vesměs aktivní součástí fikčního světa, mnohdy stojí mimo zásadní děje.
Tím zesilují odstup i od vlastní fikce, hovořme o těch, kteří přihlížejí jako o
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klasickém typu neobarokní literární postavy20. Teatrálnost bitev a poprav, typická i
pro baroko, je popisována v naturalistickém detailu a za použití expresivních výrazů.
V naší studii budeme sledovat část autorů takto vymezeného typu historického
románu, které navíc spojuje akcent katolický. Ti tvoří dominantní tvůrce tohoto
narativu v letech třicátých a čtyřicátých. Literární druh našeho zájmu byl vymezen
jakožto román, povídka či novela.
Za problematický typ historického románu můžeme pak považovat práce
hagiografické. Některým věnujeme dílčí pozornost, jiným nikoli, což se pokusíme
níže zdůvodnit. Rovněž se pokusíme o přesnější definici toho, co lze za hagiografický
text považovat.

2.3. Umělec a jeho doba
Hus byl kacíř a jeho homilie jsou duchamorné a jalové, pravá četba pro
odsouzence, ale nebyl přece ve skutečnosti takovou nestvůrou, jakou z něho udělali
moderní pokrokáři. Moderní husitství jest známkou nejhoršího licoměrnictví tak
zvané inteligence, známkou nejpustšího švindlérství, o vkusu a nevkusu už ani
nemluvě.21
Durychův pamfletistický styl, který je charakteristický svojí vypjatou útočností,
břitkou ironií a nevybíravým pranýřováním ideových odpůrců, je všeobecně znám a
bude zde ještě zmíněn. Podobné “excesy”, které se objevují ve výše vybraném citátu z
článku Staroměstský rynk22, či jaké známe z příspěvku Bílá hora23, však doslova
provokovaly širokou československou veřejnost. Po otištění Staroměstského rynku v
Lidových listech v červnu 1923 dokonce pohoršený dav vzal útokem Durychův dům a
vytloukl mu okna.
Durych nebyl v široké společnosti ani v užších spisovatelských kruzích první
republiky postavou oblíbenou. Jaroslava Durycha však názorově značně pluralitní stát
20

K problematice jsou zásadní úvahy H. V. Jechové: Voisine-Jechová, H.: Kruté a směšné slavnosti.
Odlesk baroka v české próze třicátých let. In: Reflexe baroka v české literatuře XX. století. Materiály z
mezinárodní konference pořádané v klášteře Zlatá koruna ve dnech 10. a 11. září 2002. Zlatá Koruna
2002. Str. 79-91.
21
Durych, J. Staroměstský rynk. Lidové listy 2, 1923, č. 131, 12. 6., Str. 3.
22
Tamtéž
23
Durych, J. Bílá hora. Řád, ročník IV.., číslo 5.
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toleroval. Nakonec právě Československo mu věnovalo Státní cenu za literaturu,
přestože s jeho politickou ideologií a samotným demokratickým systémem vedl
spisovatel nesmiřitelný boj. Až v kritické chvíli, na konci třicátých let dvacátého
století, se vzájemné antipatie vyhrotí. Důvod toho je však prostý - Durychovy
politické postoje evokují agresivní názory fašistů a Československo svou demokracii,
ojedinělou v tehdejší střední Evropě, zoufale brání. Autor sám však nebezpečí vlastní
fašizace objevuje a jakožto katolík se od všech “ismů” otevřeně distancuje.
Historické prózy představují výrazný prostor pro aktualizaci politických a
společenských problémů. Podoba žánru je nejen výsledkem imanence, ale i snahou
vyrovnat se s aktuální společenskou situací, s národními triumfy a zejména traumaty.
Projevy takovéto artikulace však determinovalo i specifické pojetí historismu. Miloš
Pohorský k tomu poznamenal:
Dodejme pouze, že téměř vždycky bylo ztotožňováno (aniž jde skutečně o totéž)
dějinné vědomí s vlasteneckým cítěním. Rovněž snad není nutné poukazovat k tomu,
jak sloužili Palacký a po něm celá Gollova škola jako základ pro to, čemu se říkává
beletrizace.24
Román Bloudění vyšel v roce 1929. Tento rok je možné označit za nejskvělejší
moment celé existence první republiky. Zlatá léta prvního státu Čechů a Slováků
dosáhla svého pomyslného vrcholu, aby záhy byla vystřídána šokem z důsledků
celosvětového ekonomického krachu. Prosperita, klid, minimální nezaměstnanost,
rozkvět kultury a vědy, kolonizační úsilí v zaostalých oblastech Slovenska a
Podkarpatské Rusi – to vše jsou charakteristické znaky konce dvacátých let minulého
století v ČSR. Pod povrchem však zůstává skryta celá řada netušených problémů,
jejichž existence výrazně přispěje ke konci československé demokracie. Nedořešenost
národnostní otázky je tématem nejzávažnějším. Stát Čechů a Slováků byl také státem
dalších čtyř národnostních skupin, z čehož ta německy mluvící zahrnovala přes tři
miliony občanů ČSR. Samotná idea první republiky nebyla zdaleka vlastní všem
jejím občanům a diskuse o ní přerostla v nejvýznamnější spor v dějinách české
historiografie. Zejména v souvislosti s katolickými autory připomeňme politiku
náboženskou, neboť právě pro ni se stala Masarykova politická linie jejich úhlavním
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nepřítelem.
Každý stát a každý národ stojí pevně na svých historických tradicích, lpí na nich a
pečuje o ně, neboť právě minulost národa a jeho historická autenticita se stávají
základním argumentem jeho samotné existence. Dějiny se nedají vymýšlet, jsou
pevně dané, lidé je prožili, staly se. Můžeme je však rozdílně interpretovat,
převypravovat, dotvářet. Tento úkol bývá mnohdy přisuzován pouze historikům, ale
podvědomí moderního národa dotváří celá řada intelektuálů, spisovatele nevyjímaje.
Československo mělo možnost volby svých dějin. Nabízela se zde Palackého
koncepce národní minulosti, ve které za souboje Čechů a Němců v klíčových
okamžicích vzájemného střetávání dochází k dalekosáhlým historickým změnám,
jejichž vrcholným vyústěním je cesta k vlastnímu národnímu uvědomění. Proto je v
Palackého historii na prvním místě husitství a na posledním Bílá hora, jejíž osudovost
je symbolem národní poroby. Druhou možnost, jak vykládat dějiny českých zemí,
představuje idea zemského patriotismu a silných katolických tradic posledních století.
Pro české katolické vlastence není Bílá hora žádným slavným vítězstvím, to dává
najevo ve svojí Obraně25 už i Bohuslav Balbín, je však počátkem existence osobitého
kulturního vývoje naší vlasti, Svatých Čech, jejichž barokní epocha se stává
pozoruhodným kulturně-společenským fenoménem.
To, že se Československo přiklonilo k výkladu Františka Palackého, je důsledkem
mnoha událostí, ke kterým došlo v posledních desetiletích devatenáctého století a
zejména na počátku století dvacátého a také v průběhu první světové války. Je to ale i
zásluha mnoha beletristů z řad několika generací obrozenců. Nakonec právě jeden z
nich, ten, který se dožije samostatnosti ČSR, se stává jakousi oficiální kulturní a
historickou ikonou první republiky. Není jím nikdo jiný než Alois Jirásek, autor
převážně historických románů.
Palackého idea austroslavismu je pozměněna, vyvrcholením staletých bojů mezi
slovanským a germánským etnikem ve středoevropském prostoru je samostatné
Československo. Husitství a kalich jsou chápány jako symboly češství v zemi, kde
žije naprostá většina obyvatelstva římskokatolického vyznání. Tyto symboly pronikají
24
25

Pohorský, M. Zlomky analýzy. Praha: Československý spisovatel 1990. Str. 203.
Balbín, B. Obrana jazyka slovanského, zvláště českého. Praha: Družstvo Přátel Studia v Praze 1923.
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a jsou oficiálně šířeny i na Slovensku, kde je Hus stále pokládán za kacíře. V zemi, ze
které přes milion mužů několika generací odejde bojovat na krvavá pole velké války a
několik set tisíc z nich v ní padne v modrošedých uniformách monarchie, je vystavěn
kult několika desítkám tisíců legionářů, protože právě oni opět stvrzují Palackého
pojetí dějin. Pouze dva roky vedle sebe stojí nejvýznačnější monumenty obou
výkladů. Samotné místo jejich střetu je osudové, je jím Staroměstské náměstí.
Symbióza Husova pomníku a Mariánského sloupu je však ukončena při první možné
příležitosti. V dramatických podzimních dnech roku 1918 dav nadšených vlastenců
barokní sloup strhne. Zanedlouho je ve Staroměstské radnici obřadně pochován
neznámý padlý legionář. Změna interpretace minulosti je tím dokonána.
Většina katolických spisovatelů se nikdy nesmířila s masarykovským realismem,
jak bývá někdy označováno ideologické podloží Československa ve dvacátých a
třicátých letech minulého století. To, že pak stáli v opačném táboře než hlasatelé
Palackého, Jiráska a Masaryka, je samozřejmé. Nebyli to však jen katolíci, kdo se
stavěl proti prvorepublikovému pojetí historismu. Schéma zlí Habsburkové a hodná
husitská polní obec provokovalo řadu intelektuálů stojících například na politické
levici. Vladislav Vančura, který se účastnil pátečnických sjezdů, vydává Marketu
Lazarovou rovněž jako polemiku s oficiálně uznávaným typem historického románu
Aloise Jiráska. Tato možnost polemizování, která je uskutečnitelná jen díky široké
typové rozmanitosti historického narativu, je dodnes jedním z důležitých aspektů
podílejících se na udržení žánrové kontinuity.26
Politická současnost ovlivňuje zejména podobu fikčních světů vybraných
spisovatelů. Silný dopad má rovněž na zobrazení dějin a jejich smyslu. Existenciální
pocity úzkosti pramení z mimoliterárních pohnutek a reflektují problém člověka 20.
století.
Pokusíme se nastínit typologii historických próz, které jsou důležité pro téma této
studie. Výše jsme poznali, že Durych a Vančura zakládají svými texty dvě sice
odlišné, ale současně vzájemně se ovlivňující roviny historického románu. Vančura je
jednoznačně zakladatelem románu, který představuje pokus o demytizaci žánru i dějin
26

Pohorský, M. Zlomky analýzy. Praha: Československý spisovatel 1990. Str. 226.
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samotných. Na jeho odkaz přímo navazuje až v roce 1953 Vladimír Neff vydáním
Srpnovských pánů a zejména pak Karel Michal pozoruhodnou prózou Čest a sláva
z roku 1966. Intertextuální ovlivňování je výrazné zejména v neschopnosti vnímatele
identifikovat přesné místo a čas vyprávění a v boření mýtu zavánějícím až
parodizováním žánru.
Pro katolické autory se stává dominantní Durychova linie. Na historickou beletrii
jeho typu navazují František Křelina a Karel Schulz. Pokud bychom považovali toto
rozvržení za směrodatné a jediné možné, vyvstane před námi specifická pozice
Osamělého rváče Miloše Václava Kratochvíla. Pokusme se tedy blíže specifikovat
určité trendy, které se v obou typech historických próz vyskytují.
Mezi katolíky stojí na předním místě kult ideálu chudoby, který u některých
vyvolal paradoxní sympatie ke komunismu. Durych na něm obdivoval víru v
obyčejného člověka, dělníka. Sám ve svých prózách i poezii glorifikuje chudobu a
prostotu a tato jistá jeho proletarizace vyúsťuje až do jakési spiritualizace chudoby,
která se nestává již pouze politickým vyjádřením, ale zároveň hlubokým
náboženským smyslem opravdové existence jedince a dokonce i jakýmsi základním
erotickým symbolem všech Durychových literárních hrdinek. Ať se jedná o sudetskou
dívku z Boží duhy, Kristu z knihy Na horách, o dívku ze Sedmikrásky, jejíž děj je
navíc zcela účelně zasazen do prostředí městských dělnických periferií, či o Andělku
z Bloudění, vždy se jedná o chudou a krásnou dívku, jejíž prostota je odrazem boží
milosti a zároveň její největší ctností.
Podobně problematiku chápal i Karel Schulz, původně levicový autor, jehož
náboženská zkušenost je silně ovlivněna konverzí. V jeho případě však pozorujeme
rovněž výrazný vliv Josefa Floriana. Nacionalismus katolických autorů je
nacionalismus katolický a to určuje i volbu látky. Do popředí vystupuje dosud zřídka
reflektovaná otázka mučednictví. Opět však ale nezapomínejme na jejich snahu o
výrazný rozchod s prvorepublikovou společností, která se na oblibě nezvyklých témat
podílí. Minulost tak v jejich textech není historií, kterou můžeme vnějškově
popisovat, ale neustálým soubojem mezi nitrem člověka a Bohem. Války, úmrtí a
další tragédie jsou boží zkouškou, boží vůlí či trestem a člověk, který je v zásadě
prostý a chudý, hledá svou cestu ke spáse a ke “svému” Bohu. Vše ostatní je vedlejší,
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ti mocní jsou přehlíženi, klíčové dějinné události ironizovány.
Durychova linie dochází tak opozicí ke společnosti k tomu samému východisku,
k jakému dojde Vančura polemikou se stávající podobou žánru. Ztráta hodnot, řádu a
iluzí nemá daleko k cílenému boření mýtu. Žánr se tak samovolně pozměňuje zároveň
svým myšlenkovým východiskem i formou. Jedna linie je ale ovlivňována druhou,
oba žánrové typy se začínají kombinovat a zmíněný Osamělý rváč dokládá jako první
text tyto úvahy.
V průběhu okupace vystupuje do popředí alegorická funkce žánru. Ohrožení
jedince v teokratické Florencii v Schulzově fragmentu je vážným mementem a
zřetelným odkazem k okupační realitě. Neffův román Srpnovští páni je pak svým
tvarem motivován obdobně jako Marketa Lazarová. I Neff se staví polemicky k typu
románu, který vytvořil Alois Jirásek a který byl v padesátých letech aktualizován
v kánon tehdejší žánrové produkce. Jeho odvážné uchopení jindy tendenčně
zobrazovaného sociálního konfliktu zesiluje závažnost jeho uměleckého projevu.
V Michalově podání pak historický román ztrácí již některé ze svých tradičních
atributů. Zoufalý pokus vzpoury jedince, který konečně začíná jednat, autor paroduje
faktem, že protagonistovo rozhodnutí nastává ve chvíli, kdy argumenty tohoto jednání
již neexistují. Prostor historického románu se plně stává prostorem soudobého románu
společenského. Symbióza obou linií dosavadní historické beletrie se protíná v díle
Jiřího Šotoly, zejména v románu Tovaryšstvo Ježíšovo. Očividným důvodem tohoto
faktu je přiblížení historické beletrie nejaktuálnějšímu politickému dění v době
obrodného politického procesu a zároveň estetické sledování trendů v aktuálním
společenském románu.
Šotolův román je zoufalým hledáním a tázáním se po dějinném i vlastním smyslu.
Cyklická kompozice pak charakterizuje marnost dějin, které se vrací na to samé místo,
ze kterého vzešly. Podobně pojal konflikt renesančního umělce i Schulz a dobu
vykreslil blízce i sám Durych, ale rozdíl je přesto zřetelný - u Šotoly již není
východisko v podobě Boha ani uměleckého poslání. Vize neobarokní historické prózy
je dopovězena a umělecky pozměněna pod silným vlivem Vančurovy typové roviny.
Většina postav v Šotolových prózách je pro historii zcela nevýznamná, o to je však
jejich tragédie bolestnější, jelikož je tragédií člověka obecně. Ten je zmítán
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mocenským tlakem, ze kterého není možné se vymanit, navíc alegorickým přístupem k
soudobé politické situaci tak Šotola reaguje i na podobu žánru v protektorátu.
Tovaryšstvo Ježíšovo, jedna z nejtragičtějších knih české literatury, je i skrytou
konfrontací s pozdní tvorbou Jaroslava Durycha. Ač obecně považován za historický,
je Šotolův román zejména současný a stojí vedle próz Vaculíkových a Kunderových
jako hlavní reprezentant románu deziluze.
Konečně obě skupiny autorů však potřebují zvolit takový historický moment, který
umožní konflikt zobrazených postav umocnit. Stává se jím přelom dvou
protikladných (či výrazně odlišných) epoch. Tento koncept se ukáže v dalším vývoji
žánru jako velice produktivní. Miloš Pohorský rozeznal typ postavy člověka na
přelomu27. Typ iniciuje již Durychova Andělka a Jiří, Schulzův Michelangelo,
Kratochvílův Rusworm, je jím i Michalův zchudlý rytíř, je jím Jan Jessenius (v jehož
případě Pohorský charakteristiku uvedl) Vladimíra Körnera a konečně třeba i
vévodkyně Sofie Ladislava Fuchse. Hledání tohoto historického momentu je jedním
z důvodů, proč ve většině próz objevují jejich autoři baroko, třicetiletou válku, svár
renesance a baroka, specifika manýrismu.

2.4. Tradice zobrazování baroka v české literatuře a historiografii
Jaroslav Durych se zařadil svými dvěma valdštejnskými trilogiemi (obecně
přeceňovaným románem Bloudění, 1929, a umělecky zdařilejším povídkovým
souborem Rekviem, 1930) po bok nejreakčnějším buržoazním kruhům, jejichž snaha o
zvrat dosavadního vývoje v republice nacházela svůj ideologický výraz ve fašizujících
protidemokratických výpadech v popularizaci <nového> výkladu české minulosti, jak
jej první formuloval Josef Pekař.
…Palackého koncepce české historie, popularizovaná a umělecky domyšlená v díle
Jiráskově, měla být nyní nahrazena modelem, který už nespatřoval v době baroka a
násilné rekatolizace národní úpadek, nýbrž vrchol české minulosti.28
Tento citát Bohuslava Dokoupila z roku 1987 je možno považovat za modelový
příklad, který nám umožní dokumentovat dvě zásadní překážky, na které naráželo
27
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Dokoupil, B. Český historický román 1945-1965. Praha: Československý spisovatel 1987. Str. 47.
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přijetí díla Jaroslava Durycha. První zcela zřejmá, a vzhledem k datu vydání
Dokoupilovy příručky samozřejmá skutečnost, je ideový odstup marxistického
teoretika od „reakčně katolického“ autora. Durychova pozice nebyla lehká za první
republiky a v lidově-demokratickém, respektive socialistickém státě se stala ještě
komplikovanější. O Durychově přínosu pro historickou beletristiku se jednoduše řada
teoretiků v době socialistického Československa vůbec nezmiňuje. Z tohoto důvodu
je tedy již Dokoupil se svojí reflexi “pokrokovější”, neboť pomineme-li až jakousi
štollovskou rétoriku, přece jen přiznává Durychovi zásluhu na změně podoby
dosavadního historického románu. Pro komunisty je však Durych jednoduše fašistou,
úhlavním ideovým nepřítelem a jeho dílo považují za mrtvé a myšlenkově závadné.
Druhou, a pro tuto kapitolu mnohem závažnější skutečností je přesné vymezení
protikladu mezi vnímáním baroka v pojetí Palackého a Pekaře. Je zcela zřejmé, na čí
straně, i když značně pokřivené a zneužité, stojí marxistická kritika, historiografie a
nakonec celá socialistická československá státní ideologie. Je si však nutné uvědomit,
že velice podobné pohledy na barokní epochu zde již existovaly mnohem dříve a
baroko bylo nuceno bojovat za svoji historickou rehabilitaci. Na počátku dvacátého
století si v českých vlasteneckých kruzích obdivovatel či zastánce baroka takřka sám
vypaloval cejch vlastizrádce. V následujícím textu se pokusíme osvětlit pokusy o
restauraci baroka - jakožto významné kulturní epochy na poli historiografie i krásné
literatury - a vysvětlit, proč baroko představuje tak silnou inspiraci pro mnoho autorů
historických románů minulého století.
Je možno v poněkud zjednodušené podobě tvrdit, že pohled na barokní epochu je
na přelomu 19. a 20. století v literatuře historické-odborné i v historické-krásné téměř
totožný. Bylo již řečeno, že román 19. století, věnující se historickým tématům, je
románem s historií instrumentalizovanou a zcela posluhující národním ideálům
obrozenců. Možno konečně i poznamenat, že Dokoupilovo tvrzení o Palackého
koncepci domyšlené v díle Jiráskově je signifikantní pro myšlenkovou výstavbu
historické beletristiky a zejména jejímu vztahu k baroku. Román Temno, který Alois
Jirásek vydává v roce 1915, se sice stane symbolem “temné barokní epochy”, ale
Jiráskova vize není zdaleka tak beznadějná. I při čtení tohoto zásadního díla české
literatury cítíme autorův zápal nad barokní slavností, nad barokní kulturou. Jiráskova
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Praha v předvečer kanonizace Nepomuka je plná světel, hudby a krásy.
První dvě dekády 20. století však nejsou pouze dobou, kdy vychází slavný
Jiráskův román, ale také epochou, kdy dochází k prvním významnějším pokusům o
znovuobjevení baroka. Mladá vlna literární moderny tradičně odmítá různé umělecké
i ideové postoje svých starších kolegů, snaží se vytvářet nové myšlenkové a konečně i
umělecké podloží pro svoji tvorbu, což je rys ve vývoji literárních směrů zcela běžný
a v podstatě i nutný. Právě ideový-buditelský historický román a viditelné přezírání
posledních tří set let tuto generaci zjevně provokuje. Budoucí prezident Masaryk sám
považuje baroko za temnou propast mezi husitstvím a národním obrozením. Proti této
tezi vystoupí z umělců roku 1906 svým dramatem Posel zejména Viktor Dyk a roku
1917 Miloš Marten knihou Nad městem. Již před velkou válkou proběhne také
několik výstav, které se snaží upozornit na kvality české barokní kultury. Roku 1910
se tak koná výstava o Škrétovi a v letech 1911 a 1913 je následována podobnými
podniky zabývajícími se Brandlem a Kupeckým29. Největší odpor však přezírání
baroka a provokativní Palackého koncepce, oficiálně považovaná za jedinou
správnou, vyvolá v kruzích historických. V osobě talentovaného Josefa Pekaře se pak
zrodí koncepce zcela odlišná, která stojí na počátku velkého intelektuálního konfliktu,
který je znám jako spor o smysl českých dějin.
Pekař chápe baroko a barokní myšlení a kulturu jako prvek, který je původnímu
českému prostředí zdánlivě cizí. Nasměruje však Čechy spíše pod vliv románské části
Evropy (Itálie, Španělsko). Tyto oblasti jsou sice základnou pro rekatolizaci, která
nabývá mnohdy násilných forem, avšak orientace na ně zmírňuje germanizační vliv
převážně luteránských německých zemí. Pekař považuje Bílou horu za tragédii, ale za
tragédii elit národa, jelikož stavovské povstání již nemá celospolečenský charakter,
jaký měla revoluce husitská. Nakonec však právě elity a mnohdy elity katolické, na
prvním místě jmenujme Bohuslava Balbína, stojí u základů národního obrození či
lépe snad probuzení (Macura). Toto probuzení tedy vzniká v lůně katolické
inteligence a vychází ze zemského patriotismu šlechty a duchovenstva, poněvadž
prostý lid do duchovního a kulturního dění v této době takřka nezasahuje. Onen cizí
29
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kulturní prvek pak v českém prostředí nabývá nových podob a netušených forem a v
podobě kultury barokních Čech dosahuje naše země jednoho ze svých historických
kulturních vrcholů.
Naproti tomu Masaryk vystupuje s čistě pozitivistickou koncepcí Palackého, která
zmiňuje především pojmy jako pokrok, vývoj, důsledek, výsledek soupeření apod.
Masaryk totiž není historikem, je především filosofem, politikem a v neposlední řadě
také ideologem vznikajícího státu, pro který byla Palackého koncepce mnohem
přijatelnější. Z pohledu historiografie je však tento pohled zjednodušený, značně
zvulgarizovaný a zcela opomíjí řadu dílčích faktorů, na prvním místě právě kulturu.
Nejspíše i pod vlivem této diskuse se začíná řada mladých umělců přiklánět k
barokní epoše. Stane se pro ně tématem, studnicí námětů, začnou se barokem také
odborně teoreticky zabývat, upozorní na zapomenuté barokní autory30, objevují staré
barokní literární žánry, vydávají edice barokních písemných památek, experimentují
se složitou jazykovou výstavbou této doby. Zcela ojedinělou postavou, dnes bohužel
poněkud opomíjenou, je v této souvislosti Josef Váchal.
Váchalův “návrat” k baroku je však specifický, vede přes jeho oblíbený žánr
krváku, jakéhosi druhu lidového čtení existujícího již v barokní epoše, k používání
rekonstruované barokní syntaxe a končí samostatnou výrobou celých knih, včetně
papíru a grafických vložek, ve Váchalově případě jeho dřevorytů. Právě tento postup
práce na knize je typický pro barokní knihaře a umělce. Dokonce i názvy a podtituly
Váchalových děl jsou zřetelnou barokní stylizací.31
Váchalovými dřevoryty jsou doprovázena i některá díla Jakuba Demla, který se
rovněž k baroku v mnoha směrech přiklání. U obou těchto autorů je však baroko spíše
zálibou, jakýmsi citově i zájmově blízkým obdobím. Durych si epochu vybírá spíše
proto, aby dokázal položit vnitřní duševní krizi člověka do dostatečně konfliktního
prostředí a nesporně je k epoše přitahován také svým náboženským a aktuálním
společenským pocitem.
Všechny tyto autory spojuje pokus o restauraci baroka a nesouhlas s jeho
opomíjením. Snaží se o znovuoživení složitého barokního jazyka. Právě v souvislosti
30
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s Váchalem hovoří Xavier Galmiche32 o neobarokní české literatuře. Za její hlavní
představitele považuje právě Váchala, Demla, Durycha a konečně také dalšího autora
historických románů, generačně mladšího Karla Schulze. Těchto podnětů jsme využili
pro zformulování termínu neobarokní historický román.
Přesto ani barokizace těchto autorů není shodná. Durych je v této souvislosti
krajním zjevem a František Všetička zcela správně zaznamenal, že Durycha vedla
nakonec tato záliba (barokizace) k strnulosti a k zneživotnění textu (viz Služebníky
neužitečné).33 Tento postřeh je pak dokladem názorové rozmanitosti uvnitř tohoto
proudu historické beletrie, která výrazně zasahuje i do samotné umělecké struktury.
Poetika Křelinova a Schulzova si je ve srovnání s Durychovou tvorbou vzájemně
bližší, přesto shodné atributy u obou autorů odkazují k Durychovým postupům
(zejména ve skladbě a kompozici).
Schulz vytváří torzo svého historického románu v kritické historické době, kdy
vrcholil nápor německých okupačních orgánů na českou společnost. Kámen a bolest
je tematicky i časově románem renesančním, ale i přesto vykazuje silné barokní
prvky. Schulzovo barokizování objevíme již v užitém jazyce, v atmosféře příběhu a
v lyrických pasážích torza. Nejzřetelněji však vystupuje do popředí v samotném
myšlenkovém pojetí celé Buonarrotiho epochy. Umělec tvoří v překotně se měnícím
světě, který stále ohrožuje jeho samotnou existenci.
Protektorát představoval kulminaci zájmu o barokní dobu. Přispělo k tomu několik
vzájemně se nevylučujících okolností. Mezi nejdůležitější patří to, že Kalistova
generace byla ve vědecky nejproduktivnějším období. Rehabilitace baroka byla již
dlouhou dobu skutečností a výzkum období se ustálil. Rovněž i politické okolnosti
byly příznivé. Barokní výzkum se silným kulturním a náboženským akcentem byl
v zjitřených okupačních letech myšlenkově nezávadnou činností a zkoumání baroka
se stalo předním badatelským problémem. V odborné produkci je tento trend završen
pracemi Bitnarovými a Vašicovými34.
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Pozornost však byla upřena zejména na katolické baroko, což způsobovalo
aktivizaci katolicismu politického, tak jak ho představoval zejména Jaroslav Durych.
Samotná protifašistická literatura zůstala i z tohoto důvodu názorově rozrůzněna. Její
dvě zásadní větve můžeme zjednodušeně rozdělit na větev katolickou a
humanistickou. Katolická (barokní) akcentuje zejména dědictví barokní epochy, a to
stylem i myšlením, pracuje s mimočeskou látkou a upřednostňuje tematiku
misionářství a ideu sebeobětování. Druhořadá literatura sledující tuto linii pak
inklinuje k hagiografickému charakteru textů, oslavuje středověké světce a
napodobuje styl starých legend a kronik.
Ateisticky a nábožensky odlišně orientovaná část domácích umělců pak uplatňuje
v historických textech, které nejsou tak časté jako u katolíků, ideu Palackého a
Masarykova pojetí dějin a státnosti. Levicová část těchto autorů pak zdůrazňuje úlohu
lidu, jakožto hlavního tvůrce revolučních situací, a tím i dějin samotných. Většina
prací však sklouzává k agitačnímu vyzdvihování stále stejných momentů národních
dějin a tradic a umělecky reaguje spíše na román Jiráskův, někdy se pokouší
obohacovat tuto kompozici snahou o výraznější prokreslení charakterů postav a
užíváním poutavých zápletek na pozadí dokumentárně zpracované doby.
Autoři historických románů zabývajících se barokním obdobím však neusilují o
dokumentární zachycení realit sedmnáctého a osmnáctého století. Jejich umělecký
projev je ovlivněn aktuálními uměleckými směry. V našem případě se snaha o
dosažení barokního detailu často překrývá s expresionismem, čímž vzniká specifická
a v českém literárním prostředí zcela originální kategorie barokně-expresionistického
historického románu se silným existenciálním akcentem. Pro vystižení základních
prvků takto komponovaných historických próz je velice přínosná studie Hany
Voisine-Jechové35, ze které zde budeme mnohé citovat.
Zásadní inovací v tvorbě Jaroslava Durycha, ale i Vladislava Vančury a Karla
Schulze, M. V. Kratochvíla a konečně i F. Křeliny je samotný přístup k vytvoření
fikčního světa. Historický román tradiční podoby se stává románem existenciálním.
Čtenář těchto románů se jistě přesouvá při recepci do jiných, většinou i velmi časově
35
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vzdálených období. Vypravěči však vyvolávají spíše pocit jiného světa než jen
odlišné epochy. Mnohdy pak může na mnoha místech těchto románů dojít k situaci,
že konkrétní historie a její identifikace je zcela nemožná a často pro samotný příběh i
zbytečná. Tento fakt pak v jistých případech, zejména v Durychově Masopustu,
dosahuje až extrémní podoby, kdy můžeme vyslovit obavy, zda se vůbec ještě jedná o
historický román. J. B. Čapek se pak v roce 1939 v recenzi k tomuto Durychovu
románu zcela oprávněně tázal, zda není Durychovým domovem spíše román cele a
záměrně fiktivní, zakotvený v oblasti čiré imaginace, odpoutaný od času a
prostoru.“36
Jechová bystře postřehla, že rozsah vnitřního napětí hrdinů těchto děl vede k tomu,
že postavy Durychových, Schulzových, Kratochvílových nebo Vančurových románů
zůstávají jaksi stranou, dívají se pouze na mumraj, který se před nimi odehrává a
uvědomují si tím jen jasněji svoji samotu.”37 V rozborech Durychových próz
mnohokráte upozorníme na silný čtenářský pocit, kdy stojí vypravěč vysoko nad
příběhem a jeho odstup je zesílen samotnou stylovou výstavbou díla. Tento odstup je
výrazný při popisování smrti, mučení a bitev. Právě smrt, popravy, války, nemocní
umírající na epidemie a mnohé jiné hrůzy barokní doby jsou častým motivem v
neobarokních historických románech. Jsou však pojímány skutečně barokně, neboť
válka se stává slavností, smrt zde může být hrůzná, ale zároveň směšná, popravy i
mučení jsou teatrální, či jak tvrdí Jechová, až groteskní. Mrtvoly jsou nesmyslně
zohavovány, zesměšňovány.
Nejvýrazněji se to projevuje právě v díle Durychově, zejména pak ve vrcholných
pasážích Bloudění a Služebníků neužitečných. Durychův vypravěč popisuje na mnoha
stranách plenění Magdeburgu skutečně jako oslavu násilí, jako divadlo, jako tanec
smrti. Právě různé vyobrazení tanců smrti, což je specifický výtvarný barokní projev
navazující již na středověkou tradici, neodmyslitelně patří k nejrozsáhlejšímu
konfliktu barokní epochy, k třicetileté válce.
Tato válka se stává kulisou Durychova literárního prostředí. Konflikt, který velice
koruna ve dnech 10. a 11. září 2002. Zlatá Koruna 2002. Str. 79-91.
36
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zemské muzeum Opava 1986.
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záhy přerostl z náboženské rozmíšky do zcela absurdních a bezdůvodných spirál
násilí, poznamenal tvář Evropy na další desítky let. Velké procentuální ztráty na
životech obyvatel vyspělých částí kontinentu, plenící armády, nekonečné bitvy,
masakry, loupení, vraždění, svět bez hranic a svět opuštěný Bohem, v jehož jménu se
jeho obyvatelé zabíjejí, poslouží vypravěči Durychových próz k vytvoření labyrintu,
pro nějž je pak výraz “bloudění” termínem přeneseným i doslovným. Třicetiletou
válku Durych pojímá jako celoevropský konflikt a značná část jeho románu se
odehrává mimo hranice země. Durych se tak odklání od české literární tradice i
volbou prostředí, protože dosud byl historický román z naprosté většiny záležitostí
zasazenou do vnitřních hranic Koruny. Proto i slavnosti, bitvy a vlastně vše, co se zde
odehrává, má jakýsi internacionální rozměr, kde hranice království a národů nehrají
roli. Může se proto zdát, že se vypravěč nevěnuje českému lidovému prostředí, které
je v románě Jiráskově, Benešově i Wintrově silně akcentováno. Durych totiž přijímá
Pekařův výklad dějin třicetileté války. A protože historik zasazuje dění v našich
zemích do širších evropských souvislostí, umělec ve svém beletristickém zpracování
tuto intenci sleduje. Durychovo barokní divadlo se tak stává divadlem
celoevropským.
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3. THEATRUM EUROPAEUM

3.1. Větší valdštejnská trilogie - Bloudění
Jeho Bloudění, jediný skutečný velký poválečný román, je zároveň pokus o
přehodnocení tradičního pojetí českých dějin, jež vychovávalo národ až do války,
pokus kajícnický, plný hrůzy toho předpeklí, jímž prošlo češství, než se mu dostalo

<dobrodiní rekatolisace>.38
Významný filozof minulého století Jan Patočka vystihl jeden z typických rysů
Durychovy vrcholné práce. Domnělá ideovost textu učinila z románu jakýsi manifest,
pod který se hrdě postavil moderní český katolicismus. Durych vydal své arcidílo
(Putna) dvanáct let po stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Programově strádajícímu československému katolicismu však Blouděním vystavěl
oporu novou a snad i pevnější, navíc v klíčové postavě díla, kterou je tulačka
Andělka, pozdvihuje mariánský kult do netušených výšin.
Jedním dechem však musíme dodat, že by bylo chybou chápat román pouze v
jakési rovině ideové, protože právě Blouděním a ještě výrazněji menším Rekviem, jak
se pokusíme dále dokázat, se ideovost české historické beletrie počíná vytrácet.
Tradovaný výklad Bloudění jakožto díla svrchovaně katolického a protireformačního
odmítáme. Možných pohledů na větší z trilogií můžeme připustit celou řadu.
Zaznamenali jsme již, že trilogie má částečně ideové podloží, zároveň je však také
významným barokně - expresionistickým dílem se značnou jazykovou bohatostí a
zásobárnou zajímavé a originální metaforičnosti. Třicet motivů, které i přes zdánlivou
nesourodost tvoří pozoruhodný celek, představují myšlenkově hluboký symbol.
Román je rovněž vyvrcholením vývoje českého historického románu, v němž má
nezastupitelnou pozici, protože některé postavy začínají jednat a zejména myslet
zcela odlišně od svých literárních předchůdců. Začínají na historické plátno promítat
nadčasové problémy, které je trápí a zarmucují a jejichž vyřešení se pokoušejí tu
marně, tu úspěšně dosahovat.
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3.1.1. Geneze Bloudění
Durych se látkou budoucího románu zabýval celých deset let. Prvním údajným
impulsem prý pro spisovatele byla návštěva kraje v okolí hradu Bezdězu, kde ho
zaujala příhoda o plánu Albrechta z Valdštejna. Ten chtěl v místě vystavět klášter
augustiniánů, ale po svojí násilné smrti již tak učinit nemohl. Místo kláštera pak byla
vystavěna hospoda.39 V myšlenkách autora se zrodil nápad na sepsání rozsáhlejšího
díla na téma vzestupu a pádu, milosti boží na jedné straně a nezměrné vůle lidské na
straně druhé, na téma vykoupení a zatracení, zrady a odplaty. Postava Albrechta z
Valdštejna, vévody frýdlantského, se pak přímo nabízela pro podobně pojaté
historické dílo.
Ke studiu přistupuje Durych vždy velice zodpovědně a stává se během něho
detailním znalcem dobových reálií. Rozsahem studia historiografie, edičních prací,
pramenných fondů, pracovními cestami a exkurzemi se plně vyrovnává Wintrovi i
Jiráskovi, tedy historikům profesionálům. O svých dílčích postupech v práci čtenáře
informuje v různých článcích a příspěvcích v tisku. Ty mají historický, cestopisný,
umělecký, náboženský a mnohdy i politický charakter. Putna hovoří dokonce o celém
souboru Durychových děl různého charakteru a tvaru jako o “barokním cyklu”. Na
“okraji” Bloudění vznikají i samostatně vydané cestopisné črty40, vzniká i samostatná
menší valdštejnská trilogie - Rekviem.
Za hlavní pramen při genezi díla označuje sám Durych knihu Jana Františka
Beckovského Poselkyně starých příběhův českých z roku 1700, tedy kroniku skutečně
barokní a nutno poznamenat, že také česky psanou. V záplavě barokní latinské
literatury se pak jedná o jedinou výraznější českou práci podobného charakteru.
Durych však čerpá z celé řady dalších textů včetně těch nejnovějších, jakým je
například Pekařova Bílá Hora41. Ve svém cestopisu Plížení Německem tvrdí, že
jakýmsi bedekerem se mu na cestě stalo dílo Wallenstein německého badatele
Wieglera. Durych měl samozřejmě detailní znalosti nejen z oblasti historiografie, ale
měl přehled i o soudobé beletrii, která se k jeho látce vztahovala. Proto se mnohdy
38
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dovolává Döblinova Valdštejna, ale soudí, že Döblin ztratil ve vrcholných pasážích
románu své umění. Durych také několikráte upozorňuje na román Zikmunda Wintra
Mistr Kampanus. Připouští, že některé pasáže si od Wintra vypůjčil. To uvádí v
případě popisu bitvy na Bílé hoře. Winter popisuje bitvu přímo očima účastníků,
Durych tak činí v retrospektivě, o čemž se ještě níže zmíníme.
Bylo zde již řečeno, že Durych před samotným psaním mnohdy cestoval po
místech, která se vztahují k jeho tématům. Durych však na těchto místech nehledá ani
tak přesnou podobu krajiny, bojišť, kostelů, paláců, ale spíše se snaží nalézt motiv,
atmosféru místa, kterou by pak mohl básník jeho formátu úspěšně zapojit do
vznikajícího díla. Durych sám o tom píše:
Chtěl jsem sepsat obsáhlé dílo, a proto jsem četl o těch dobách, lidech a věcech
mnoho tisíc stran historií a monografií v různých řečích, abych posléze viděl, že toť je
cesta bludná a marná; a že právě tak bludné a marné bylo cestování do těch krajin,
poněvadž to, o čem člověk nesní a co nevidí uvnitř v sobě, to nenajde v knihách,
museích a v krajinách…42
Samozřejmě jsme schopni porovnáváním jednotlivých textů nalézt a určit řadu míst,
kde je spisovatel ovlivněn prožitkem z cesty, nebo dokonce můžeme určit celé pasáže
jeho cestopisů, které se později více či méně upravené objevují v jeho románech. Toto
však není cílem naší práce, a proto se budeme stopováním jednotlivých motivů
zabývat zcela výjimečně.
Posledním důležitým zdrojem, který Durych sám uvádí, jsou dobové rytiny.
Rytina byla v sedmnáctém století dominantním informačním materiálem, který mohl
plně využívat i analfabet. Z tohoto důvodu jsou rytiny velice podrobné a objevuje se
na nich přesné vyobrazení míst, zbraní, bojišť, osob a mnohých dalších dobových
reálií. Tento “obraz doby” pak poskytne mnohdy lepší představu o dané epoše než
studium samotné historiografie. V této souvislosti se musíme zmínit o velkém cyklu
rytin, který se zabývá událostmi třicetileté války a jehož autorem byl J. Abelinus.
Cyklus je znám pod latinským názvem Theatrum Europaeum.43 Z cyklu si Durych
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utvořil představu o mnoha bojištích (např. Lützen), je v něm i řada rytin, které
zachycují vraždění v Chebu. Z nich na nás pronikavě hledí vzrušené oči císařských
důstojníků, rozeznáváme překvapený výraz Valdštejnův, v jehož dveřích leží v
tratolišti krve jeho smrtelně raněný sluha…

3.1.2. Evropa jako bludiště
Román samotný je rozdělen do tří základních částí, které jsou vždy členěny do
deseti kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou jakýmisi kamínky vytvářejícími rozsáhlou
historickou mozaiku. První, co je důležité zmínit, je originální myšlenková
kompozice díla. Durych zde vlastně převrací dosavadní filozofickou výstavbu
českého historického románu. Winter i Jirásek nám předkládají dějiny jako světskou
záležitost tvořenou lidmi, do které pouze čas od času zasahují duchovní otázky a
konfesijní rozdíly. Konfese u Jiráska je ale spíše jakousi politickou orientací,
maximálně pak zděděnou nutností než vlastní duchovní potřebou. V této rovině tomu
není jinak ani u Wintra.
Durych naproti tomu chápe dějiny jako nepřetržitý souboj onoho spasení a
zatracení, tradičního metafyzického dualismu, tak jak ho chápali čeští katolíci
minulého století. Navíc ho zajímá také existenciální rozměr jeho postav, čímž je mu
již Winter mnohem bližší než Jirásek. Román staví na duchovní kostře, do které
zasahují světské skutečnosti okrajově. Durych tedy postupuje přesně opačně než jeho
předchůdci. Nutno poznamenat, že tak činí v naší historické literatuře jako první.
Vlastní niterná potřeba duchovního rozměru, spásy a poznání správné cesty vede
všechny kroky hlavních hrdinů románu. Pouze z tohoto důvodu postavy “bloudí” a ve
chvíli, kdy dojdou k poznání a duchovní spáse, jejich pouť končí.
Putna výborně vystihl, že Durychův postoj je v románu nadkonfesijní, poněvadž
jde spíše o metafyzickou rovinu vědomí jedince, než o zapojování se do
všeobestírajícího násilí, které se pouze tváří jako náboženská válka. I z tohoto důvodu
se může Jiří podivit, že Andělka čte Labyrint světa a ráj srdce. Avšak když se do
něho sám začítá, nemůže uvěřit tomu, že autorem je Komenský, tak je tam totiž vše
blízké jeho vlastní duchovní zkušenosti.
Jiří Holý pokládá větu, kterou protagonistka Durychova románu čte, za jednu
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z klíčových vět celého Bloudění44. Je však nutné přisoudit klíčový význam i motivu,
který četbu díla protestantského myslitele provází. Ještě zde budou zmíněny
Andělčiny atributy, se kterými se na scéně pravidelně objevuje. Motivy světla a jasu
(lux in tenebris) jsou u její postavy nejčastější. V pasáži, o které hovoříme, ale není
osvícena dívčina tvář, nýbrž stránka knihy, na které stojí:
Vadí-li se a tahají mocní o korunu světa a sceptra, z čehož krve prolití a zhouby
krajin a zemí povstávají, ani o to se v sobě sám netrudí osvícený křesťan: mysle, že
málo anebo nic na tom nezáleží, kdo světem vládne.
Nejdůležitější význam této pasáže není ten, že vystihuje Andělčin postoj k moci i
k samotnému Valdštejnovi, ale že vystihuje celou myšlenkovou podstatu Durychova
románu. Katolický autor tak vystaví svůj hlavní románový význam na odkazu
slavného evangelického spisu. Analogie k Labyrintu tím ale zdaleka nekončí. Fikční
svět sám o sobě je u Durycha vypodobněn jako bludiště, samotný název Bloudění
tento postřeh potvrzuje. Je plný událostí a v celistvosti, plastické barvitosti a
dramatičnosti zobrazuje Evropu v době třicetileté války. V jednotlivých kapitolách
recipient nachází různá místa plná dobových reálií a fenoménů. Na cestě ho provází
Jiří, Andělka a Kajetán a mnohdy se někteří z nich zdají být velice podobní
Komenskému Poutníkovi. Ti společně se čtenářem odkrývají marnosti v jednotlivých
aspektech života jejich doby.
Velice blízkým způsobem bloudí také hrdina Schulzův v torzu Kámen a bolest.
Stejně jako on i Durychovy postavy nedokážou na prvním místě nalézt svoje místo ve
světě a mezi ostatními lidmi. Proto se obracejí do sebe, do svého nitra a v něm
nalézají Boha. Krvácející srdce Jiřího v posledních větách větší valdštejnské trilogie
je důležitým významem souvisejícím s prohlédnutím této postavy a dalším zjevným
odkazem na text Jana Amose. Proto zcela opomeneme různé dobové reakce
literárních kritiků a publicistů na téma “pohled na katolictví a protestantismus v
Durychově textu“, protože jednoduše řečeno, ti, kteří se tímto problémem zabývali,
nepochopili základní poselství díla.
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Zajímavé však je to, že Durych tímto postupem vykreslení duchovního světa, který
vycházel zcela bezesporu z jeho vlastní náboženské i politické orientace ve dvacátých
letech minulého století, dosáhl velice hodnověrné fikce o zbožnosti a světě barokního
člověka. Tím si samozřejmě vytvořil i prostor pro začlenění vlastních idejí do díla.
Vytvořil tedy také ideový román, ale ne román buditelský, ale román andělský,
mariánský a snad, připusťme to, i barokní. Proto ho československý katolicismus
přijal, proto se zdá vše v díle tak historicky důvěryhodné. Nesmíme však zapomínat
na základní fakt – jedná se o svět barokního člověka, jak si ho představoval
konzervativní katolík se zkušeností ze století dvacátého.
Román sám v obsahové rovině popisuje dramatických třináct let českých a
zejména i evropských dějin, což je významný tematický obrat v českého historickém
narativu. První kapitola prvního dílu začíná popravou 27 českých pánů na
Staroměstském náměstí v létě 1621, desátá kapitola třetího dílu popisuje zavraždění
Albrechta z Valdštejna a jeho věrných v mrazivé únorové chebské noci roku 1634.
Jsou zde i dílčí retrospektivně vyprávěné události, které z rámce takto vymezeného
vybočují, ale na děj nemají významnější dopad.
Samotný děj má jakési dvě kvality dějin. Dějiny velké zde popisují boje, jednání a
intriky panovnických dvorů, životy a umírání mocných tehdejšího světa, osudy
Valdštejnovy, Ferdinandovy, Ditrichštejnovy, Trčkovy aj., zatímco malé dějiny, které
se s dějinami velkými zcela osudově na několika klíčových místech střetávají, pak
vyprávějí příběh podivného trojlístku stojícího uprostřed největší evropské válečné
tragédie. Tvoří ho dva vojáci - Jiří a Kajetán a mladá dívka španělského původu
Andělka, která je jakýmsi středobodem celého Bloudění. Právě v prostoru těchto
“malých postav” je nutno především hledat základní myšlenkové poselství Durychova
spisu.
Vypravěč pro popis děje zvolil er-formu. Je místy vypravěčem vševědoucím, jindy
děj reflektuje prostřednictvím některé z postav. Kombinace autorského vypravěče a
reflektora nám tedy umožňuje sledovat děj jakoby zorným úhlem jednotlivých postav.
V rozsáhlých pásmech vypravěče, kde se projevuje Durych coby autorský narátor, se
však snaží odstup od svého díla zvýrazňovat i dalšími prostředky, zejména ironií.
Objektivní vyprávění ale mnohdy na velice malém prostoru mění charakter ve
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specifickou formu reflektora, jehož ztráta vševědoucnosti je velice významná. Tato
vyprávěcí poloha dosahuje až podoby, kterou bystře postřehl Jiří Holý a označil ji
termínem „metoda zatajení souvislostí“.
V konkrétním případě se tato metoda projevuje nepojmenováváním klíčových
postav a opakujících se jevů. Zprostředkování dialogů je započato ve chvílích, kdy se
zdá, že postavy spolu již jistou dobu hovoří a identifikace jednotlivých aktérů
komunikace je zprvu zcela nemožná. V ještě vypjatější podobě se využívá tento
kompoziční postup ve Služebnících neužitečných. Na jiných místech jsou zas klíčové
postavy jmenovány jen jaksi mimochodem a variace jejich jmen a přívlastků je velice
častá. Opět budeme citovat interpretaci Jiřího Holého, když upozorníme na setkání
Jiřího a Kajetána v obleženém Straslundu, kde Jiří je významnou část kapitoly
označován jako plavec, přitom jak zaznamenává Holý neměl dosud s lodnictvím nic
společného a žil jen v Čechách45.
Jen z nepřímých náznaků a matných vzpomínek zjistíme, o koho se v konkrétních
pasážích jedná. Tento prvek ztěžující recepci však výrazně zvyšuje významové
napětí. Nutno podotknout, že také postava Jiřího, Andělčina, Kajetánova se objevuje
ve většině kapitol až v jejich závěru, po pasážích z velkých dějin.
Vypravěč se tak zpravidla propadá z pater objektivního vyprávění s výrazným
ironickým odstupem, kde líčí vrstvu velkých dějin do oblasti dějin malých, kde záhy
střídá vypravěčskou situaci za subjektivizovanou formu a nahlíží očima svých
protagonistů do jejich myšlení. Tyto pasáže jsou formálně vyjádřeny polopřímou řečí.
Co se týče ironie, ironizuje Durychův vypravěč skoro vše, co souvisí s velkými
dějinami - bitvy, chování mocných, církevní i dvorské intriky a pletichy a nakonec i
kult světce Filipa Neriho. Autorova ironie tedy míří i do řad katolické církve, jíž se
dílo stane ideovou oporou. Ironizuje i smrt, vraždění a válku. Znatelné je to obzvláště
při popisech bitevních vřav a masakrů, jako třeba v bitvě u Lützenu:
Ale již dávaly frýdlantské kusy znamení k slavnosti a jako sbor chlapců na kůru se
ozval pozdrav mušketýrů po celé délce šance…
Od šance se ozval jásot a na tvářích mušketýrů, kteří se obraceli k pomocníkům,
podávajíce jim své zbraně, bylo vidět upřímnou radost. Kdo mohl, přiskočil aspoň na
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okamžik k střílně pohlédnout na žebříky, padající z ramen a překážející lidem, kteří se
chtěli položit ať na záda, ať na břicho či na bok, na lesklé sekery v natažených
rukách, na koně bez jezdců a koně, kteří se položili jako ve stáji, nečekajíce, až jim
někdo odepne sedlo.46
Silné ironizování při popisu děje je citelné už v první kapitole úvodního dílu.
Skupina katolických šlechticů a duchovních sleduje odsouzené české pány. Jednotlivé
osoby srovnávají majetky, které jim po konfiskacích nejspíše opět připadnou:
“Hle, pane opate, Kryštof Kobr! Váš poplužní dvůr”47
“Vidíte panno kněžno, paní Kateřinu Kaplířovou? I vdovy mohou překážet! Vidíte
paní Černínovou? Ale paní Eva Pětipeská se nezdá příliš ztrápená, nedostal snad
Felix Václav milost a s ní vaše Noutonice?”48
V této chvíli, kdy se panstvo i někteří přítomní duchovní baví tímto způsobem,
jediná Andělka, která jako služka sedí v koutě, se modlí církevní hodinky za duše
odsouzených. Tento moment je důležitým zjištěním, neboť vypravěč skutečně
ironizuje a zesměšňuje pouze jednání mocných tohoto světa. Jeho sympatie stojí na
straně obyčejných, malých a bezvýznamných lidí. Může své protagonisty ponížit,
když například nechá přibít Jiřího za uši na kostelní vrata, ale trpce je nikdy
neironizuje. Tento fakt souvisí se snahou o spiritualizaci chudoby a prostoty, která je
nejvyšší lidskou ctností, což nejvíce vynikne v postavě Andělky. Souvisí však i se
snahou vybudovat duchovně opravdovou a vznešenou literární postavu, jak se
Durychovi podaří v novele Kurýr v menší valdštejnské trilogii.
Po úvodní kapitole prvního dílu následuje popis popravy českých pánů, kdy se
poprvé střetávají všichni tři protagonisté. Mdlobou zesláblého Jiřího Andělka odvádí
do hospody, kde je přítomen i Kajetán. V Praze se opět setkávají po dvou letech před
palácem Albrechta z Valdštejna. Kajetán je zatčen během bojů v Sedmihradsku a po
několikaleté anabázi se vrací do Prahy, aby byl opět konfrontován se zbytkem
trojlístku ve Valdštejnském paláci, kde Andělka vypráví kouzelnou jihoamerickou
epizodu, která se odehrála před jejím příchodem do Čech. Svojí atmosférou její
45
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vypravování předznamenává popisy exotické krajiny, jaké se objeví později ve
Služebnících neužitečných.
Jiří potkává Andělku opět v souvislosti s Valdštejnem v jeho sídelním městě
Jičíně. Kajetán zatím odřízne svou budoucí ženu ze šibenice ve snové zimní krajině
Hradecka uvržené do víru sedláckých vzpour, aby znovu poznal Jiřího v obleženém
Stralsundu. Mezitím Andělka, která zdánlivě mizí ze scény, vykonává svou pouť do
Monserratu, do poustevny svého zpovědníka, aby zde došla vlastní milosti a nalezla
správnou cestu. Při návratu domů potkává v Alpách zuboženého Kajetána, který se jí
pokusí znásilnit.
Všichni tři se opět objevují při největším masakru třicetileté války v Magdeburgu,
kde nešťastný souboj a zranění Andělky nakonec paradoxně zachrání jejich životy.
Společně s touto trojicí sledujeme vpád Sasů do Prahy i jejich následný odchod po
příjezdu Albrechta z Valdštejna. Při odchodu z Prahy se také všichni tři shledávají
naposled. Kajetán se se svou ženou ztrácí a v ději již dále nefiguruje. Jiří se s
Andělkou setká opět až roku 1633 při popravě zběhů od Lützenu. Cesty obou se již
nerozchází, ale spojují se výrazněji s osudy frýdlantského vévody. Doprovázejí ho do
Plzně a následně do Chebu, kde nalezne Frýdlant násilnou smrt. Před dveřmi jeho
pokoje je smrtelně raněn i sluha Jiří, který ve smrtelné agonii poznává konečně milost
Andělčinu a za zázračných okolností dokáže před svým skonem zplodit s ní dítě.
Tímto bylo v zásadních obrysech načrtnuto ono “bloudění” malých postav díla.
Všechny kapitoly, ve kterých se tito tři setkávají a rozcházejí, jsou propleteny řadou
kapitol líčících dějiny velké, kde vystupuje zejména protagonista druhé roviny
románu - Albrecht z Valdštejna. Jsou však i místa, kde se osudy všech spojí do jedné
linie (Sasové v Praze, Magdeburg, Plzeň, vraždění v Chebu). Typické pro román je
jakési náhodné a osudové střetávání jednotlivých postav, jejich překvapivé mizení a
stejně

překvapivé

objevování

se.

Tato

překvapivost

tkví

zejména

ve

zmiňované „metodě zatajení souvislostí“. Osudy některých postav jsou jen částečně
naznačeny, nejsou plně osvětleny, ale mnohdy mají na děj osudový význam. V
úvodní kapitole prvního dílu Jiří s Kajetánem navštíví kacířskou bohoslužbu, kde
potkávají ženu, o které soudí, že je nevěstka, přestože tomu tak není. V deváté
kapitole druhého dílu se tato žena objevuje opět. Je už skutečnou nevěstkou, ale za
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cenu ztráty vlastního života zachraňuje Jiřího, kterého dav lynčuje u kostelních dveří.
Zároveň se všichni neustále více či méně dostávají do kontaktu s Valdštejnem, aby se
nakonec jeho osud stal i jejich osudem.
Je zřejmé, že se jedná o velice komplikovaný kompoziční plán. Často je možné
propadnout zdání, že některé kapitoly do děje nezapadají, nejsou pro něj důležité,
přinášejí například pouze nekonečné výčty císařských úředníků, jejich historických
predikátů a nikdy neutuchajících intrik. Tyto pasáže jsou rovněž zatížené barokní
mnohomluvností. Nutno ale poznamenat, že autorova snaha rekonstruovat barokní
jazyk je zdařilá, věrohodná a opírající se o studium dobových materiálů. Durych se
jeví umělecky nejpřesvědčivější v dlouhých popisných pasážích (bitvy, masakry,
obrazy zničené krajiny), při navozování atmosféry strachu, hrůzy, chladu, krásy,
náboženského vytržení. Výborně vystihuje duchovní atmosféru chrámů a kostelů i
osob samotných (návrat Andělky na Monserrat). Monumentality jednotlivých motivů
dosahuje především svojí metaforickou originalitou, svěžím, neotřelým stylem a s
ním související volbou jazykových prostředků.
Autor je více lyrikem než romanopiscem. V některých pasážích je citelná jakási
rozpačitost autorského subjektu při propojování jednotlivých motivů s dějovou linií
románu. Místa tohoto napojování Durych mnohdy vyplňuje rozsáhlými historickými
exkurzy a výčty. Tato místa působí v celku hluše a umělecky nejméně výrazně. Mají
kronikářský charakter a jazykově jsou značně aktualizována ve zjevné snaze navodit
atmosféru barokního hovoru, hlášení, zprávy, kroniky, jak je patrné z následující
ukázky:
Filip Kryštof, kurfiřt arcibiskup trevírský, úpěl příliš málo k císaři o pomoc, ač bylo
jisto, že tam na té straně mu ji nemohla poskytnout ani infantka Isabella, vladařka v
Nizozemí, ani hrabě Peppenheim, a jen bloud mohl věřit, že by kurfiřt arcibiskup
Filip Krištof důvěřoval více v Boha než v nejkřesťanštějšího krále. Anselm Kazimír,
kurfiřt arcibiskup mohučský, už hned po bitvě u Breitenfelda velmi snažně vyjednával
prostřednictvím mladého lantkraběte Jiřího z Hess-Darmstadtu o kompozici mezi
katolickými knížaty a Švédy a sliboval nepřátelům za sebe i za císaře více než směl; a
když Gustav Adolf, nedbaje jeho náhlé mírumilovnosti, táhl od Oppenheimu k jeho
krásnému sídelnímu městu, ujel Anselm Kazimír, kurfiřt arcibiskup mohučský, k
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Ferdinandovi, kurfiřtu arcibiskupovi kolínskému. Dva tisíce španelských vojáků
nechal v Mohuči, aby ji hájili; ti ovšem hrdě odmítli bojovat proti bídným Švédum a
vydali jim město, od něhož vzal Gustav Adolf osmdesát tisíc tolarů výpalného,
nečítajíc zvláštního výpalného od osob duchovních a židů.49
Pro tyto pasáže je signifikantní časté opakování historických predikátů v pozici
přívlastku. Některé se opakují i v intervalech krátce za sebou (Anselm Kazimír,
kurfiřt arcibiskup mohučský), což je typický prvek barokního jazykového úzu. Tato
místa jsou ale pevnou součástí Durychovy stylistické výstavby a autor je do svého
plánu zařazuje vědomě a plánovitě.
Mnohé z těchto pasáží však působí na vnímatele úmornou zdlouhavostí (O. Králík)
a zdánlivou či skutečnou zbytečností. V Rekviem Durych na románovou linii
rezignoval a zvolil “pouze” tři stručné motivy, které spojuje společná látka, hluchá
místa pak v textu náhle nenalézáme. Autor se mohl plně věnovat svým motivům, a
proto dosáhl na zmenšeném prostoru pozoruhodné umělecké působivosti.
Nemůžeme však Durycha podezírat z nedostatku tvůrčích schopností, tato
kompozice je zřejmým autorským záměrem. Pasáže, kde vypravěč popisuje intriky u
dvora a v církevních kuloárech, je možné považovat za zdlouhavé, ale cíleně navozují
dobovou atmosféru a charakterizují dobu s historickou přesností. Mnohdy poněkud
nepřehledné dialogy církevních hodnostářů a dvorských úředníků zpřítomňují barokní
svět zásluh a odměn, kdy lidé lpí více na statku pozemském než na vlastním životě.
To vše v době, která se současníkovi může zdát náboženstvím doslova přesycena.
Autor mnohdy využívá kronikářské záznamy, činí tak například u popisů
svatořečení Filipa Neriho nebo při všech bitevních líčeních. Durychova bitva se však
snad právě tím stává strhujícím čtením. Přesné faktografické děje, které autor
vystopoval v dobových záznamech a oživil podle dávných rytin, spojuje se svými
neopakovatelnými metaforami, propojuje břitkou ironií, kombinuje s několika
nezbytnými historismy a latinskými citáty a dosahuje tak efektu rozsáhlého válečného
divadla, které je důvěryhodnější než bitvy Jiráskovy a Wintrovy. Již bylo řečeno, že
Winter popisuje bitvu na Bílé hoře přímo, Durych tak činí s několikaletým odstupem
v retrospektivě. Avšak způsob, jak v Bloudění velitelé jednotlivých pluků popisují
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pohyb svých mužů po bojišti a poslouchají nadšené či zklamané poznámky císaře, jak
zajatý hrabě Anhalt cedí trpce skrze zuby fakta o porážce svého regimentu a neubrání
se slzám, čtenáře dojímá a zároveň přesvědčuje. Popis bělohorské bitvy vypravěč
zakončuje následujícími větami:
Malé stádo divokých kanců, vyplašených z obory, vylezlo rozpadlou zdí a klidně se
hrnulo k louži. Stará svině ryla v zemi; vyryla ohnilý hnát. Veliká žába tloukla svým
břichem do jarní hlíny. Kůň císařův se otočil a vypoulil na ni oči. Žába se vyděsila a
nadouvala se. I císař se nadouval smutkem a zbožnými vzpomínkami. Větve stromů se
rděly jarem, na některých svítily pupeny. Lomy tesknily ve stínu a silnice se táhla
hořce jako cesta kajícná. Ale slunce připalovalo a z brázdy vzlétl skřivánek, zpívaje
píseň nesrozumitelně radostnou.50
Dílčích symbolů a významů bychom mohli nalézt pouze v této krátké ukázce
několik. Durych využívá barokní rytmizaci jazyka, používá typické barokní postupy,
jako je gradace nebo kontrast. Originality svých přívlastků dosahuje autor zejména
vytvářením kontrastů. Proto u Durycha potkáme zbožné čerty, poznáme
nejnebezpečnější půvaby cesty do pekel, můžeme se nadouvat zbožností. Například
Andělka je z pohledu Jířího v úvodu druhé kapitoly charakterizována následujícími
rozpory:
Vzpomínal, jak dlouho se bránil této zlořečené cizí děvce a pokrytecké čarodějnici,
pochmurné a žhnoucí, přísné a sladké, nenáviděné a nezbytné, pro kterou se potýkal
tak dlouho sám se sebou, prose za ochranu proti ní všecky moci pekelné, touže po
smrti a hanebné zkáze nepřátelské ohavnice, ať už přišla z neznámého brlohu neřesti
či z výšin samého ráje, proti této poselkyni zázračných radostí, nevyžádané hvězdě
štěstí, která vyšla ze strany nepřátel, vítězné a nepřemožitelné bojovnici proti jeho
proklaté lásce k zimní královně; jak si přál, aby zemřela, aby byla zapuzena,
zavlečena, zneuctěna! Panna Anděla! Přišla, uzřela a zvítězila. Napila se jeho
mateřské řeči, krása její a síla ještě více vzrostla v této zemi. Nebylo možno poznat, že
není odtud. Viděla mu do srdce, čtla v něm lépe a jistěji než matka. Táhla ho k sobě
jako záchrana, neočekávaná, nežádoucí a odporná, ale překrásná a podivná,
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Andělka!51
Další zajímavé pasáže jsou ty, ve kterých se autorovy postavy ocitají na hranici
reálného světa a jakéhosi snění. Motivy bloudícího jedince, který se ocitá takřka
v patologickém psychickém stavu, se objevují na významných místech i u Křeliny a
Schulze. Karel Schulz psychiku svých postav zobrazoval v této podobě velice často
už ve svých povídkách. Navozoval tak doslova bizarní situace jako v povídce Blázen
před zrcadlem či Tvář na obraze a konečně i v erbovním textu Peníz z noclehárny.
Nejinak popisuje blouznění mučeného kněze František Křelina.
Opředena tajemstvím, silným lyrickým výrazem a barokní výrazovou expresí je i
řada představ Kajetánových ve chvílích, kdy zajat a nemocen bloudí Sedmihradskem
po přízračných vesnicích, které v nás vyvolávají odkazy na jiné Durychovo dílo, snad
nejtemnější povídku Děcko ze sbírky Obrazy:
Střechy nízkých domů, které unikly ohni, vylézaly k šedému nebi, jako by chtěly vstát,
ale pakostnice jim bránila. Osiřelá husa, která nějakým divem zůstala na živu,
prolezla plotem a pleskala zchromlýma nohama do zapáchajícího bláta pod orvanou
lipou. Čapí hnízda se rozpadávala na komínech a vítr z nich rval slámu a rákosí. Ve
městě zbylo přece jen trochu lidí, nejen ti slepí a chromí; z dlouhé chvíle mohli spát
nebo se modlit, ale nechtělo se do ničeho; bylo by útěchou pojídat lidi, ale dosud se to
nesmělo.52
Blízké pasáže se opakují i na jiných místech. Patří k nim chvíle, kdy Kajetán tápe
po Hradecku rozvráceném vzpourou sedláků a ochromen únavou a chladem odřezává
svou budoucí nahou ženu ze šibenice. Krátce poté, kdy se dostává do chalupy
protestantů, kde zní vzdálená píseň, ve které jásala podivná bolest a rouhalo se
nesmírné hoře dávno potlačeným vzlykem, potkává dva přízraky – kováře a kněze.
Naslouchá vzdáleným úderům, které se zdají být divné, a přece povědomé, které se
trochu podobaly ranám hlíny na rakev, ale spíše to mohly být údery kolébky, aby se
nakonec ocitl na kacířské bohoslužbě a rozeznal v kázajícím faráři onoho kněze ze
snové mrazivé noci.
Snové pasáže, neschopnost postav rozluštit realitu od snu, zdání a klam od
51
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skutečnosti nejsou místa bez hlubšího významu pro celou kompozici textu. Jedná se o
typický barokní myšlenkový prvek, kde každá skutečnost má svůj druhý rozměr.
Jeden význam je reálný-viděný, druhý pak duchovní-tušený. I zcela pozemské
skutečnosti mají svůj božský odraz. Braunovy sochy v Kuksu mají dvě protikladné
tváře, často vytvářejí alegorické dvojice. Krása a erotičnost dívky a její chudoba na
jedné straně je pro Durycha na straně druhé rovněž odrazem boží milosti. Tento čistě
myšlenkový základ celé prózy je vypravěčem výrazně podepřen použitým jazykem.
Jedním z vrcholů tohoto snažení jsou ve větším triptychu často citované pasáže z
hořícího Magdeburgu:
Venku chodily příšery; ďáblové z bronzu i staletých pavučin, mědění netopýři, oceloví
koně, olověné myši. Domy dostaly příšerné obličeje, chechtaly se a šklebily jako
připalované mrtvoly. Děly se různé věci. Daleko byly zanechány úhory, pole,
vypleněné lesy a studená černá spáleniště; křídla větrných mlýnů tam dosud pádila do
neznáma, ptáci kroužili daleko, netroufajíce si k požáru a sedajíce bezradně na
břevna šibenic, kde oběšenci s dlaněmi na slabinách již nestáli o tuto velkolepou
podívanou; kouř se rozlézal po krajině a utíkal; byla kdesi vysoko a daleko bledá a
jasná obloha, čistá a chladná řeka; byli za vzdálenými pahorky lidé, kteří pracovali, o
ničem nevědouce, a skřivan vylétal z úzkostlivého osení.53
Dole na schodech a v chodbě byly mrtvoly. Ležely zeširoka, jako by si libovaly, že
rány byly dobré a raději široké a hluboké než slabé. Mlčely náramně a studeně, aby
nepokazily svých úžasných masek. Bylo více nohou a břich než hlav; mnoho hadrů.
Ozdobná řada se končila na chodbě kaluží sražené krve. Musili se držet zábradlí a
šlapat na prsa, na záda i na břicha mrtvol, poněvadž po obličejích a údech podešve
nebezpečně sjížděly.54
Jiří hledal cestu v těch překážkách, jda před Andělkou. Tu cítil, jako by za ním o něco
klopýtla a padla. Ulekl se. Viděl ji na kolenou; držela něco v náručí. Srdce se
zhroutilo. Bylo to malé dítě s obličejem úplně roztříštěným. Kolem byly mrtvoly
vesměs s rozraženými lebkami. Pohlédl vzhůru a dovtípil se; z tohoto domu asi bylo
stříleno na katolické vojsko; i pes, který tu ležel, měl přeraženou páteř. Ale žár byl
53
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nesnesitelný a oheň tak blízko, že bylo možno uhořet. Táhl Andělku za sebou a ohlédl
se na leutnanta; ten držel svítilnu vzhůru a svítil. Oči bolely oslněním plamenů.55
Vypravěčův lyrický expresivní výraz, barokní struktura a rytmizace věty, která je
nevýslovně dlouhá, celá komplikovaná syntax, která je prosycena středníky,
přechodníkovými slovesnými tvary a velkým množstvím vedlejších vět stejného
druhu, dosahuje v popisech magdeburgského masakru svého vrcholu. Neobarokní
historický román se však dočká ještě vypjatějších pasáží v renesančním torzu Karla
Schulze.
Avšak i z Magdeburských hrůz vede cesta ven. Opět oproti tmě stojí světlo,
protože jinak by to v Durychově baroku ani nebylo možné, a tak zraněná Andělka oba
vojáky zachraňuje. Symbolem oné záchrany je níže zmíněný Andělčin motiv jasu, tak
jak ho chápe Fraenkl. Andělka dotáhne Jířího až k místu, kde spatří …nejúžasnější
věc toho dne. Cosi modrého, ne zcela čistého a stálého, ale přece jen nepochybného;
oblohu nad zemí. Před chrámem, kam oba po nezměrných útrapách dorazí, masakry
nekončí, ale spása je již jistá a tak pochopíme společně s vypravěčem a protagonisty
děje, že byl už přece jen den, nikoliv bez přízraků, nýbrž den Boží.
Druhým neméně důležitým významem snových pasáží je pak pokus zobrazit
vnitřní myšlenkové pochody postav. Toto umění výrazně obohatí a určitého vrcholu
v něm

dosáhne mladší

Durychův současník Karel

Schulz

již ve svých

expresionistických povídkách. Složitými vnitřními monology na hranicích snu
docilují oba autoři myšlenkové plastičnosti svých postav a zároveň tento prvek
využívají i kompozičně. Vzniká tak próza s prvky tajemnosti a nepřehlednost
některých takovýchto částí a významové napětí tím vznikající silně posiluje
expresionistické vyznění jejich textů.
Motiv nerozeznání postavy se u Durycha objevuje velice často. Jeho nosnost si
vyzkoušel dosyta v Sedmikrásce a v Bloudění se tento prvek opakuje. Nerozeznána je
několikrát Andělka, Kajetán nemůže poznat svoji ženu, Jiřímu v jedné pasáži začne
Andělka splývat s termínem vlasti:
Lekl se, kde se to ocitl. To byla přece vlast a ne Andělka! Či která to byla?Nemohl
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rozeznat. Snad přece Andělka. Či snad jí není vůbec na světě, je pouhým snem a
podobou královny této země, která se zjevuje pouze jemu?56
V ukázce je patrné, že Durychovo rozložité souvětí ustupuje ve vnitřních promluvách
podstatně kratším větným celkům, což zesiluje pocit zmatečnosti myšlenkových
pochodů promlouvajících hrdinů. V postavě Jiřího je toto vnitřní duševní hledání
navíc stále se vracejícím rozporem mezi obdivem k zimní královně a láskou
k Andělce.

3.1.3. Člověk na sklonku epochy
Fikční svět Bloudění je zabydlen velkým množství postav. Některé z nich jsou
zcela epizodické, jiné mnohem významnější, ale určit někoho jednoznačně za
protagonistu textu je obtížné. V centru autorovy pozornosti je bezesporu Andělka a
Jiří, v první polovině románu rovněž Kajetán.
První postavou, kterou se budeme zabývat, je ale postava samotného Albrechta z
Valdštejna. Valdštejn je jednou z mnoha historických postav, které se v románu
objevují, ale pouze jemu (z části snad ještě císaři Ferdinandovi) věnuje autor z
“velkých” postav výraznější pozornost. Valdštejn je jedinou postavou historickou,
samozřejmě však zcela jinou než v aktuální historii. Pojetí literárního Valdštejna je
podloženo studiem historie, ale oproti jiným postavám románu, které mají „skutečné
protějšky“v dějinách, je frýdlantský vévoda zejména výplodem umělecké invence. V
jeho postavě autor zčásti zobrazil svůj prvotní autorský záměr, kdy chtěl dát do
protikladu neuvěřitelně schopného, ale nevyvoleného frýdlantského vévodu, a
neschopného, hloupého, ale v přízni boží stojícího císaře.
Valdštejn však nikdy nepřekračuje rámec feudála své doby. Je chytrý, ale není
na žádném místě textu schopen existenciálních úvah, které trápí Andělku, Jiřího a
konečně i Kajetána. Frýdlantský vévoda “bloudí” také, ale pojem bloudění zde
nechápejme jako přenesený. Vévoda je tím, kdo myslí jen na sebe a přesto, že není
nositelem nějakých negativních atributů a mnohdy má čtenář dokonce pocit, že
vypravěčovy sympatie stojí na jeho straně, neváhá právě on nechat popravovat své
hejtmany, je krutý k sedlákům, kteří jsou pro něho, zbohatlého moravského šlechtice
56
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z “Nemanic“, pouhou “selskou kanálií“. Andělka v samotném závěru posledního dílu
říká o Valdštejnovi Jiřímu:
“Viděla jsem ho a přála bych mu vítězství nejskvělejší. Je vznešený, je statečný a
čestný, ale kdyby byl jako sám svatý Jakub, nemohu si pomoci, ty jsi lepší!
…On jde pro sebe, ale ty jdeš pro něho. Ani nevíš, jak se mi líbíš tyto tři dny.
…Je-li na něm něco krásy, je v tom, že jsi mu nyní dal své srdce a očekáváš své štěstí
od jeho vítězství.”57
A právě toto je klíčem k celému pochopení Durychových velkých postav v
triptychu. Valdštejn ztělesňuje naděje české země proti Habsburkům, protože i pro
české katolíky je Bílá hora porážkou či trpkým vítězstvím a jejich naděje se upínají k
postavě Valdštejna, který sám není ničím než náhodným ztělesněním snů a tužeb
“malých” lidí jako je Jiří. Hodnotu mají však pouze tyto jejich ideály, nikoliv
Valdštejn sám. Proto je Jiří šokován, když těsně před svou smrtí srovnává svůj obraz
vévody s nemocným a zmučeným tělem skutečného Valdštejna.
V dlouhých pasážích románu je frýdlantský vévoda jaksi rozpuštěn mezi ději a
dialogy jednotlivých postav. Není fyzicky přítomen a přesto je všude. Strach z něho je
hrozivý, což se nejvýrazněji projeví ve chvíli, kdy se císař rozhoduje, že nechá
vévodu zavraždit. Svoji nedůvěru k ostatním zase dává Valdštejn neustále najevo i ve
chvílích největšího triumfu. U Lützenu se pak vévoda bojí více zrady svých generálů
než švédského útoku. Vzniká tak neobvyklá představa historické osobnosti, která se
jako člověk projevuje výjimečně. Je spíše symbolem a připomínkou toho, co pro
jednotlivé aktéry znamená. Jejich stanovisko je samozřejmě ovlivněno pozicí, jakou
k vévodovi zaujímají. Významným dodatkem je pak k tomuto problému menší
valdštejnský triptych.
Bylo zmíněno, že Bloudění nemá jednoznačného protagonistu a frýdlantský
vévoda jím určitě není. Právě proto je zajímavé, jakým dominujícím prvkem díla se
přesto zdá být. Pozoruhodné je, že v Německu vyšel triptych pod titulem Friedland,
což posunuje naše úvahy do odlišné polohy. Netradiční pohled na dílo přináší v
poutavé eseji německá teoretička Gertrud von le Fort58. V centru její pozornosti se
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ocitá právě Valdštejn a Durychovo pojetí vévodovy postavy se nevyhne srovnání s
pracemi Schillera a Döblina, které jsou u našich západních sousedů všeobecně známé.
Autorka příspěvku nezná český jazyk, četla překlad, který jazykově tak náročné dílo,
jakým je Bloudění, může jistě citelně poznamenat. Přesto Gertrud von le Fort chápe
významy románu dosti odlišně, jako jiný, netradiční způsob uchopení postavy vévody
z Frýdlantu. Vévoda podle ní nemusí být pouze přítomnou fyzickou postavou, ale
může být právě oním “Friedlandem”, tedy “svobodnou zemí“, rájem srdce, souborem
hodnot, které náhodou zrovna v jedné chvíli míří k Valdštejnovi, pohádkovou zemí,
se kterou spojuje svůj osud i Jiří.
Jiří je rebel a kacíř. Sarkasmus, pýcha, posměvačnost, trpká ironie a
nepochopitelná a osudová láska k zimní královně, která není na žádném místě textu
blíže specifikována, jsou atributy, se kterými se v díle jeho postava představí. Avšak
hned v úvodní scéně, kdy na něho pohlédne kat Mydlář, Jiří omdlévá a neznámá
španělská dívka mu pomáhá do bezpečí blízkého hostince. Tak Jiří spatří poprvé
Andělku, o které neví, zda je to snad přelud. Láska Jiřího k Andělce je však
konfrontována s jeho nejasným vztahem ke královně. Jeho náklonnost k ní je
komplikovaným motivem Bloudění a nejschůdnější vysvětlení tkví opět v rovině
symbolu – představuje ideu stavovských elit a krajního zemského protestantismu.
Jiří se dlouhou dobu střetává s postavou vojáka Kajetána, který se dvoří Andělce a
pohrdá kacíři i rebely, aby se nakonec jeho ženou stala kacířka. Bloudění Kajetánovo
je nejbolestnější a postava se nakonec při odchodu Sasů z Prahy naprosto ztratí.
Kajetánovy osudy je opravdu náročné sledovat, což se projevilo i v kritických
ohlasech. Tak například Pavel Eisner tvrdil, že Kajetán odjel s poselstvím do Slezska
a je tak vlastně spojovacím článkem s menší trilogií, kde je oním kurýrem59, což je
omyl způsobený nejspíše překladem. Kde ale vzal, jinak detailně obeznámený Putna
informaci o Kajetánově smrti na bojišti, nám zůstává záhadou.60 Kajetán však
skutečně beze stopy mizí. U Lützenu se bitvou mihne jakýsi leutnant, z Plzně je zas
vyslán nejmenovaný kurýr do Slezska, ale i za předpokladu, že připustíme jakousi
extrémní podobu „metody zatajení souvislostí“, tak identifikovat jednu z těchto
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postav s postavou Kajetánovou se neodvážíme. Přitom zejména v první části trilogie
je Kajetánovi věnováno množství prostoru. Tento zdánlivý rozpor pouze odhaluje
prioritní významy textu. Velice podobně nechá zmizet některé postavy i Karel Schulz.
Platonik Poliziano, který je dominantní postavou prvních kapitol renesančního torza,
postupně mizí a ztrácí na důležitosti a nakonec o jeho smrti informuje vypravěč zcela
okrajově.
Jiří stále pohrdá Andělčinou láskou, chce ji zostudit, zadupat, zneuctít, o což se i
pokusí, protože nezištná láska Andělčina, cizinky z daleké země, je mu protivná. Je z
ní cítit něco nového, nějaká neznámá milost, které by se měl Jiří podřídit, ale
všemožně se tomu brání. Milost Andělčina a vzdor jejího vyvoleného, který se však
odehrává v čistě duchovní rovině, nám pak vytváří hlavní předpoklady pro
myšlenkové poselství triptychu i pro domnělou ideovost závěru.
Andělka, původem Španělka, jejíž jméno můžeme chápat jako jakési nomen omen,
přichází po své peruánské anabázi do Čech jako služka. Dostává se do
Valdštejnových služeb stejně jako oba mužští hrdinové. Její psychický vývoj v první
části není příliš jasný. Posléze se však hluboce zamiluje do Jiřího, který ji odmítá a
nakonec v Jičíně zostudí. Jiří odchází z Jičína do válkou zmítané Říše, Andělka putuje
domů – do Španělska.
Petr Fraenkl si navíc ve svojí eseji61všiml toho, že každá z postav je uváděna na
scénu vlastním souborem motivů, který autor pro každou postavu vytvořil, a předem
tak signalizuje její nástup. Je tomu tak zejména u Andělky, která představuje jakési
světlo, naději, záchranu. Je nositelem motivu samoty, chudoby, prostoty, naděje v
nezměrných útrapách, je svítáním na konci dlouhé noci, jasem a třpytem. Jiří Holý ji
považuje za nositelku motivu jasu, za světlonoše.
Nejvyšší ctností, jakou Durych vybavuje svoji Andělku, je chudoba, prostota,
pokora a samota, jak výborně vystihl Med, Fraenkl, Šalda, Putna a celá řada dalších.
Jedná se o klasické atributy Durychových literárních žen a dívek, o čemž jsme se již
částečně zmiňovali. Je to jakási umělecká představa krásy, lásky i erotičnosti, která se
jako neviditelná nit táhne celou autorovou tvorbou. V Andělce dosáhla tato představa
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zřejmě svého vrcholu.
“Čím budeš chudší, tím mi budeš krásnější a dražší”.62
Jen jedno vypátrala tenkrát z jeho slov o pouti lesem za noci do cizího města, že totiž
vzpomínka na služku, která se s ním vodila javorovou alejí a na kterou z jeho ruky
spadla uschlá sedmikráska od hřbitova, byla mu nejdražší, že se mu líbila ve svém
životě nejvíce tenkrát, když ji viděl v největší chudobě a ponížení, kdy jiný lépe
ustrojený člověk by se rozmýšlel, smí-li s ní jíti po ulici.63
Citované pasáže nejsou z větší valdštejnské trilogie, ale z knihy Sedmikráska.
Přesto je jen obtížně rozeznatelné, zda se hovoří o sedmkrát zjevené a nepoznané
krásce dvacátého století ze Sedmikrásky, nebo o Andělce z rozsáhlého historického
románu, který je situován do století sedmnáctého. Motiv chudé dívky se v Durychově
tvorbě stále opakuje.
Durych předkládá cudnost a krásu, tedy spíše atributy povrchní, než aby se snažil
proniknout hlouběji do psychiky postavy. Takto charakterizovaná literární hrdinka je
však vždy chudá a čím chudší, tím žádanější. Ve své chudobě však ztrácí velký kus
svojí prostoty a stává se jakousi vznešenou a v důsledku toho i poměrně silnou, jasně
myslící a vyrovnanou osobou. Sama Andělka je plachá, tichá a nesmělá dívka, ale po
svém návratu ze Španělska si je neochvějně jista nastoupenou životní cestou, svým
posláním a pravým způsobem křesťanského života.
Dokáže však rovněž pouhými detaily vyvolat ve vnímateli poměrně silný pocit
erotičnosti, jako je tomu například ve scéně při popravě valdštejnských důstojníků,
kteří pykají za svou zradu, a Andělka dovedně maskovaná šátkem se setkává s Jiřím:
Její obličej byl bledý, hlas tichý a úsečný. Pohlédla na něho a viděla jeho
rozpaky……Ani o ní nevěděl. Náhle se jí pootevřela ústa v úsměvu, ale hned si
shrnula šátek přes tvář, aby se zakryla.
Hleděl na ni, divě se. Šaty její měly ji před ním skrývat a odrážet ho svou nouzí a
neúhledností. Její šátek měl ponižovat její obličej, její ramena a tělo, ale pohyboval se
jejím dechem. Hleděl na tento pohyb a zatajil dech. Zatajila dech také, jako by
uhodla, po čem slídí jeho oči, které se pomalu klopily. Chtěl uchopit třáseň jejího
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šátku.64
S Andělkou však úzce souvisí i problematika vlasti a její případné personifikace v
díle. Andělka se vrací do Španělska jako domů a svým mnohokrát opakovaným už
jsem tu tento fakt zdůrazňuje. Avšak sám poustevník s ní mluví jako s cizinkou,
dostává se jí milosti, ale ona si již zde jako doma nepřipadá. Zjišťuje, že je bez vlasti.
Jediný pevný bod, který v krutém evropském labyrintu nachází, je její láska k Jiřímu.
Proto se v Monserratu rozhoduje k návratu do Čech za Jiřím. Bloudění Andělky v této
chvíli končí, panna nachází svou milost, svou cestu a navíc je vybavena určitou boží
přízní, která umožňuje spásu milence. Andělka se od návštěvy Monserratu stává
jakousi nadpřirozenou bytostí.
Na cestě domů potká Kajetána, který se jí pokusí znásilnit, ale právě připomínka
vlasti ho od záměru odradí. Přesto však ještě v poslední kapitole závěrečného dílu
neváhá Andělka Jiřímu připomenout, aby nezapomněl, že není dcera této země. Jiří
nedokáže pochopit, proč právě ona, která je obdařena boží přízní, je krásná a čistá,
miluje jeho – kacíře a rebelanta. Mnohdy se Jiří táže sám sebe:
Ale proč ji posílal jemu! Jemu! Proč si ji nenechal pro sebe? A plýtvá-li tak
neopatrně, proč ji nevdá za muže takového, který není-li dosud ve stavu panském,
aspoň záhy do něho vstoupí? Za muže řádného a milosti přístupného? …
…Smál by se Andělce i Bohu tak, až by ho čert smíchem udávil. To by v něm Bůh
získal podařeného příbuzného! Ale, pro Boha, proč je tak krásná?65
Andělka Jiřímu na jiném místě v textu, snad v nejcitovanější pasáži tohoto díla,
odvětí:
“Jiří, ty stále nenávidíš Boha, za to, že On stvořil tebe a nikoliv ty Jeho. Ty nenávidíš
sebe za to, že tě stvořil Bůh, ty nenávidíš i mne jen proto, že mě stvořil Bůh. Proto, jen
proto se mne bojíš, proto se rdíš přede mnou jako před pohoršením, které ti nalíčil
tvůj nepřítel, aby tě zahanbil.
…Ani Bůh mi tě nemůže vyrvat ze srdce, poněvadž mi nemůže ze srdce vyrvat Sebe.
Nežárli na Něho, to bys žárlil sám na sebe.”66
Zmatený Jiří snaží se namítnout:
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“Já přece nejsem Bůh!”
Pevně přesvědčená Andělka mu vysvětluje:
“Ach - nevíš! Nejsme snad falešné peníze s Jeho obrazem. Máme-li jeho tvář, máme i
Jeho celého, ale toho nelze pochopit bez lásky. Mrzí tě, že v tobě miluji Boha,
nezapomeň však, že v Bohu miluji tebe. Kdyby zanikl Bůh, zanikl bys také ty, ale
kdybys zanikl ty, i Bůh musil by zaniknout.”67
Jiří však nakonec lásku poznává, ale až v dramaticky pojatém závěru, kdy umírá
na následky smrtelného zranění před Valdštejnovým pokojem. Neskutečná svatba a
sám akt milování Andělky s Jiřím zmítajícím se ve smrtelné agonii, je vyvrcholením
nadpřirozenosti Andělčiny. Ta přece jen, po smrti Jiřího, v Plzni zaváhá, zda zůstane
v české zemi. Avšak v tu chvíli se stane poslední ze zázraků:
Tu však ucítila něco ve svém těle i ve své duši. Něco se v ní vzbouzelo, něco se k ní
tisklo s neznámým dosud jásotem. Všecka se zalila ohněm a žárem vzpomínky na svou
svatbu v Chebu. Přitiskla si ruce k obličeji. Pak na prsa. Užasla a vytryskly jí slzy
radosti a vděčnosti. Šla dále. Do vnitra této země, která jí tolik let nosila a živila,
která jí dala ženicha, které bude patřit její dítě, počaté z tak podivuhodného
milosrdenství Božího.
Šla. Sama, neznámá, do bídy a zimy, do nejistoty věku, s jistotou v srdci.
“Nešťastná země! Cizí země! Moje požehnaná vlasti!”68
V tomto místě Durychův větší valdštejnský triptych končí. V odborné literatuře se
stále traduje přesvědčení o domnělé schematizaci Andělky a Jiřího, která se údajně
nejzřetelněji projevuje v závěru, kvůli kterému pranýřoval Durycha i F. X. Šalda,
když k románu Bloudění poznamenal:
Ale tu již přestává, žel, báseň a začíná nejnudnější scholastika těch různých filosofií
dějinných, jejíž obětí je tento národ a tato země a které jí působí větší spousty než celá
třicetiletá válka.69
Dodejme tedy, že Blouděním se skutečně táhne jakási ideová linie, která ve většině
díla je sotva přítomná, nebo přinejmenším velice těžko rozeznatelná. S tím, jak se
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román blíží ke konci, jeho děj výrazně graduje a vše se stává dramatičtějším,
dějovějším a jasnějším, vystupuje i tato autorova idea.
Andělka je katolička a v závěru románu získává bezesporu symbolické a
nadpozemské rysy. Základní konflikt její postavy je ale nadčasový a nemusí být
výhradně katolický. Dívka žije v překotně se měnící době plné násilí a hrůz. Katoličtí
i evangeličtí šlechtici a duchovní si svůj podíl na zvěrstvech spravedlivě rozdělují.
Andělčin mravní imperativ je s dobou, ve které žije, v příkrém rozporu. Přesto se
snaží usilovně najít cestu k existenci, jakou bude moci i ona vnitřně přijmout. Celé to
„bloudění“ je pak jen výrazem tohoto jejího hledání.
Je málo postav v české literatuře, které by se podobaly Durychovu Jiřímu.
Pavel Eisner v citované přednášce tvrdil, že Jiří velice dobře vystihuje českou povahu
a podstatu. V postavě Jiřího pak mluví přímo o jakési národní charakteristice, o
“antišvejkovi”. Právě určité analogie mezi charakterem Jiřího a pobělohorskými
osudy Čech svádí chápat Jiřího a zejména Andělku jako dva transparentní
ideologické symboly70, které představují na jedné straně kacířskou a nedůvěřivou
zemi, na straně druhé pronikající mariánský kult a nastupující éru barokní Čechie.
Celá řada badatelů (Šalda, Med, Putna, Patočka aj.) z těchto důvodů považuje
závěr Bloudění za katolickou propagandu. Podle našich závěrů tomu tak ale není.
Durychova kniha je myšlenkově hluboká a přitom dějově dramatická. Dialogy a děje,
které se před recipientem odehrávají, jsou natolik složité, že hledat v nich jednotící
myšlenkovou linii, jakousi dějinnou filosofii, jak o ní hovořil Šalda, bylo by marné.
Na Pekařovu historickou představu a realistické líčení v tradiční dosavadní české
historické beletristice navazuje Durych odklonem k citovým a duchovním otázkám, k
samotné existenci jedince a jeho vztahu k Bohu. To v celém díle činí prostřednictvím
tradičního - nutno poznamenat, že katolického - dualismu Bůh-Ďábel, zatracenívykoupení, milost a vzdor.
Aniž bychom opakovali myšlenkovou i kompoziční příbuznost k slavnému textu
Jana Amose Komenského, dodejme, že žádný význam knihy jednoznačně
nepoukazuje na to, že by vypravěč upřednostňoval katolickou konfesi před
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protestantstvím. Samozřejmě, že symbolika je katolická, za vypravěčem se stále
skrývá živý člověk, jehož duchovní zkušenost byla mnohými po právu označena jako
„militantní katolicismus“, ale vykladači Durychova díla brali většinou v potaz spše
pouze tento tradiční výklad trilogie než samotný text. V něm mají protestantští
šlechtici mnohdy jednoznačně pozitivní charakteristiky. Statečně umírají na
Staroměstském náměstí, zatímco katolíci se handrkují o jejich statky. Hrabě Thurn,
zajatý u Stínavy Valdštejnem, v slzách odchází do vězení, ale v jeho tragickém a
marném zápase, ve kterém navzdory protivenství osudu vytrvává, se jednoznačně
projevují vypravěčovy sympatie. Příznačně se v následující kapitole objevují jezuité a
císař Ferdinand uprostřed protivaldštejnských intrik a v porovnání s představitelem
protestantského odboje se povahokresba katolických duchovních a šlechticů
diametrálně liší.
Durych byl neuvěřitelně nesnášenlivý pamfletista, v napadání a urážkách s ním
můžeme málokoho srovnávat a ve zmiňovaných statích Bílá hora nebo Staroměstský
rynk se musel naprosto odcizit většinové společnosti a znepřátelit si celou řadu
intelektuálů, neboť i oni byli plni idejí, avšak výrazně odlišných. Bloudění nám ale
ukazuje něco jiného: Durych-umělec je mnohem větší osobností než Durych-novinář
a katolický agitátor. Durychův text je jednoznačně nadkonfesijní, vypravěč v něm
hledá možnost svobodné duchovní existence člověka žijícího prostřed velké války.
To, že se východiskem duchovního hledání stává lůno katolické církve, není pro
literární směřování historického narativu až tolik významné. Důležitý je samotný
proces tohoto hledání, který je poprvé právě Durychem přenesen na historické plátno.
Neméně významná je pak poetika, která vykrystalizuje v tvorbě katolických
(spirituálních) autorů těchto próz a podílí se na utváření historické beletrie
v šedesátých letech.
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3.2. Menší valdštejnská trilogie - Rekviem
A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a
žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra.71
Podobně, jako jsou popisováni čtyři pekelní jezdci v posledním biblickém textu,
působí na posádku městských hradeb jezdec, který se rychlým cvalem přibližuje
počátkem března 1634 k Olomouci. V šedém a mlhavém kraji, v šedých ulicích, mezi
šedavými palisádami a domy, mezi zchátralými vojáky se totiž zjevuje také přízrak z
jiného světa - posel. Valdštejnský kurýr přijíždí do šedi Olomouce označen zářivě
červenou šerpou, poznávacím znamením frýdlantských pluků, které z něj činí v očích
posádky a obyvatel nadpřirozenou bytost. Tak začíná první novela menší valdštejnské
trilogie - Kurýr.

3.2.1. Kurýr
Novela vyšla samostatně již v roce 1927 a rok nato byla následována Budějovickou
loukou a Valdicemi. Pod názvem Rekviem pak vyšly všechny tři společně až v roce
1930, čímž stvrdily i jejich chronologickou návaznost na děj Bloudění. Všechny tyto
tři rozsahem nevelké historické črty se totiž odehrávají až po smrti Albrechta z
Valdštejna. Vznikaly během práce na větší trilogii, ale je potřeba zdůraznit, že autor
vždy zamýšlel tyto tři povídky vydat samostatně. Vyvarujme se i srovnávání trilogie
Rekviem s novelou Děti. Přestože se může zdát toto srovnání namístě, neboť obě
krátké prózy doprovázela vydání jejich mnohem rozsáhlejších “sourozenců“, přece je
novela Děti více spjata se samotnými Služebníky. Je jakousi přípravou na finální
nagasacké popraviště a do velice zmateného děje posledního dílu misionářské
tetralogie bychom mohli Děti na libovolné místo zařadit.
Rekviem je však suverénní a plnohodnotnou prací, jak zdůrazňuje i M.
Trávníček72, která vytváří valdštejnský cyklus spolu s Blouděním a dnes již zcela
zapomenutými historicko-cestopisnými obrázky Valdštejnův kraj. Povídky jsou tedy
od počátku koncipovány samostatně, a to i z důvodu větší tematické sepjatosti. Na
zúženém prostoru pak menší valdštejnská trilogie působí mnohem dějovějším,
71
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hutnějším a dramatičtějším dojmem než samotné Bloudění. Rekviem je tedy jakýmsi
dovětkem k větší valdštejnské trilogii.
V předchozí kapitole jsme jednoznačně konstatovali, že Valdštejn hlavním
protagonistou větší trilogie není, přestože to snad autor i původně zamýšlel. Pokud
bychom však chtěli v Rekviem nějakou postavu označit za dominantní, je to
jednoznačně právě ta Valdštejnova. Je zároveň tmelícím prvkem jinak samostatných
próz. Paradoxně tedy vystupuje Valdštejn do popředí děje až ve chvíli, kdy je mrtvý.
Ať to, co zde nyní zaznamenáváme, zní sebevíce nesrozumitelně, tak není právě tento
paradox tak ryze durychovský? Není to však vždy jen Valdštejn-osoba, ale spíše
strach, špatné svědomí, zbabělost a vědomí vlastní malosti v konfrontaci se
statečností a věrností, zrada a pomíjivost světské moci a vlády, co signalizuje v
jednotlivých povídkách přítomnost frýdlantského vévody.
Proto se objevuje v první povídce již zmiňovaný kurýr, jenž cítí pod svým šolířem
tíhu valdštejnského listu, v němž generalissimus žádá věrnost Olomouce. Budeme
souhlasit s Ladislavou Lederbuchovou73, která tvrdí, že leitmotivem Kurýra je právě
onen valdštejnský list. Tento list je však velkým symbolem a rozsáhlou připomínkou,
je jakousi personifikací mrtvého vojevůdce, mrtvé naděje pro všechny, kteří ji
bezmezně důvěřovali, stejně jako třeba Jiří v Bloudění. Jiří umírá před Vladštejnovým
pokojem, ale téma věrnosti zde ztělesní neznámý posel přijíždějící ze Slezska s
vědomím, že slouží novému králi. Tato postava je nejvýraznější postavou ze všech
těch živých a jednajících, které v Rekviem nalezneme. S červenou šerpou, která svítí
do všeobestírající šedi, přijíždí do Olomouce také věrnost, hrdost a konečně i
vznešenost, jak konstatovala E. Kantůrková74. Na závažných významech novely se
výrazně podílí charakteristika barev, čehož si povšimneme i v tvorbě Karla Schulze.
Obsah povídky Kurýr je zdánlivě prostý. Do březnové Olomouce roku 1634
přijíždí posel Albrechta z Valdštejna se žádostí o potvrzení zachování věrnosti města
straně frýdlantského vévody. Vtip je však v tom, že onen kurýr nemá tušení, že jeho
pán je již po smrti. Před čtenářem se tedy rozehrává až poněkud absurdní situace, ve
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které se nemohou účastníci jednání domluvit na tom, koho vlastně považuje posel za
Jeho Veličenstvo, neboť na audienci u kardinála Ditrichštejna se ve stejném okamžiku
nachází taktéž vyslanec císaře Ferdinanda II. Situace se silně zdramatizuje ve chvíli,
kdy si právě tato osoba vyžádá na poslovi pověřovací listinu - pas.
Zavyl, odskočil a z vybledlých očí se černala divoká nenávist; udeřil pěstmi do
vzduchu, než přišel k sobě; pak se vrhl na kurýrův list, vytrhl mu jej z ruky a stiskl
jako odporného plaza, kterým nelze dříve udeřit o zem, dokud se mu hlava nerozdrtí.
“Proboha!” zaúpěl kardinál v zoufalém zmatku. Baron zařval:
“Frýdlantský list! - Frýdlantský list!”75
Právě s oním zmiňovaným listem vstupuje vévoda na scénu, přestože “tělo jeho
roztrženo a zbito již dávno vychladlo a sláva a moc se rozplynuly tak rychle, že se již
téměř o tom přestává mluvit”. Atributy mrtvoly přicházející z podsvětí tím okamžitě
získává i samotný posel, který stále nemá tušení, že se stal Albrecht obětí politického
atentátu. Je dotčen chováním císařského vyslance a opakuje svoje výzvy k tomu, aby
nejprve zdvihl a následně políbil pas, který v afektu pohodil na zem.
“Zdvihněte ten list!”
Mrazivý klid jeho slov a nehybnost těla působily děsivě.76
Po chvilce již dostává posel skutečně charakter mrtvoly, přízraku, jak je patrno z další
ukázky:
“Zdvihněte ten list!” ozval se ještě tišeji bezbarvý, strašidelný hlas, a prst, ukazující
strnule na pohozený list, se prodlužoval jako hnát mrtvoly.77
Ani samotný kardinál, který dobře ví o událostech v Chebu, si již není zcela jistý, s
kým vlastně hovoří a ztrácí svůj dosavadní klid.
“Vždyť vy nemůžete být osobním poslem, ani plnomocníkem! Nejste snad strašidlo!
Ve jménu přesvaté Trojice! Vždyť vidím, že jste z masa a kostí. Věříte v Boha?”
“Ano jsem katolík.”
“Tak mi věřte jako kardinálu: Ten v jehož jménu přicházíte, jest dávno obětí hrobu a
pokrmem červů.”78
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Kardinál je totiž naprosto konsternován klidem příchozího posla. Ten nejprve odmítá
uvěřit zprávám o smrti svého pána a ve chvíli, kdy se o ní dozvídá z novin a její
pravost je již nezpochybnitelná, neupadá do malomyslnosti, ale spíše naopak. Stále
žádá přísahu věrnosti celého města a dovolává se posádek ve Slezsku. Kurýr je totiž
nejen “věrným vojákem”, jak o sobě sám tvrdí, ale je především charakterní postavou.
Je skutečným a ryzím člověkem přesvědčeným o správnosti své věci, který vznešenou
noblesou svého chování převyšuje, i přes chatrný a cestou poznamenaný vzhled,
všechny ostatní postavy. Tato jeho ideová věrnost snad ani není v době, ve které se
Rekviem odehrává, zcela očekávatelná či dokonce možná, ale to neubírá na její síle,
naopak ji zvyšuje. První, co může čtenář vycítit je fakt, že i přes značné množství
historismů a dobových reálií, na které je Kurýr nejbohatším zde rozebíraným
Durychovým dílem, nečte skutečnou (lépe snad tradiční) historickou prózu.
Podobných pasáží, ve kterých nás obestře tento silný čtenářský zážitek, můžeme
nalézt desítky i v mnohem rozsáhlejším Bloudění. Tam ale ono zmiňované střídání
velkých a malých dějin, popisy bitev a císařských porad střídajících se s obyčejnými
osudy hlavních protagonistů, nedovolují tento fakt tak zřetelně postřehnout, jak je to
možné na zmenšeném prostoru v Rekviem.
Dostáváme se tím ke klíčové změně v přístupu ke zpracování historické látky. V
centru autorovy pozornosti již zdaleka nejsou samotné děje, poněvadž v Rekviem
nejsou koneckonců ani nijak významné, ale osud jedince, jeho vnitřní souboj, hledání
odpovědí na existenciální otázky nadčasového charakteru. Proto se mnohdy může
zdát, že člověk dané doby takto nemohl myslet. Ale o to přeci nejde. Umělec není
historikem a zpracování tématu ponechme zcela na jeho vlastních fantaziích. To samé
pozorujeme i v Marketě Lazarové Vladislava Vančury, snad dokonce v ještě
vypjatější podobě, protože Vančura zasadil děj svého románu do podstatně hlubší
minulosti. Cílem autora tedy není skutečná rekonstrukce minulosti, kulturních
událostí či fenoménů, ale vytvoření vlastního kvazihistorického názoru, který
poslouží pro nadčasové (mnohdy současné) téma.
Samotný kurýr skončí tragicky, ale jinak ani nemohl dost dobře dopadnout. Čestný
člověk, pro kterého věrnost a oddanost vlastním ideálům nepředstavují pouze prázdná
slova, je zcela ztracen v té šedivé Olomouci plné oněch trochu poplitých a pečlivě
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utřených, vznešeně zbabělých a statečných v úkladech. V Durychově jazyce se zdá
být toto vyjádření více než přesné. Když si pak vypravěč povzdychne: Byla to doba;
celé století a jeho pýcha, tuší recipient, že se zde zdaleka nehovoří pouze o století
sedmnáctém. Nebyl by to však Jaroslav Durych, kdyby statečnost okamžitě
nekonfrontoval s protikladem - se zbabělostí. Proto poznává posel mezi přeběhlými
vojáky z valdštejnských pluků svého bratra. Teprve nyní ztrácí poslední naději,
rozpoznává celou tíhu břemene, které již nedokáže unést, v pološíleném stavu se
vyhoupne do sedla a v sebevražedném skoku se společně se svým koněm roztříští o
rozestavěné olomoucké hradby.

3.2.2. Budějovická louka
V poněkud odlišném prostředí se odehrává povídka Budějovická louka. Na
palouku poblíž Budějovic se scházejí páni po svém společném návratu z lovu, aby
pobesedovali u ohně, vína a zvěřiny. Klidná atmosféra však má opět háček, páni jsou
totiž vězni. Patří k Valdštejnovým věrným a čekají, jak s nimi naloží císař Ferdinand.
Ve svém rozjímání, které je tu lítostivé, tu statečné a tu zbabělé a vylhané, nezůstanou
dlouho sami. Společnost jim udělá neznámá žena, která se vydává za chlapce, aby
mohla milovaného císařova syna doprovázet jako člen chlapeckého pěveckého sboru.
Ale páni v Budějovické louce si jsou, stejně jako kardinál v Kurýrovi, značně nejisti,
koho vlastně sledují. Napřed podezírají dámu, že je ve skutečnosti eunuchem, později
sázejí na čarodějnictví a pokládají ji za strašidlo. Postava není jednoznačně
identifikována a dohady pánů vytvářejí kolem ní kontrastní dvojice.
Důvody tohoto jejich jednání jsou prosté. Dáma rozehrává před pány skutečné
barokní divadlo, které je doprovázeno silnými okolními výjevy, kdy hořící modříny
osvětlují přicházející zpěvačku. Ta rekonstruuje děkovnou mši, kterou sloužila
císařova strana po vraždě Albrechta z Valdštejna. Tato mše je však oslavou vraždy a
tedy opět jakýmsi dvojím podobenstvím. Znovu se zde o klíčových událostech oněch
měsíců, jako byl pád Regensburgu, či pro dějiny třicetileté války rozhodující
konfrontace u Nördlingen, zmiňuje vypravěč prostřednictvím některých postav pouze
náznakem či ve zkratce. Důležité totiž nejsou dějiny samotné, zásadní je pouze
intenzivní pocit rozjímajícího panstva – strach. Strach ze ztráty cti, majetku,
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šlechtických privilegií a diplomů je silnější než strach ze smrti. Nejvýraznějším
atributem zdejších šlechticů však není onen strach z trestu, ale strach ze zbabělosti
před rozhodnutím i nedůvěra ve vlastní schopnosti, snad strach z vlastního jednání a
ze sebe samých. Nakonec je nejstatečnějším hrabě Schaffgotsch, který se přitom
pokusem o diverzní akci ve Vídni provinil nejvíce, uvědomuje si svoji vinu. Smířil se
i s očekávaným trestem, což tuší i ostatní ustrašení páni:
“Ten hrabě Schaffgotsch“, pravil tlumeně, “ten může očekávat nejhorší! Cožpak my!
My jsme jen podepsali a byli jsme opilí.”79
Právě alibismus panstva důsledně rozbíjí ona tajemná příchozí svojí pochmurnou
děkovnou mší, kterou pánům přibližuje atmosféru Vídně a nastiňuje i jejich budoucí
osudy. Rozjaření šlechtici nechtějí věřit zpěvačce, a proto pochybují nejprve o jejím
pohlaví, později o jejím pozemském původu. Strnou v úleku, když slečna dozpívá
svoji mši výkřikem Hosana, hosana, hosana in excelsis do temného nebe ozářeného
hořícími modříny.
Jas ohně pozbyl své prudkosti, slečna seskočila ze svého kůru a zdála se unavena.
Sluhové seskočili a nalévali víno. Byla tu žena. Ano, přijížděly sem často dámy v
kočárech až z Prahy a hřešilo se tu, že měšťané budějovičtí byli by rádi bývali dali
válečnému soudu výpalné, kdyby se mohli zbavit tohoto nesnesitelného pohoršení. Ale
tato slečna přišla snad přímo od Jeho Veličenstva Satana, nesouc s sebou smutek,
vyškrábaný z nejhlubšího dna pekelných bahen.
Slečna musila sama pozdvihnout konvici a panstvo následovalo jejího příkladu jako v
mrákotách. Ještě bylo slyšet šum dračích křídel toho strašného hlasu, toho děsivého
výkřiku: Hosana, hosana, hosana in excelsis!80
Nakonec promluví zpěvačka naprosto otevřeně, když odpovídá, proč prozradila
pánům svoji tajenou lásku k princi Ferdinandovi:
“Proč ne? Vždyť jste mrtvi a mrtvým můžeme svěřit svou lásku, ne? Vy mě přece
nezradíte!”……
“Ano, vždyť můj král by nemohl žárlit na mrtvé!”81
Otřesené a opilé panstvo odjíždí na nocleh do Budějovic a pronásleduje ho hlas mladé
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zpěvačky.

3.2.3. Valdice
Rozpor mezi vzestupem a pádem, věrností a zradou, který byl jedním z leitmotivů
v Bloudění, je v menší valdštejnské trilogii nejzřetelněji vyjádřen v povídce Valdice.
Nejvýrazněji zde rovněž vystupuje ze záhrobí také postava Valdštejnova. Místem,
kam je děj novely zasazen, jsou Valdice u Jičína, kde nechal frýdlantský vévoda za
svého života vybudovat kartuziánský klášter a hrobku pro budoucí členy svého rodu.
K hrobce se dodnes táhne lipová alej, kterou se měly ubírat i pohřební průvody se
zesnulými Valdštejny. Historické a místopisné reálie jsou ve Valdicích naprosto
přesné. K místu se vztahuje i trojice drobných próz, která vyšla pod názvem
Valdštejnský kraj.
Lipovou alejí se v kočáru ubírá směrem k hrobce Valdštejnů také generál Banér,
jeho žena a několik dalších generálů, služebníků švédské koruny. Pánové však
nejedou do Valdic poznávat katolickou víru, ani rabovat skromný majetek kláštera,
jejich cíl je odlišný. Generál Banér si jede pro samotného Valdštejna. Neboť zde se
projevuje opět jakési dvojí hledisko, jak výborně postihla Eva Strohsová82. Albrecht,
vévoda frýdlantský, je totiž dvakrát zneuctěn, dvakrát přemožen, ponížen. Poprvé při
chebském vraždění, podruhé zde při obludné exhumaci prováděné švédskými vojáky.
Poprvé se o jeho pád zapříčiní císař, podruhé jeho protestantští nepřátelé. Jejich
jednání je totiž reakcí na podobnou dvojnásobnou zradu Valdštejnovu, který zradil
korunu katolického veličenstva, ale zároveň nenabyl dost odvahy, aby přestoupil na
opačnou stranu. Nakonec přeci protestantský hrdina, “lev severu”, švédský král
Gustav Adolf, padl právě u Lützenu, kde jeho soupeřem byl vévoda z Frýdlantu.
Někdejší sláva a lesk vévodův jsou opět v jasném barokním kontrastu a s
výrazným Durychovým naturalismem konfrontovány s jeho obludnou podobou v
hrobě:
Mrtvola si líně hověla v rakvi. Byla jen v cáru strašné košile, kterou již prožrali červi,
která zčernala krutou bídou hrobu, a shnilé tělo beze studu zjevovalo svou obludnost,
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nevědouce o ní.83
“Ostré pahýly žeber, kterých hniloba neodhalila, trčely posupně s ďábelským
humorem proti jejím vyděšeným očím. Ukázal jí přelámané nohy.84
Hlavu a pravou ruku si švédský generál odváží jako kořist z valdické kartouzy.
Jeho jedinou starostí je, aby podivná kořist příliš nezapáchala, poněvadž je tělo v
pokročilém stádiu rozkladu. Otevírání hrobu a zjevné rouhání Švédů před zraky
kartuziánských mnichů a pohledem svatého Bruna, tedy opět pohledem oživeného
obrazu85, není pouze nepotrestaným rouháním, jak postřehla Strohsová ve výše
citovaném doslovu, ale také konečným potvrzením Valdštejnova pádu do
bezvýznamnosti a zapomnění:
Tedy ten světec na oltářním obraze nepomohl; asi neuměl, či nemohl. Snad ten
císařský generalissimus byl zatracen. Ani mniši kartuziáni o něho nedbali více, než o
to, aby jim nezhasly svíce ve svítilnách.
……Kdyby císař a všichni svatí chtěli nyní s pozdní lítostí křísit zavražděného
generalissima, vzkřísili by jen obludu bezhlavou a bezrukou.86
Zde tedy autorova fascinace prudkým vzestupem člověka, který přes veškeré svoje
kvality a schopnosti není obdařen boží přízní, což nenávratně vede k jeho ještě
prudšímu a tragičtějšímu pádu, dosahuje svého vrcholu. Ustrašení lidé malého
formátu, kteří se nemohou s Valdštejnem ani srovnávat, navzdory očekávání
přežívají, ale přežívá v nich i strach z krutého generalissima. I proto se vyděšený
správce hrobky v poslední novele triptychu nebojí ani tak bezbožného chování Švédů,
ale spíše toho, že Albrecht vstane z mrtvých, že bude probuzen. Tento strach je
společný všem třem novelám menšího valdštejnského souboru a zbabělci a malí lidé
se objevují na mnoha jeho místech. I z tohoto pohledu je třeba chápat ojedinělé místo
i význam první novely Kurýr, kde se představuje ono již zmiňované vypjaté
„antišvejkovství“ vznešeného hrdiny v souboji se zbabělostí a prospěchářstvím.
Existenciální souboj jedince se samotnou epochou pak zcela boří dosavadní ideovost
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historického románu, z něhož se stává román existenciální. V následující kapitole se
budeme snažit prokázat, že se Durych pokusil vytvořit dokonce psychologický
žánrový podtyp.

3.3. Dramatická novela z rudolfínské Prahy - Masopust
Pasovští vpadají zde do Prahy jen proto, aby nahnali děsu čtyřem milencům,
pohaněli chrám, zhanobili nevinného kněze a z jeho zmrzačeného těla stvořili
působivý symbol. Toť říci, že by se v knize nemusilo mnoho měnit, ani kdyby její děj
byl přenesen na daleký Západ a útočníky byli mocní Siouxové.”87
Citát Václava Černého působí velice výmluvně, zejména když si uvědomíme, že
právě Masopust je často uváděn s různě obměňovaným podtitulem, ve kterém se však
vždy objevuje spojení historický román. Ladislava Lederbuchová ve svojí literárněteoretické příručce88 konstatuje, že abychom mohli hovořit o historickém žánru, musí
si dané dílo zachovat určité základní informace či reálie, které nám pomohou danou
dobu identifikovat. V Durychově Masopustu však ani historicky obeznámený čtenář
takovéto informace nenalezne, pokud opomeneme dvě nepatrné zmínky, které jediné
umožňují historii obsaženou v tomto díle rozpoznat. Recipient tuší, že se jedná o děj
zasazený do “nějaké” minulosti, ale je zcela lhostejné do jaké, protože zásadní je
pouze jednání postav, jejich myšlenky a jejich případný vývoj. Navíc je vše
zakódováno do značně zdeformovaného jazyka, který představuje vyvrcholení
Durychových snah o dosažení barokní syntaxe. Problematický je i samotný žánr,
protože Masopust je spíše novelou než románem. I z těchto důvodů se v následujícím
textu budeme spojení historický román v souvislosti s Masopustem důsledně vyhýbat.
Durych vydal Masopust roku 1938, tedy stále ještě v období, které Putna příhodně
označuje za autorova léta vyprahlosti. Je pravdou, že kromě většího množství
novinových článků, z nichž řada patří k těm nejútočnějším a politicky pro Durycha
nejvíce škodlivým, neboť jsou do značné míry zasaženy fašismem, nevydával umělec
žádné významnější práce. Důvod je zcela prostý, neboť Durych vytrvale pracoval na
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svém nejrozsáhlejším díle – Služebnících neužitečných. Zanedlouho, roku 1940, pak
vydává právě první díl misionářské tetralogie.
Masopust je jakýmsi komorním dramatem, ve kterém se objevují v podstatě pouze
čtyři jednající postavy. Jsou jimi sestry Eva a Judita a jejich milenci Šimon Vlk a
Baruch, žid, který je vypravěčem i postavami vytrvale oslovován jako Baruch, syn
Danielův, což úzce souvisí s celou komplikovanou jazykovou výstavbou díla.
Ony dva vzpomínané momenty umožňující dílo časově zařadit do minulosti
představují zmínky o plenícím vojsku v Praze. V první části dramatu totiž plení
pasovské vojsko, v závěru pak vojsko saské. Pouze bystrý čtenář pochopí, že se jedná
o dva významné mezníky naší národní historie. Tím prvním je vpád vojska
pasovského biskupa do Prahy roku 1611, ke kterému došlo na přímou žádost
nemocného a stárnoucího císaře Rudolfa II., druhým je pak intervence vojska saského
kurfiřta, ke které došlo uprostřed třicetileté války roku 1631. Bylo by chybou se však
domnívat, že budeme moci sledovat rozsáhlou, devatenáct let trvající, historickou
fresku typu Bloudění, protože naprostá většina děje se odehrává v roce 1611, a to
ještě v pouhých dvou dnech.
Práce s časem v Masopustu pak byla určující i pro samotnou kompozici, pro řazení
kapitol a konečně i pro jejich názvy. Dílo je rozděleno do tří částí – Pondělí, Úterý a
Půst, tedy opět jakási trilogie. Jednotlivé kapitoly jsou nezvykle krátké a jejich
pojmenování anticipuje motiv, který je v příslušné pasáži dominantní. Uveďme
například názvy: Eva se strojí, Eva se ptá, Dveře se zavírají, Ruce židovy, Otevři
dveře! První dva oddíly jsou tedy příběhem dvou dnů, v poslední, třetí části se děj
několikanásobně zrychluje a na nejužším prostoru se odehrávají ve velice zhuštěné
formě události devatenácti let.
Dějiny do samotného příběhu zasahují pouze tak okrajově, že je možné souhlasit s
výše citovaným názorem Václava Černého. Nejvýznamnější složkou díla jsou totiž
osudy čtyř hlavních protagonistů, kteří jako milenci snad hledají lásku, ale možná i
něco naprosto odlišného, k čemu je jejich citová indispozice pouze nasměruje, či
dovede. Eva čeká první masopustní den na svého milého Šimona, ale místo něj
přichází žid Baruch. Ten je velice komplikovanou postavou, přesto je mu věnováno
nejvíce prostoru. Baruch je jakýsi charakterově a snad i tělesně pokřivený člověk,
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který však miluje Evu a je ochoten zradit kvůli ní i víru svých předků, přestože právě
on v líčené zbožnosti je nejprve oním mravokárcem a “ochráncem” koketní Evy.
Avšak Baruchova víra není hluboká a jeho trápení je větší kvůli jeho lásce než kvůli
víře samotné.
Šimon Vlk je kovář chystající se na pouť do Svaté země, ale zároveň usiluje o
Evinu přízeň. Jeho náklonnost k ní však nemá pražádný hlubší, či dokonce duchovní
význam, a když ve dveřích potkává Juditu, která krátce před tím vyhodila na Evu
dotírajícího Barucha, není si jist, zda před ním nestojí anděl. V nepříliš přesvědčivé
scéně se velice záhy ocitá Judita s Šimonem v Evině posteli, zatímco zmatená Eva
doufá v návrat Barucha a přání se jí současně vyplní. Celé tyto děje a scény jsou stále
prostupovány hlubokými symbolickými významy, které nutí všechny jednající
postavy k přemýšlení a jakémusi náboženskému vytržení. Máme zde na mysli
především několikráte zhaslé a pak opět rozžaté světlo pod obrázkem Panny Marie,
zamčený chrám, či ztracený klíč Evina domu. Symbolem je pak i na druhý den
ohavně zmrzačené tělo kněze z blízkého kostela.
Právě v tomto dramatickém dění na druhý den ráno (oddíl Úterý) vystupuje do
popředí ta “jakási” historie, ale recipient jí nerozumí o mnoho více než udivený
Baruch, který pouze sleduje násilí z okna a ironicky ho glosuje, aby poté nepříliš
nadšeně pomohl zraněnému Šimonovi. Baruch je totiž stále přesvědčen, že pomocnou
ruku nabízí svému sokovi, protože o vztahu mezi Juditou a zraněným Vlkem nemá
ani tušení a i z tohoto důvodu slibuje Evě, že až bude Šimon Vlk mrtev, přestoupí i on
na katolickou víru. V dalším zcela nepřehledném ději se ztrácejí i obě hlavní hrdinky
a je takřka nemožno je identifikovat.
Trápení Šimona Vlka však tkví v objevené lásce k Juditě, a proto se rozhodne
vrátit do Prahy, avšak po zjištění, že Judita zemřela, směřuje již přímo do Svaté země.
Právě tento milostný čtyřlístek s vlastním existenciálním blouděním každého jeho
člena nás inspiroval k zařazení Masopustu do stejné kapitoly, ve které se nachází také
Bloudění a Rekviem. Blízké je oběma valdštejnským trilogiím prostředí, částečně i
doba, ve které se děj odehrává, avšak odevzdávání se do vůle boží a zbožnost
některých postav, stejně jako smutek kvardiána, že nesešel mučednickou smrtí,
připomíná již spíše Služebníky neužitečné, jak může být patrné z následující ukázky:
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A nejen že neokusil té hostiny skvělé, které tak okázale se dostalo bratřím, nýbrž zříci
se musil své důstojnosti a ujíti v přestrojení až do Kutných Hor.89
Smutně a závistivě pohlížel na tuto jizvu. Tu dostal prý Šimon Vlk na památku; tu si
vezme s sebou a ukáže ji tam na věčnosti, a dobře prý bude podle ní poznán. Dobře
prý pochodil Šimon Vlk. Podle čeho však bude poznán takový kvardián?90
Tato jakási sebevražedná touha po mučednictví prostupuje později celou tetralogií.
Postavy procházejí všechny určitou hlubokou osobní krizí, ale jejich vývoj a
prokreslení není zdaleka tak hluboké, jak by odpovídalo tradičnímu psychologickému
románu. Protagonisté novely, jejich dialogy, úvahy a konečně i činy působí příliš
mechanicky a těžkopádně a nakonec u nich v podstatě k žádnému vývoji nedochází.
Poněkud lehkomyslná Eva nejprve touží po židovi Baruchovi, aby se nakonec zcela
vytratila ze scény. Šimon Vlk se vrací po devatenácti letech ze Svaté země, aniž by
čtenář tušil, proč takovou dobu dlel mimo domov a jeho první kroky vedou do domu
Evina. Tam Eva, opět neslyšně pozorována všudypřítomným Baruchem, jaksi
zrekonstruuje setkání Judity a Šimona před mnoha lety, načež vysílený Šimon umírá.
Eva nezaváhá a okamžitě využije tohoto momentu k obrácení Barucha:
“Víš, co slíbil jsi učiniti, jakmile zemře Šimon Vlk?“91
Zde Masopust končí, a ať si opak přejeme sebevíce, nemůžeme se ubránit určitým
rozpakům z Durychova podivného dramatu. Zřetelně je možno rozpoznat, že Durych
se pokusil uchopit historickou látku netradičně. Chtěl na vnitřním psychickém vývoji
několika postav vykreslit souboj mezi vírou a láskou, kdy od jednoho ke druhému je
cesta mnohdy velice krátká a vzájemně se překrývající. Právě láska k fyzické osobě
dokáže dovést jedince k lásce metafyzické, k lásce k Bohu. Snad proto působí Šimon
nejprve takřka jako zhýralec hledající masopustní povyražení, aby nakonec ono samo
se stalo počátkem jeho cesty k hlubokému vnitřnímu duchovnímu prožitku, k
vykonání Svaté pouti, kterou nejprve snad ani nezamýšlel vážně podniknout. Návrat
na místo prozření je pak po mnoha letech zakončen jeho vlastní smrtí.
Judita i Eva působí v textu staticky a narátor kromě popisu očí a tělesných dispozic
o nich více neprozradí. Chybí zde i tradiční atributy Durychových literárních hrdinek.
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Baruch je pak spíše postavou reprezentující tradiční lidovou antisemitskou nedůvěru
v žida, než skutečnou myslící osobou, i přes rozsah prostoru, který je jeho postavě
věnován.
Masopust je šíří svého záběru skutečně spíše novelou než románem. Durych v něm
bezpochyby naznačil cestu, jakou se může dále historický narativ ubírat, ale umělecké
přesvědčivosti a myšlenkové hloubky, jakými se vyznačují valdštejnské trilogie, zde
ani zdaleka nedosáhl. Rozpačitý prožitek recipienta po přečtení novely pak pouze
podtrhuje prazvláštní použitý – do jisté míry zcela uměle vytvořený – jazyk.
Experimentem, který zde s jazykovou rovinou Durych předvedl, se pak skutečně ani
soudobé kritice, a nakonec ani té dnešní, příliš nezavděčil. Nesporným důkazem o
rozporuplnosti Masopustu je právě i malé množství kritických ohlasů.92
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4. OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM

4.1. Katolicismus v pojetí Jaroslava Durycha a jeho následovníků
Kdo byl poražen na Bílé hoře, ať želí! My jsme to nebyli. My se k tomuto dni
hlásíme vděčně a hrdě. Byl to den našeho osvobození, byl to den osvobození
prvorozených a pravých synů tohoto národa. A ukázala i věda historická, ukázali i
historikové, chladní a nepřívětiví, že vítězství toto bylo zázračné, neboť ať čtete
vylíčení bitvy v kterékoliv knize a v kterýchkoliv pramenech, marně se namáháte
vysvětlit si porážku vojsk zimního krále nějakým způsobem přirozeným.93
I přes to, co Durych tvrdí v citované pasáži, ani pro něho není Bílá hora žádným
oslnivým vítězstvím. Pozastavme se však nad faktem, že za “prvorozené a pravé syny
tohoto národa” považuje katolíky, tedy ty, které postihlo náboženské perzekvování ve
stavovských Čechách. Na neposledním místě pak pokládá autor tři sta let po osudové
bitvě její výsledek za zázrak a je skutečně možné ho podezírat, že se vědomě přiklání
k tomuto ustálenému dobovému výkladu. Durychova víra je výrazně odlišná od víry
mnoha jeho současníků.
Durychova vypjatě okázalá zbožnost, detailní znalosti církevního práva a dějin
církve, hagiografie i mnoha cizích jazyků legitimují jeho pohyb v exkluzivní
společnosti několika málo kněží. Spisovatel dokonce dostává v odborných církevních
kruzích prostor, aby se vyjadřoval k záležitostem, do kterých by nejspíše laik hovořit
neměl. Proto je celá řada Durychových časopiseckých i novinových článků zahlcena
jeho náboženskými úvahami, sondami do hagiografie, ze které si vybírá i některá
témata a motivy pro svoji vlastní beletristickou činnost.
V naší studii nemůžeme opominout vliv, který měl na celou katolicky
orientovanou literaturu staroříšský nakladatel Josef Florian. Většina ze zmiňovaných
autorů se dostala v průběhu svého intelektuálního vývoje do kontaktu s tímto
charismatickým katolíkem z Vysočiny. Jeho idea doslovného naplňování evangelia
v každodenním životě, vysoké nároky kladené na kněží i věřící, mystické a
vizionářské představy i chiliastické vize soustřeďující se k ústřednímu motivu
biblické apokalypsy silně poznamenaly názory mnohých katolických intelektuálů a
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jejich silnější či slabší odraz nalezneme i v beletrii.
Vliv Staré Říše je možné zaznamenat i ve skutečnosti, že všichni námi sledovaní
autoři se věnují po jistý čas legendám. Všichni četli texty, které vycházely ve
staroříšských edicích. Mnohdy se jednalo o spisy hagiografické a teologické.
Bednářová ve svojí vynikající studii, která dalece přesahuje horizont vytyčeného
tématu, upozorňuje na vliv Florianovy vydavatelské činnosti na tvorbu Jaroslava
Durycha na drobném příkladu z Bloudění.94 Na jiném místě autorka pokládá impulsy,
kterými přispěl Florian k rozvoji moderních příběhů svatosti, za naprosto zásadní.95
Putna ve svojí diskutabilní knize o české katolické literatuře96 podřizuje výklad o
Josefu Florianovi plně své základní myšlence, která tkví v uchopení této postavy coby
apokalyptického vizionáře a nekritického obdivovatele Leona Bloye. Přesto si však
bystrý esejista Putna všímá několika podnětných skutečností. Upozorňuje na charisma
a nonkonformitu tohoto muže, s nímž se většina autorů setkává ještě v době svého
názorového zrání. I to je jeden z důvodů, proč ho tito pak považují za proroka,
zvěstovatele nové zbožnosti. Ti, kteří poznávají Floriana později, činí tak zas
v momentě svého výrazného myšlenkového přelomu, což je případ zejména Karla
Schulze, jehož kvazihistorickou legendistiku považuje Putna za silně ovlivněnou
staroříšským myšlenkovým trustem. Někteří z intelektuálů přicházejí samozřejmě do
Staré Říše s vlastním názorovým potenciálem, přesto je však Florianova idea
obohacuje.
Většina katolických umělců byla ovlivněna Starou Říší přímým pobytem či
spoluprácí (Durych, Schulz, Vašica, Deml, Reynek, Kalista), někteří pouze
zprostředkovaně (Křelina, Skoumal). Mnozí z nich pak ve své umělecké tvorbě
směřují k barokizujícímu výrazu a baroknímu pohledu na svět. Historici (Kalista,
Vašica) se věnovali baroku i ve svých nejvýznamnějších odborných textech. Jako
paradoxní pak může působit fakt, že samotný Florian svoji cestu k baroku nenalezl,
své zájmy spojoval spíše se středověkou mystikou. Spojovací článek se staroříšským
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kulturním ohniskem spatřujeme i v nelítostné kritice vyššího kléru. Ta vrcholí
v tvorbě Durychově, ale velice citelná je i u Schulze a zčásti u Křeliny. Zejména u
prvních dvou jmenovaných autorů je kritika církevních nešvarů jedním z hlavních
významů jejich knih a formálně je vykreslení problému spojeno s užitím silné
autorské ironie.
V této souvislosti Putna postihl další významný rys tvorby těch umělců, pro které
se vžilo označení katolicky orientovaná literatura. Tímto rysem je permanentní
rozpor mezi jejich tvorbou a jejich vlastním myšlenkovým vývojem katolicismu a
tím, kam se oficiální katolicismus ubíral. Katoličtí autoři se pak stávají skutečnými
disidenty ve svém vlastním táboře. Putna tuto skutečnost popisuje slovy:
Na jedné straně vyznává a proti liberálnímu světu hájí absolutní autoritu, svatost a
náboženskou nenahraditelnost hierarchické struktury římskokatolické církve, na
druhé straně se neustále setkává s kněžími a biskupy, kteří jsou leda karikaturou
vysokého ideálu.97
Mnozí se tak ještě více izolují od většinové společnosti. Snaží se vytvořit “vlastní
katolickou církev”, plnou dokonalých kněží a Bohu zcela oddaných jedinců. Jejich
představa o Bohu je však opět zvláštní a pro mnohé nepochopitelná. Na mnoha
místech odborné literatury se hovoří o charakteristice Durychova Boha. Přívlastky,
které se pro něho užívají, jsou chladný, přísný, trestající, nedostupný, nepřívětivý,
neodpouštějící. Právě Jaroslav Durych píše i beletristickou práci teologickodidaktického charakteru. Dílo nazvané Paní Anežka Berková pak po svém vydání
působilo až trapně, naprosto vytrženě z reality dvacátého století. Hagiografické rysy
mnohých textů vzešlých z provenience katolicky orientovaných autorů podmiňuje do
jisté míry i skutečnost, kterou zaznamenala Bednářová, když tvrdí, že je žánr
přitahoval už svojí pouhou antimoderností. Do jisté míry katoličtí spisovatelé
očekávají nepochopení, od svých současníků si pak mnohdy skutečně vyslouží pouze
kritiku či nesouhlasné kroucení hlavou.
Durychovo pojetí katolicismu vychází důsledně z názorů francouzského prozaika,
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myslitele a žurnalisty Léona Bloye.98 Bloyův známý citát můj hněv je pouze kypění mé
zbožnosti je charakteristický rovněž pro Durychův nekompromisní postoj, citelný
zejména v jeho publicistice. Bloy ovlivnil silně i českou meziválečnou generaci,
zejména pak Josefa Floriana, který se stal jeho překladatelem a uvedl většinu jeho
textů do českého prostředí. Durych se setkal s Bloyovým dílem rovněž až v souvislosti
s Florianovou činností. Zprostředkovaně jím byli zasaženi zejména Čep s Demlem.
Vladimír Justl99 hovoří v souvislosti s Demlem a Durychem o militantním
katolicismu, jehož jednotícím znakem je politický akcent. Tomu však ale nerozumějme
ve smyslu parlamentního systému. Lidová strana představovala pro většinu uvedených
autorů jednoho z hlavních nepřátel, přestože by ideově měla být blízká. Jak však
Durych a mnozí jiní opovrhovali stranickým parlamentním systémem první republiky,
tak stejně a snad i silněji opovrhovali stranou, která se do tohoto systému zapojila, a
navíc byla téměř nepřetržitě součástí vládních koalic.
Samotná katolická opozice byla ale značně rozčleněna. Po dlouhá prvorepubliková
léta přispíval Durych do katolického časopisu olomouckých dominikánů Na hlubinu,
který redigoval S. M. Braite. Braite vytvořil kolem své osoby malou skupinu, která se
výrazně stavěla proti vizím Josefa Floriana a odmítala i uměleckou činnost Staré Říše.
Braiteho přívržence spojovala radikální idea novotomistické restaurace, která silně
směřovala k tezím Tomáše Akvinského. Přesto Jaroslav Durych zejména během
svého olomouckého pobytu přispíval zároveň do Florianova Dobrého díla i do revue
Na hlubinu. Od obou skupin si tím vysloužil především výsměch.
Revue Na hlubinu byla skutečnou výspou dogmatických katolických klišé, nebyla
žádným moderním literárním periodikem (její novotomismus je lépe chápat jako
tradiční středověký tomismus). Nechvalně se revue proslavila svými nevybíravými
útoky na renesanční torzo Karla Schulze. S. Braite a R. Dacík se pak zasloužili o
zapsání Schulzova fragmentu na arcibiskupský index, ze kterého nebyl dodnes
vyjmut.
Z toho, co bylo výše uvedeno vyplývá, že rozdílný je i katolicismus Durycha, Demla
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či Floriana a religiozita Schulze, Křeliny aj. Katolicismus druhé skupiny autorů je
spíše jejich intimním mystickým prožitkem. Nemají potřebu se politicky angažovat na
stránkách novin a časopisů a v nekonečných diskusích, jak to činil Jaroslav Durych.
V tomto ohledu nemají ani umělecké ambice, přesto je však jejich tvorba náboženskou
orientací ovlivněna. Nacházíme ji již ve volbě témat a žánrů a konečně i ve volbě
literární tradice, na kterou navazují. Podvědomě vlastně kopírují mnohé z toho, co
vzešlo ze Staré Říše.
Karel Schulz dochází ke katolictví oklikou, od komunistického pojetí světa v textu
Tegtmaierovy železárny, přes období poetismu a svůj vlastní umělecký výraz nachází
v povídkách s tajemným, částečně mystickým podtextem. Zde je také nejvíc
přitahován tvorbou Jaroslava Durycha. Mimoto ale tvoří i texty hagiografické, zejména
spis Legenda o sv. Voršile. Schulzův povídkový soubor Peníz z noclehárny je již plně
ovlivněn katolickou metafyzikou. Pozdější obrat k historickým tématům je tímto
údobím poznamenán. Umělecky je zde, podobně jako Durych ve svých povídkách,
nejblíže expresionismu.
Křelina tradiční katolicismus vyznával už dříve. Vycházel z jeho konzervativního
názoru na český venkov, jak ho ztvárňoval ve svém vrcholném ruralistickém období.
S úvodním citátem této kapitoly se ztotožňoval i historik Zdeněk Kalista. Jako
erudovaný odborník nevysvětloval dějiny zázraky, ale v textech o barokní religiozitě
často události na Bílé hoře zmiňuje. Křelina byl Kalistovým blízkým přítelem, jeho
prostřednictvím byl konfrontován se Starou Říší a v době, kdy slavný barokista přišel o
zrak, přepisoval Křelina jeho pozdní texty. Na tomto místě je vhodné připomenout
Kalistův přelomový význam při studiu baroka a při vydávání dobových edic.
Nechceme práci historika ve vztahu k literátům přeceňovat, ale dopad jeho antologie
Cesty ve znamení kříže je na Křelinu a Durycha zcela zásadní.
Zmíněná edice je souborem dopisů, které posílali čeští a moravští misionáři ze
svých působišť do Čech. Mezi nejznámější z nich patří Karel Slavíček a Jindřich
Václav Richter. Jedná se o první, zcela průkopnický počin na poli českých misií,
dodnes se hovoří o nejvýznamnější edici podobného charakteru.
Misionář je barokní hrdina. Rytíře středověku a silného jedince v čele státu, jak si
ho představoval v renesanci Machiavelli, vystřídal pokorný sluha boží. Pokora je
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ctnost, která barokem prostupuje. Na svícemi ozářených tvářích na plátnech
francouzského barokního malíře George de La Tour vidíme tichou pokoru všech
přítomných. Pokora ale není odevzdanost, baroko vyprodukuje absolutistickou formu
vlády, řadu vynálezů a objevů. Misionáři nemohli zemřít hned po vstupu na pláže
Nového světa, protože takové konání by postrádalo význam.
Kalista přesně vystihuje ve svojí pozdní práci100 o této epoše, jak misionář pouze
sleduje ideu vytvořenou církví a respektovanou jako řád světa. V tehdejším světě
plném nemocí a válek, kde padly dosavadní jistoty, byla vytvořena církví nová
koncepce – řád hlásající pravdu evangelia. Idea sebeobětování pak není iniciativou
jedince, ale politickým programem tohoto systému. Kalista o ní tvrdí:
„A hrdinství takto pojímané není jen papírové, nýbrž sestupuje přímo do životní
reality, projevuje se v životní praxi.“101
Hrdinství misionářů se totiž nerealizuje jen v zámořských koloniích, nýbrž i ve
špitálech a školách, v městech a na venkově. Samotný Bedřich Bridel umírá infikován
morovou nákazou, když se snaží pomáhat nemocným. Idea prostupuje celým
systémem, ale v zámoří nabývá nejskvělejších forem. Nebudeme daleko od pravdy,
pokud budeme tvrdit, že nejvýznamnějším nositelem tohoto programu se stává řád
Tovaryšstva Ježíšova. Na známém obraze Apoteóza svatého Ignáce od Itala Baciccia
sledujeme nanebevzetí zakladatele řádu Ignáce z Loyoly. Nejde však pouze o jeho
osobu. Přísná kompozice barev, jejich pestrost a snaha o zachycení okamžiku a
věčnosti ve tváři světce tvoří samotnou ideu. V barvách se odráží exotika dalekých
pralesů, v postavách andělů pak celé společenství, kterému byla zjevena pravda. Obraz
je alegorickou oslavou řádu, jeho myšlenkovým i politickým programem102.
Obdobné alegorie pak vytvářejí i umělci ve čtyřicátých letech 20. století. I oni se
ztotožňují s ideou křesťanského společenství v té podobě, v jaké byla prezentována
vrcholným barokem. Politická situace na počátku okupace je stejně chaotická jako děje
třicetileté války či intriky Vatikánu za pontifikátů Borgiů. Katoličtí spisovatelé jsou
silně traumatizováni domácím politickým vývojem a jejich deziluze je zesílena tím, že
zpochybňovali a kritizovali už i prvorepublikovou společnost. Jediný pevný bod
100
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Kalista, Z. Tvář baroka. Praha: Garamond 2005. Str. 50.
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spatřují ve svém pojetí víry v Boha a jím determinovaným přístupem k dějinám. Jejich
postoj byl a zůstává silně nonkonformní a stejné atributy propůjčují i svým literárním
postavám.
Vše, co zde bylo nastíněno, je nutné mít stále na paměti i při četbě Durychova
nejrozsáhlejšího díla, neboť Služebníci neužiteční nejsou tradičním historickým
románem. U Jaroslava Durycha je uchopení tématu nekonvenční zejména v jeho
specifické ideové linii, která přesně kopíruje náboženský názor autora. Mnohé z toho,
o čem pojednává v tomto rozsáhlém díle, už jím bylo dříve vysloveno v různých
příspěvcích, článcích a studiích i v textech, jako je Paní Anežka Berková. Historická
látka se zde významně kombinuje s legendou, samotné jednání postav a děj zas s
autorskými komentáři didakticko-teologického charakteru. Nejen proto je možné
označit tetralogii za misionářský román.

4.2. Misionářský román - Služebníci neužiteční
“Vím, že nejsem hoden té milosti, abych tu zůstal místo jiných, kterým se
nevyrovnám ani rozumem, ani ctnostmi a zásluhami, ani výsledky práce. Jsem
služebník neužitečný. Ale přišel jsem do Japonska s pevnou nadějí, že mi z Božího
milosrdenství bude dopřáno mučednické smrti pro svatou víru.”103
Citovaná pasáž je vyslovením vroucího přání Karola Spinoly, hlavního hrdiny
Durychova nejrozsáhlejšího románu Služebníci neužiteční. Zároveň tato ukázka
předznamenává atmosféru tohoto mimořádně obtížného textu. Osmisetstránkový
román vznikal v období od třicátých let až do autorovy smrti v roce 1962. Skládá se
ze čtyř dílů. První z nich, který nese název Země, vyšel již v roce 1940 v Katolickém
literárním klubu104. Zbytek práce byl vydán jakožto tetralogie (Země, Moře, Krev,
Oheň) až v roce 1969 v Křesťanské akademii v Římě105. V roce 1996 vyšlo druhé
vydání kompletního textu v nakladatelství Argo. Vychází z rukopisné podoby, která
se zachovala v autorově písemné pozůstalosti, jež je umístěna v Památníku národního
písemnictví a opravuje některé omyly vydání římského. Pro potřeby našeho textového
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rozboru budeme vycházet z vydání prvního dílu z roku 1940, tetralogii jako celek pak
budeme posuzovat v podobě, v jaké vyšla v nakladatelství Argo v roce 1996.

4.2.1. Vznik románu
Na románu autor pracoval přes dvacet let a ve chvíli jeho smrti nebyl ve své
celistvosti dokončen, byl tedy sestaven dodatečně, z dochovaných fragmentů.
Varianty konečného textu jsou různé. Některé kapitoly nebyly zařazeny ani do
finálního vydání v roce 1996. Odlišné se pak zas objevují ve vydání římském.
Rukopisné poznámky a črty k románu jsou rozsáhlé a skrývají se za nimi dlouhá léta
autorovy umělecké i studijní činnosti. Na rozdíl od románu Bloudění, ke kterému si
Durych faktografické poznámky nezapisoval, zanechal k Služebníkům neužitečným
mohutný poznámkový odkaz. Martin C. Putna hovoří o románu v souvislosti s
termínem japonský cyklus. Ten chápe jakožto celý soubor článků, drobných
prozaických výtvorů, esejů, cestopisů a odborných pojednání, která se vztahují k
tématu mučednictví v japonském, šířeji pak v asijském kulturním prostředí. Z tohoto
paradigmatu je nutné i nadále vycházet, neboť některé části Durychovy tvorby jsou s
románem neodlučitelně spjaty a samostatně by ztrácely smysl a význam.
Na prvním místě se jedná o krátký prozaický útvar (novelu) Děti (1934), který by
mohl být zajisté i samostatnou kapitolou Služebníků neužitečných, neboť jeho
tematická i tvarová podobnost je očividná. Jediným znatelným rozdílem je to, že v
novele autor sleduje výhradně osudy domorodého křesťanského obyvatelstva,
zatímco v tetralogii se tomuto tématu také nevyhýbá, ale přece jen v centru jeho
pozornosti jsou evropští misionáři.
K samotnému románu se váže řada prací naučného charakteru. Jsou to pojednání
historická, zabývající se zejména problematikou misijní činnosti řeholních řádů na
Dálném východě a problematikou řevnivosti mezi nimi, která je důležitou tematickou
složkou i samotné finální podoby celé tetralogie. Důležitou tematickou součástí těchto
prací je také kladení důrazu na činnost protestantsky orientovaných Evropanů v
asijském prostředí. Autor, bojovný a nesmiřitelný katolík, klade záhy tuto oblast do
popředí svých převážně časopisecky vycházejících esejů. V neposlední řadě je nutné
ještě zmínit cestopis Římská cesta (1933), který vznikal přímo za studijní cesty
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Jaroslava Durycha po Itálii. Touto cestou si Durych sbíral faktografický a jistě i
inspirační materiál k tetralogii a text je tak zajímavým svědectvím o samotné genezi
románu
Impulsem k sepsání takto zaměřeného díla se prý pro Durycha stala návštěva
kláštera v Uherském Hradišti, kde spatřil nástěnné malby zobrazující kněží
Tovaryšstva Ježíšova ve chvíli mučednické smrti v Japonsku. Durych zjevně
fascinován tímto novým tématem se odhodlal k bližšímu studiu problematiky106. Je
třeba poznamenat, že k tomu měl ve své době nebývale šťastné ovzduší. Na jeho
vytvoření se zajisté podílely Kalistovy edice. S barokní tematikou to byly práce České
baroko107, Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko108, Století andělů a Ďáblů109.
Tyto práce použila ke své komparaci i literární historička Martina Jiroušková110, když
se snažila hledat barokní prvky v Durychově románu-legendě. S některými ze závěrů
jinak podnětné studie Martiny Jirouškové však nemůžeme souhlasit. Jiroušková
opomenula zásadní inspirační zdroj Jaroslava Durycha pocházející z provenience
Kalistovy. Tímto materiálem je zmiňovaná ediční antologie Cesty ve znamení kříže111.
Dopisy pocházejí přibližně z doby, která ležela v centru Durychova zájmu, tedy na
přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Dopisy a jejich celé dlouhé pasáže jsou
parafrázovány i ve finálním textu. Karol Spinola i ostatní duchovní často píší a
vypravěč nás s obsahem i přesným zněním dopisů seznamuje. Ve chvílích japonského
věznění je korespondenční styk s biskupem vlastně jedinou činností hlavní postavy.
Jazyk, který pak autor v korespondenci řeholníků používá, je téměř totožný s tím,
jaký můžeme najít v Kalistově dobově autentické edici.
Hledání inspiračních zdrojů pro uchopení nezvyklé tematiky by mohlo takto dále
pokračovat. Určitá orientalistika prostupovala českou literaturou první republiky i na
mnoha jiných úrovních. Jiří Kudrnáč112 tak například hovoří o díle Františka Křeliny
106
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Amarú, syn hadí. Nezapomíná dokonce ani připomenout jihoamerickou Andělčinu
epizodu z románu Bloudění, kterou považuje za jakýsi předobraz exotické krajiny
“japonského cyklu”.
Motivické shody však vedou – spíše než k Bloudění – ke Křelinovu románu.
Nutno však dodat, že popisy exotické krajiny nejsou v konečné verzi dvou posledních
dílů (Krev, Oheň) tetralogie tak časté, jak bychom mohli s ohledem ke zvolenému
prostředí očekávat. Durych se na exotické obrazy omezil vlastně zejména ve druhém
dílu Moře.
Již od poloviny 16. století se v Japonsku začínají objevovat portugalští členové
Tovaryšstva Ježíšova. V následujících letech přicházejí do Japonska dominikáni a
františkáni. Příslušníci těchto dvou řádů pocházejí výhradně ze španělského prostředí.
Z toho vychází první problém a také i jedna z hlavních tematických linií románu. Je
jím vzájemné střetávání se Portugalců a Španělů v souvislosti s politickou situací v
Evropě. Toto soupeření se promítá i do činnosti řeholních řádů, které si udržují jakýsi
národní charakter. Činnost misií se však na přelomu šestnáctého a sedmnáctého věku
v Japonsku bohatě rozvíjí.
Jejich působení je překryto procesem transformace mocenských vazeb v
samurajské vrstvě. Japonská knížata mezi sebou vedou nepřetržité boje a portugalští
obchodníci oběma stranám dodávají zbraně. S podporou portugalské obchodnické
kasty a v nastalém mocenském vakuu v zemi vzniká tedy ideální prostředí pro šíření
nového náboženství. Počátkem sedmnáctého století se však Japonsku podaří vnitřní
partikularizaci překonat a opět se sjednotit pod silnou ústřední císařskou vládu. Tu
podporují i další Evropané – protestantští Angličané a Nizozemci. V důsledku toho již
pro cizorodou katolickou113 víru nezbylo v obnoveném císařství místa. Krátce po
vnitřní stabilizaci začíná pronásledování křesťanů. Likvidace postihuje domorodé
obyvatelstvo, tedy japonské konvertity, a posléze i samotná řeholní bratrstva.
Problematice pronásledování japonských křesťanů se Durych věnuje plně v próze
Děti. V této době, za vlády císaře Difusamy, přijíždí do Japonska Karol Spinola, aby
zde strávil dvanáct let řeholního života a nakonec našel vytoužené martyrium. Do
Komárek, K(edd). Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. Brno: Atlantis 2000.
113
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třicátých let 17. století byli všichni misionáři buď vyhnáni, či zabiti. Poslední velkou
vlnou vraždění křesťanů byla léta 1620-1630, ve kterých umírá i Karol Spinola
(1622). V Japonsku zůstává pouze několik roztroušených tajných domorodých
bratrstev, která se skrývají převážně v horách ostrova Kjúšú114.
Karol Spinola je skutečnou a později blahořečenou postavou Tovaryšstva Ježíšova.
Autor do jisté míry nepíše románovou fikci, ale legendu zaměřenou na skutky světců,
které se odehrávají na pozadí skutečných historických událostí. Především však
Durych u svého čtenáře znalost výše nastíněných historických reálií předpokládá. S
tímto vědomím je třeba k tetralogii přistupovat, jinak se stává těžko srozumitelnou.
Předpoklad recipientovy orientace v historických a náboženských reáliích je zároveň
také jedním z charakteristických znaků celého románu a konečně Durychovy
historické beletristiky vůbec.

4.2.2. Problematika postav – baroko Jaroslava Durycha
Pásmo postav představuje v pokusu o interpretaci tetralogie nejdůležitější rovinu
textu. Putna porovnává postavy Durychova románu s Braunovými sochami na
Karlově mostě a za použití jiných příměrů s ním v podstatě souhlasí i většina
ostatních badatelů. Postavy románu jsou skutečně neuvěřitelně pevné, neměnné,
stoicky klidné. Vnitřní vývoj postav je naprosto potlačen. O jejich psychologii se až
na výjimky nedovídáme vůbec nic. Jedinou pochybností, která jezuity dokáže z jejich
klidu na malý moment vytrhnout, je to, zda dokážou obstát i ve zkoušce smrti.
Bedřich Fučík tento fakt glosoval slovy: Durychovy postavy se nevyvíjí, nemají žádný
vnitřní pohyb, od začátku do konce jsou hotové115. Dodejme jen, že Fučík posuzoval
pouze první díl románu.
Je nesnadné přesně označit místo, kde se hlavní hrdina rozhoduje a rozhodne, že se
stane mučedníkem. Bod obratu ze světského života k mučednictví, který je tak
charakteristický pro legendu, v románu chybí. Jak tvrdí Fučík: vnitřní cestu od
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člověka k světci neznáme”116. Tím se tedy Durych odpoutává částečně od tohoto
žánru a blíží se původnímu záměru - románové fikci. Avšak zmiňovaná neměnnost
postav, jejich chování a psychologie a jakési přímé směřování k mučednické smrti,
kterou čtenář tuší již po prvních stránkách tohoto “veletoku” (O. Králík)117, přibližuje
znatelně celé dílo tradiční struktuře legendy. Autor tak snad i vědomě potlačuje
možnou myšlenkovou hloubku postav, kterou dokázal vytvořit ve třicátých letech.
Může se tedy nabízet zdání, že Spinola je od první kapitoly prvního dílu tetralogie
přesvědčen, že v Japonsku zemře mučednickou smrtí a vše ostatní tvoří pouze kulisu
pro toto jeho rozhodnutí. Martina Jiroušková oproti tomu soudí, že hagiografický
přerod v románu nechybí. Nalézá ho v závěru posledního dílu, kdy Spinola umírá na
hranici a krátce před smrtí zapochybuje. Pokud však Jiroušková pokládá celý
dosavadní postoj Spinoly za pochybující, hluboce se mýlí. Spinola je pevně rozhodnut
a krátké zakolísání ve chvíli smrti je pouze finálním soubojem s Ďáblem, posledním
bojem, který musí být těžký, aby vyniklo Spinolovo mučednictví. O tom, že ve
zkoušce obstojí, čtenář ani na okamžik nezapochybuje. Odměnou za svoji pevnost
získává Spinola “korunu mučednickou” jako první.
Spinola je čechoitalského původu. Pochází ze slavného padovského rodu, ale v
úvodu knihy se nachází na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, kde je jeho otec v
poddanském postavení. Mladého Spinolu to však stále táhne do Tovaryšstva. Strýckardinál, který jeho ideály nesdílí, navštěvuje generála Tovaryšstva ve snaze
přesvědčit ho, aby Spinolu nepřijal, avšak při návštěvě u generála se v něm něco
zlomí. Ve vztahu k některým epizodickým postavám se zde objevují podobné motivy,
jaké známe z valdštejnských trilogií. Strýc (ještě pouze biskup) například lituje, že
nezemřel v sutinách chrámu důstojnou mučednickou smrtí, avšak záhy se stává
kardinálem. Opět je možné zaznamenat protiklad pádu a vzestupu.
Během zmíněné strýcovy návštěvy jezuitského noviciátu se objevuje jedna z
vrcholně prokreslených scén, kdy do rozhovoru generála s kardinálem vstupují
personifikované obrazy předchozích generálů Tovaryšstva. Kardinál poslouchá
živého jezuitu, ale přitom hledí na portrét Ignáce z Loyoly a začíná být zmatený:
116
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Byl to obraz. A snad by se odstraniti mohl třebas i obraz. Ale byl to sám zakladatel,
první generál Tovaryšstva, Ignác z Loyoly. Či nebyl to obraz?118
Obraz začíná v této scéně ožívat, recipient ztrácí přehled o tom, co je dialog a co je
vnitřní kardinálova promluva, zda se replik účastní živí lidé nebo jejich předchůdci na
obrazech. Kardinál slyší hlas, ale vidí přeludy, z rozhovoru se vytrácí uvozovky, již
hovoří pouze obraz a vytržený kardinál odevzdaně naslouchá. Toužil by snad i sám
kardinál zemřít mučednickou smrtí? V závěru kapitoly se rozpomene ze svého
vytržení slovy:
“Aj, to tedy ne! Ať si jde, kam ho bláznovství žene! Ale bez řečí uštěpačných…Zhořklo
vše, mimo krev, bez níž opravdu není krásy.”119
Podobná pasáž byla popsána v novele Kurýr. Za motivicky velice blízké můžeme
pokládat i snové a halucinační části z obou trilogií a rovněž je možné najít filiace
k expresionistickým textům Karla Schulze.
V prvním díle vypravěč pozoruhodně konfrontuje postoj pozdně humanisticky
smýšlejících šlechticů s asketickým postojem jejich jezuitského příbuzného, na
kterého hledí ve vlastní rodině jako na pomatence. V těchto částech je rozpoznatelný
barokní

protiklad

hédonismu

a

duchovní

askeze.

Přepjatý

racionalismus

emancipovaných a bohatých šlechticů je konfrontován s vybičovaným mysticismem
jezuitského novice. Až v samotném závěru první části dosáhnou Spinolovy snahy
naplnění v podobě cesty do Japonska. Poprvé tak vstupuje na scénu samo moře, které
se stane fikčním prostorem celého druhého dílu. Prostředí se však, až na tuto výjimku,
na významech románu podílí vzácně.
Bylo záhadné. Vystupovalo mezi horami jako z neskutečnosti, jako nesmírná výsost,
jež vyrůstá bez základů, až dosáhne nebe. Moře úlisné, němá hlubina oblud a příbytek
smrti, před nímž těžce se zastavují nohy umdlené a i troufalý duch hledá převozníka.
V stínu oblak se černaly vlny a lodi se nakláněly k útoku.120
Moře však není jen přírodním úkazem a příbytkem oblud. Je prostředkem, jak se
dostat do vytoužené vlasti, k novým křesťanům v dalekém Japonsku. Závěrečným
vyvrcholením prvního dílu je pak scéna, kdy lodě s řeholníky vyplouvají z Lisabonu
118
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do Indie a jejich nástup do lodí je symbolicky popisován jako smuteční obřad.
Tisíce očí hledělo z oken a s balkonů do úzkých ulic na tento okázalý pohřeb živých,
obklopených kněžími, kteří za milost si považovali, že směli jim nésti zavazadla.
Zástup lidí vznešených i prostých za zpěvu a modliteb provázel tento pohřeb Dolním
městem. Zpěv, modlitby, pláč a plesání zvonů mocně otřásalo branou srdcí a všem,
kteří to pozorovali, zhořklo tohoto dne každé pomyšlení na hřích jakýkoliv.
Došli k nábřeží, kde byl připraven člun. V dáli čekalo moře. Jeho oběti vstupovaly.121
Díl Moře je od zbytku knihy citelně odlišný. Téměř celý se odehrává na
oceánských cestách. Silným historickým motivem je zde námořní cestování v raném
novověku. Druhá část tetralogie je jakousi odyseou několika řeholníků a jejich
bloudění po mořích a setkávání se s mořskými obludami, piráty, trosečníky a
exotickými krajinami. Moře se liší i žánrově, neboť blízce připomíná dobrodružný
román s cestopisnými prvky. Pásmo postav uvolňuje místo vypravěči, který si libuje
zejména v geografickém detailu.
Zde se pozastavme nad problematikou žánrového zařazení celé tetralogie. Předně
konstatujme, že i přes celou řadu výhrad splňují Služebníci kritérium historického
románu. Jednotlivé díly se však svým žánrovým vymezením znatelně liší. První díl
svojí podobou spíše navazuje na valdštejnské trilogie a přípravou na něj byly zjevně i
Durychovy cestopisy vydávané ve třicátých letech. Pasáže prvního dílu, ve kterých
jsou popisovány historické události, připomínají místy až tradiční typ historického
románu. Druhý díl je svým charakterem dobrodružným cestovatelským románem122,
zatímco poslední dva oddíly jsou legendou se silným dobrodružným akcentem.
Prvky legendy nacházíme zejména ve vypjatých morbidních scénách, ve kterých je
možno identifikovat klasickou misionářskou touhu po martyriu. Vyhrocená krutost a
sadismus tvoří pouze odraz barokní tendence hyperbolizovat skutečnosti spojené
nejen s mučednictvím. Tyto scény rovněž přibližují barokní fascinaci hrůzou ze smrti,
která se u Durycha neobjevuje pouze v tetralogii. Ve Služebnících neužitečných
nalezneme i zázraky. Nejprůkaznějším je ten, kdy Spinolovo tělo v samotném závěru
120
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zůstává ohněm nepoškozeno. S barokní mystikou a kultem světců se děj prolíná na
mnoha místech. Připomínáni jsou mučedníci řádu, samotní vězni v Arii si
ponechávají loket zemřelého otce Ambrože jako relikvii.
I samotné spojení žánrově různorodých prvků a polevující pozornost věnovanou
hlavní postavě můžeme spojovat s legendou. Děj je barvitý, dramatický a místy i
čtenářsky strhující, často je však střídán dlouhými, nevěrohodnými pasážemi o
asketickém životě jezuitů a jejich útěku od skutečného života. Na těchto místech je
možné hovořit o didaktické úloze textu, který má podobný charakter jako například
Paní Anežka Berková. Ideologická motivovanost vyústění některých zápletek se pak
jeví oproti valdštejnským trilogiím jako faktor, který se zásadní měrou podílel na
samotné genezi tetralogie a většinu významů románu s předstihem signalizuje.
Tento zásadní postřeh vyplývá i z následující analýzy. Spinola je Japonskem
okouzlen, vede v Arii menší farnost a počíná si v ní úspěšně. Jeho hlavním snem ale
zůstává smrt pro víru. Ideálem není krajina, kultura či získávání duší, ale hřbitov:
Slyšel život, křik dělníků v přístavišti, svých dětí i vlastní svůj hlas. A viděl ženy,
vážné, mlčenlivé a krásné. To všecko však vystupovalo jako ve snu, jenž se rozplývá
probuzením a po sobě zanechává pouze rozpaky a zmatek. Ten skutečný svět byl
toliko na hřbitově. Tam nalézal vše.123
Čtenáře hned na počátku četby zarazí uvedená “nehybnost postav” včetně jejich
dialogů, které Fučík označil za dvě samomluvy odmumlávané jako motlitby.
Postavy jsou velice špatně identifikovatelné. Mnohdy musí čtenář dočíst kapitolu
až do konce, aby pochopil, kdo s kým, o čem a jak vlastně hovoří, jak to souvisí s
dějem a kam se ztratily postavy z předchozího vyprávění. Je tu použita zmiňovaná
„metoda zatajení souvislostí“ v doslova extrémní podobě. U dialogů zažíváme často
pocit, že vcházíme do místnosti, kde již hovor nějakou dobu probíhá a vinou naší
absence neznáme jeho téma ani jednající postavy. Tím příhodnější se může zdát
přirovnání, že pouze nasloucháme za dveřmi zavřenými, protože autor své postavy
málokdy popisuje. Za těmito dveřmi je rovněž špatně slyšet a občas nelze rozeznat
výměnu jednotlivých replik. Navíc jsou rozhovory hojně prokládány latinskými
citáty, které nepatří mezi těch několik notoricky známých. Je třeba zdůraznit, že autor
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od čtenáře očekává orientaci v evropské a japonské historii, v papežských
pontifikátech, synonymních označeních řeholních řádů a v různých postavách, které
tyto řády proslavily, což činí recepci Služebníků velice obtížnou.
Zásadní otázka, která se při četbě Služebníků neužitečných nabízí, zní: K čemu
všechno to mučednictví? K čemu to sebevražedné odhodlání zemřít? Vždyť přeci
hlavním posláním svaté misie bylo pracovat pro víru, získávat duše pro křesťanství,
pracovat na správě svých farností, vydávat knihy, zakládat špitály a sirotčince, starat
se o nemocné a dávat rozhřešení umírajícím. V románu se však zdá, že hlavním, ne-li
jediným posláním je právě martyrium. Jen vzácně se vypravěč nad tímto faktem v
díle pozastavuje. Například v části Moře je Spinola na palubě lodi a dostává se do
rozhovoru se starším otcem Giacomem. Spinola poněkud nejistě o mučednictví tvrdí:
“Vždyť chceme jen to, co nám ukládá Bůh.”
Zamyšlený otec Giacomo odvětí:
“Snad spíše my sami a Bůh nás jen zkouší.”
Takovýto dialog je však v románu ojedinělý a není dále nijak rozveden, přestože si
recipient tuto otázku zajisté pokládá častěji než jednající postavy a vypravěč. Když se
pak v závěru druhého dílu setkává Spinola s biskupem v Nagasaki, stěží dokáže
pochopit, že posláním řeholníků v Japonsku jsou i záležitosti jiné než jen mučednická
smrt. Jeho postoj je místy až trapný:
“A co vlastně chcete?”
“Chci tu, dá-li Bůh, obětovati svůj život a krev.”
Biskup se zvláštním uspokojením se ohlédl tam, kde se obřadně mračil páter
commissarius.
“Nu, vidíte, zase jeden! A profes! Nu, ovšem. Už nyní si představuje, jak do nebe
vstoupí s palmou v ruce. Je to přece tak pěkné a snadné a pohodlné, zvláště zde, kde
se stává, že smrt se zdá utěšenější než práce a služba.”
Pak se obrátil k profesovi:
“a jiného nic?”
Kněz se zarděl.
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“Nic jiného nemám.”124
Spinolova identifikace s japonským kulturním prostředím se naplno projeví v
závěrečné scéně upalování, kdy Spinola pociťuje, že svou vlast skutečně našel. Motiv
hledání vlasti je zde vyřčen podobně intenzivně jako v Bloudění, dokonce je možné
tvrdit, že většina hlubších a působivých momentů již byla zpracována ve
valdštejnských trilogiích. V tetralogii dochází pouze k jejich aktualizaci ve vztahu
k jinému kulturně civilizačnímu prostředí.
I když jezuita během svého dvanáctiletého pobytu v této zemi s Japonskem
viditelně srůstá (dopisy z vězení zakončuje tradičním japonským pozdravem
Saraba!), jeho postoj se utvrzuje až po odsouzení k smrti, jakoby snad byl zemi
vděčný i za zprostředkování mučednictví. Při závěrečné scéně je už spíše Japoncem
než Evropanem:
Jistě mluví japonsky nejlépe ze všech a lépe než ti, kteří se narodili v této zemi.
Daleko a daleko je jeho bývalá vlast. Zapomněl na ni, a kterak by na ni nezapomněl!
Zamiloval se do této země dříve, než do ní přišel, a dříve, než by se byl mohl
zamilovat ať do čehokoliv jiného. Také jiní se zamilovali do této země, ale nikoliv tak,
že by nikde nic jiného neviděli než ji. Rádi jí obětují svůj život, ale to není všecko. On
ji vidí a slyší a modlí se za ni i s ní ve dne v noci. Není Španělem, nemá vlasti,
nenalezl domova a všude by žil jako ve vyhnanství.125
S touto problematikou úzce souvisí pohled na Japonsko jako celek. Na projevy
japonského rytířství, na domorodé křesťany, na místní náboženství a zvyky, přírodu a
kulturu. Nutno podotknout, že Durych se tematice věnuje oproti Křelinovi pouze
vzácně. Zmiňuje například harakiri, tradiční japonskou sebevražednou formu, se
snahou pochopit rytířskost skutku. Katolík Durych vyjadřuje své určité zarmoucení
nad postojem křesťanstva k tomuto rituálu. Vidí v něm určitě alespoň část onoho
hrdinství, jakým se vyznačuje Spinola a jiní evropští kněží, neboť i jejich mučednictví
nemá mnohdy daleko k dobrovolnému opuštění světa. O harakiri krátce hovoří jeden
z japonských správců:
“…křesťanská víra v této věci je trpká: čest nazývá lží a hrdinství sebevraždou”
124
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V tetralogii jsou i odkazy na jiná než křesťanská náboženství. Vypravěč zmiňuje i
lidové rigorózní formy, v této souvislosti hovoří zejména o taoismu. Zmínky o cizích
náboženstvích jsou však většinou ironické, uštěpačné. Sochy Budhy a ostatních
božstev nazývá jednotně modlami. Jeho jindy detailní faktografické znalosti působí
na poli exotických věrouk nepřesvědčivě. Důvodem však je Durychův nezájem o tuto
problematiku a přesvědčení, že tato náboženství nemají šance na další šíření mimo
své kulturní okruhy.
Několik postav se dějem jen mihne a opět se ztrácí. Alois Gonzaga, jezuitský
světec, vystupuje v prvním díle jako živý člověk, v díle čtvrtém je pouze okrajově
zmíněn již jako světec. Toto připomenutí zapomenuté postavy tedy proběhne pouze z
důvodu její kanonizace. Jednou z dalších nejasných postav je Thomas Araki, kněz
japonského původu. Araki je bojovník s rytířským japonským duchem, který se stává
pro domorodé křesťanstvo žijící legendou.
Araki se v ději čtvrtého dílu občas vynoří a následně zase mizí a vlastně o něm
není řečeno nic, co by ho umožnilo blíže charakterizovat. Nakonec však Araki víru
odvrhne a pokloní se modle. Tedy právě Japonec se jako jediný odřekne víry. Jakoby
snad chtěl Durych v samém závěru díla a i svého života přiznat, že misie v Japonsku
jednou provždy selhaly, že všechno postrádalo smysl, že se vše vrací do věku
pohanským model. Araki je však záhadou i v samotném autorově tvůrčím přístupu.
Několikrát je v textu nakladatelství Argo pozměněno jméno Arakiho na Peter (místo
Thomas). Náklad však vycházel důsledně z rukopisných poznámek z posledního
období Durychova života a zdá se tedy, že sám stárnoucí a nemocný autor měl s
postavou problémy. Nakonec je třeba připomenout i spekulaci Martina Putny, který
tvrdí, že je možné, že autor jednoduše na postavu zapomněl.
Vrcholem Durychových ideových projekcí do pásma postav představují závěrečné
pasáže čtvrtého dílu. Scény, kdy se na smrt nemocní řeholníci několikrát za den bičují
důtkami, jediným svým ponechaným majetkem, a takovýmto způsobem se snaží z
těla vyhnat smrtelné nemoci, které je sužují, jsou až tragikomické. Do vězení za nimi
přicházejí domorodci s jídlem a hovoří o upalování těch, kteří dříve řeholníky
skrývali. Ti neprojevují nad jejich smrtí žádnou lítost, mnohdy jim naopak závidí.
Pouze v myšlenkách některých vězňů klíčí pochybnosti. Ti pak ale pouze konstatují,
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že toto vězení není rájem, aspoň tedy ne takovým, jaký si představovali.
Samotné upálení protagonisty textu je zdlouhavě rozvedenou scénou. Bylo již
uvedeno, že Spinola umírá jako první. U Durycha to ale neznamená vytoužený konec
utrpení a bolesti u upalovacího kůlu, ale spíše vyznamenání za věrnost ve víře. Proto
je ve Služebnících neužitečných i v Dětech detail poprav zvláště zdůrazňován.
Mučednická smrt je v pojetí Jaroslava Durycha slavnostním okamžikem a
vyvrcholením mnohaletého směřování k ní. Jen z tohoto důvodu jsou Služebníci
charakterističtí zahlcením krví, popravami a upalováním, a to mnohdy v hrůzně
naturalisticky vykresleném, zdlouhavém a stále se opakujícím detailu.
Durych vytvořil z postav ve Služebnících ideové symboly jezuitského katolicismu.
Bezkrevní, pasivní a samostatně neuvažující misionáři zaplnili svými dialogy a osudy
stovky stran textu, aniž by jejich význam někdy přesahoval prvoplánovou oslavu
mučednictví. Veškeré významy a děje pouze posluhují této myšlence, kterou autor
povýtce ani během dlouhých let práce nad tetralogií neinovoval. Barokizace textu ve
všech jeho složkách dostoupila vrcholu. Barokní je samotný žánr i myšlenkové
východisko knihy. Durych opouští neobarokní linii historické prózy a píše skutečnou
barokní legendu s historickými a cestopisnými pasážemi. Pohříchu však vytvoření
„svého baroka“ obětoval značnou část svých uměleckých ambicí.

4.3. Martyrium Františka Křeliny – Amarú, syn hadí
Ke zpracování hagiografické látky se na počátku okupace připojil i další autor,
někdejší čelní představitel ruralismu, František Křelina. Jeho prózy s touto tematikou
čerpají rovněž z historických námětů. Ve většině těchto případů se jedná o snahu
aktualizovat legendární látku s výrazným mystickým podtextem. V roce 1939 již nový
směr jeho tvorby předznamenává soubor tří krátkých povídek Klíče od království126,
kde nejprve předeslal některé svoje pozdější myšlenky a umělecké postupy. Tento
„trojzvuk próz“ není tematicky ani časově sjednocen. První povídka se odehrává
v průběhu bitvy na Moravském poli, druhá je z nejasně určené přítomnosti a třetí
z doby těsně po třicetileté válce.
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Různé jsou i kompoziční postupy a žánrové charakteristiky jednotlivých částí. První
próza v celých svých pasážích aktualizuje kroniku, nejen jazykovým stylem, ale i
plynutím času a konečně i vkládáním samostatných zlomků z dobových letopisů.
Přísná chronologická kompozice je přerušena pouze místy vnitřními monology
Vojslava, hlavní postavy textu.
Druhá povídka nazvaná Po kymácivém mostě je čistou epikou zabývající se
dramatickou událostí – povodeň zničí most a obyvatelé vsi se snaží postavit nový.
Opět je zde ale výrazný vnitřní monolog a snad až příliš průhledné tázání se jednoho
z protagonistů po smyslu jeho konání a jeho přítomnosti ve vesnici.
Třetí, nejkratší text, je pak snahou naroubovat do klasického dobového vypravování
o lupičích prvky hagiografické literatury. Zajímavá je zde vypravěčská situace, kdy je
recipient přímo oslovován a vyzýván ke spolupráci, což je jev, který se ve zbývajících
povídkách neobjevuje.
Celý tento soubor zapadá důsledně do próz s náboženským východiskem, tak jak
jsme je specifikovali u Durycha. Křelina dokonce používá náboženský motiv jako
možnost jak rozplést svoje zápletky. V poslední povídce si po léta ztracená dívenka
zpívá mariánskou píseň, kterou čistě náhodou zaslechne její otec a tak ji konečně
nalézá. Loupežník a vrah se zas stává sentimentálním staříkem, když spatří jakési
světlo vycházející z dívky. Tyto nepravděpodobné náhody vzbuzující úsměv však
nesmíme chápat ve smyslu pravděpodobnosti, nýbrž ve smyslu víry. Jedná se o zázrak,
který se opakuje i v dalších částech souboru. Vnitřně zlomený rytíř Vojslav je také
upamatován na realitu svojí dcerkou a její motlitbou, která je navíc výrazně spojená
s motivem Anežky Přemyslovny – hlavním tématem další Křelinovy práce. Motlitba,
motiv světla a prozření jsou pak východiskem ze situace i pro protagonistu
Kymácivého mostu. Motiv mostu tu pak navíc tvoří ještě často užívanou konotaci
mostu mezi lidmi a navíc i mostu mezi živými a mrtvými. Smrt starého mlynáře ve
chvíli, kdy je most postaven a úvodní motto povídky pak může odkazovat i na známý
citát z českých hřbitovů: Kdo jste vy, byli jsme i my a co jsme my, budete i vy.
Eva Taxová v Lexikonu české literatury127považuje Křelinovy alegorie za příliš
průhledné. Nedá se s tím než souhlasit. Alegorie je ale právě jedním z objevů baroka.
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Výtvarné umění barokní epochy je jediným velkým jinotajem, kde vše má ještě jeden
skrytý význam. Tato koncepce koresponduje s Kalistovým postřehem „přiblížit se
Bohu skrze tento svět“, vše má rozměr pozemský, světský, ale skrývá i nadpozemskou,
často sakrální ideu. Albrecht z Valdštejna se nechá ve svém malostranském paláci
vymalovat na nebesích jako bůh Mars. Ludvík XIV. vytvoří celý alegorický konstrukt
státu Slunce v čele se slunečním králem a přitom chce z pohledu dnešního historika
pouze obhájit absolutistickou formu vlády. Alegoričnost historických próz, která nemá
zcela jistě předobraz v neobarokní literatuře, nýbrž v baroku samotném, se pak v
době okupace stává charakteristickým rysem žánru.
Povšimněme si nyní zajímavé shody, která byla v úvodní kapitole této práce
naznačena. Všechna díla vydávaná v době okupace čerpající z historické látky, která
jsme zařadili do linie Durychovy historické beletristiky, vykazují jeden společný rys.
Je jím zcela zřetelně charakter biografie. Křelina volí postavu světice Anežky
Přemyslovny a umučeného jezuity Jindřicha Václava Richtra, Durych opět postavu
jezuitského misionáře Karola Spinoly, Schulz pak postavu Buanarrotiho. Ani jedno
z děl ale není skutečnou biografií a chápeme je v jiném kontextu než třeba práce
Kožíkovy. Všechny romány mají velice široký záběr a ztvárňují dobu ve svojí celé šíři,
neomezují se pouze na vybranou osobnost, snaží se také přiblížit atmosféru a
charakteristiku zvolené epochy a vyjádřit se skrze ní alegoricky k (okupační)
současnosti.
Všichni jmenovaní romanopisci využívají známé postavy k základní myšlence, že i
přes lecjaké pochybnosti, hledání smyslu, trápení a slabosti existuje neochvějná životní
cesta, po které daná postava jakoby kráčet musela. Katolicky orientovaní spisovatelé si
vybírají světce, Schulz, který se zřejmě ze svého pojetí katolicismu a z Durychova
vlivu již vyzpovídal zejména v prózách Prsten královnin128 a Peníz z noclehárny129,
vybírá renesančního umělce. Zajímavé je poznamenat, že Vančura, Neff, Michal a
později v románu Kuře na rožni i Šotola většinou rezignují na angažování historicky
doložených postav. Když pak Šotola mystifikuje čtenáře zdánlivě autentickými částmi
dokumentů zmiňujících Matěje Kuřete, jedná se již o čirou fikci. Odlišný přístup
127
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těchto autorů je ale podmíněn odlišnou společenskou situací, ve které tvořili.
V díle Dcera královská, blahoslavená Anežka Česká130aktualizuje Křelina legendu
o české světici 13. století. Durychovy práce podobného charakteru se vyznačují
důsledným sledováním hagiografického podání a hledají oporu v církevních
pramenech. To byl jeden z důvodů, proč jsme se zde jeho legendám nevěnovali.
Křelina se naproti tomu nenechává svazovat autenticitou historických a církevních
pramenů. Volně fabuluje, kolem osoby Anežky rozplétá celou řadu zápletek, a tím
přivádí na scénu velké množství postav. Vyústění konfliktů je ale účelné, má pouze
dokazovat Anežčinu svatost. Všechny významy v knize obsažené se k tomuto faktu
vztahují, žádné epizodické odbočky nesouvisející s životem světice v textu
nenalezneme.
Postavy nejsou nijak hluboce psychologicky prokresleny, jejich váhání a vnitřní
promluvy se vztahují většinou pouze k zázraku, který se opět týká titulní postavy.
Bohužel ale ani o myšlení samotné Anežky se toho mnoho nedozvíme, pomineme-li
milostné pasáže, kdy ve vztahu k Jaroslavu ze Šternberka vrcholí Anežčino rozhodnutí
vstoupit do kláštera.
Vypravěčský odstup je výrazný, někdy dokonce narátor prozrazuje, jak postava po
letech dopadne a soudí její rozhodnutí s ohledem k dalším jejím osudům. Vypravěč
hodnotí, moralizuje, kárá a komentuje činy jednotlivých aktérů. Jeho jazyk je
nápodobou klasické hagiografické produkce, na některých místech Anežku jmenuje
jako dceru vítězství. Lineární plynutí času, několikaleté posuny vpřed v čase vedoucí
prvoplánově zas jen k místu, kde Anežka vykoná cosi zaznamenáníhodného, a citace
dobových pramenů jsou spíš nápodobou legendy než její aktualizací.
Přeci však je v knize ještě jedna rovina. Základní funkcí textu je bezesporu oslava
světice, stejně významnou se však jeví i oslava samotné státnosti. Hypotetické
vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary, jeho oběť pro vlast a zároveň Anežčino
se zřeknutí jeho lásky, signalizuje zásadní oběť obou postav – osobní život podřizují
zájmům národa. Dokonce i odbojníci proti vládnoucím Přemyslovcům cítí pokoření po
odmítnutí Anežky Jindřichem VII. a touží po krvavé pomstě. Sounáležitost a jednota
129
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přemyslovských Čech jako nositele státnosti je v knize nezpochybnitelná. Jedná se
dozajista o odvážnou alegorii k autorově přítomnosti. Kniha byla napsána v letech
1939-1940, v době uzavírání českých vysokých škol a velkých německých vítězství na
bojištích druhé světové války.
Křelina vydal rozšířenou Anežku opět roku 1946 a v rozloučení v závěru knihy
některé své jinotaje odkrývá. Jednotlivé části upravoval a v poválečném vydání vložil
do třetí části knihy zcela novou kapitolu. Oba výše uvedené texty však můžeme chápat
jako přípravu autorova vstupu na pole historického žánru. Rozsáhlé vnitřní monology,
mystický charakter činů některých postav, barokizující syntax a použité vyprávěcí
situace pak ale předem determinují jeho pojetí uchopení historické tematiky.
Nejvýznamnější Křelinův román zasazený do minulosti se žánrově nachází přesně
na témže místě, kde je Durychova tetralogie Služebníci neužiteční. Amarú, syn hadí je
obecně považován za román historický. Stejně však jako Durychova tetralogie i tento
román silně inklinuje k hagiografické literatuře. S tímto postřehem souhlasíme
zejména, pokud si uvědomíme současné pojetí hagiografie. Bednářová o ní soudí, že
dnes je tvořena spíše určitým nadžánrem či polyžánrem schopným zahrnout
nejrůznější literární formy, v jejichž centru stojí postava světce či téma svatosti.
V souladu s jejími závěry je možné považovat Durychovy Služebníky a Křelinovy
texty Dcera královská a Amarú, syn hadí za beletrizované životy světců.131
Analogie tím však zdaleka nekončí. Oba autoři se zaměřili na jezuitské misionáře
původem z Čech (a Moravy) a jejich působení zasadili do značně exotického prostředí
– do Japonska a do Peru. V obou případech však záhy pozornost zaměřená na postavu
jezuity ochabuje a více vystupují do popředí jiné děje a okolnosti. U Durycha zcela
jednoznačně expresionistické obrazy zabíjení a útrap a líčení střetů mezi jednotlivými
řády, u Křeliny pak zejména zájem o domorodé obyvatelstvo, jeho život, jazyk a
životní prostor, který se výrazně podílí na významové stavbě knihy. Na rozdíl od
Durycha ho ale také zajímají domorodá lidová náboženství a mystické představy
(kouzelnice Huája). Marie Havránková v posledním kritickém vydání Křelinova
textu132 dokonce hovoří o dosud nepotvrzené domněnce, že se Křelina pokoušel
131
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v příběhu indiána Amarú a jeho ztracené a znovunalezené sestry Akiji o aktualizaci
prastarého inckého mýtu. V centru autorovy pozornosti tedy není misie samotná, ale
život domorodců, což je možné odůvodnit i vlivem Vrázovy cestopisné knihy Napříč
rovníkovou Amerikou, o které se autor sám zmiňuje v rozloučení v závěru románu.
K dalším paralelám patří také silné barokizující tendence, líčená obřadnost
přebujelých ornamentálních souvětí, u Křeliny většinou v pozici apostrof. Shodná je i
základní katolická myšlenka o hledání spásy a božího milosrdenství. Oběma románům
je společná i kontrastní charakteristika dobra a zla a střet ducha a rozumu.
V neposlední řadě je i u Křeliny základním stavebním kamenem kontrast, přestože je
pojat poněkud odlišně než u Durycha, jak bystře postřehla v jedné z prvních recenzí
románu Věra Lišková, když psala o silném zdůraznění kontrastů tělesnosti a
duchovnosti133. Takto pojatý dynamický konflikt v nitru jedince je pak leitmotivem
celého textu.

4.3.1. Historie a fikce v Křelinově románu
Román je inspirován skutečnou postavou a skutečnými událostmi, ke kterým došlo
roku 1696. V centru autorovy pozornosti je zdánlivě postava moravského misionáře
Jindřicha Václava Richtera, který po dvanáctiletém misijním působení umírá při plnění
úkolů mučednickou smrtí. Autentickou postavou je také jeho domorodý sluha pokřtěný
jménem Jindřich a voják španělské koruny Salvador de Hoyos. Fikční svět Františka
Křeliny je plný odkazů k aktuální historii a zobrazuje pronikání misií do domorodého
prostředí a jejich souboje s nimi. Místní reálie jsou skutečné, využívána jsou běžně
používaná a známá toponyma, pouze na několika místech se vyskytují v domorodých
variantách. Doplňovány jsou výjimečně toponymy fikčními, zejména u názvů tvrzí a
táborů.
Z literárněhistorického hlediska je třeba poznamenat, že historicky objektivnějším
byl ve svojí misionářské tetralogii Jaroslav Durych. Již bylo poznamenáno, že Durych
věnoval velkou pozornost střetávání se jednotlivých vzájemně si konkurujících řádů
v Japonsku. Nejinak tomu bylo i v prostředí, do něhož zasadil svůj děj Křelina, ten
tento problém však přehlíží a politickým dějinám se věnuje pouze okrajově a vždy jen
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v kontextu soukromých příběhů jednotlivých postav románu, zatímco u Durycha vždy
politické dějiny tvoří jednu vrstvu příběhu a až v té druhé autor realizuje intimní
události svých, z pohledu velké historie bezejmenných postav. Vypravěč v Amarú
nepředpokládá, že recipient se orientuje v látce a většinu nejasností snad příliš zřetelně
vysvětluje. Problém v recepci se může vyskytnout v důsledku složitého komponování
syžetu, nebezpečí z neporozumění celým pasážím textu, jak tomu bylo v misionářské
tetralogii, zde ale nehrozí.
Jižní Amerika na konci 17. století již nebyla zcela neprobádaným územím plným
oněch conquistadorů, kteří s jedním dělem prošli tisíce mil pralesa. Přesto se ale právě
takovou zdá být románová postava pana Salvadora de Hoyos. Peru se ale v posledních
desetiletích 17. století stává jedním z nejvýznamnějších území Nového Španělska díky
objevu bohatých nalezišť stříbra v Potosí. Tradiční rozvrstvení společnosti na bílé
conquistadory a barevné indiány je narušeno velkým množstvím míšenců – mesticů,
zambů a mulatů. Probíhající pozemková reforma změní malá království jednotlivých
„objevitelů“ na nový systém tzv. haciend. Hacienda se stává základním správním a
hospodářským útvarem podléhajícím jednotlivým farním a misijním obvodům.
Misionáři se tak v naprosté většině stávají ochránci indiánů, svojí snahou
zpřístupnit jim vzdělání brání i jejich vykořisťování ze strany vlastníků haciendy, kde
většina domorodého obyvatelstva pracovala. Centrální madridská vláda v podstatě
neměla reálnou možnost, jak do problematiky zasahovat. I zde se totiž potkáme
s barokním kontrastem, protože říše „nad kterou slunce nezapadá“ se po kulminaci své
moci začíná vnitřně rozpadat. Míšení ras a vytváření regionálně omezených
hospodářských a farních obvodů položí ve svém důsledku základ pro budování
moderních jihoamerických národů134.
Důležitým průvodním jevem jihoamerické misijní činnosti však byl střet
Tovaryšstva Ježíšova s řádem františkánů v prostoru řek Maraňon a Ucayali, které na
soutoku tvoří počátek amazonského proudu. Zde se totiž uprostřed deštného pralesa
nacházely ještě skutečné pravěké indiánské kmeny. Právě do tohoto prostoru Křelina
svůj příběh zasadil.
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Postup františkánských a jezuitských misií je těsně následován vytvářením
haciendy. Ve snaze získat v oblasti výraznější vliv používali jak bílí prospektoři, tak
členové misií domorodé obyvatelstvo pro vlastní mocenské zájmy. Jednotlivé kmeny
se pak přidávaly na různé strany konfliktu. Skutečný Václav Jindřich Richter se právě
roku 1696 stane obětí indiánského povstání a je zabit vlastním sluhou Jindřichem.135
Skutečnosti je bližší souvislost knězovy smrti s politickou situací, jak byla výše
naznačena. Umělecky však celý problém vyřešil Křelina zcela jinak. Příběh je
v podstatě determinován vnitřním bojem v postavě Jindřicha-Amarú. Díky tomu, že
indiánovo jméno figuruje i v titulu knihy, je Amarú povýšen na hlavního protagonistu.

4.3.2. Lidé v pralese
Zaměřením na psychologii postav se také Křelina nejvýrazněji od Durycha odlišil.
Křelinův jezuita je skutečný člověk, kterému se stýská po domově a mnohdy se ptá,
jak se vůbec mohl v jihoamerických pralesích ocitnout. V rozsáhlých pasážích svých
vnitřních monologů pak rekapituluje svůj život, vrací se zpět, stále se táže po smyslu a
významu svého konání. I proto mnoho vět z Richtrových vnitřních promluv končí
otazníkem. Adresát jeho dotazů není tak zřetelný. Někdy je jím samotný Bůh. Bůh je
však jiný než u Durycha, má mnohem blíže k laskavému a milujícímu Bohu, ke
kterému může v nejtěžších chvílích Jindřich Václav utíkat.
I Křelinův misionář považuje mučednictví za vytouženou odměnu svého snažení,
ale přistupuje k němu docela jinak než Spinola. Především se obává o další osudy svojí
práce, uvědomuje si, že jeho hlavním úkolem není zemřít, ale zakládat redukce, starat
se o jejich chod a pečovat o jejich obyvatele. Skutečný Jindřich píše do Čech
v dopisech, že je třeba s některými kmeny jednati diskrétně, aby nedošlo k předčasné
oběti. Ptá se ale i po všech ostatních okolnostech. Zajímají ho vztahy mezi
jednotlivými kmeny. O všech pochybách a starostech českého jezuity se dovídáme
v pasážích s krajně subjektivizovanou formou vyprávění, plnou tázacích vět.
Na svoje okolí ale působí Jindřich V. Richter jinak. Tam se zdá být nezlomnou,
monumentální postavou, před kterou oba vojáci Salvador a zpustlý Antonio utíkají
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jako před svým špatným svědomím:
To byl celý on – jako býk na dvou řetězech, jeden ho táhl dolů, druhý zdvíhal. Tak
vedle sebe žili. Týden se kál Antonio, jeho zbožnost byla hluboká i mocná, - ale pak se
opil a cloumal řetězem, že jej buď přetrhne, anebo zahyne sám! 136
Domorodci se ke knězi chovají jako děti k otci. Richter si i přes časté slabosti
uvědomuje závažnost svého postavení a jeho výjimečnost, což plně koresponduje
s tónem, který lze nalézt v dopisech skutečného Jindřicha.
I kněz si ale nese své trauma, stejně jako ostatní postavy textu. Před lety byl
přímým svědkem toho, jak odsouzeného mladého indiána narazí španělská správa na
kůl. Přestože vymohl jiným milost, zůstává v něm toto bolestivé stigma hluboce
zakořeněno. Když jemu připraví Amarú stejný osud, chápe to jako trest za svoji
někdejší nedůslednost. Misionář se zde také projeví jako skutečný člověk, snaží se
malou chvíli uprchnout před hroznou smrtí, bojí se bolesti, protože tu krutou smrt viděl
na vlastní oči.
Klíčovou postavou knihy je však postava domorodce, což je významný rozdíl
oproti Služebníkům. Amarú-Jindřich byl tlumočníkem a pomocníkem (sluhou)
misionáře Jindřicha. Skutečná postava se jménem Jindřich Mameluk (Španělé nazývali
pokřtěné domorodce tímto přízviskem) nakonec zvedla proti španělské nadvládě
povstání a zabila i svého duchovního otce. Veškeré střety pronikající víry s bránícím se
pohanstvím domorodců odráží se čtenáři ve vnitřním zápase této postavy. Jindřich je
otcův nejmilejší indián a sám směřuje snad až do jezuitského noviciátu, ale okolnosti
jeho životní pouť docela změní. Amarú nachází po letech svoji ztracenou sestru Akiju,
která se zamiluje do pana Salvadora de Hoyos. Ten ji však navenek vězní a fyzicky jí
ubližuje, což přivede indiána Amarú k otevřenému protestu. Na útěku pak potkává
čarodějku Huáju, ztělesnění divošské smyslnosti a prastarých lidojedských pohanských
zvyků.
Čarodějka za použití omamného nápoje probouzí v Amarú hada. Pozastavme se zde
na okamžik u velice hojných animálních motivů a příměrů, které prostupují celým
dílem. Mají dva odlišné významy. Ten první dokresluje atmosféru pralesa, omamných
135
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květů a nepoznaných zvířat. Proto pro většinu přívlastků a popisů charakterů postav i
různých přirovnání volí autor nezvyklá podobenství ze světa exotické fauny (takže se
podobají zástupu opelichaných rousňáků137, netopýří nespoutanost138, vlasy jako opičí
ocas…lebky jako opičí zadek139) a flory (tak by tichounce lkal květ orchideje140).
Druhý význam animálních přirovnání je třeba hledat zejména v pasážích, kde
vystupuje nejvíce do popředí pohanskost domorodců a jejich temné zvyky. Celá
kapitola se nakonec jmenuje Tanec lesních zvířat, přestože tančí lidé. V této části dojde
k lidojedské hostině, nemístnému přejídání a hroznému žíznění a pejorativní zvířecí
příměry zde zvířeckost indiánů zesilují:
Odevšad se sem začali rojit, z děr, kam zalezli před úpalem, zpod kořenů, z průrvin,
z houští, z opičích skrýši, odevšad se vynořují jako příšerné můry a roztahují údy, tak
sotva vylíhlý motýl pevně napíná křídla.141
Ale ta divoká jen prskla, tak prskává lamí kozel, a vrhla se na Akiju svýma krátkýma,
masitýma kořeněnýma rukama.142
Zvířecí motiv představuje ale i podobenství biblické. Je to totiž právě onen had
v postavě Amarú. Pokřtěný se až po svém návratu k pohanství zve jménem, které se
stalo titulem knihy. Had je zde onen pokušitel v ráji, svíjí se v útrobách nešťastného
indiána a vnukne mu i myšlenku na zabití otce. Amarú je zcela rozdvojen a přiklání se
střídavě na obě strany, had ale získává převahu a v závěrečných scénách rozpoznává
jeho proměnu i mučený kněz. V té chvíli se zdá, že vnitřní boj již nepodstupuje
Amarú, ale kněz sám bojuje s hadem-Ďáblem a pak vítězně umírá. Celá tato scéna,
výrazně prostoupená katolickým mysticismem, probíhá velice dramaticky:
To on v něm syčí. Satan. A není to jen vztek, také hrozný, nevyslovitelný žal, celé
pouště žalu, jenž trvá a trvá bez konce, leda k chechtotu a syčení, leda k tomu, že skrze
lásku je vždy znovu porážen, když už mu oběť uvizuje v drápech. Satan. Nezvítězil. Byl
přemožen obětí krve. Naposled zatočil tím, který se v jeho moci zval Amarú, syn hadí,
naposled zacloumal svým úlovkem, mrštil jím na zem do hlíny a prachu. A již se
137

Křelina, F. Amarú, syn hadí. Praha: NLN 2003. Str. 108.
Křelina, F. Amarú, syn hadí. Praha: NLN 2003. Str. 98.
139
Křelina, F. Amarú, syn hadí. Praha: NLN 2003. Str. 97.
140
Křelina, F. Amarú, syn hadí. Praha: NLN 2003. Str. 74.
141
Křelina, F. Amarú, syn hadí. Praha: NLN 2003. Str. 113.
142
Křelina, F. Amarú, syn hadí. Praha: NLN 2003. Str. 125.
138

95

vysmekl s tichým kničením z jeho útrob a byl pryč. Zůstal člověk. Ne Amarú. Jindřich.
Pokřtěný. Ten, jehož oči jsou čisté jako zrak dítěte.143
B. Slavík oproti tomu píše v Lidových novinách na podzim 1942144:
Kněz se dopustil chyby, když připustil utracení zajatce, proto je po strastiplném
bloudění a po zničení celého svého díla napíchnut na kůl svým nejmilejším žákem.
Není však možné souhlasit s tím, že by celé knězovo dílo bylo zmařeno, právě naopak,
Křelina stejně jako Durych zanechává naději. Jindřich Richter těsně před smrtí obrací
indiána zpět na správnou cestu a ten mu pomáhá nést smrtelná muka a s ním se
v náboženském vytržení ocitají i ostatní indiáni, s výjimkou Huájina houfu, který se
zabývá mučením Salvadora. Přestože zoufalá Akija vráží po smrti Salvadora nůž do
zad svého bratra, není jisté, zda se domorodci vrátí zpět k pohanství. Jasné je pouze
vítězství kněze nad hadem a to je podstatou jeho martyria.
Vnitřní boj podobné intenzity, jako je ten Amarúv prožívá i jiná výrazná postava,
kterou je královský praporečník Salvador de Hoyos. Jeho i indiána Amarú spojuje
motiv kontrastního chápaní španělského baroka v souboji ducha a rozumu, jak ho
nastiňuje Sánchez Albornoz145. Kontrastní výstavbou svých zápletek se pak Křelina
výrazně hlásí k odkazu Jaroslava Durycha a jeho valdštejnských trilogií. Kontrast je
výrazný zejména v zobrazení Salvadorovy vnitřní duchovní a milostné zkušenosti.
Salvador je tvrdý a zkušený voják, je však silně poznamenán traumatickým prožitkem
ze zajetí u indiánů, kdy došlo k umučení jeho druha a bratra jeho snoubenky Francisca.
Tato rána se v duši vojáka, stejně jako jizva na jeho bradě (Salvador s vřešťaní
bradou), nikdy nezahojí a jeho touhou se stává msta konaná na domorodém
obyvatelstvu. Právě však nedospělá Akija pomůže Salvadorovi před osudem svého
přítele uprchnout. Po letech ji pak náhodně potkává a zatýká.
Salvador se od té chvíle nachází v pološíleném stavu, kdy jeho mysl blouzní a
současnost se ve snových vidinách prolíná s minulostí. Při pohledu na ni je naplněn
radostí i hrůzou. Akija je stále zaměňována se snoubenkou Ineritou. Pokud ale
Salvador prohlédne a poznává ji, bije ji a jinak ji trýzní ve snaze pomstít nejen
umučeného druha, ale chce ze sebe smýt to, čeho se bojí nejvíce – za léta v pralese se
143
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domorodcům přiblížil natolik, že se do jednoho z nich zamiloval:
A přece mu to přináší potěšení, když páter chválí zbožnost a horlivost svých Indiánů.
To jako by mluvil o té divošce. Akija. Nevymizela z jeho mysli. U ní by chápal, že lze
divocha milovat. A co Francisco! Co pomsta! Aspoň se ho neměla dotýkat, aspoň mu
neměla dávat pít. Věří v ďábla.146
Neodcházej. Už si na ni ani nevzpomenu. Ať jsou prokleté mé rty a já celý ať jsem
proklet, budu-li ještě křičet její jméno – Akijá, Akijá! Ó Bože, už jsem to zas zavolal.
Neplač. Neutíkej. Dostihnu tě. Ale kam utíkáš, kam se mi ztrácíš? To není síň tvé
matky…, co to je, jaká kobka!
…Kde máš závoj? Či to není závoj ani jiné odění? Ty jsi barevná? Jsi-li ty vůbec má
Inerita? Nestoudnice! Skryj svou nahotu.147
V Salvadorově postavě nakonec zvítězí láska, duch nad rozumem, a není možno
tvrdit, že je aktérem záporným. Jeho myšlenkové pochody jsou ze všech postav
nejhlubší. Nakonec i on, krátce před svou otřesně naturalisticky vylíčenou smrtí,
prohlédne a stane se součástí vítězného společenství:
„Ale Salvador uslyšel chorál, a když se zpěváci dali uvést nabodeným k jásotu, zastavil
se a zpívá s nimi, s indiány, jimiž opovrhoval, ba které ani za lidi nepokládal. Teď se
jimi nechává vést, vstupuje zároveň s nimi do okruhu slov, která nejsou jeho ani jejich,
- všem byla zjevena.“148

4.3.3. Prales a lidé
Výstavbou umělecké struktury se romány J. Durycha a F. Křeliny liší, ale u obou je
charakteristika kompozičních postupů pro jejich složitost a členitost velice
komplikovaná. Už samotné rozvržení kapitol je u Křeliny složité. Román se skládá ze
tří částí, z nichž každá obsahuje různý počet kapitol (celkem 21), nejvíce jich je
začleněno do části druhé. Každá kapitola je uvedena citátem. Jedná se o části Kalistovy
edice Cesty ve znamení kříže či o různé indiánské slovesné památky, které autor měl
možnost načerpat ve Vrázově knize. Některé kapitoly (např. Mezi nebem a zemí, což je
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kapitola ze třetí části a je nejrozsáhlejší v celém textu) jsou děleny na další číslované
bezejmenné podkapitoly. Samotný román je zakončen ještě rozloučením autora, kde
zmiňuje zásadní prameny, ze kterých čerpal.
Dominantním fikčním prostorem Křelinovy knihy je prales. Veškeré děje se
odehrávají uprostřed nekonečných amazonských deštných lesů, na řece či na místech,
která člověk uvnitř zeleně přizpůsobil svému životu. Postavy se s prostředím
identifikují. Misionář už přivykl podnebí i nemocem, má už vybudované i lovecké
instinkty. Salvador je voják, ale z jeho uniformy jsou už jen cáry, Richterův jezuitský
širák ztvrdl potem a dešti tak, že připomíná přilbici.
Prales je životadárný, ale zároveň je místem pohanských rituálů, sídlem chlupatých
pavouků a jedovatých hadů. Velice rychle dokáže změnit svoji podobu:
Noc padá na údolí. Tma oplétá stromy sítinami stínů, až z nich jsou černé chuchvalce,
pak obludné stvůry v rozličných podobách, potom jen hnízda šumotu a černých zvuků –
či se to tam někdo ve tmě doopravdy chechtá naříkaje?149
Souboj člověka s mocnou přírodou vystupuje do popředí zejména v závěrečných
kapitolách, kdy se kněz vrací ke svému příchodu na Maraňon a vypravěč parafrázuje
dopisy skutečného misionáře, jak je můžeme nalézt v Kalistově edici. Autor na
libovolných místech vkládá části dopisů. Někdy je stylisticky upravuje, jindy nechává
v původní podobě. V drobné komparaci nejprve ocitujme autentický pramen, poté část
Křelinova textu:
Protější břeh řeky byl tak vysoký asi jako je nová budova domu profesů, pročež nám
hodili 4 provazy v délce malostranského rynku a na ty připevnili dvěma jinými provazy
jakýsi trojúhelník, který potahovali sem a tam; na ten jsme nejprve přivázali dobytek a
pak sebe samy…150
Protější břeh byl vysoký, snad tak vysoký, fratres, jako váš nový dóm v Praze. Napjali
jsme přes tu strž čtyři lana a každé bylo dlouhé jako Malostranský rynk. Na ně jsme
připevnili sroubená dřeva jako nějaký vzdušný vor. Ten se tahá od jednoho břehu k
druhému; nejdřív jsme na něm přetahovali zvířata. Nakonec sami nad tou hlubinou –a
dole syčel a řval proud. Kdy se to stalo? Bratři! Proč mě tu jediného necháváte viset a
149
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sami odcházíte? Vraťte se, pomozte mi, spadnu!151
V ukázkách je zřetelně rozeznatelný šev, kterým vede hranice parafrázovaného
pramene s vlastním uměleckým textem. Poté, co vypravěč opouští autenticitu dopisu,
používá silně expresivní výrazy (syčel, řval). Na jiných místech nalezneme nikoli celé
pasáže, ale jen části vět. Autorovu inspiraci však prozrazují lexikální prostředky se
silně archaizující patinou:
…my jsme si ustlali v jakémsi chrámci nad hroby mrtvých.152
…dva dni jsme se skrývali v nějakém pohanském chrámci nad hroby.153
Podobné tendence nacházíme i v partiích Durychova Bloudění. Ten zas využívá
kronikových záznamů z Poselkyně starých časů. Dodejme, že v obou případech je
zdroj samozřejmě barokní. Problematiku parafrázování barokního zdroje v Bloudění
vypozoroval a popsal Karel Komárek.154
Pokusme se nyní přiblížit Křelinovu kompoziční metodu. Je možné tvrdit, že příběh
se skládá ze základních 3-4 vrstev. Možnost výběru je daná tím, zda přijmeme za
plnohodnotnou vrstvu ty části, kde promlouvá postava indiánky Akiji. Každá vrstva
přísluší jedné postavě. První je misionář Jindřich Václav Richter, druhou Salvador de
Hoyos a třetí respektive čtvrtou je postava indiána Amarú-Jindřicha a Akiji. Každý
z aktérů vystupuje se svojí verzí děje a se svým možným úhlem pohledu, ze kterého
může onu událost sledovat a zaznamenat. Velké množství místa v pásmech
jednotlivých protagonistů je věnováno jejich vnitřním monologům. V těch komentují
nejen děje odehrávající se v reálném čase vyprávění, ale rovněž se ve vzpomínkách
vracejí do minulosti a vysílají zřetelné signály, které pomohou čtenáři pochopit jejich
činy a dokreslit z několika různých výpovědí jejich charakter.
Sledovat čas vyprávění je náročné. Většinou se postava vrací přesně k bodu, kde
začíná, respektive končí vyprávění postavy jiné, někde však v čase poskočí dále
kupředu. Podobná metoda není v české literatuře počátku 40. let neobvyklá. Podobným
způsobem komponoval svůj příběh i Karel Čapek v torzu Život a dílo skladatele
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Foltýna. Pokud ale Čapkovu vypravěči přisoudíme pouze pozici pořadatele
vzpomínek, někoho neviditelného, kdo zapisuje odpovědi na své nevyřčené otázky
týkající se života Bedy Foltýna, musíme jedním dechem dodat, že Křelina se ke své
škodě s tímto neviditelným vypravěčem nespokojil.
Vypravěč v Křelinově románu má totiž nutkavou potřebu ze své neviditelnosti
explicitně vystupovat a možné mezery ve fikčním světě sestaveném z jednotlivých
výpovědí postav komentovat a upřesňovat, v podstatě čtenáři pomáhá překlenout
rozpory mezi syžetem a fabulí svého textu. Svoji vševědoucnost posiluje porušováním
času vyprávění a dodáváním informací, které se netýkají pouze světa jím vytvořeného,
ale i aktuální historie, což činil i vypravěč Dcery královské. Uveďme několik
nejmarkantnějších příkladů:
Čalkulčima byl náčelník těch odbojných kmenů;svůj původ odvozoval od královského
rodu Inků, od Synů slunce,…ještě skoro za sto let r. 1780 stačí jméno Inky, aby se celá
země ocitla v ohni!155
…odtud na západ i k jihu i k jitřní straně ležely oblasti, kam ještě nevkročila noha
bělochova, - ještě dnes po dvou stech padesáti letech jsou tam celé krajiny vůbec
neprozkoumané!156
A Conibové lovili právě maraňonskou rybu pirarucú, jakož se vypravuje na začátku.157
Potom se vrátil ke zvonici, kam právě také dospěl kněz Jindřich Václav, jakož se
vypravuje v kapitole třetí.158
Největším problémem této destrukce pásma vypravěče je její neorganické
začleňování do struktury díla. Zvláštní časové skoky nejsou samotným kompozičním
záměrem, jak je to možné sledovat například ve Vaculíkově Sekyře, ale jsou spíše
snahou doplnit fikci o encyklopedické znalosti autora v případě prvním, v druhém se
pak pokouší autorský subjekt o vstup do textu ve chvíli, kdy si zřejmě není jist, zda se
čtenář dokáže orientovat v čase vyprávění, což působí poněkud školácky. Tento pocit
podtrhuje i užití shodných konjunkcí a adverbií (jakož, ještě) uvozujících tyto vstupy.
Zatímco u Durycha je možné se v ději často zcela ztratit, protože se básník nechává
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unášet svým vyprávěním, u Křeliny je patrné, že se autor pokouší svůj básnický
potenciál výše nastíněným způsobem usměrňovat. Toto autorské ukázňování je ale
zbytečné, čtenář je schopen z mnoha signálů a významů, které se v textu opakují,
pohodlně zrekonstruovat fabuli příběhu.
Někteří vykladači románu ale naopak hovoří o ústupku autorově epické
průbojnosti159. V centru kritiky se v této souvislosti ocitá první část kapitoly Mezi
nebem a zemí ze třetí části knihy. Vůbec se zdá, že v autorově plánu patří kapitole
nejzávažnější místo. V první části je kněz naražen na kůl, ale v mdlobách způsobených
tímto smrtelným zraněním je přesvědčen o svém úniku a záchraně. V snových
pasážích, které se jinak v knize neobjevují, se vrací v paměti až do dob svého dětství a
noviciátu. Autor tyto části psal podle sedmi dochovaných Richtrových dopisů, které
poslal do Čech během misie a podle jeho pozdějšího životopisu. Závěr románu, ve
kterém vystupuje do popředí postava kněze, obsahuje řadu biografických informací,
ale svým tvarem se odlišuje od biografie i větší části knihy. Halucinační stavy knězovy
mysli, do kterých objektivní vypravěč nezasahuje a nechává čtenáře na pochybách o
osudu misionáře, jsou však zajímavým obohacením žánru. K tomuto postupu
v rozsáhlých pasážích Bloudění došel i Durych a objeví se často i v renesančním torzu
Karla Schulze.
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5. VULNERA DANT FORMAM
Ale mne tato doba bolí. Jen tím ji překonám a nebudu stržen tím kalným prudkým
proudem. Ano, bolí. Bolestí ji překonám. Bolestí. Tak kdysi vykřikl stařičký mistr
Bertoldo to staré sochařské pravidlo: Vulnera dant formam – Jen rány dávají tvar
věcem. I životu.
Rány mne utvářejí a formují, jako já kámen. Jen rány dávají tvar. Rány a kámen,
bolest a kámen, život.160
Takto pojatá koncepce umělecké tvorby se stává pro dozrávajícího Michelangela
určující. Karel Schulz, do té doby pouze druhořadý a nevýrazný autor, završuje dílem
Kámen a bolest celou skupinu neobarokních historických románů. Textem autor
navazuje na své předchůdce, zároveň však významně naznačuje další možné pojetí
historické látky. Svou pozornost výrazně upíná na jedince, který žije v době, které
nerozumí, která ho drtí a ze které se snaží neustále vymanit. Přesto i on je její součástí,
je tím nevědomým masovým demiurgem dějin. Schulzův protagonista je však pro svou
dobu výjimečný. Schulz totiž popisuje prvních třicet let života Michelangela
Buonarrotiho, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců v dějinách světového umění, který
se právě svým talentem a soustavnou bolestivou tvorbou staví proti bídě epochy. Jeho
dílo a víra v Boha, představují jeho životní smysl, jsou jediným argumentem
obhajujícím umělcovu existenci. Samotné dějiny autor ironizuje, skepse ve vztahu
člověka a dějin je v nedokončeném románu již zcela patrná.
Práci na třísvazkovém románu přerušila smrt autora. Na počátku roku 1943 měl
Schulz hotový pouze první díl nazvaný V zahradách medicejských, posmrtně pak vyšla
ještě první kapitola a nepatrný zlomek kapitoly druhé z dílu Papežská mše. Mnohé
významy ve vydaném textu anticipují další části, které nestačil umělec dokončit. Proto
můžeme v celistvosti posuzovat pouze první díl, zlomek druhého svazku je až příliš
torzovitý. Abychom mohli text lépe analyzovat, je nutné přihlédnout i k předchozí
autorově tvorbě, která je charakteristická úmorným hledáním osobité umělecké formy
a konečně i společenského a politického názoru.
Schulzova umělecká pouť vedla od komunistického románu přes poetistické období
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až k expresionistickým povídkám se silným příznakem Durychova katolicismu,
k jinotajné povídce barokně expresionistické s historickým námětem a završena byla
torzem rozsáhlého historického románu s autobiografickými rysy a existenciálním
podtextem. Pomineme-li úvodní socialisticko-poetistickou vlnu, která není pro naše
téma významná a pro kterou koneckonců nebyl příliš významným tvůrcem ani sám
Schulz, musíme věnovat zvýšenou pozornost jeho textům zařazeným do sbírek Peníz
z noclehárny a Prsten královnin.

5.1. Povídkové soubory Peníz z noclehárny a Prsten královnin
Schulz roku 1926 konvertoval ke katolicismu a jeho tvorba se tímto datem
odpoutává od dosavadní poetistické linie a začíná si hledat svůj vlastní výraz. Odklon
od poetismu je spojen rovněž s odklonem od lyriky a příklonem k epickým žánrům,
přesto však zůstává i v pozdních Schulzových textech silný lyrický tón. Vladimír
Justl161 předpokládá, že soubor Peníz z noclehárny byl již hotov v první polovině
třicátých let a pouze hledal nakladatele, kterého se mu dostalo až v roce 1940. Během
života sestavil Schulz i soubor Prsten královnin, ve kterém je několik povídek
s historickým námětem. Ty jsou již přímou přípravou na román Kámen a bolest.
Jelikož oba soubory spolu úzce souvisejí a vycházely v různých obměnách a někdy
s vynecháním některých povídek, nebudeme je v dalším textu výrazně odlišovat.
Schulz navazuje svými povídkovými soubory přímo na tvorbu Jaroslava Durycha.
Jeho katolicismus je předně oslavou a obdivem chudoby a prostoty. Jeho postavy
pocházejí z nejnižších společenských tříd, mnohdy se do nich sám autor stylizuje.
Extrémní podoby tato stylizace dosahuje v barokní Poutní písni k Panně Marii na
Květnou neděli162, kde sám vypravěč je jedním ze žebráků-pijáků, jejichž život již
nemá pražádný smysl. Zcela jistě je zde ovlivněn Durychovou spiritualizací chudoby,
jak ji známe z jeho prózy i poezie. Chudoba byla již jedním z leitmotivů Schulzova
marxistického tvůrčího období, pod vlivem Durycha a Floriana však mění svůj
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charakter. Ze systémem utlačovaných pracujících tíhnoucích k revoltě stávají se věřící,
pro něž není chudoba výsledkem vykořisťování, nýbrž jejich hlavní ctností.
V neposlední řadě takto pojaté téma chudoby zřetelně odkazuje k barokní tradici a je
jedním z barokizujících prvků autorovy beletristiky.
Durychův vliv je patrný nejen v používání jazykových prostředků, ale i ve volbě
témat a některých motivů. Syntax zcela nepokrytě směřuje k baroknímu jazykovému
úzu, zmiňovaná píseň důsledně sleduje hudební rytmus skladby. Výstavba literárního
díla, které je možno pociťovat i jako jiný umělecký artefakt (skladbu, sochu, plátno) je
charakteristická pro všechnu další Schulzovu literární aktivitu. Hudební tempo je velmi
časté i v historickém torzu a stává se jedním ze základních stavebních kamenů
autorovy kompozice.
Zápletky svých próz řeší Schulz rovněž podobným způsobem jako Durych.
Většina povídek rozpracovává motiv tajemství, které je hlavní postavě zjeveno. Toto
tajemství může, ale nemusí mít kardinální dopad na život postavy. Svým tvarem i
obsahem se poněkud blíží povídkám Karla Čapka ze souboru Boží muka, kam by
z literárněhistorického hlediska svým expresionistickým vymezením více zapadaly.
Typickými prvky pak v konkrétních povídkách jsou záhady, iracionálno, konfrontace
s něčím doposud nepoznaným, sonda do lidské duše, která se s tímto vyrovnává. U
Čapka bylo podnětem i východiskem těchto záhad štěstí či náhoda vystupující pod
společným označením fortuna. Pointou Schulzovou však ale bývá bez výjimky
nepříliš přesvědčivé zjištění, že hybatelem dějů a životů je pouze Bůh, zůstává pouze
duchovní rozměr prožitku, stejně jako je tomu u Durycha. Mnohdy se zdá, že autor
nebyl s to svoje povídky ukončit, a proto použil toto řešení. Ve skutečnosti se ale
jedná právě o leitmotiv, který jediný jednotlivé povídky tematicky sjednocuje.
Zcela dominantním prvkem Schulzovy pozdní tvorby je ale kontrastní chápání
světa, kontrast je základem autorovy kompozice. Tímto básnickým viděním pak
nejvýrazněji Schulz navázal na vrchol Durychovy historické beletristiky. Kontrast se
prolíná celými Schulzovými texty. Nalezneme jej v jazyce, ve volbě motivů,
v charakteristice postav, v jejich dialozích, v řazení kapitol, v popisných pasážích,
dokonce i v samotném chápání ztvárňovaného historického období, přičemž je ale
nutné mít stále v patrnosti paralely k autorově přítomnosti. Kontrastní kompozice je
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vědomá a velice rafinovaná. Povídky obou souborů byly přípravou na rozsáhlejší
práci postavenou na tomto systému řazení jednotlivých složek. V povídkách je
kontrast zřetelný, ale není zásadní. V románovém torzu je hledání kontrastních pasáží
náročnější, avšak celý román je na nich vystavěn. Na promyšleně seřazených
protikladných složkách literární struktury tam vyvstává celá problematika doby a
tvorby velkého umělce.
S kontrastem úzce souvisí jeden ze závažných motivů, který autor často užívá.
Jedná se o motiv zrcadla. Kalista považuje zrcadlo za samostatný barokní fenomén, za
výrazné mystérium této epochy, které nalezne své uplatnění i v sakrálních
interiérech163. Odraz od zrcadla je tématem prózy Blázen před zrcadlem. Znetvořený
ubožák se vidí ve vypouklém zrcadle jako krásný člověk. Tato představa je jeho
jedinou radostí, zoufale se k ní upíná a věří jí. Odraz skutečnosti, svět za světem, je
základem hledání nového uměleckého výrazu, který v průběhu 16. století vyvrcholí
„objevením“ baroka. Tento jiný svět hledá v Schulzově románu i Michelangelo, který
pak skutečně základy baroka svým pozdním dílem pokládá.
Motiv zrcadla není vysloven vždy tak explicitně jako v případě zmiňované povídky.
Mnohdy je jeho odraz užit pouze metaforicky, vytvořením kontrastních či vzájemně se
prolínajících dvojic, protože Schulzovo zrcadlo také pokřivuje. Dvojice možností však
vyžaduje výběr. I zde Schulz výrazně dotváří Durychovy představy. Za typický příklad
nám může posloužit historická povídka Kohoutí zpěv. Hrdinou je zde stejně jako
v první povídce Durychova Rekviem posel. Ten potkává v jihočeských blatech přízrakstařenu. Motivická dvojice je obdobná opozitním dvojicím Jaroslava Durycha, jaké
známe z Kurýra (posel-strašidlo), z Budějovické louky (zpěvačka-strašidlo, dívkakleštěnec), z Bloudění (kacíř-kněz, ďábel-kovář). Podobné je i bloudění Schulzova
posla přízračnou noční krajinou, které důvěrně připomíná Kajetánův osud na Hradecku
v Bloudění. Schulzův jezdec svádí boj s hrůznou kacířkou, kterou není možné zabít
mečem, nebo pouze unavený kurýr podléhá svým halucinacím a zabije bezbrannou
starou ženu? S ránem odcházejí přízraky a druhá možnost se zdá být blíže skutečnosti,
ale pro jakou možnost se rozhodnout nechává vypravěč plně na čtenáři.
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Ničím jiným než zrcadlením není rovněž technika vnitřních promluv. Vypravěč
vytrvale využívá narativních postupů, které umožňují pronikat hluboko do psychiky
postav. Zrcadlí se v nich děje, které byly většinou již přiblíženy objektivní er-formou.
Znovu se však odrážejí od povah a názorů jednotlivých subjektů promlouvajících
ke čtenáři touto technikou.
Ještě jednou se zastavme u kontrastního zpodobení Schulzova fikčního světa.
Postup se totiž výrazně odráží i v užitém jazyce. Ten se však přes použití barokních
figur zdá být civilnějším než jazyk Durychův. Lyrika Schulzova je přitom výrazná, ale
je mnohem konkrétnější než ta Durychova. Všechny přívlastky a metafory se vztahují
k významům důležitým pro děj či pro vykreslení scény. Schulz nezatěžuje zbytečně
čtenáře durychovskou metaforickou mnohomluvností, která se stává někdy až smyslem
sama pro sebe. V. Justl o tomto píše: …záměrně zatěžkaná věta Durychova se u něho
mění v básnické vidění daleko těsněji svázané s reálným východiskem, což znamená ve
výraz funkční a životnější. Schulz tak tedy přetváří barokní větnou stavbu po svém a
Durychovu jazykovou aktualizaci upravuje vlastnímu lyrickému vidění.
Padla zde zmínka o halucinační atmosféře Kohoutího zpěvu. Obdobné pasáže jsou
typické pro Durycha i Křelinu a pro celou neobarokní českou prózu i poezii Halasovu,
Závadovu, Holanovu, Zahradníčkovu a jiných. Křelina a Schulz tento prvek zesilují
kompozičním postupem, neboť často využívají vnitřních promluv svých postav.
Nejdále však zašel opět Karel Schulz. Nesmíme zapomínat na to, že autor studoval
psychiatrii a zajímal se důvěrně o psychopatologické stavy. Nabytých vědomostí zcela
určitě užíval i ve svojí beletrii. Z reality objektivního vyprávění ve třetí osobě se
vypravěč často přesunuje do snových pasáží přecházejících ve vnitřní monology
s použitím polopřímé řeči. Objevují se apostrofy ve spojitosti s řečnickou otázkou.
V rozsáhlém románovém torzu těmito pasážemi pak prostupují i umělecky slabší
shrnující komentáře.
Několikrát zmiňovaný V. Justl, jehož studie je pro naše téma velice podnětná,
vykládá celou Schulzovu tvorbu jako hledání krásy. S tímto výkladem je jistě možné
souhlasit a významů, které nás dovedou k tomuto závěru, je možné u Schulze nalézt
celou řadu. Přesto je takovýto výklad částečně zavádějící. Justl chápe krásu totiž velice
široce. Nejen jako estetický dojem, ale v přeneseném smyslu i jako duchovní prožitek,
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tedy krásu vnitřní. Tento motiv vystupuje do popředí zejména v textech historických.
V protikladu stojí olověný prsten bláznův a zlatý prsten od krále v povídce Prsten
královnin, krása vnější a vnitřní je i motivem vyprávění fra Timotea o šíleném sochaři
a krásné dívce, kterou po letech již vidí pouze jako nehezkou stárnoucí ženu a
nepomyslí na její vnitřní, duchovní krásu. Tímto přístupem bychom ale odhlédli od
zásadní otázky, kterou si touto prací pokládáme. Zajímá nás totiž zejména vztah
jedince ke ztvárňované době a možné proměny tohoto vztahu. A v neposlední řadě
rovněž postoj skutečného autora ke zvolenému období a jeho projektování současných
a nadčasových problémů na ono historické plátno.

5.2. Fragment Kámen a bolest
Fikčním světem Karla Schulze se stala renesanční Itálie. Když spisovatel umíral,
napsaný text pokrýval přibližně období vymezené daty 1475-1505. Na tuto práci mu
stačilo deset měsíců. Autor čerpal z historické a odborné-umělecké literatury,
z novinových článků. Vedl si záznamy, psal poznámky a v základních konturách zůstal
zcela věrným aktuální historii. Svůj fikční svět zabydlil velkým množstvím historicky
doložených postav. Děj vyplnil mnoha digresemi a epizodickými i intertextuálními
odbočkami.
Hlavní postavou je Michelangelo Buonarroti, dovršitel italské renesance, průkopník
manýrismu a jeden ze zakladatelů barokního uměleckého slohu. Jeho dlouhý život
(1475-1564) zahrnuje tedy tři významné slohové a myšlenkové proměny. Umělec žije
a tvoří na pozadí převratné doby, ve které padly dosavadní jistoty. Středověk
definitivně skončil, někteří již začínají tušit, že Kryštof Kolumbus nedoplul do
Japonska ani Indie, na jihovýchodě Evropy útočí Osmané, rozvrat v papežském státě
dosahuje za pontifikátů Borgiů největších rozměrů, fanatická zbožnost a upřímná víra
je konfrontována se simonií nejvyššího kléru.
Obraz světa vypadá jinak, nejsou na rovníku tak strašná vedra, že spálí na popel
každého, kdo se tam dostane, nejsou tam dole obři s chapadly místo rukou, země na
východě nepřechází v pozemský ráj, v zem věčného mládí, a snad není ani magnetová
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hora, která vytahuje hřebíky z lodí neopatrně se k ní přiblíživších!164
Umělci se navracejí k antice, vědci k Platónovi, vladaři a preláti do náručí svých
milenek. V celé Itálii zuří válka, mezi městskými státy a republikami, mezi
jednotlivými rody, mezi Medicejskými, Rovery a Borgii a nakonec i mezi italskými
státy a Francií.
Prostor těchto dějů je vymezen třemi městy – Florencií, Bolognou a Římem a
cestami mezi těmito centry. Cesta je zde, jako v krásné literatuře velice často, sama o
sobě významem. Není jen pouhým exteriérem pro několik setkání a rozhovorů, ale
zejména poutí životní, možností se pozastavit a zamyslet nad svým dosavadním
životem, ukončit cosi a začít něco nového.
Cesta je zde však výrazným motivem i ve smyslu, pro který bychom mohli užít
spíše označení „bloudění“ či „labyrint“. Protagonista totiž putuje mezi jednotlivými
myšlenkami, názory a dogmaty ve snaze najít takový smysl lidského života, se kterým
se jeho svědomí dokáže ztotožnit. Povýtce ho ale Michelangelo nenalézá. Jeho cesta
připomíná bloudění Komenského Poutníka barokním labyrintem. Michelangelo
mravně i intelektuálně svoje současníky převyšuje a jeho samota je pro něho
bolestivou.
Nejfrekventovanějším fikčním prostředím torza jsou ale městské aglomerace.
V souvislosti s jejich popisem uvádí vypravěč velké množství reálií, toponym a
hydronym. Město je v některých partiích textu personifikováno, někdy i oslovováno. K
Florencii se řadí jednoznačně ženský motiv, ten signalizuje protagonistovy sympatie a
jeho silný citový vztah, který k rodnému městu chová. Oproti tomu pak vyniká
charakteristika Říma a vesměs negativní hodnocení Bologne, projevující se i
expresivitou barev:
Florencie! Nikdy tě nezapomenu a budu umírat steskem po tobě, Florencie, vdovo po
kráse, vdovo zrazená, v plen vydaná, vdovo šílená---Půjdu, musím. Hrůza.165
Florentská růže vždy nalitá krví jako rty žen, čeká v hudbě a vůni. Šumění vod provází
tuto cestu, vavříny stojí s jemnou a tichou vážností mezi veselím kosatců a jejich
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chválami života, je dubnový mír, sladkost nebes a země, jedou do Florencie.166
Co kdy Florencie dostala z Říma dobrého…Hnus! A celý Řím není lepší! Jak tomu bylo
v posledním sezení konzistoře, kdy v přítomnosti papeže kardinál Borgia nazval
kardinála Baluu, francouzského exponenta, lupičem darebákem a pijanem, a kardinál
Balua Borgiu Maurem, cikánem a synem španělské kurvy? Tak mluví kardinálové
v konzistoři za předsednictví papeže! Odporný Řím!167
Bologna, město černé, vyrůstala ještě více do tmy a jen palác Bentivogliů sálal do
západu slunce krvavými zdmi. Heraldickými barvami večera byla černá a rudá. Vysoké
hradby vrhaly dlouhé stíny do kraje a jejich zuby kousaly do olověného naklánějícího
se nebe, až se zakously docela…Bologna má nyní barvu zaschlé krve.168
Pozastavíme se u barev, které se v torzu nejčastěji objevují. Symbolika barev
provází výstavbu Schulzových próz po celé jeho tvůrčí období. Ivana Kolářová
v rozboru Schulzových povídek dokládá časté pojmenování barev ve spojení
s obrazem fyzických stavů jednotlivých aktérů.169Dodejme, že toto hodnocení je
zpravidla negativní. Signalizuje zápornou úlohu postavy či její chorobu, starobu,
sešlost. Barevná škála v torzu Kámen a bolest je pestřejší než v Schulzově povídkové
tvorbě, přesto však dochází k častému opakování stejných přívlastků. Nejčastěji se
objevuje žlutá barva, na což upozorňuje i Kolářová. Arcibiskup Salviati má v první
kapitole žluté úzké ruce170, což je fakt, který doplňuje jeho charakteristiku
vypočítavého a jízlivého člověka. Jeho tvář je přísná a pergamenová.171 Pergamenová
barva je častým synonymem pro Schulzovu oblíbenou žluť. Rovněž však obě barvy
kombinuje, čímž graduje jejich symbolické významy:
Čím jsou úklady tyranů proti této pergamenově žluté ruce obtížené prsteny?172(stále se
hovoří o Salviatim)
Tento barevný motiv je ale spojen i s jinými aktéry, například s Aldovrandim, který má
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také pergamenově žlutou a navoněnou ruku a suchou žlutou tvář173
Barevnost se projevuje i v kresbě prostředí. Bologna již byla citována jako černé a
rudé město. S Římem je zase spjat šarlat (řidčeji purpur) a zlato. Florencie je zlatá,
zlaté detaily vystupují do popředí i při vnějších charakteristikách postav. Obloha je pak
často olověná. Barevnost je pak mnohdy důležitým významotvorným činitelem,
podobně jako například odstíny šedi a rudá barva v Durychově novele Kurýr.
Justl hovoří o třech zásadních setkáních a rozhovorech – s fra Timoteem, se
Savonarolou a s da Vincim. Oproti tomu Jiří Opelík174 nepřisuzuje rozhovoru se
Savonarolou takový význam a klíčové pasáže omezuje na dvě zbývající. S tímto
závěrem však není možné zcela souhlasit. Níže se pokusíme popsat dalekosáhlý
význam setkání s radikálním kazatelem. Osudových střetnutí a závažných dialogů je
totiž v díle celá řada (a významných jich je mnohem více). S platonismem
(neoplatonismem) se Michelangelo setkává na dvoře Lorenza Medicejského, s jiným
pojetím umění v rozhovorech s Francescem Granaccim a Leonardem da Vincim,
s náboženskou problematikou v částech, kde potkává fra Timotea, Savonarolu, Julia II.
a konečně s ideálem sjednocené Itálie v postavě Nicoly Machiavelliho, Julia II. a
nakonec i Piera Medicejského. Výrazný antagonismus ale představují i umělecké
představy Savonarolovy a Da Vinciho.
Skutečnost, že se ani k jednomu z naznačených směrů nedokáže začínající umělec
upnout, má dva významné dopady. První je pro něho pozitivní a týká se jeho díla.
Z každého si totiž bere Michelangelo něco a přesto zůstává zejména sám sebou. Odtud
tkví originalita Michelangelova uměleckého projevu, výlučnost a výjimečnost ve
vztahu k ostatním umělcům jeho doby i zoufalé hledání nových forem a myšlenek,
které tvoří další umělecké styly. Potud tedy hovořme o velké historii, zde je Schulz
věrný svým poznámkám, věrný dějinám a životopisným faktům, zde končí také
biografie.
Druhé, pro Buonarrotiho již mnohem bolestivější zjištění představuje fakt, že se
svým postojem zcela odlučuje od většinové společnosti. Radikálně boří konformitu
doby, nepřestává hledat, ale nenalézá. Touží po řádu a klidu, ale žije ve zcela opačné
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době a řešení Machiavelliho je mu cizí. V bolesti fyzické i psychické, mnohdy na
okraji společnosti, jindy v palácích mocných a v papežských komnatách se pokouší žít
normální život, není však pro něj vyvolen. Utíká se k tvůrčí práci, ale i ta je stálou
bolestí. Navíc nemilosrdná epocha zasahuje i do této činnosti. Zde začíná Schulzova
báseň o umělci a době, ve které žije, zde se mnohdy biografie stává autobiografií.
Proto nesouhlasíme s tím, že leitmotivem je pouze hledání krásy. Krása a umění
samotné tvoří pouze jednu rovinu knihy. Druhou, neméně významnou a pro nás
důležitější vrstvou je existenciální krize jedince, jeho odloučení od lidí na pozadí
konfliktní a nebezpečné doby. Kámen a bolest je zejména textem, který se ptá po
možnostech existence, a tím se stává skutečně moderním historickým románem.
Spisovatel si pro svůj příběh vybral umělce renesančního a vykreslil rysy
společnosti italské vrcholné renesance. K tomuto slohovému období se upínaly i jeho
osobní zájmy, což v rozhovorech a komentářích zdůrazňoval. Přesto Schulzovu
představu o renesanci nesmíme ztotožňovat s ustálenou podobou renesance
z historiografických publikací. Autor vytváří svébytný fiktivní prostor, který je značně
odlišný od toho autentického. V románu se běžně objevují ohnivá

znamení,

nadpřirozené jevy, pochody mrtvých a kvílení duchů zabitých a otrávených, davy
čekající na nadpozemské znamení. Ohnivá baba zabije kanovníka, krajem se potulují
stáda bezhlavých krav,v žaláři sedí vlkodlak.
Schulz na mnoha místech svého románu aktualizuje kronikový záznam. Zejména
v těchto pasážích se objevují zmíněné nadpřirozené skutečnosti. Můžeme snad hovořit
o ironii či o parodii kroniky, ale mnoho postav, které zaplňují autorovu fikci, těmto
znamením věří a s tímto snad i parodovaným motivem se ztotožňují. Zlých duchů
v papežském paláci se bojí i sám Michelangelo, rovněž očekává konec světa a děsí se
ohnivé baby. Proto nemůžeme tyto dílčí motivy, mnohdy opakované, opomíjet.
Apokalypsa a její očekávání je jedním z významů textu, který vytváří důležitou opozici
světskému počínání mnoha aktérů příběhu.
V nedokončené trilogii je rovněž velice zřetelná autorská ironie a nutno podotknout,
že se jedná o ironii blízkou způsobu, jakým ji ve svých historických prózách pojímal
Jaroslav Durych. Schulz ironizuje vysokou politiku, zejména pak papežskou. Kritika
vysokých prelátů i panovníků je sžíravá a nelítostná. Mnohdy se jedná až o výsměch:
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Karel VIII. je vytrvale označován jako epileptik, či opatřován přívlastkem slintající,
stále bledý je kardinál Riario, ostatní kardinálové se postí zeleninou, protože papežský
jed je účinnější v masitých pokrmech.
Snad i tímto dosáhl autor, ač pravověrný katolík, toho, že byl první vydaný díl
církví zařazen na index zakázaných knih. Silnými odpůrci románového torza se stali
zejména olomoučtí dominikáni Silvestr Braite a Reginald M. Dacík a celá skupina
soustřeďující se v revue Na hlubinu. Dacík například na kritiku prostopášného života
nejvyššího kléru reaguje slovy:
Hřeší-li matka, může syn skrývat její hřích, anebo může jej odhalovat a roznášet,
vyprávět o něm všem, kdo jsou ochotni poslouchat, třebaže nemusejí o něm vědět.175
Literární historik Petr Hora v citovaném příspěvku nicméně dochází k závěru, že
revue útočila spíše na kulturní kruhy sdružené kolem Josefa Floriana než na samotný
Schulzův text. Výše jsme konstatovali, že kritika církevních neřádů včetně těch zcela
aktuálních a apokalyptické vizionářství duchovně stmelovalo Starou Říši a její
příznivce. Potvrzením těchto vývodů je pro Horu pak i to, že Jaroslav Durych, ač
přispěvovatel olomoucké revue, se za Schulze ve sporu postavil.
Důležité je, že román sleduje dobu velice zeširoka. Samotná životní pouť
Michelangelova je jen jednou obsahovou rovinou. Čtenář je konfrontován se
střídajícími se papežskými pontifikáty, s osudy Medicejských, výraznou epizodou je
pak vzestup a pád Girolama Savonaroly, neméně důležitou snaha Julia II. o očistu
církve. Ve všech výkladech různých částí však převažuje pocit marnosti nad
směřováním dějin. Dějiny se cyklicky vracejí zpět na stejné místo, jejich cirkulace stojí
jen tisíce lidských životů. Itálie je i přes renesanční pozlátko v hlubokém úpadku a
intelektuálové jsou na tuto skutečnost citliví. V této souvislosti vystupuje do popředí
dvojice Buonarroti – Machiavelli. Oba se snaží najít nový řád a smysl, každý jde zcela
jinou cestou, ani jeden z nich ho nenachází, konfrontují se však s nejzajímavější
postavou textu Girolamem Savonarolou a jejich vzájemné střetnutí s ním je osudové.
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5.2.1. Lidé ve víru doby
Savonarola byl radikální dominikánský mnich pocházející z Ferrary. Od září 1494
do května 1498 byl jediným výrazným představitelem Florentské republiky. Vytvořil
ve městě teokratický stát, chiliastickými představami a temperamentním kázáním
vznítil v obyvatelstvu jiskru fanatického náboženského vytržení. Duchovní vzedmutí
obyvatelstva vedlo v politickém důsledku k vyhnání Piera Medicejského a k obnovení
republikánského zřízení. Po čtyřech letech teokracie se však lid proti kazateli obrátil a
Savonarola byl oběšen a upálen. Většina kritiků a recenzentů Schulzova fragmentu
tvrdí, že Michelangelo nepodléhá medicejskému platonismu, ani Machiavelliho
představám a Savonarolovým fanatickým vizím (Opelík, Justl, Hájková). Epizoda o
teokratické Florencii je však zcela jiné kvality.
Dle našeho úsudku je setkání Michelangela s radikálním dominikánem klíčovou
scénou celé první části a žádný význam v textu nesignalizuje jednoznačné odmítnutí
Savonarolových myšlenek. Michelangelo nesouhlasí s likvidací uměleckých předmětů,
pro něho samotného je Savonarola spíše soupeřem, ale jeho pravda, kterou si
Buonarroti uvědomuje, je neotřesitelná. Ve scéně, kdy Michelangelo prchá z Florencie,
mu mnich připomíná:
Tam chceš odejít? Zůstaň! Venku je bouře, protože je tam svět. Zde je kříž a u kříže
není bouře. Nenabízím ti vavřín umělcův. Ale korunu utrpení.176
V závěru první části Michelangelo tvrdí:
Chápu Savonarolu tak jako nikdo z vás, také jim chtěl ukázat cestu do ráje, dát to
největší a nejvznešenější, avšak bylo to pro ně břemenem horším než kamení, nebylo to
ze sněhu, odmítli to, neboť se jim nechtělo nésti věc, která se pak nerozplyne, když už
se dost pobavili;i na něm žádali obra ze sněhu, ale on nepovolil.177
Člověk! To je váš objev! To jste zbožštili! Ale já neznám nic tragičtějšího, co dosud
vyšlo z rukou božích, než je člověk…Doba! A vy! Jak chápu Savonarolu! Také s ní
zápasil, také ji chtěl přemoci, také jako by byl přišel z jiných století a do jiných
směřoval – a padl.178
Citované románové partie jsou mnohem významnější, než disputace platoniků na
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dvoře Lorenzově. Rozchodem s dobou a její světskostí se předznamenává i další
výrazný barokní motiv – možnost poznání Boha skrze tento svět. Michelangelo si
uvědomuje své lidství, ale neúnavně směřuje k něčemu vyššímu. Jeho touha je tak
výrazná, že skutečně začíná člověkem pohrdat. Jediným opravdovým hédonistou,
člověkem, který miluje život a svou dobu, je San Gallo. Renesanční charakteristika
tohoto muže je spojena s vypravěčovými sympatiemi, ale San Gallo zůstává v této
charakteristice zoufale osamocen.
Střet askeze a renesančního požitkářství silně dynamizuje text. Apokalyptické vize,
kterých je Savonarolovo kázání plné, rovněž odkazují k baroku. Ladislav Soldán179
postřehl podezřelou podobnost Savonarolových projevů s dikcí českých barokních
kazatelů. Kázaní florentského mnicha s vytrvalým apostrofováním vlastní duše však
odkazuje i k barokním básníkům, zejména k Bridelovi a Michnovi.
Odlišné pojetí víry nalezneme u fra Timotea. Ten je prostý, chudý, milující,
odpouštějící běžné hříchy, je lidský a lidsky chápavý, je nejvýraznějším protikladem
morálního rozvratu vyššího kléru. Fra Timoteo je průzračně čistou postavou a má
nejvýraznější dopad na tvorbu mladého umělce. Vzývá pokoru, osvětluje chlapci
duševní krásu v tom smyslu, v jakém jsme o ní hovořili v rozboru Schulzových
povídek. Savonarola je naproti tomu náboženský fanatik, extremista, nelítostný kritik,
je přísný, nekompromisní a silný. Říká svoji pravdu nahlas, zatímco Timoteo jen
ustrašeně šeptá. Savonarola je ale lékem na rozvrat společnosti a Michelangelo to cítí,
avšak zuřivě se brání životu v mnichově blízkosti. Protiklad zbožnosti obou mnichů
produkuje nejdůležitější významy knihy, protože se jedná o vnitřní svár v otázce víry.
Do postavy Buonarrotiho (a nejen do ní) se místy autobiograficky stylizuje i
samotný autor. Mnohdy ústy epizodických postav, zejména umělců, promlouvá o svém
vlastním uměleckém hledání:
Neboť Costa žil nyní již po delší čas v trýzni naprosté nemohoucnosti a přitom plný
plánů, neboť tak každé zeslábnutí se obelhává a ohlušuje zmatenými přípravami
k dílům, od nichž žádá víc, než byla pravdivost dřívějších. Stále měnil náměty svých
178

Schulz, K. Kámen a bolest. Praha: Československý spisovatel 1966. Str. 511.
Soldán , L. Arkánum země České v povídkách Karla Schulze a Jaroslava Durycha. In: „Ale mne tato
doba bolí…“ Karel Schulz básník, prozaik novinář. Literární archiv. Sborník č. 31. Praha: Památník
národního písemnictví 1999.

179

114

příštích prací, nemoha se rozhodnout. Nejprve to měl být obraz svaté Cecílie, a jeho
líbezná milenka Mona Chiara se již těšila, že její tvář a postava budou pro věčnou
pamě´t její velké krásy na obraze…Ale Costa již byl zavrhl tento námět a chystal se
malovat Madonu mezi světci…Pak i to nedokončil a nyní měl jiný plán…180
Jistě si při psaní těchto vět musel Schulz vybavit i vlastní hledání námětu a snad i svojí
bolestivou uměleckou i názorovou proměnu.
Velké množství analogií k Schulzově současnosti nalezneme ve vztahu umělce
k době, ve které žije. Rozchod s dobou v ukázce graduje:
Co mne trýzní? Nikdy jsem to dříve nemohl poznat, domníval jsem se, že je to má
vlastní slabost, ne, není tomu tak, mne bolí a trýzní tato doba – jako jiného bolí hlava
či noha, mne bolí tato doba, nemohu z ní utéci – musím v ní žít – musím ji ale nějak
přemoci, jinak budu jí rozdrcen – zaskočila mne jako záškodník, zchromila mne,
ohlušila, chci být nasycen a napojen naprosto něčím jiným, než mi ona dává, - projít
z ní nějakou velkou bránou – cítím její zkázu kolem sebe, všude cítím její hrozný konec,
jako psi předčasně cítí požár, - co má dnes trvalou hodnotu, co jste postavili místo
řádu, který byl zbořen?181
V době vymknuté z kloubů se zmítá i ten, od kterého bychom to nejméně čekali –
Niccolo Machiavelli. Postava politického pragmatika a autora slavného Vladaře se
několikrát epizodicky vynoří a tvoří paradoxní analogii a zároveň protiklad
k Michelangelovi. I jeho deziluze postupem času graduje, aby v závěru odpověděl San
Gallovi na jeho otázku:
„Kdo vlastně jsi, Niccolo?“
(…)Hlasem v němž byla hrdost i bolest, který řeřavěl a žhnul jak ocelový prut z ohně
vytažený, řekl: „Učitel, mistře San Gallo, učitel vladařů - - - v době, kdy není
vladařů.“182
Schulz sám podstoupil zásadní vnitřní konfrontaci a východiskem se pro něho stala
katolická víra. Podobně jako jeho protagonista hledal řád, který zmizel, a nový na jeho
místě nenalézal. Žil v nelítostné, zmatečné době, které těžko mohl rozumět, torzo tvořil
v úvodních letech největšího ozbrojeného konfliktu dějin. Autorův umělecký i
180
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společenský pocit byl v mnohém podobný pocitu slavného renesančního umělce.
Tento postřeh je jedním z klíčů k pochopení kontrastnosti a rozporuplnosti, která
v torzu prostupuje již samotné základy kompozice.
Rovněž tak dostáváme odpověď na výše položenou otázku týkající se barokní
motivace neobarokních romanopisců. Vnitřnímu pocitu autora odpovídá skutečně
pouze jediná historická analogie – baroko. I z tohoto důvodu je paradoxní tvrzení o
baroknosti renesančního románu zcela namístě.

5.2.2. Renesanční labyrint Karla Schulze
V zahradách medicejských, první díl plánované trilogie, který uvádí Michelangelův
sonet, obsahuje 33 kapitol. Z Papežské mše dokončil Schulz pouze kapitolu první a
část druhé. Základním stavebním prvkem románu je zmiňované vytváření protikladů.
Jiří Opelík poznamenal, že umělecký tvar Schulzovy prózy se tak sám o sobě stává
součástí látky, kterou zpracovává183. Téměř jakákoli významná skutečnost je zrcadlově
konfrontována se svým opakem či jinou alternativou. Protiklady nalezneme už
v pasážích objektivního vyprávění, kdy je každá hostina, každá slavnost porovnávána
s bídou a hladem:
Ženy přiléhající k hodovníkům jsou antické bohyně, a tak možno po hostině vzíti
s sebou na noc Venuši, Dianu, Pallas Athénu, Hesperidky, Thetis, Andromedu. Ale
v peruginském kraji a v mnoha ostatních již lid oškrabává kůru k pečení chleba a děti
jsou prodávány za několik soust. Vyhladovělé, vychrtlé postavy se plíží soumrakem,
zhnětené bídou, a vraždí pro jídlo. Nic není dražšího než krásný sonet a dokonalý
obraz. Nic není lacinějšího než lidský život. Šedá nouze s vyschlým hrdlem a
s hůlkovitýma rukama rdousí hrdla dospělých i nemluvňat. Podivná znamení na
nebi.184
Schulz na rozdíl od Durycha nepoužívá oxymóronu, ale jeho vyjádření je
Durychovu velice blízké. Nejen svým tvarem, ale i obsahem. Schulzovo katolictví totiž
neztrácí sociální osten. Chudák je ve shodě s Durychovou koncepcí eticky
vznešenějším, ale vypravěč stále zdůrazňuje marnivý životní styl boháčů, stále se
182
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v něm vedle katolické odevzdanosti ukrývá trocha revolty. Zcela určitě se jedná o
pozdní tón Schulzovy proletářské tvorby a je zřejmé, že zdánlivě dvě naprosto odlišná
autorova tvůrčí období tento prvek sjednocuje.
Nesmíme ale stále zapomínat na torzovitost celého Schulzova textu. Historický
kontext nás v mnohém upomíná, že hyperbolizované zobrazování neřestí vysokých
duchovních by v Schulzově nerealizovaném textu snad mohlo vést pouze k dalšímu
kontrastu. Tím by mohla být podoba církve před a po Tridentském koncilu. Očištěná a
znovuzrozená církev se tak v druhé polovině 16. století postavila proti reformaci. Tato
její podoba je již mnohem bližší té, jakou vyznával Schulz i Durych.
I Schulz si vytváří vlastní ideální církev a jejího služebníka. Samotná Panna Marie
je zde symbolem chudoby:
Je to vladařka a královna. A přece sedí na schodech. Tak sedávají jen žebračky.185
Ideálem řeholníka se stává pro Michalangela fra Timoteo:
Sklouzl po něm očima a viděl nejprve jeho otrhanou, záplatovanou kutnu, propocenou
tak, až její látka ztvrdla, kutnu prošlou nesčíslnými lijavci a bouřemi, šat, který už
neměl ani barvu ani tvar, potrhaný evangelickou cestou trním i tesáky vesnických psů,
jediný oblek řehole i pohřbu, šat pro slavnost i do rakve, jeho kutnu.186
Již chudoba vybraných postav signalizuje předem jejich pozitivní atributy. Podobně je
charakterizován i kněz Ugo:
Ptal se Michelangelo na jméno toho kněze a řekli mu, že se jmenuje Ugo, Benátčan, ze
vzácného rodu, byl sám kdysi nobilem a jeho otec zasedal v radě, a jeho pramáti byla
dogaressou, ale on se pro Krista odřekl všeho, připutoval pěšky a bos do Říma, kde se
stal knězem, ze všech nejchudším, takže prý žije hůře než žebrák. Ale jeho modlitby prý
mají zázračnou moc…187
Dobrovolné přijetí askeze je pak vrcholem ctnosti, nejen v postavě Ugově, ale zejména
u papeže Julia II.:
Vstoupil do světnice o stěnách holých, bez fresek, bez koberců, dubový stůl nebyl uměle
vyřezán a lože bylo prosté. Knihy a plány, mapy a listiny se válely po několika
184
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truhlicích. A mezi dvěma okny klášterního lomení visel kříž…Zde ve světnici podobné
jizbě dělníka bydlil papež, který zahrnoval Řím uměním a církev vznešeností a
slávou.188
Kontrastní jazykové prvky jsou stejně četné jako u Durycha a citelný je rovněž jeho
přímý vliv (břemeno zoufalství a krása lásky), což je zřetelné z následující ukázek:
- - -ten mladík mluví jako milenec nebo jako vrah.189
„Procedamus in pace,“ pravil arcibiskup Salviati. „Jděmež tedy v míru.“ Jeho
liturgické slovo přijala noc, čas se o maličko posunul, rozjeli se. A arcibiskup
narýsoval pohybem ruky do měsíčního světla velký kříž. Tito tři muži nesli vraždu.190
…buď vyobcování nebo kardinálský klobouk.191
Muži dostávají požehnání k vraždě, druhý den ráno se vroucně modlí, za chvíli pak
vraždí v kostele při mši. Tento motiv je velice blízký Durychově scéně z Budějovické
louky, kdy císařský dvůr slouží děkovnou mši za zavraždění vévody. Pichlavý osten
ironie se skrývá i v dalším citovaném protikladu, ve kterém se preláti dohadují, jak
naložit s nepohodlným Savonarolou.
V opozici proti tradované charakteristice italské renesance stojí i samotné
vykreslení epochy:
Mor se rozlezl Itálií, plíží se všude, i zde to páchne umrlčinou. Vše hnije. Není snad
jediného hradu, kde by v některé věži si odsouzenci nervali hladem vlastní maso
z předloktí a dlaní, nad střílnami opadávají z tyčí údy viselců přímo do proudů řek.
Není snad jediného města, jehož hradby by nebyly ověnčeny děsnou korunou lidských
těl.192
Tato expresionistická pasáž nás upomíná i na další barokní projev, který Schulze
spojuje s Durychem i Křelinou, ale blízký je například i vypravěči Kratochvílova
Osamělého rváče. Je to fascinace smrtí, její teatrální veřejná podoba (zejména při bitvě
a exekuci) a realizace této látky v jazykové rovině za použití expresionistických
stylových prvků.
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Nejfrekventovanější motiv, který je možné spojovat s vlivem expresionismu,
představuje v torzu smrt a jakési okouzlení smrtí. Ztvárnění tohoto prvku je velice
podobné tomu, jak jsme jej popsali v textech Jaroslava Durycha. Zaujetí pro
naturalistické obrazy smrti se objevují ve válečných pasážích, které nejsou v románu
ale nijak rozsáhlé a žánrově připomínají spíše kroniku:
Na větve stromů a na trámy ohořelých chat věšeni po způsobu turennském, s patami
sežehnutými,

s koleny

vykloubenými,

s jazykem

vyříznutým,

ti,

kteří

váhali

s prozrazením úkrytu svých peněz. Obnažená těla žen a děvčat stydla na zápražích, u
schodišť, podél hořících polí. Na hroty plotů a na viničné tyčky naráženy dítky, dětská
krev tekla po těžkých nalitých hroznech, kruté bylo víno války.193
Scéna upalování čarodějky Laverny připomíná pasáže z Durychových Služebníků,
nejen svojí krutou drobnokresbou, ale i ironií spojenou s touto hrůznou formou
exekuce. Jindy se zas zemřelí smějí, šklebí a pitvoří:
Ale král urval kus ruky Cappoly a hnal se po knězi, který couval před touto zbraní,
zatímco se tomu pitvorně smál Petruccio, leže obličejem vzhůru.194
Temné vize s apokalyptickým akcentem gradují v rozsáhlých pásmech vypravěče,
kde se rekapituluje stav zubožené Itálie:
V okolí Terni byla taková nouze, že lid se vraždil navzájem a pak, vyplenivše vsi, kde
ještě bylo uschováno něco obilí, táhli v dlouhých tlupách na města, vyjíce hlady.
Pojedla jedna žena z mrtvolky svého děcka a dala též sousedkám. Ostatní, přilákáni
vůní pečeného, zabili ženy a sami zasedli na jejich místo, divoce hltajíce maso a
pohazujíce ohryzané kosti za sebe.195
V podobných partiích se objevuje i mysticismus a nadpřirozená znamení. Vypravěč
na svou vytvořenou fikci přistupuje a s ním ji považuje za pravdivou i protagonista
textu.
Ze skal vyšli čarodějové a kouzelníci, nikdo je nevydal katu. Shromáždili se kolem nich
a naslouchali. V noci byly páleny ohně k chvále černého kozla a otevřeny hroby. Od
míst popravních po zaklínání vyšel přízrak a zvěstoval lidu, že po tomto zpustošení
obnoví rajské království na zemi a všichni budou jak bohové……
193
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V mnohých vsích se toulali ďáblové zcela zjevně v podobě vzteklých psů. Na své bludné
cestě potkal hladový zástup stádo skotu bez hlavy.196
Tyto informace mají pro vypravěče Schulzovy prózy stejnou hodnotu, jakou
přisuzuje jiným historicky doloženým událostem. Jsou v textu stavěny bezprostředně
vedle sebe a hranice mezi nimi je mnohdy jen obtížně odlišitelná. Přistoupením
vypravěče na vlastní fikci předznamenává Schulz pozici současného postmoderního
narátora.
Samotné pojetí fikčního světa, který směřuje do záhuby, odkazuje k chiliastickým
pocitům a představám. Ideál je spatřován v jiné době, rozpor mezi ním a současností je
dramaticky ztvárněn napětím uvnitř protagonisty torza. Toto napětí pak odůvodňuje
časté použití různých forem vnitřních promluv.
Hovořili jsme o rafinovanosti kontrastní výstavby. Prolíná se totiž všemi částmi
struktury románu. Kontrastní je přirozeně na prvním místě jazyk. Barokizující
stylizace se projevuje používáním kontrastních vyjádření, antitezí, apostrof, exklamací
a místy i redundancí. Lyrické pasáže Schulzovy a zcela zjevně i Durychovy tvorby
mají tak velice blízko k poezii Františka Halase, zejména k jeho sbírce Kohout plaší
smrt (1930). Jiří Brabec charakterizuje Halasovu metaforičnost v uvedené sbírce
následujícími slovy:
…je v podstatě statická, ale je v ní ukryto vnitřní napětí (vyjádřené často oxymórem),
typické ostatně pro básníkův postoj spájející krutost a něhu, děs a blaženství,
znechucení a touhu, cizost a důvěrnost.197
Samotné Schulzovy postavy vystupují v kontrastních dvojicích. Nejvýrazněji je
tomu u papeže Sixta a mnicha fra Timotea, mezi další výrazné dvojice patří platonik
Poliziano a Savonarola, Michelangelo a Leonardo, Roderigo Borgia a Michelangelo.
Do protikladů vstupují postavy v různých významových odstínech – charakterem,
názory na umění, religiozitou, pojetím života a tvorby. Protikladné jsou i některé celé
epizody. Ve chvílích, kdy Michelangelo tesá svoji Madonu na schodech, vroucně se
modlí a motlitba prostupuje jeho vnitřní monolog. V předchozí kapitole je stejný
195
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stavební prvek, tedy vnitřní monolog prostoupený motlitbou, využit v postavě
kardinála Borgii. Ten však slova otčenáše kombinuje s rekapitulací toho, koho si
získal, koho nechal otrávit, koho dal zavraždit. Od něho se pak odráží opět jako
v zrcadle morálně čistá postava florentského umělce. Podobně stojí vedle sebe
kapitola, ve které Buonarroti hovoří se Savonarolou a kapitola, kde má dominantní roli
dialog s Polizianem. Platonik v podstatě neguje slova dominikánova, přestože nemá
tušení, o čem se s ním Michelangelo bavil. Samovolně tak vznikají významy odlišující
myšlení obou mužů a vykreslují dobu v celé její názorové rozmanitosti.
Většina názorových rozporů je vnitřně řešena v postavě Buonarrotově. Zásadním
stavebním prvkem je v této souvislosti dialog a vnitřní monolog. Dialogy tvoří velkou
část knihy. Účastní se jich i pouhé epizodické postavy, pouze rozsah promluv je
v těchto případech menší. Mnohdy dochází k radikálním proměnám vyprávěcích
technik na zúženém prostoru:
Giacomo mlčí. Hledí na arcibiskupa dlouhým žhavým pohledem. Tento muž ho
přitahuje, tento muž mu byl poslán. V celé Florencii není takového jako tento kněz
z Pisy. Až bude po všem, pokleknu u jeho nohou a vyznám se ze všeho. Anima mea
sicut terra sine aqua tibi - - - tak jest psáno, ano, bez vody byla duše má, vyprahl jsem
a hořím.198
V citované ukázce se rychle střídají tři vyprávěcí polohy. Počátek představuje
objektivní er-formu, ale záhy je vyprávění nahrazeno subjektivizovanou variantou ve
třetí osobě, neboť Giacomo se propadá do vlastních úvah. Další věta je však psána již
v osobě první a vytváří častý vnitřní monolog. Nutno ještě podotknout, že Giacomo
Pazzi je postavou epizodickou a ani jeho vnitřní duchovní svár nedojde řešení, nevěřící
Giacomo je popraven již ve čtvrté kapitole za účast na vraždění v chrámu. Zdánlivě
výrazná pozornost, která je této scéně a jejímu pokračování, kdy Giacomo hledí na
starý kříž Pazziů, věnována, je lehce odůvodnitelná. Jedná se o působivý motiv, který
již autor jednou použil. Nejspíše se k němu s oblibou vracel a v torzu ho znovu
využil.199
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Na některých místech text dokonce žánrově kolísá a stává se básní v próze,
souvislým proudem lyrických vyjádření (zejména kapitola Usměji-li se…), které jsou
reflektovány očima subjektivizovaného vypravěče. Tyto partie jsou zahlceny zvolacími
a tázacími větami v pozici apostrof. Schulzova apostrofa je výrazně exaltovaná a
hyperbolizovaná, autor toho dosahuje použitím velkého množství superlativ:
Ó duše, ty moje válečnice vášnivá a stále sžíraná touhou po nových výbojích, snad ani
to by ti nestačilo, a jaký by byl můj příští sen? Býti básníkem v kameni pro tu
nejkrásnější, pro tu nejvznešenější a nejlíbeznější, pro tu ze všech nejtišší a
nejsmutnější.200
Líčení prostředí je omezeno na několik působivých motivů, které se často opakují,
objevuje se prozaická obdoba anafory:
Mlčela rozlehlá síň, plná gobelínů a nástěnných barev, mlčely uměle vyšívané čalouny,
mlčely stěny, jak dovedou mlčet jen ony, mlčel drahocenný vyřezávaný stůl s vysokými
svícny, mlčely odložené listiny i ten pečlivě uschovaný dopis, mlčel kardinál kancléř
v hlubokém křesle, mlčely jeho ruce, oči a snědá tučná tvář, toliko jeho myšlenky
nemlčely, ale ty slyšel pouze on sám.201
Savonarolovo kázaní v kapitole Údery na bránu je parafrází barokních kázání.
Žánrová kontaminace, která je v celém torzu citelná, je dalším odkazem k barokní
literární tradici. V baroku se tento prvek objevuje zejména v hagiografii.
Objektivního vyprávění je v celém fragmentu vzhledem k jeho rozsahu velice
málo. Vypravěč takovéhoto typu se omezuje na kronikové a sumarizující pasáže a
drobné části, ve kterých popisuje scénu. Popisy jsou ale redukovány a mnohé kapitoly
vyvolávají pocit dramatu. Po krátkém úvodu, ve kterém je přiblížena scéna, čehož
vypravěč mnohdy dosahuje za pomoci filmových technik oka kamery a scénického
vypravování, následují dlouhé dialogy střídané vnitřními promluvami postav. Nutno
dodat, že Schulz původně dokonce uvažoval, že látku převede do dramatické podoby:
Palčivost slz v očích chlapcových, který s vroucným ostychem sevře vyhublou paži
stařečkovu. Mnich těžce oddechuje. Jeho potrhaná kutna je plna ran. A opánky nemá,
jde kamením a prachem bos. Provaz kolem vyschlých boků je utažen a za ním růženec
200
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o velkých zrnech, aby ani jediná motlitba neproklouzla chvějícími se, stářím
neohebnými prsty.
„Znal jsem tě, sotva jsi uměl chodit-,„ pokračuje stařeček…202
Další významnou součástí kompozice je technika navracejících se motivů,
opakování některých pasáží a vyžití refrénu. Všetička hovoří rovněž o paralelních
scénách a o zarámování prvního oddílu shodným motivem – mší203. Mnohdy zcela
postranní skutečnosti se stávají později důležitým doplněním významu, nic není řečeno
zbytečně, nic není vypravěčem zapomenuto. Malé děvčátko v úvodu prvního dílu,
přiběhnuvší k Medicejskému a chlubící se mu svou znalostí karnevalové písně, je na
počátku Papežské mše portrétováno Leonardem da Vincim jako zralá a krásná žena –
Mona Lisa.
Jiří Brabec výborně postřehl, že výše jmenované prvky slouží k tomu, aby se román
nerozpadl na jednotlivé zdánlivě nesouvisející scény204. Podobné kompoziční elementy
jsme zmínili i ve větší valdštejnské trilogii, ale objevují se také v poezii, zejména ve
zmiňované poezii smrti a poezii ticha a času, ze které autoři neobarokní historické
prózy přejímali celou řadu motivů i uměleckých postupů. Toto neustálé propojení
myšlenkově blízké poezie a prózy nesmíme pouštět ze zřetele. Autoři, o kterých
v tomto textu hovoříme, sdílejí pocity básníků těchto skupin a projektují je v próze na
plátno historické fikce. Výrazně, zejména motivicky, ovlivnili podobu žánru a
specifickým uchopením lidské existence a jejího významu v dějinách (katolický
akcent) připravili prostor pro nástup deziluzivního žánrového podtypu vrcholícího ve
druhé polovině šedesátých let. Vývojovou tendenci, kterou se společně této skupině
romanopisců podařilo zaktivizovat, obohatily rovněž okupační texty Miloše Václava
Kratochvíla205.
Využití refrénu pak v mnoha pasážích fragmentu vyvolává dojem písňovosti.
Literární dílo má podobu hudební skladby a stejným způsobem je komponováno. Tyto
části mají silný lyrický charakter, neboť Schulz je stejně jako Durych více lyrikem než
202

Schulz, K. Kámen a bolest. Praha: Československý spisovatel 1966. Str. 207.
Všetička, F. Kroky Kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20. století. Olomouc:
Votobia 2003.
204
Brabec, J. Historická próza a románová biografie. In: Česká literatura IV. Literatura od konce 19.
století do roku 1945. Praha: Victoria Pubhlising 1995.
205
Zejména díla Bludná pouť (1939) a Osamělý rváč (1941).
203

123

epikem a jeho pointy mají mnohdy symbolický význam. Snad proto se opřel – i
z důvodu epické sevřenosti – o historicko-monografickou látku, původní autorská
invence je i přes řadu epizodických odboček spíše básnická.
Vrcholem všech návratů a opakování mnohých významů je pak závěr prvního dílu
plánované trilogie. Jelikož torzovitost druhého dílu nám neumožňuje vynášet nad ním
závažnější závěry, pokusme se o to v díle V zahradách medicejských. V samém závěru
prvního dílu se opakuje motiv ze čtvrté kapitoly, který se stal i jejím titulem –
Kardinál Raffael Riario hlásá evangelium. Ona slova evangelia jsou tam domluveným
heslem pro maskované vrahy. Kardinál, který nervově situaci nezvládne, získává
v Schulzově fikčním světě trvale přívlastek smrtelně bledý, kterým je nadále
charakterizován. Na mši Pazziů kardinál evangelium nepřednese, v poslední kapitole
se však v emotivně líčené scéně jeho hlas nakonec chrámem skutečně rozléhá:
V té chvíli se ozval jasný a slavnostní hlas kardinála Raffaele Riaria:
„Sequentia sancti Evangelii -“
A povstal celý chrám. Bylo to jako bouře, jako temné zadunění, muži a ženy povstali ve
všech lavicích k hlásání slova božího, povstali v jedné vlně, až to zadunělo o stěny
kaple, jako by se mělo zřítit kamení na čekající lid. Světla svíček se prudce zachvěla
rozvlněním vzduchu, kdesi zachrastilo železo meče o dřevo a kámen, povstali všichni,
šlechtici, baroni římští, patricijové, kupci, obecný lid, povstalo množství s duněním
bouře, a pak náhle, naráz vlna utichla a strnula. Michelangelo stál mezi ostatními.
Kardinál Raffael Riario, smrtelně bledý, tváře bezkrevné, hlásal evangelium.206
Cyklické opakování scény upomíná na neustálý koloběh dějin a nesmyslnost jejich
vývoje, vyprávění začíná stejným motivem, jakým končí, a přece je zde patrná změna.
Kardinál slouží slavnostně líčenou mši a oproti úvodu knihy ji skutečně odslouží.
Závěrem dílu jsou právě slova evangelia, slova zjevení boží pravdy a v jedné řadě
nestojí pouhý lid, náhle zbavený sociálních mantinelů, ale celé společenstvo věřících,
kterému je tato pravda („dobrá zpráva“) prostřednictvím bohoslužby zjevena. Stejné
společenstvo se v obměně nachází v závěru Křelinova misionářského románu, stejné
duchovní východisko nalézá Durychova Andělka. Bůh a víra zůstávají i v díle
Schulzově stále ještě jedním z argumentů lidské existence a do jisté míry i smyslem
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samotných dějin.

6. Jazyková charakteristika neobarokní historické beletristiky

Kompoziční a stylová stavba Durychových děl je naprosto osobitá, její vliv na celkový
charakter díla je v mnohém podobný stylotvornému úsilí Vladislava Vančury. Durych
staví svojí větu především na principu rytmizace, která vytváří mnohdy zcela umělý
slovní pořádek. Při hledání stylotvorných kořenů se Durych inspiroval hlavně
patosem biblické češtiny a rytmem církevní latiny, jako by chtěl vytvořit syntézu
češtiny s latinou.207
Citát Jaroslava Meda nás uvádí do problematiky jazyka a stylu nejen Jaroslava
Durycha, ale celého neobarokního historického románu. Mnohým jazykovým
specifikům jsme se věnovali při rozboru konkrétních děl, protože významy, které
produkovaly, nebylo možno v daném kontextu opominout. Durych je jednoznačně
autorem se znatelným autorským rukopisem, jeho styl je dobře identifikovatelný a
zřetelný. Durychův vliv na tvorbu Františka Křeliny a Karla Schulze je nejvýraznější
právě v jazykové rovině.
V následujících odstavcích bude naším cílem popsat Durychův originální přístup
k jazykovému materiálu a uvést k němu odpovídající příklady, které nacházíme i
v textech pokračovatelů jeho linie. Charakteristiky Durychovy věty se objevují v
mnoha studiích, ale celková stylistická syntéza chybí. Nejsdílnější je nejspíš Jaroslav
Med ve výše citovaném článku a H. Voisine Jechová v příspěvku pro sborník o české
literatuře dvacátého století inspirované barokem. Jechová celou jazykovou výstavbu
skupiny neobarokní české literatury shrnuje tvrzením:
Volbou výrazů, silně emocionálně zabarvených, zarchaizovaných a napodobujících
zároveň lidovou obrazotvornost, i jejich syntaktickým uspořádáním založeným na
řetězech pojmenování, se tento text hlásí k tradici barokní.208
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Několikrát již bylo zmíněno, že Durych využívá neobvyklý prostředek – barokní
stavbu věty. Tato neúměrně dlouhá souvětí jsou často dělena středníky spojující dvě
na sobě významově nezávislé výpovědi. Autor záměrně nezačíná novou větou, ale
vytrvale pokračuje ve výstavbě započatého souvětí. Stejně jako například Váchal, tak
i Durych k této konstrukci došel pod vlivem studia dobových materiálů a četbou
barokních písemných památek. Příkladů takovéhoto souvětného uspořádání
nalezneme celou řadu:
Měnil svou barvu s ďábelsky odvážnou smělostí a nevinnou lehkostí; vznešenost i
dětská pokora se obracela v dvorský tanec, v triumfální jásot, v nesnesitelný posměch
a strašidelné rouhání, provázené sladkostí a jemností hlasu, zdánlivou nechápavostí
obličeje a kouzelně krásným třpytem očí, jako by David tančil před archou či zpíval
ovcím na horách.209
První část souvětí se svým gramatickým tvarem hlásí k předcházející větě
(konkrétně k hlasu zpěvačky), zbývající věty se však již vztahují ke zcela jiné
skutečnosti. V našem případě se jedná spíše o popisné přiblížení atmosféry za pomoci
klasických autorových atributů, jakými jsou netypická přirovnání s odkazy na
biblické texty. Ukázka je příkladem periody, dvoučlenné syntaktické výstavby.
Obdobné techniky jsou rovněž autorem využívány při popisech, kdy na sebe vrší stále
další přívlastky a přirovnání:
Páni jezdili na vozech, bosé, zablácené ženy nosily kvičící podsvinčata na svých
ňadrech, pak jednoho dne, kdy skřivánci začali zpívat a první sněženky se odvážily
rozhlédnout po této zemi, ukázal se vrch, který nesahal do nebes, ale byl strmý a šla z
něho hrůza, obklopená zapomenutím a nejpochmurnějším neštěstím, že Boží posel by
se vyhnul tomuto místu.210
V krkolomné větné stavbě si autor nepomáhá pouze používáním středníků, ale i
dvojteček. Klasickým příkladem nám může být ukázka z Bloudění, ve které je
vysvětlována zbabělost vysokých církevních hodnostářů:
S biskupy a arcibiskupy ne tak se dálo: Tito naplněni nikoliv marnou chloubou nad
stálostí víry, které člověk nemá sám ze sebe, nýbrž pokorným poznáním, že nikdo za
209
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živa nemá se považovat za zralého k vystoupení do brány nebeské, nedali svému
splašenému a nerozumnému stádu pohoršlivého příkladu pokušení Boha: ale
vědouce, že stejnou, ne-li větší cenu jako palma mučednická má bedlivá starostlivost
o to, aby třebas i po vyhubení stáda veškerého zachováni byli k službě Bohu ti, bez
nichž stádo spaseno být nemůže, ale oni, nejsou-li již starostmi a řečené stádo
obtíženi, tím nerušeněji mohou Bohu sloužit, uchopili mimo jiné i své hole podle
evangelií a z ctností kardinálních, přidržujíce opatrnost a mírnost, v předvečer
příchodu Švédů vyšli ze svých sídelních měst hledat vhodnější místo tam, kde by jich v
řečené službě Bohu neobtěžoval křik vražděných věřících a nebezpečné myšlenky
povinnosti mučednické, jimiž někdy i kněze dosti opatrné pokouší duch zajisté zlý, aby
tím více škod církvi způsobil.211
Takovéto souvětí pak zabírá přes polovinu knižní strany. Někdy se jedna výpověď
od druhé liší i svojí modalitou. Podobná rozsáhlá souvětí využívají hojně i Schulz
s Křelinou, avšak často u nich dochází ke konfrontování period s jednoduchými,
někdy i jednočlennými větami a větnými ekvivalenty. Tento aspekt je citelný i u
Durycha, Schulz a Křelina však tíhnou rovněž k parcelaci výpovědi, která na jiném
místě zas dosahuje bizarních rozměrů. Záměrně elidují základní větné členy, tříští
události na drobné střepy tak, jak se protagonistům vybavují. Tento rozpor vytváří
kontrast větné stavby, ale jeho hlavní význam tkví v podřízenosti větnému rytmu a
zvyšuje pocit zmatku ve vnitřních promluvách postav. Jelikož tyto techniky využívají
oba autoři častěji než Durych, jsou tyto pasáže pro jejich skladbu typické:
Huaja, cashibská vdova kouzelnice, ho hladí, a zas ho plácne anebo stiskne divně
mručíc, a když jeho křeč nepřestává, natírá ho bylinami a jejich drť mu také dává sát
jako nemluvněti cumel: jaká žíznivost v této schránce, jako syčivá, palčivá obludnost
v jinochovi, který pocházeje po dědovi z královského rodu Synů slunce, ztratil se
matce na útěku před Cashiby, a zapomenuv všecko, byl posléze knězem církve obecné
skrze svátost křtu uveden ve společenství, které všechno stvořené obepíná náručí
lásky a milosti!212(ukázka 1)
Ďábel. Satan. Jindřichovýma očima obhlédl tento svět. Chladně. Zálibně. Dechl na
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něj síru.213(ukázka 2)
Zvykli si, aby Matka boží se usmívala. Ale zde se neusmívá. A protože si zvykli, mluví
o pohledu do prázdna. Královna na schodech. Ave, Pán vždy s tebou. Brzo bude
konec světa. Nahá těla se bijí. Vytrysknutí nahého svalstva v zápasu.214(ukázka 3)
A řeknou, že jaspis a chryzolit, beryl a topas, smaragd a diamant, sardonix a safír,
chalcedon a ametyst, sardis a hyacint, a tenkrát bych věděl, že nesu jim ve své slávě
odříkání víc, než je shromážděno v osmi královstvích perských, jak to zapsal ze svých
cest Marco Polo Benátčan, a že jim nesu víc než všechny drahokamy a zlato Indií, a
víc než poklady země Balaxim a země Cejlonu a země Ambalet a země Ehgimel, a že
tolik nemá velký chán Číny ani kněz Jan ve svém království východním, a že tolik
nemá celý svět, co já přináším, ó ty můj živote, chvějící se okamžikem, a přece věřící
ve věčnost-(…)Já bych byl tím vladařem. Já bych tak učinil. Ale já nemohu, Já
nemám nos.215(ukázka 4)
Vlny, vlny, vlny. Vlny tmy, vlny Arna, vlny času. Vše bez hranic, bez břehu, bez konce,
ze tmy do tmy, do dálek.216(ukázka 5)
Ukázka 1 představuje charakteristický příklad syntaxe v Amarú. Na rozloze
jednoho souvětí se vyskytuje objektivní vyprávění, které je po středníku nahrazeno
zvolací větou, apostrofou, která je nositelem příznaku autorského komentáře.
Analogie jsou patrné v ukázce čtvrté (Kámen a bolest), kdy dlouhé výčtové věty jsou
záhy vystřídány jednoduchými větami s elidovanými větnými členy. S touto změnou
však došlo i k proměně vypravěče. Vnitřní monolog graduje přechodem do první
osoby a užitím již několikrát zmíněné citově vypjaté apostrofy.
Ve druhé ukázce tak v opozici proti tomu stojí Křelinova parcelovaná výpověď,
kde v pozici větného ekvivalentu stojí i adjektiva. Oblibu tohoto postupu u obou
autorů dokládá třetí bod s citací pocházející opět ze Schulzova torza. Všechny
jednoduché věty jsou ale vždy v těsném sousedství s dlouhou barokizující výpovědí.
Poslední pátá ukázka je příkladem naprostého podřízení formy výpovědi větnému
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rytmu.
Přívlastky staví Durych a Schulz většinou do postpozice, tedy za jméno, a často až
na konec věty (hlas vznešený a těžký, svítilna dosti veliká, ale s otvorem malým a
úzkým, pocit násilí, surově černého a krvavě příjemného, obluda bezhlavá a bezruká,
lid švédský, figura v rouše zlatém, pěší lid císařský chráněn již kupami mrtvol
císařských i švédských dosti vysokými, okna vatikánská, klenoty římské, výprava
italská). U Durycha na konci věty však mnohdy stojí i podmět (tu mocněji zapraskal
oheň, přivedl ji právě ten žid, krásný se zajisté ukazuje věnec panenství, v hlubokém
tichu se černaly schody, tím neodbytněji však křičelo srdce). Záměnou pozic větných
členů vytváří autor zcela originální syntaktické paradigma. Tato násilná deformace
věty je podřízena rytmu věty, který má být v konečném důsledku barokní
(pseudobarokní). Jaroslav Med soudí, že tento fakt je zcela zjevnou inspirací
latinským jazykem a k údajné originalitě a specifičnosti takovéhoto textu dodává:
Stylistická výstavba díla je u Durycha vždy podřízena rytmu, básnickému obrazu a
slovosledné pointě. V případech, kdy je text přerytmizován a básnický obraz se
proměňuje v ornament, působí Durychův rukopis monotónně, ze stylistické originality
se stává stereotyp; demonstrativně to dokládá dílo Masopust.217
Durych používá také celou škálu specifických slovesných tvarů. Přechodníkové
konstrukce, které jsou místy výrazně archaické, nalezneme i u Schulze (myslí těžce na
to, co byl slyšel), u Durycha jsou doprovázeny dalšími deklinačními specifiky jmen
(kotly vířily, trouby jásaly, tvářil se šťastným). Slovesa v infinitivu jsou zpravidla (ne
však vždy) ve starší infinitivní formě s -ti (učiniti, vraceti, položiti). Objevují se i
životné koncovky v plurálu neživotných jmen, atd.
Zde rozebírané prózy jsou především texty, které se zabývají historickou látkou a
jejím uměleckým zpracováním. Historismů a archaismů je však v textech podezřele
málo. Nejznatelnějším znakem historičnosti není u Durycha a rovněž u Křeliny rovina
lexikální, jak tomu je u většiny jejich předchůdců, ale rovina syntaktická. Křelina
používá archaizující lexika velice zřídka (chrámec). V Schulzově fragmentu pak tyto
prostředky nacházíme zejména u skutečností spjatých s italskou dobovou správou a
217
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politikou (signorie, imperátor, konzul). Durychovy historismy se zase omezují takřka
pouze na vojenskou profesi. Výrazy, které ale autor v těchto případech volí,
nevycházejí z odborných historických pojednání dvacátého století, ale jsou
inspirovány spíše znalostí dobových odborných a korespondenčních záznamů.
Například místo běžného výrazu kyrys, který označuje přední hrudní část plátové
zbroje, vytrvale používá pozapomenutý výraz šolír či kolíř.
V armádní typologii druhů vojsk a hodností se výrazně uplatňují germanismy
(obrist, feldeugmeister, leutnant, generalissimus, knecht, rytmistr, rejtar, lancknecht,
feuerwerker, büchsenmeister). Historické označení je zřetelné při výčtech různých
dobových úřadů a historických predikátů šlechticů a duchovních, které jsou vytrvale
zachovávány ve svojí celistvosti a znovu opakovány, což je trend, který důsledně
sleduje v nedokončeném románu také Karel Schulz.
Silně jazykově aktualizován je rovněž popis bitvy a války, kde se již objevuje celá
řada historických vojenských reálií, které jsou vzhledem k obsahu díla nejčastější v
Bloudění (tercie, karakola, partyzána, halapartna, avantgarda, hajduk, mušketýr,
arkebuzír, střelmistr, generální strážmistr, podmaršálek, husar, kyrysník), ale
objevují se i v renesančním torzu (falkoneta, fortna, cerbottana). Tyto výrazy jsou
spojené s termíny a obraty charakteristickými pro tehdejší mluvu. Například děla jsou
u Schulze i Durycha označována výhradně jako kusy švédské, bronzové kusy
francouzské, kusy frýdlantské, samotné vojsko pak zas jako lid frýdlantský, lid Jeho
Katolického Veličenstva, což jsou zřetelné odkazy na barokní vojenskou terminologii,
kterou nalezneme třeba ve slavném spisu Hanse Jakuba von Grimmelshausen.218.
Bitva v popisu Jaroslava Durycha pak vyvolává pocit ironizování, místy snad až
parodování, autentického barokního pramene:
Těžcí kyrysníci císařští ve třech širokých zástupech přeskákali příkopy a podle potoka
se hnali Charváti s velikým řevem. Ale bylo to jen střílení krátké a Švédové mohli lépe
si prohlédnout italské a belgické kyrysy jen padlých a raněných, kteří nemohli ujet.
Též na levém křídle švédském před jezdci výmarskými a Francouzi přeletěla karakola
císařských rejtarů a Charvátů jako hejno vran, ale kompanie mušketýrské,
rozestavěné podle šikování švédského mezi pluky jízdy, odpověděly náležitě. Byl to jen

130

salut. Bitva nastala teprve za rostoucího rachotu bubnů z obou stran. Černá švédská
brigáda se rozestupovala. Povaleným a vystydlým stromům již nezáleželo na tom, kdo
z nich spadne se zbraní v hrudi nebo v břiše či kdo bude rozdrcen pod nimi.
Frýdlantská baterie sedmi kusů se rozeřvala zběsile, ale černí Švédové lovili hajduky
císařské artilerie halapartnami a první frýdlantská tercie mohla stěží zabránit, aby
Švédové neobrátili císařské kusy proti ní. Pole již nebylo tak holé, padlých přibývalo
dosti rychle a nebylo možno uhodnout, více-li švédských či císařských.219
Výrazně se v neobarokních historických textech uplatňují latinismy. Některé z
nich můžeme považovat za obecněji známé, chápeme je jako citátová pojmenování,
jiné však odkazují na latinské biblické texty a na teologické spisy, které nejsou
běžnému čtenáři srozumitelné. Například novela Budějovická louka je děkovnou mší,
ve které se dívčino vyprávění přerývá s částmi modliteb (Gratias agamus Domino
Deo nostro, Dignum et iustum est, Hosana, hosana, hosana in excelsis). Velké
množství odkazů na církevní texty, kterým vnímatel nerozumí a neorientuje se v nich,
se v latinské i české podobě objevuje v misionářské tetralogii:
Jen s námahou vyrážejí slova modlitby z podzemního ticha a tmy a zastavují se až na
druhém konci neviditelného prostoru, odkud pochmurně odpovídá táhlý zvuk:
Esto nobis, Domine, turris fortitudinis!
Ozvuk ještě nedozní, když už odpoví hlas zcela jasný a přímý:
A facie inimici.
Tomu, který to začal, se zarazí dech, jako kdyby byl zaslechl hlas mučedníka,
odpovídajícího z rakve, když pak po chvíli opět vdechne, jako kdyby byl ten, který mu
odpověděl, až teprve nyní se dočkal svého shnití. Přece však nechce věřiti, že by
odpovídali mrtví, a na zkoušku pokračuje:
Nihil proficiat inimicus in nobisTen hlas ihned odpovídá:
Et filous iniquitatis non apponat nocere nobis.220
Pasáže makarónštiny jsou nedílnou součástí Schulzova renesančního torza.
V následující ukázce je ale citelný rozdíl oproti Durychovi, protože Schulz má
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tendenci prostřednictvím svých postav alespoň část citátu vysvětlovat:
Ale ne tak každé. Vae, qui dictis bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem
tenebras, ponentes amarum in dulce in amarum, ano, běda vám! kteří sladké
označujete hořkým a hořké sladkým---221
Některé cizojazyčné vložky jsou ovlivněny také vlivem německy mluvících zemí:
“Ale bojím se, že zapomínám fechtovat.”
“Tak provozujte zítra ringelspiel!”222
Durych důsledně používá velké počáteční písmeno v substantivu Bůh. Činí tak i
v adjektivních vazbách (Boží přízeň, Boží vůle, lid Boží, Boží tělo), v synonymních
substantivech (Spasitel, Pán) a u pronomen odkazujících na (jediného) Boha (On,
Něho, Jeho). Schulz ani Křelina tuto normu zpravidla nedodržují, případně jejich
pozornost v tomto ohledu kolísá.
U rozebíraných neobarokních spisovatelů nalezneme určité odchylky od
pravopisného úzu. Jejich klasifikace je ale obtížná. U Durycha se například stále
opakuje zápis substantiva švagr v podobě švakr, pejorativum parchant je
zaznamenáváno výhradně v podobě panchart, ale význam je zjevně stejný.
Komplikované je zejména psaní velkých písmen (léta Páně, Jeho Láska, Vaše
Ctihodnosti, Jeho Katolické Veličenstvo, Vaše Segnorie, Narození Páně). Nejnovější
vydání Služebníků neužitečných nakladatelstvím Argo pak upozorňuje zejména na
nekodifikované kvantity a jejich poměrně časté kolísání a zaměňování, která
nalézáme v Durychových textech (kajicnik, vyjimečně). U Schulze nacházíme zas
archaizující zemru-li, otevrou, viselci. Důležitější pro charakteristiku nebarokního
jazykového úzu je však stylová interference.
K té dochází na několika kvalitativních rovinách. Styly se mísí ve výpovědích, kde
autor parafrázuje části pramenů a kombinuje je s vlastní uměleckou invencí, jejíž
příznak je citelný. Při rozboru Křelinova románu bylo na tuto skutečnost upozorněno.
V Amarú byla hranice původního pramene a uměleckého díla signalizována zejména
výrazovou expresivitou. V Bloudění je poznávacím znakem autora ironie, jak je
patrné z ukázky (podtržená část je originální Durychův text, zbytek citace je parafrází
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Beckovského Poselkyně starých příběhův českých), která je součástí Komárkova
rozboru223:
…i bylo ustanoveno, aby vinaři, jichž okolo Prahy do sedmi set se nacházelo, skrze
purkmistra do Prahy odesláni a k tomu dílu dovedeni byli. Vinaři, o tom díle slyšíce,
rozešli se a k tomu dílu postaviti se nechtěli; byla při něm zajisté větší naděje na
oběšení a rozstřílení, než na žádoucí lup a plen jako před příchodem Sasů.
Dalším způsobem koncipování stylových proměn je ostrý kontrast vznikající
přechodem vysokého a nízkého stylu na malém prostoru:
A kardinál Guliano metá přes lůžko, kde v agónii kývá hlavou papež na kardinála
Roderiga nadávky, že je cikánem a synem španělské kurvy. Pod jejich rozmáchlýma
rukama, těžce chroptě, umírá papež Inocenc Osmý.224
Silně archaický přechodníkový slovesný tvar těžce chroptě stojí v opozici proti
expresivnímu verbu metá, pejorativně užitému substantivu cikánem a vulgarismu
kurvy. Jisté je, že i v tomto případě je význam užití jazykových prostředků prvořadě
zacílen na zesílení rozporu ideálu církve a její skutečné zkažené podoby, výběr
výrazu je pak touto premisou podmíněn.
Kontrastnost světla a tmy, skutečnosti a snu, krásy a hnusu, statečnosti a zbabělosti
byla již výše častokrát zmíněna. Tyto pasáže spojujme se snahou neobarokních autorů
dosáhnout monumentální barokní obraznosti a barevnosti. Zřetelné jsou snahy o
vytvoření atmosféry šerosvitu. Opozice světla a tmy se objevuje na mnoha místech
jejich textů. Ukázka za Schulzova fragmentu odkazuje k exteriéru, Durych takto
zpravidla s oblibou postupuje u popisu chrámů:
Tma byla stále hustší. Bylo možno se jí dotýkat, vzít ji do prstů jako bláto, pomazat si jí
ruce a tvář, a chvílemi opět její stěna se proměnila v tekoucí černý vodopád, zaplavila
tři jezdce, polykali ji, pili ji, dusila (…)
A náhle pod úderem vichřice mračna se roztrhla, objevily se hvězdy a měsíc. Muži
strnuli, jako by je byl někdo rázem obnažil. Měsíční světlo neprostupovalo nejprve
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okrajem mračen a nedrobilo tmu pozvolnými nárazy, ale podobno svítícímu bílému
meči, rozťalo černou klenbu nebes a sletělo na zem. Všechna krajina byla zalita jeho
světlem a nabyla dřívější podoby. Tváře mužů byly nahé. Světlo z nich strhlo masku
tmy. Byly to nyní tváře živých lidí. Zinkově bílý měsíc se sunul zvolna dál po nebi a
běloba jeho světla polévala jejich skupinu s pozadím lesů a kopců.225
Před nimi, nad nimi, kolem nich ze všech stran se zjevila strmá staletá nádhera.
Nádhera hrdinských dob a staré víry. Celá historie města i císařství, moře i ciziny,
obchodu a bohatství se tu skvěla z oltářů, náhrobků, klenby, oken, sloupů, z obrazů a
mramorových desek, z řezby na bocích lavic i z dlažby. Bylo tu ještě mnoho barev
kvetoucích a nevyhaslých jako pod skleněnou bání. Hlavní oltář se rozvíral jako kniha,
plná iluminací; a všechny figury dřevěné, malované a zlacené měly bolestnou podobu
obyvatel této země; byly hranaté, houževnaté, s tvářemi hořkými, zmučenými,
vzpínající se pod svými břemeny podivnou silou mučednické odvahy a věrnosti. Ale ke
všem barvám, bleskům a jasům biblickým a náboženským byl přimísen mrtvolný pokost
a zdálo se, že celý chrám se potí studenou umrlčinou. Oltáře s prázdnými svatostánky
děsily jako panny s vyloupanýma očima. Chtělo se vztáhnout ruce, ale nebylo k čemu,
ba ani k smrti ne. 226
Úryvků, ve kterých je dosaženo monumentálnosti chrámu, mnohdy ale v onom
barokním rozporu, je v Bloudění mnoho (…zdálo se, že celý chrám je naplněn
monstrancí, která roste jako zlatý strom, na jehož haluzích se lidské slzy proměňují v
drahokamy sladkého a bodavého třpytu). Ale zde je opět onen kontrast – třpyt je
sladký, ale bodavý zároveň. Proto můžeme jinde nalézt podobná spojení (krutě čistý a
jasný, ďábelsky odvážná smělost a nevinná lehkost, hlas vznešený a těžký, strašlivá
zbožnost vznešených vrahů, zlověstná skvělost, nejnebezpečnější půvaby cesty do
Pekel, neznámý brloh neřesti či výšiny samého ráje). Kontrast je typickým výrazovým
prostředkem autorů neobarokní historické prózy, zjevně byl iniciován Durychovou
historickou beletristikou a významy, které protiklady vytvářejí, jsou natolik zásadní, že
jeden kontrastní výrok se stal i mottem této práce.
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7. Závěr

Ale i tak znamenají obě jeho valdštejnské trilogie vrchol a jistě i zakončení jedné
vývojové řady českého historického románu. Jeho další život je po Bloudění
podmíněn a uzákoněn jediným požadavkem: aby jeho oprávněnost spočívala jen a jen
v tom, že bude žít ne už jen jako útvar národně buditelský, nýbrž povýtce jako dílo
básnické.227
Nejvýraznější přínos historické tvorby Jaroslava Durycha představuje zřetelný
odklon od buditelského-ideového typu historického románu. V žádné části této práce
jsme nechtěli navodit dojem, že buditelský román je nějakým pouťovým zbožím.
Snad bylo zřejmé, že autor těchto stran jej považuje za důležitou a nedílnou součást
politicko-kulturní emancipace české společnosti. Vzestup českého třetího stavu
vyvrcholí roku 1848, kdy české měšťanstvo otevřeně vystoupí s vlastním politickým
programem, který je těsně následován emancipací průmyslových a finančních
struktur. Kultura však potřebovala delší čas, potřebovala vytvořit národ, stvořit jeho
historickou identitu a naučit se v jejím zájmu argumentovat, k tomu posloužil právě i
román historický.
Jaroslav Durych oproti tomu vytvořil umělecky plnohodnotné a suverénní
literární dílo. Svým pojetím dějin navázal na jediný román Zikmunda Wintra. Svůj
fikční svět zobrazil barokně. Vytvořil koncept světa jako labyrintu, v němž historicky
nevýznamné postavy hledají smysl vlastní existence, a na pozadí tohoto konfliktu
reflektují problémy samotné doby, proti níž stojí v opozici. Durychovy pointy bývají
zpravidla transcendentní, čerpají z katolické metafyziky, což je fakt, který se podílel
na tradičním přijímání jeho historických próz. Durych dosáhl až jakési spiritualizace
historie, ve které je zcela zřetelná symboličnost veškerého lidského konání (Med).
Jedním z výsledků této studie je ale fakt, že podstata tohoto konfliktu zůstává
společensky závažná bez ohledu na její náboženské motivace a cesta Durychem
naznačená se ukáže pro vývoj českého historického narativu jako velice inspirativní.
Prostorem pro projekci těchto myšlenek se autorovi v konkrétních dílech stala
rovina “malých dějin” zabydlená ubohými, prostými lidmi, kteří byli nesmyslnou
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krutostí dějin nuceni živořit v nepřehledné době a apokalyptické válce. Durych ale
střídá malé dějiny s dějinami velkými, hledá okamžiky, kdy se obě roviny historie
protnou. Tímto momentem je zjevně fascinován a v těchto okamžicích jeho příběhy
gradují. Zejména z tohoto důvodu využívá často kontrastu. Významy definující dobu
pak vznikají jako výsledek konfrontace mnoha složek literárního díla, k čemuž F.
Kautman podotýká:
Myslím, že právě kontrastnost, paradoxálnost, smělé mísení stylů a výpovědí,
vznešeného a nízkého, tragiky a komiky, božského a ďábelského, materiálně tělesného
a duchovně transcendentálního je typickým příznakem Durychovy modernosti.228
Durych vytvořil rovněž vlastní, zcela originální poetiku. V žánru v dosud nevídané
míře se objevuje lyrický výraz, básnický přívlastek, v rozsáhlých pasážích se využívá
technik básně v próze. Jazyk je poznamenán barokní patinou a snahou o gradaci
kontrastu, která hyperbolizováním obou protipólů produkuje velké množství
jazykových specifik důsledně rozbíjejících konvenční žánrový jazykový materiál.
Durych kombinuje různé žánry a ve svém nejrozsáhlejším románu pak důsledně
sleduje tradiční literární topoi legendy.
Vliv Durychovy historické beletrie na změnu podoby žánru jsme se pokusili
doložit konstruováním celku, který byl označen jako neobarokní historický román.
Potvrzením této premisy je vytvoření pseudobarokního fikčního světa v tvorbě
Františka Křeliny a Karla Schulze, ke kterému oba docházejí použitím identických
prvků literární struktury, jaké jsme odhalili v textech Durychových. Tato fikce je i
v případě odlišné látky (renesanční Kámen a bolest) ve svojí výsledné podobě
paradoxně nositelem „barokních“ charakteristik.
Neobarokní autoři nechápou negativně pouze svoji skutečnou historickou situaci,
ale i dobu, kterou zobrazí ve svých textech. Protagonisté těchto dějů jsou pak nositeli
nekonformního přístupu ke společnosti, protestu či vypjaté askeze a morálně
převyšují své současníky. Žijí v době, kdy se bortí starý hodnotový systém a nový
ještě není vytvořen. Oni jsou těmi, kteří hledají nový řád světa a smysl svého života.
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Z tohoto důvodu se stává populární rozhraní renesance a baroka reprezentované
nejničivější válkou v evropských dějinách či obliba martyria dokládajícího
oprávněnost jimi hlásaného nového řádu. Realita čtyřicátých let dvacátého století a
pseudobarokní představy o ztvárňované době pak samovolně vybízejí k tvorbě
četných alegorických situací.
Neobarokní historičtí autoři byli citelně zasaženi střetem s katolicismem vzešlým
ze staroříšského kulturního centra. To se projevilo i v jejich beletrii prvořadě často
užívaným motivem chudoby jedince i církve chápaným jako ctnost, apokalyptickými
vizemi, oblibou nejen katolické mystiky, nedůvěrou v dějiny samotné a ztrátou iluzí z
budoucnosti společenského vývoje. Umělecky se jejich myšlenkové pojetí střetává
s expresionismem a předznamenává existencialismus.
Člověk pochybující, marně hledající a nenalézající postupem času přichází o
důvěru v nábožensky motivované východisko, jeho víra se stává vnitřním soubojem,
ve kterém je třeba nejprve zvítězit. Protest většiny aktérů se mění ve skepsi. Tato
skutečnost je ztvárněna za pomoci trendů vyskytujících se dosud zejména
v psychologizující literatuře. Autoři v rozsáhlých pasážích využívají takových
narativních technik, které jim umožňují zdůraznit pochyby v psychice postav.
Proměna syntaxe je pak formální realizací nejen stálého barokizování, ale rovněž
ohlasem těchto vypravěčských postupů.
Specifická pozice neobarokních spisovatelů pak vede i k oblibě dosud v žánru
nereflektovaných látek. Výběr prostředí inklinuje k odklonu od Čech k oblastem
mnohdy velice vzdáleným a exotickým. Zcela novým tématem historického románu
je pak mučednictví.
Změna v uchopení literární postavy v historickém fikčním světě je zásadní pro
další existenci českého historického románu. Stálá interakce mezi neobarokní linií a
linií vančurovskou vrcholí rokem 1969, kdy vychází Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo a
zároveň první úplné vydání Durychových Služebníků neužitečných. Komparace obou
děl jasně dokládá, jaké prvky Durychovy tvorby třicátých let byly pro vývoj žánru
inspirativní. Zatímco Jaroslav Durych na svůj umělecký vrchol v jezuitském románu
nenavázal, aktuální společenská závažnost Šotolova románu svědčí o naprostém
opaku.
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Neobarokní historický román představuje významný úsek na cestě k moderní
historické beletrii a je umělecky specifickým projevem určité – do jisté míry
charakterem své tvorby uzavřené - skupiny autorů. Předcházející text je pak pouze
nedokonalým pokusem o doložení tohoto fenoménu ve spojitosti s měnící se podobou
české historické narace.

138

8. Seznam použité literatury a pramenů

Arteta, A. U. a kol. Dějiny Španělska. Praha: NLN 1995.
Balbín, B.Obrana jazyka slovanského, zvláště českého. Praha: Družstvo Přátel Studia v
Praze 1923.
Bauer, H.-Prater. A. Baroko. Praha: TASCHEN-Slovart 2007.
Bednářová, J. Josef Florian a jeho francouzští autoři. Praha: CDK 2006.
Dokoupil, B. Český historický román 1945-1965. Praha: Československý spisovatel
1987.
Dokoupil, B., Zelinský, M. a kol. Slovník českého románu 1945-1991. Praha: Sfinga
1992.
Doležel, L. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Československý spisovatel
1993.
Doležel, L. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum 2003.
Durych, J. Tři cesty Evropou. Praha: Kra 1994.
Durych, J. Jičín. Lidové noviny 11. 3. 1928
Durych, J. Valdická alej. Lidové noviny 6. 3. 1928.
Durych, J. Chrám kartouzský. Lidové noviny 29. 2. 1928
Durych, J. Rekviem. Praha: Československý spisovatel 1966.
Durych, J. Děti. Svitavy: Trinitas (Vigilie č.86.) 1998.
Durych, J. Služebníci neužiteční. I. díl Země. Praha: Melantrich 1940.
Durych, J. Bloudění. Brno: Atlantis 1993.
Durych, J. Služebníci neužiteční. Praha: Argo 1996.
Durych, J. Masopust. Liberec: Severočeské nakladatelství 1969.
Durych, J. Polemiky a skandály. Olomouc: Periplum 2001.

139

Durych, J. Římská cesta. Praha: Melantrich 1934.
Feuchtwanger, L. Desdemonin dům. Praha: Odeon 1968.
Fraenkl, P. J. D. a český román historický. Rozpravy Aventina 5, 1929/1930.
Grimmelshausen H. J. Vojna. Trilogie z třicetileté války. Praha: Melantrich 1953.
Haman, A. Literatura v průsečíku pohledů. Teorie, historie, kritika. Praha: ARSCI
2003.
Holý, J. a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN 1998.
Holý, J. Možnosti interpretace. Olomouc: Periplum 2002.
Jirásek, A. Temno. Praha: Melantrich 1950.
Kalista, Z. (edd.) Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů XVII.XVIII. Věku ze zámořských krajů. Praha: Evropský literární klub 1941.
Kalista, Z. Tvář baroka. Praha: Garamond 2005.
Kárník, Z. České země v éře první republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a
zlatá éra republiky (1918-1929). Praha: Libri 2000.
Králík, O. Platnosti slova. Olomouc: Peripulum 2001.
Křelina, F. Dcera královská blahoslavená Anežka Česká. Praha: Vyšehrad 1946.
Křelina, F. Klíče království. Praha: Novina 1939.
Křelina, F. Amarú, syn hadí. Praha: NLN 2003.
Körner, V. Písečná kosa . Praha: Československý spisovatel 1970.
Körner, V. Údolí včel. Praha: Československý spisovatel 1978.
Kudrnáč, J. Předmluva. In: Jarmark života. Praha: Road Praha1993.
Lábus, D. Počátky křesťanství v moderním Japonsku. Dějiny a současnost 3/2003,
ročník XXV.
Lederbuchová, L. Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů
literární teorie. Praha: Nakladatelství H&H 2002.
Lišková, V. Román dobrodružný a Křelinův Amarú. Slovo a slovesnost 1943.

140

Med, J. Spisovatelé ve stínu. Studie o české literatuře. Praha: Zvon 1995.
Mocná, D., Peterka, J. Encyklopedie literárních žánrů. Praha-Litomyšl: Paseka 2004.
Mukařovský, J. a kol. Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do
roku 1945. Praha: Victoria Publishing 1995.
Novák, A. Bloudění. Lidové noviny 12. 1. 1930.
Novák, A. Budějovická louka, Valdice. Lidové noviny 23. 2. 1929.
Novák, A. Rekviem. Lidové noviny 11. 5. 1930.
Neff, V. Srpnovští páni. Praha: Československý spisovatel 1953.
Papoušek, V. Durychův „krvavý román“ víry (o Služebnících neužitečných). Praha:
Tvar 1997.
Patočka, J. Durych v kontextu českého myšlení. In: Česká vzdělanost v Evropě. Praha
1939.
Pekař, J. Postavy a problémy českých dějin. Výbor z díla. Praha: Vyšehrad 1990.
Pohorský, M. Zlomky analýzy. Praha: Československý spisovatel 1990.
Putna, M. C. Jaroslav Durych, svazky úvah a studií. Praha: Torst 2003.
Putna, M. C. Česká katolická literatura 1848-1918. Praha: Torst 1998.
Schulz, K. Kámen a bolest. Praha: Československý spisovatel 1966.
Schulz, K. Blázen před zrcadlem a jiné prózy. Praha: Odeon 1966.
Schulz, K. Peníz z noclehárny. Praha: Vyšehrad 1974.
Schulz, K. Prsten královnin. Praha: Vyšehrad 1944.
Slavík, B. Mezi nebem a zemí. Lidové noviny 29. 11. 1942.
Strohsová, E. Doslov. In: Jarmark života. Praha: Road Praha1993.
Strohsová, E. Doslov. In: Durych, J. Rekviem. Praha: Československý spisovatel
1966.

141

Suchomel, M. Literatura z času krize. Šest pohledů na českou prózu 1958-1967.
Brno: Atlantis 1992.
Šalda, F. X. In Margine Durychova Bloudění. Šaldův zápisník. II. ročník, č. 6, leden
1930.
Šotola, J. Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha: Mladá fronta 1969.
Šotola, J. Kuře na rožni. Praha: Eminent 2001.
Šulc, J.(edd)-Kudrnáč, J.(edd)-Komárek, K(edd). Jaroslav Durych. Život, ohlasy,
soupis díla a literatury o něm. Brno: Atlantis 2000.
Trávníček, M. Doslov. In: Durych, J. Rekviem. Olomouc: Votobia 1995.
Váchal, J. Krvavý román. Studie kulturně a literárně historická. Praha-Litomyšl:
Paseka 1990.
Vančura, V. Marketa Lazarová. Praha: Československý spisovatel 1953.
Vlnas, V. Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. PrahaLitomyšl: Paseka 2001.
Všetička, F. Kroky Kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20.
století. Olomouc: Votobia 2003.
Winter, Z. Mistr Kampanus. Praha: Kma 2002.
„Ale mne tato doba bolí…“ Karel Schulz básník, prozaik novinář. Literární archiv.
Sborník č. 31. Praha: Památník národního písemnictví 1999.
Bloudění časem a prostorem Jaroslav Durych známý i neznámý. Sborník příspěvků z
II. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 1996. Hradec Králové:
Gaudeamus 1997.
Česká historická próza (1945-1985). Sborník materiálů z vědecké konference 29.
Bezručovy Opavy (17.-18. září 1986). Opava: Slezské zemské muzeum Opava 1986.
Jaroslav Durych - Bloudění. Česká premiéra 26. a 27. března 1998 v Národním
divadle. Praha: Národní divadlo v Praze 1998.
Reflexe baroka v české literatuře XX. století. Materiály z mezinárodní konference
pořádané v klášteře Zlatá Koruna ve dnech 10. a 11. září 2002. České Budějovice:
Jihočeská univerzita 2003.

142

143

