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Práce mgr. Jana Tětkaje sympatická jak svým zaměřením, tak zvolenou metodou výkladu a 
jednotlivými analýzami. Autor má pravdu v tom, že Durychovo dílo bylo a mnohdy i je chápáno 
jako součást "katolické literatury", což nevypovídá nic o jeho umělecké hodnotě. Snaží se proto 
odideologizovat Durychovo dílo a vyložit jeho historické prózy v souvislosti s vývojem žánru. 
Používá přitom vhodně zvoleného pojmenování "neobarokní historická próza" (stejně šťastný je 
myslím pojem "román paměti" na s. 12), k níž pak kromě Durycha zařazuje Františka Křelinu a 
Karla Schulze. 

Největší pozornost věnuje práce Durychovým historickým prózám, zvláště Bloudění. (Zde by 
jenom bylo vhodné upozornit, stejně jako to autor činí u Služebníků neužitečných a Křelinovy 
Anežky, na různé verze textu. Durych postupně Bloudění upravoval, dosud bohužel nevyšlo 
kritické vydání, i když je už na dohled.) Zde autor prokázal smysl pro pochopení celku i pro 
jemnou analýzu. Uvádí i málo známá fakta, jako je inspirace dobovými rytinami durychovský 
esej Gertrudy von Le Fort. (Německý překlad Friedland neobsahuje myslím celý román ajestli 
se nemýlím, tak ho pod pseudonymem přeložil Pavel Eisner.) Zajímavě interpretuje funkce 
postav, např. "zmizení" Kajetána. Adekvátní je také přístup k dalším Durychovým dílům, včetně 
hodnotící distance k umělecké kvalitě Masopustu a Služebníků neužitečných (prvky legendy, 
signalizace významu, symboly jezuitského katolicismu). Totéž lze říct o výkladu děl Karla 
Schulze a Františka Křeliny - inspirativní je pojetí alegoričnosti u Křeliny, vymezení rozdílu 
mezi durychovskou "nejasností" a křelinovským "vysvětlováním", pojmenování dvou leitmotivů 
Kamene a bolesti jako hledání krásy a existenciální krizi jedince, jeho odloučení od lidí na 
pozadí konfliktní a nebezpečné doby. Zajímavým postřehem je rys biografičnosti všech 
sledovaných děl z doby okupace, který se však liší od románových životopisů KoŽíkových. 
Takto bychom mohli ještě pokračovat. 

Pokud mám vyslovit připomínky či diskusní poznámky, tak se týkají spíše jednotlivostí. Na s. 10 
bych nepoužil formulace "zahraniční podobě historického románu", ale třeba světovému 
historickému románu. Jsem potěšený, že autor pozitivně oceňuje moji úvahu o Bloudění (10-11), 
ale musím konstatovat, že poprvé knižně vyšla už v roce 1999 ve sborníku České baroko. Lukács 
se nepíše Lukácz, Durychův článek se jmenuje Staroměstský ryňk (ne rynk), Silvestr Maria 
Braito se nepíše Braite, Buddha se nepíše Budha. Na s. 14 se píše o "odlišných životních i 
uměleckých pocitech" - nejde jen o pocity, ale o postoje, stanoviska, názory. Místo 
"pátečnických sjezdů" (20) byl uvedl prostě "schůzky pátečníků". Vedle obdivu k chudobě (21) 
sbližovala Durycha s komunismem také nenávist k měšťanskému liberalismu. Srpnovští páni 
(22) sice vyšli 1953, ale napsáni byli bezprostředně po válce, ne tedy jako reakce na plochou 
historickou prózu počátku 50. let. Typem "člověka na přechodu" (23) je už vlastně Winterův 
Kampanus. Nevím, jestli Dykův Posel (25) je obranou baroka nebo spíš radostného katolicismu a 
dobrodružné odvahy? Myslím, že "čistě pozitivistická" (26) není koncepce Palackého ani 
Masarykova. Zdá se, že postava Josefa Váchala (26) byla spíše opomíjena dříve (tak do 80. let 
20. století) než nyní. Není jasné, co je myšleno třiceti motivy Durychova Bloudění (31). První 
kapitola Bloudění nezačíná staroměstskou exekucí (36). Durychův kurýr jako "charakterní" 
postava - možná vznešená? Odkazují apokalyptické vize (114) k baroku nebo je to něco 
obecnějšího, co lze nalézt např. v české reformaci? Trochu mě zarazila závěrečná kapitolka 
věnovaná jazyku, působí jako apendix. 



Rigorózní práce mgr. Tětkaje nadprůměrná, rád ji doporučuj u k obhajobě. 
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Je třeba zdůraznit, že jde o práci mimořádnou nejen kvantitou, ale i kvalitou. Velmi 
rádji doporučuji k obhajobě. 
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