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Jaroslav Durych – publicysta niepokorny
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Czeski pisarz, poeta, dramaturg, eseista, dziennikarz, Jaroslav Du-
rych (1886–1962) jest kojarzony przez polskiego czytelnika z proz¹
historyczn¹. Zas³ugê w tym maj¹ dwa przek³ady jego powieœci, jakie
dokonano w Polsce. W 1958 roku ukaza³o siê Requiem w t³umaczeniu
Andrzeja Piotrowskiego, a rok póŸniej Zb³¹kani, trylogia prze³o¿ona
przez Mariê Erhardtow¹ (obie tzw. trylogie wallensteinowskie wyda³
Instytut Wydawniczy PAX w Warszawie). Nie inna by³a jego sytuacja
w Czechach. I choæ po latach nieobecnoœci twórczoœæ czeskiego pisa-
rza powraca na rynek czytelniczy naszych po³udniowyh s¹siadów, to
nadal najmniej znan¹ i najmniej zbadan¹ dziedzin¹ pozostaje jego roz-
leg³a publicystyka. Tê lukê zmniejszy³y z pewnoœci¹ wydane niedaw-
no wybory publicystyki , w których zosta³y zgromadzone nierzadko
bardzo trudno dostêpne teksty, czy konferencja poœwiêcona pisarstwu
Durycha, która odby³a siê w Hradcu Králové w 110. rocznicê jego
urodzin. Tam w³aœnie Vladimír Novotný (1997, s. 51) postawi³ tezê,
¿e publicystyka Durycha w pracach o charakterze s³ownikowym by-
wa przemilczana lub bagatelizowana, pomimo ¿e wiêkszoœæ interpre-

tacji jego utworów w³aœnie o ni¹ siê opiera oraz pomimo ¿e stanowi
ona punkt wyjœcia dla objaœnienia licznych imperatywów zawartych
w dzie³ach eseisty. Powodem takiego stanu rzeczy (niezrozumienia,
a potem przemilczania) by³o to, co s³usznie zauwa¿y³ cytowany ju¿
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Taka postawa nie przysparza³a autorowi wielu sympatyków. Jed-
nak po wielu latach swej bardzo zaanga¿owanej dzia³alnoœci publicy-
sta przyzna³ siê do b³êdu w postrzeganiu œwiata, co odczytano jako
wyraz dojrza³oœci i wielkoœci artysty:
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W niniejszym artykule chcia³abym przedstawiæ w³asne spojrzenie
o charakterze informacyjno-porz¹dkuj¹cym na dzia³alnoœæ dzienni-
karsk¹ autora Sedmikrásky oraz scharakteryzowaæ rolê katolicyzmu,
kluczowego pojêcia twórczoœci publicystycznej Durycha.

Z dzisiejszej perspektywy zadziwia rozleg³oœæ i ró¿norodnoœæ
dzia³alnoœci dziennikarskiej czeskiego pisarza – od rozwa¿añ filozo-
ficzno-teologicznych, przez ataki na znane postaci sceny politycznej
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do studiów krytycznych czy teoretycznoliterackich; od utyskiwañ nad
ówczesnym stanem (a dok³adniej upadkiem) moralnoœci, przez wy-
znaczenie zadañ, jakie stoj¹ przed inteligencj¹, do niewybrednych in-
wektyw pod adresem polityków. Swoimi tekstami zas³u¿y³ on na mia-
no „dysydenta I Republiki” (Hrubý 1991, s. 5), zw³aszcza w kontek-
œcie sporów, które wiód³ z niemal¿e symbolem narodowym – Theodo-
rem Garykiem Masarykiem.

Jaroslav Durych swoje prace publicystyczne drukowa³ w wielu
czasopismach, podpisuj¹c je najczêœciej w³asnym nazwiskiem, ale ta-
k¿e – rzadziej – pseudonimem Jaroslav ûabka (g³ównie w latach
1959–1961; by³o to nazwisko jego babki), b¹dŸ te¿ zaopatruj¹c je ini-
cja³em jd. Najbardziej znacz¹ce teksty ukazywa³y siê w periodykach:
„Lidové listy”, „Rozmach”, „Akord”, „Na hlubinu” i „Obnova”.

Wspó³praca z niektórymi czasopismami uk³ada³a siê ró¿nie, np.
z pismem Czechos³owackiej Partii Ludowej (Èeskoslovenská strana
lidová), z „Lidovymi novinami”, szybko siê skoñczy³a siê, kiedy 10
czerwca 1923 roku Durych opublikowa³ artyku³ Staromìstský ryòk,
który zosta³ zinterpretowany jako atak na pomnik Jana Husa d³uta La-
dislava Šalouna, postawiony na Rynku Starego Miasta w 500. roczni-
cê wydarzeñ w Konstancji. Natomiast redaktorem naczelnym „Roz-
machu” Durych by³ od jego za³o¿enia w 1923 roku a¿ do 1927, kiedy
czasopismo upad³o. Dwutygodnik o podtytule „Ètrnáctideník pro po-
litiku a národní kulturu”, wydawany przez Ladislava Kuncíøa w Pra-
dze, by³ pomyœlany jako organ opozycji wobec prze¿ywaj¹cego siê
austrokatolicyzmu, ró¿nych form klerykalizmu, elementów tzw. „zam-
kowej polityki œrodka” i powojennego relatywizmu (Hora 1992, s. 6;
tê programow¹ opozycyjnoœæ zaobserwowaæ mo¿na nawet na samej
ok³adce pisma, której elementem by³ znaczek przedstawiaj¹cy siekie-
rê, wbit¹ w pieñ drzewa). Po jego upadku (wraz z wydawc¹ wiêkszo-
œci swoich dzie³ Ladislavem Kuncíøem oraz Josefem Dostálem) zaj¹³
siê Durych redagowaniem kolejnego periodyku – „Akordu”, którego
funkcjê redaktora naczelnego pe³ni³ i gdzie publikowa³ do 1933 roku.
Wówczas z powodu kryzysu gospodarczego w Czechos³owacji czaso-
pismo przesta³o siê ukazywaæ (wznowione po rocznej przerwie w Br-

nie mia³o ju¿ inny charakter). W tych latach na plan dalszy zesz³a
w³asna twórczoœæ artystyczna, a g³ównym celem pracy Durycha sta³a
siê walka o przywrócenie katolicyzmowi nale¿nego miejsca w spo³e-
czeñstwie czeskim.

O „Akordzie” wiele ówczeœnie pisano, co œwiadczy o wysokiej
randze, jak¹ czasopismo zdoby³o w doœæ krótkim czasie swego ukazy-
wania siê. Dla przyk³adu przytoczê tylko jedn¹ opiniê, która dobrze
charakteryzuje rolê, jak¹ pe³ni³ w nim autor Masopustu:
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Z kolei w czasopiœmie o³omunieckich dominikanów „Na hlubinu”
(1926–1948), dla którego pierwowzorem by³ belgijski miesiêcznik
„La vie spirituelle” i którego redaktorem naczelnym by³ o. Silvestr
Braito, adresowanym do miêdzywojennej katolickiej inteligencji
i skoncentrowanym na propagowaniu dokonañ nowotomizmu, Du-
rych koncentrowa³ siê na kwestiach teologicznych i na obronie praw
niejednokrotnie dyskryminowanych katolików. Tutaj opublikowa³
miêdzy innymi teksty: Znamení lásky (2.02.1933 r.) czy O jedné vlast-
nosti vyznání víry (9.11.1936 r.). Liniê tê kontynuowa³ nastêpnie
w odnowionym, prawicowym dwutygodniku Czechos³owackiej Partii
Ludowej, „Obnova”, ukazuj¹cym siê od marca 1937 r. (por. np. opu-
blikowane w tym piœmie artyku³y Pøed tváøí milionù, 30.10.1937 r.
czy Bílá hora, 6.11.1937 r.).

Pojêciem, które z pewnoœci¹ wymaga zdefiniowania w przypadku
publicystyki Durycha, jest katolicyzm oraz rola, jak¹ pisarz chcia³
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mu wyznaczyæ w ¿yciu wspó³czesnego sobie spo³eczeñstwa czeskie-
go. Id¹c œladami Jana Patoèki, który w pos³owiu do niemieckiego wy-
dania noweli Boûí duha z 1975 roku podj¹³ ten temat, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e katolicyzm od bitwy pod Bia³¹ Gór¹ stale traci³ na sile i wyra-
zistoœci w spo³eczeñstwie czeskim podzielonym na protestantów,
zmuszonych ostatecznie do konwersji b¹dŸ do emigracji, oraz katoli-
ków, pogr¹¿onych w dzia³aniach kontrreformacji i coraz œciœlej zwi¹-
zanych z tronem habsburskim (Patoèka 2000, s. 158). By³o to konsek-
wencj¹ formowania siê nowego spo³eczeñstwa czeskiego, pozbawio-
nego w³aœciwie dwóch znacz¹cych warstw spo³ecznych: szlachty i za-
mo¿nego mieszczañstwa.

Proces tworzenia jêzyka literackiego, literatury narodowej, gospo-
darki, oœwiaty i wreszcie polityki, by³ punktem wyjœcia procesu eman-
cypacji spo³ecznej. Ówczesny katolicyzm czeski, wzoruj¹cy siê na
katolicyzmie okresu baroku, nie wnosi³ nic nowego do procesu odno-
wy narodowej (w tym Patoèka dostrzega³ g³ówn¹ przyczynê ci¹g³ych
napiêæ miêdzy narodem a Koœcio³em katolickim), tote¿ formowanie
siê nowoczesnego narodu czeskiego przebiega³o pod znakiem œciera-
nia siê z nim, czego konsekwencj¹ by³o coraz bardziej „p³ytkie” ¿ycie
religijne. Doba odrodzenia narodowego w tym przypadku w Cze-
chach oznacza³a niemal¿e ca³kowity odwrót od metafizyki i teologii
oraz pog³êbiaj¹c¹ siê laicyzacjê spo³eczeñstwa.

Genezê pierwszej republiki Durych postrzega³ jako efekt odst¹-
pienia od prawdziwej drogi, któr¹ winien postêpowaæ czeski naród
(Patoèka 2000, s. 159). To, co dalej wyznacza³o rozwój nowego pañ-
stwa czechos³owackiego – nowoczesnoœæ, postêpuj¹ca laicyzacja,
zwrot ku wartoœciom materialnym, by³o jedynie konsekwencj¹ odej-
œcia od „prawdziwej” drogi. Proces upadku bowiem rozpocz¹³ siê da-
wno, jeszcze w XVIII wieku. Durych œledz¹c jego przebieg, analizo-
wa³ stosunek w³adzy œwieckiej i koœcielnej, na przyk³ad, w tekœcie
Kritika èeské církevní politiky („Rozmach” 1923, 16.11.), w którym
poda³ ca³y szereg domniemanych przyczyn niepopularnoœci katoli-
cyzmu w czasach jemu wspó³czesnych. Przyczyn niepopularnoœci
upatrywa³ przede wszystkim w dzia³aniach Habsburgów:
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Zastanawiaj¹c siê nad odpowiedzi¹, czym jest katolicyzm i jak¹
rolê odgrywa (czy raczej móg³by odgrywaæ) w spo³eczeñstwie cze-
skim, Durych rozpatrywa³ tê kwestiê w powi¹zaniu z dominuj¹cymi
ówczeœnie tendencjami: nacjonalizmem, którego znaczenie wzros³o
zw³aszcza pod koniec lat dwudziestych (czego odbiciem by³a na
przyk³ad ostra publicystyczna kampania, prowadzona g³ównie wiosn¹
1929 roku, wymierzona w politykê „Hradu”, a zw³aszcza w osobê Ed-
warda Beneša), oraz realizmem . W artykule, zamieszczonym w ludo-
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wym czasopiœmie „Lidové listy”, pt. Èeský nacionalismus („Lidové
listy” 1922, 12.12.) podj¹³ temat opisu istoty tego, czym jest katoli-
cyzm. Próbowa³ wspomniane pojêcia zestawiæ ze sob¹ i zdefiniowaæ,
choæ katolicyzm – jak s³usznie zauwa¿a Pecka – nale¿a³oby rozumieæ
tu jako katolickoœæ:
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Dla Durycha, który ca³¹ otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ rozpatrywa³
sub specie aeternitatis, wyt³umaczeniem tego faktu by³o dzia³anie
Opatrznoœci. Naród czeski nie zas³u¿y³ na tak wielki dar, dlatego utra-
ta niezale¿noœci by³a kar¹ za odstêpstwo od wiary. Zatem jedyn¹ mo¿-

liw¹ drog¹ ekspiacji by³aby b¹dŸ wielka ofiara, b¹dŸ mêczeñstwo.
Jednak¿e ¿aden z tych warunków nie zosta³ spe³niony:
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Przyczyn tego, ¿e czeski naród nie poszed³ drog¹ pokuty i wyrze-
czeñ, czeski pisarz upatrywa³ w bezkrytycznym zawierzeniu ideom
realizmu:
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Do antagonizmu miêdzy katolicyzmem a stoj¹cym na jego antypo-
dach realizmem Durych czêsto powraca³. Starcia miêdzy tym si³ami
traktowa³ jako wojnê, a zwolenników tego drugiego nazwa³ (w tytule
jednego ze swoich tekstów) bez pardonu Rušitelé chrámù („Roz-
mach” 1925, 1.09.):
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Jednoczeœnie by³ przekonany, ¿e integraln¹ czêœci¹ czeskiej histo-
rii jest przywi¹zanie do tradycji zwi¹zanej z religi¹ katolick¹, o czym
pisa³ w innym tekœcie w czasie, gdy coraz mocniej dochodzi³y do
g³osu wyst¹pienia antykatolickie:
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Ka¿da epoka poszukuje pewnych, sta³ych wyznaczników, które
bêd¹ wyznacza³y i wskazywa³y drogê kolejnym generacjom. Durych
w miejsce jednej myœli filozoficznej – realizmu, który jego zdaniem
ju¿ siê prze¿y³ i nie mia³ nic do zaoferowania, stawia³ nacjonalizm
mocno powi¹zany z religi¹ katolick¹. Akcentowa³ przy tym rolê tej
drugiej i próbowa³ stworzyæ mit kompensacyjny (Mity narodowe...
1992, s. 7), typowy dla momentów przewartoœciowañ w systemach
myœlowych. W przypadku autora Zb³¹kanych mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e do g³osu dosz³o myœlenie wrêcz mesjanistyczne:
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Przytoczony fragment dowodzi, ¿e Durychowi bliskie by³o baro-
kowe postrzeganie œwiata, ¿e zgodnie z filozofi¹ tej epoki traktowa³
¿ycie jako wieczne zmaganie siê z tym, co cz³owiekowi zagra¿a i od-
suwa go od Absolutu. Podobnie traktowa³ naród: zbiorowoœæ ludzka
po³¹czona wspólnym jêzykiem i tradycjami. Pisz¹c o tej zbiorowoœci,
niejednokrotnie oddawa³ siê myœli o wyj¹tkowoœci i wybraniu – czy
nawet swego rodzaju elitarnoœci – narodu czeskiego, doszukuj¹c siê
w zamys³ach Bo¿ych jakiegoœ szczególnie wyznaczonego mu zada-
nia, w zwi¹zku z niewykonaniem którego dosz³o do utraty suweren-
noœci. Teraz, choæ niezas³u¿enie, Czesi dostali jeszcze jedn¹ szansê,
ale pisarz, czuj¹cy odpowiedzialnoœæ za losy swojego narodu, prze-
strzega³ – niczym prorok – przed jej zmarnowaniem.

Katolicyzm, w którym Durych upatrywa³ lekarstwo na wszystkie
bol¹czki ówczesnej czeskiej rzeczywistoœci, by³ – jak ju¿ wspomnia-
no – mocno powi¹zany z pojêciem narodu i reinterpretowanego
w zmienionej sytuacji nacjonalizmu. Jednak¿e czeski pisarz uwa¿a³,
¿e d¹¿enia Koœcio³a katolickiego przerastaj¹ mo¿liwoœci organizacji
œwieckich (w tym przypadku partii ludowej, która mia³a aspiracje
monopolistyczne w tej kwestii):

U*)!30")/' =%  *=%)%+ * =*+ ;476/&1 =%,%& /L;!+? "'7+%/&' (!,&!;)6. .%+32 ;&*(!<

+*)!30"+8 "'7+/% &%&' /57C;) 30,!/8 ;)7*&L2 &?-7 +*)!30"0)* "%38(! &67!,*# $0+!30/

;)7*&*2 &?-7 &67!, =% *;407*"0 ]'7+/%# X &* )%&)! W+!3 ;)7*&* 30,!/6 * /C-%"  6,&6

;)7*&* ;)*J0) &% C % * &%-<,% D;# EF^H#

Jan Patoèka (1939, s. 30–32), analizuj¹c w 1939 roku przyczyny
klêski polityki prowadzonej przez inteligencjê w miêdzywojennej
Czechos³owacji, zauwa¿y³, ¿e jednym ze znacz¹cych niezamkniêtych
i nieukoñczonych procesów by³a p r ó b a o d r o d z e n i a k a t o l i -
c y z m u w Czechach. Eseista opisywa³ ró¿norodnoœæ tego pr¹du,
wieloœæ jego odcieni, form, faz i „frontów katolickiego renesansu”,
którego najwybitniejszym przedstawicielem – wed³ug niego – by³ Ja-
roslav Durych, uznaj¹cy niechêtny stosunek wobec religii katolickiej
za praprzyczynê wszelkich czeskich niepowodzeñ i klêsk. Stanowi to

129 130

 

Q<7L"( )< &*_0`5*a ,! 4*b;)_!_L"( !-"(!,c_ 7!"5&0"!_L"( +< "5"0 \*&*

V<;*2 +)c7% 4!40%7*a d*-0&%) X&)!&'&* A/%(302 "! ,!47!_*,50a! ,! _L=*5,< 5 K7*d0

&<&"=<;5* *4!;)!3;+0%d! X# N*7 *dd0%d!#



klucz do swoistej Durychowej filozofii dziejów, co Patoèka podsumo-
wa³, konstatuj¹c:
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Durych ³¹czy³ pojêcie katolickoœci z walk¹ nacjonalistyczn¹, za co
nieraz by³ ostro krytykowany. Wyznaczaj¹c swemu narodowi niemal-
¿e misjê, wzywa³ (np. w artykule Katolicita jako energie vladaøská,
„Našinec” 1926, 4.04.) do wziêcia odpowiedzialnoœci za w³asn¹ przy-
sz³oœæ, której powodzenie warunkowa³ dominacj¹ wyznania rzym-
sko-katolickiego:
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Œni¹c o czeskim narodzie katolickim, ewangelizuj¹cym na nowo
Europê, chcia³ zanegowaæ powszechny stereotyp, wówczas bardzo
popularny. By³ to stereotyp wyra¿any równaniem: Èech = husita,
Èech = neznaboh . Publicyœcie nie³atwo by³o pogodziæ siê z rzeczy-
wistoœci¹, zgo³a odmienn¹ od wymarzonej (o czym pisa³ w tekœcie
Praûská nunciatura, „Rozmach” 1924, 15.11.), a wyra¿an¹ stwierdze-
niem, ¿e naród czeski – zgodnie z opini¹ sprzed pierwszej wojny œwia-
towej (a nawet i jemu wspó³czesn¹) – jest pogr¹¿ony w herezji.

Do tematu k a t o l i c k i e j o d n o w y n a r o d u powraca³ Du-
rych niejednokrotnie, odczuwaj¹c bardzo mocno wyobcowanie i alie-
nacjê katolickiej czêœci czeskiego spo³eczeñstwa. W 1930 roku pisa³
o dyskryminacji katolików, którym próbowano narzuciæ nawet liniê

myœlenia historycznego i obc¹ im tradycjê. W artykule Spravedlnost
(„Akord” 1930, 1.05.), wystêpuj¹c jako rzecznik katolickiej czêœci na-
rodu, skar¿y³ siê na próby manipulownia tradycj¹ i histori¹. Najwyra-
Ÿniej i najdobitniej wyrazi³ tu swój pogl¹d w spornej kwestii czeskich
dziejów:
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Prób¹ podsumowania pogl¹dów w tej kwestii by³a niewielka ksi¹-
¿eczka zatytu³owana Nadìje katolictví v zemích èeských! wydana
przez Ladislava Kuncíøa w 1930 roku. Po dwunastu latach od powsta-
nia niepodleg³ego pañstwa czechos³owackiego, po fali antykatolic-
kich wyst¹pieñ Durych spróbowa³ – niemal¿e jak prorok (zw³aszcza
w kontekœcie wydarzeñ monachijskich) – zmierzyæ siê z czesk¹
wspó³czesnoœci¹ i wyznaczyæ rolê, jak¹ znów móg³by w niej odegraæ
katolicyzm. Odwo³uj¹c siê do wa¿nych w tym czasie wydarzeñ (zbu-
rzenie Kolumny Maryjnej na Rynku Starego Miasta, za³o¿enie Ko-
œcio³a Czechos³owackiego itp.), chcia³ zrewidowaæ swoje pogl¹dy
i jednoznacznie powiedzieæ, ¿e jego propozycj¹ w sporze o sens cze-
skich dziejów jest spojrzenie na ni¹ przez pryzmat religii katolickiej
i przynale¿noœci do Koœcio³a katolickiego (niekoniecznie pos³uszeñ-
stwo wobec jego hierarchii), który poniós³ ju¿ wystarczaj¹co du¿e
ofiary:
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Przyczyn takiego stanu rzeczy szuka³ w odleg³ej przesz³oœci i skom-
plikowanej strukturze narodowoœciowej, w „prastarym antagonizmie
czesko-niemieckim” dotycz¹cym kwestii religijnych. Katolicy, któ-
rych dzia³alnoœæ by³a postrzegana jako niezgodna z d¹¿eniami naro-
dowymi (w skrajnych przypadkach lojalnoœæ wobec Rzymu by³a tra-
ktowana niemal¿e jako zdrada stanu, a ataki przeciw katolicyzmowi
by³y prowadzone pod has³ami narodowymi), po dziesiêciu latach eg-
zystencji Czechos³owacji, ocknêli siê w swoistym getcie, co by³o spo-
wodowane wczeœniejszym „sojuszem tronu i o³tarza”:

I(3/J 3),) .0+ #0.-91#,$ $2 )"13/,&' 41$2"&'*(7 /)(", .0+2 13-9$1- !"1)(/)1"K

/1- /2)1+*&)#%> L>>>M N"O2$*32&( $,"19$%'1 19.18( .0+2 $(/2)1+*&/,> P /1$3("#2)*#$%

$,"19$% 9(41/"2&*( '+,32+2 2 !19!1"1#2+2 '(3+1 1 =$,"19$($% &%"/#(7 )1 8(3) 1 19!29-

19 Q%42> L>>>M R'",40 831- 3*&( -A():($07 2+( $( = 1'+(9- / $,.1 ($3/;4- /-+)-7 $J." 

= 1'+(9- $2 -4S+(&/1- 2 '*3)1"*&/1- !24,)$13)> L>>>M T2 9J $ ( / 2 ) 1 + * & / J * $ ) ( K

+ ( / ) - , + !1#2 -8( / 2 ) 1 + % / 0 =2  *#+0 $(#=9S+2$; 2 =213)2+; $(.1 =2 !19*#%$0

2 '03)("*/07 3( /)("J4* $(+=( 2 $():(.2 #, $S 8(9$2)7 8(8*&' 3+1#2 $():(.2 #, $S .",)*7

8*4 $():(.2 3+1#2 #, $S 9,#2)7 /)(:* # 90 831- 2 =63)2$1-  *#+(4 $* A%4 2 =23+-'-8%

.-U 31-&*)-7 $(.1V 1!1#" ($%> L>>>M T2)1+%&* 831- )(90 #+23)$S =2#:($J4 13)"1#(4

2 831- &'",$S$* +*)("1- =,/1$2 #( 3403+- 4%"1#J&' 34+-#7 &1 8*4 =28*AV-8( /"/0

2 1&'"2$- !:(9 31-9(4 BC-"0&' DEEF7 3> WXEH>

Otaczaj¹c¹ go atmosferê postrzega³ jako bardzo niesprzyjaj¹c¹.
Jednak wzrastaj¹cy ucisk móg³by siê okazaæ b³ogos³awieñstwem. Uz-
na³, i¿ naród czeski, odwracaj¹c siê przed wiekami od prawdziwej
wiary, dokona³ z³ego wyboru, tym samym zas³u¿y³ na karê. Analogi-

cznie za czasów I Republiki mo¿na oczekiwaæ, ¿e zostanie on ukarany
za dalsze odwracanie siê od wiary, ale nie ma pewnoœci, czy ponownie
otrzyma szansê, jak¹ by³a w XVII wieku kontrreformacja:
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Wspó³czeœni jemu dyskryminowani katolicy maj¹ do dyspozycji
inne œrodki ni¿ w œredniowieczni: konfesjona³ czy cierpliwoœæ w miej-
sce mêczeñstwa. Jednak tytu³owej nadziei nie pok³ada³ autor w dzia-
³aniach ludzkich:
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Ksi¹¿eczka wywo³a³a wielkie kontrowersje, nawet wœród katoli-
ków (po rozejœciu siê dróg pisarza i Josefa Floriana, ten ostatni tak¿e
krytykowa³ broszurkê). Na wszystkie recenzje i polemiki Durych od-
powiedzia³ w „Akordzie”:
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Pisarz pozosta³ wierny misji, obranej jeszcze w m³odoœci, misji ob-
rony wiary. Pisa³ o tym w profetycznym tekœcie Krvavý pot w styczniu
1935 roku w piœmie „Na hlubinu”:
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W obliczu zbli¿aj¹cych siê w roku 1938 wydarzeñ, zw³aszcza kon-
sekwencji konferencji monachijskiej, w publicystyce Durycha wci¹¿
przybywa³o akcentów mesjanistycznych, a zagadnienie narodu wi¹-
za³o siê coraz czêœciej z docenianiem roli i piêkna jêzyka ojczystego:
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Uwagi na temat roli, jak¹ odgrywa – czy raczej powinna odgrywaæ
– religia katolicka w historii narodu czeskiego, mo¿na spotkaæ tak¿e
w wielu innych tekstach publicystycznych Durycha. Zaprezentowane
w niniejszym artykule maj¹ charakter reprezentatywny i pokazuj¹ wy-
raŸnie, ¿e katolicyzm to jedno z pojêæ kluczowych w jego twórczoœci.
Inna wizja historii, której teoretyczne zaplecze ³atwo mo¿na odnaleŸæ

w pracach szko³y historycznej Jaroslava Golla, a zw³aszcza jego
najwybitniejszego ucznia Josefa Pekaøa (1850–1937), pozwoli³a Du-
rychowi na zupe³nie odmienne podejœcie do prozy historycznej. Lite-
rackie realizacje to przede wszystkim obydwie trylogie wallensteino-
wskie, ale te¿ ma³o znany polskiemu czytelnikowi Masopust. Histo-
rický román o lidech hledajících milostné štìstí (1938), niezbyt cenio-
ny przez krytykê, czy tetralogia Sluûebníci neuûiteèní I–IV, wydana
dopiero w Rzymie w 1969 r. (w ojczyŸnie autora w ca³oœci dopiero
w 1996 r.).
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