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Úvodní s|ovo konforonco

27. prosirrce uplyne l50 let od doby, kdy se v Dušní ulici na Starénr
Městě praŽskénr, v domě U bílého krízku. ktery7 dnes uŽ ttestoji l, v rodině
kostelníka chrámu sv. Ducha rrarodil Zikmud Winter. A tento záznam
z kulturního kalendáŤe nrriŽenre povaŽovat Za motto pŤedsunuté pěti pŮl-
drrrim' které tady, v Rakovníku, chceme společně věnovat Wintrolu dílLr.
Jsem však pŤesvědčena, Že i kdyby se pŤítrro nenabízelo tak kulaté wintrov-
ské v!ročí, stejně by se brzy sešlo, nroŽlá Žejen trochu r'rŽŠí' společenství
badatelŮ' i,'pouhych..milovníkŮ historie a krásné literatwy, kteŤí by cítili
potŤebu hovoŤit spolu právě o Wintrovi, o jeho vědeckém a uměleckénr
odkazu a nejspíš o obojím současně.

Zdá se, Že s postupně upl1ivajícím stoletín cely rozsáhly celek Wintro-
qich prací nab]ivá na pŤitaŽlivosti. Nerrí divu: Ťada historikú se zabyvá
základním vyzkumem období českého raného novověku, dobou, v rríŽ se
vědec i unrělec Winter pohyboval nejčastěji a s jistotou; jako metodo-
logicky podnětrré se pŤijíntá mikrohistorické bádání a Wintrovy detailní
sondy do nejrriznějších oblastí života městsk1/ch obyvatel mají s jelro
q.fchodisky nrnoho společrrého. U š ší veŤejnosti znovu roste zájent o
popularizaci poznatkŮ, které se vážÍ k svátečním i všednínr dnŮm minulosti
- a podporují ho dokonce i nejrriznějšÍ zájmové i konrerční aktivity,
pokoušející se nimo jiné oživit staré technologie. V literární vědě a
jazykovědě se stále věnr-rje pozomost uŽití citátu a itrtertextualitě ve všeclr
jejích podobách, pod vlivem nejostŤejšíclr vrcholri zbavené postmoder.

Drin čp. 899 byl zboŤen na pÍelonru století pŤi asanaci tněsta' K prostŤedí Wintrol,a
rodiště podrobněji J. Boreck)i: Z tt.t|ádí Zikntunda \NinÍra" Lidová denokracie 6. 6.
1948. s.  5.
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nistické vlny se v umělecké literatuŤe stále experimentuje s mísením
nejruznějších stylŮ a žánri a pŤedevším - trvalé a věčné je nejobecnější,
existenciáIní tázáttípo smyslu lidského života i dějinného snrěŤování. Ve
všech těchto pŤípadech se sto let staré Wintrovo dílo znovu jeví jako
znovuotevŤené noqj'nr pohledrirn, leckdy dovede pŤekvapit a zaskvít se
v nečekanénr lesku.

S odstupem doby stále ďetelrrěji vyvstává jeho zvláštní, v dějinách
české kultury Ťídká vlastnost: je kompaktním a prostupn;ím celkenr, k ně-
muŽ lze sice pŤistupovat z hlediska tradičního vynrezení badatelského
zájmu literární vědy, lingvistiky či historie, avšak takovy pŤístup stěŽí
obsáhne jeho speciťrku; navíc celek Wintrova odkazu nrá sice své
nejostŤejší, hraniční obrysy, které tvoŤí na jedné straně devět rozsáhlych
vědeck;/ch pojednání a na druhé pět rrebo šest vrcholrrych novel a Mistr
Katnparuts, nejpočetnější je však v ononl ,,stŤedu.., v pracích které se
z dnešního pohledu neďídka pobybttjí na hraně mezí historiografií a
beletrií, stŤídavě se pŤiklánějí trr k jedné, tu k druhé straně a někdy
pŤedstavuj í j ak1is i pŤedstupeř rrovo dob é literatury faktu.

Často se na ně pohlíŽelo jako na,'šedou zÓnu..Wirrtrovy tvorby' jako na
pouhé pŤípravné zázemípro dva lrlavní proudy autorova straŽelrí, r'rměleck
a vědecky, které se vyfuařovaly později a postupně. A skutečnost' Že si i
pozdní Wintrolry vědecké práce a vrcholná beletrie podrŽely rrěkteré rysy
jejich rukopisu (mísily konvence vŽité pro odborné a unrělecké Žárrry;
kladly dťrraz na ozvláštĎující, často i marginální detail a jeho kumulaci'
málokdy dospívaly ke shrnujícím závěrrim popŤ. je nahrazovaly ironizující
poznámkou) byly áusta podporou argument těch kritickjch soud , které
nereflektovaly vícerozměrnost Wintrova pozdějšího pŤístupu k historické
skutečnosti. Z pozíc sl"-ich oborŮ častěji poukazovaly (Ťečeno s F' X.
Saldou). na Ďmeze (uměleckého, V. B.) talentu Wintrova.. či (viděno
Tomášem Kalinou) na rreriplné ,,ovládnutí látky.. bez ,,celkov1ich risudkťr,
rn-f kladri a záv ěn\,, .3

Hledat koŤerry Wintrova celistvého a osobitého tvúrčího založení poně-
kud paradoxně pŤedpokládá konstatovat jeho počáteční pŤíklon lt žánrŮm

F..X.Šalda: rec.Z.Winter,  Botn,eapŤeháí.tka,c iÍ.d leKr iÍ icképroje ly7 'Pra lra1953,
s . 1 0 2 .

T. Kalina: rec' Z. Winter, Děje vysok ch škol pražskj,ch od secesí cizích národťt po dobu
biny bělohorské a o životě na vysobj,ch školách pražsl<ych knihy dvo1e, Česlq časopis
historicbj, T, 1901, s. 465.
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dobové publicistiky - a ne pouze té popularizační; v tonto kontextu je
nutno zastavit se právě u Wintrovy (zdánlivě) nevyhraněné tvrirčí oblasti.
Takové byly první pŤíspěvky, které mu v letech 1880 a 188l otiskly pod
čarou denní listy a renomované časopisy Světozor a Lumír.a Nejen kvťrli
Wintrovu pt.vnímu odbonrému článku v Muzejníku ) ale zvláště díky jeho
četnlm pŤíspěvkrim do ,,zábavnych a poučn17ch.. časopisťt, jak se v pod.
titulu stále ještě vynrezovaly i rn-/ramě literárně zaměŤené Květy a znovu i
Sládkúv Lnnír, se s Wintrov.-im jménenr už v polovině 80. let začal
spoj ovat pŤídomek,,pilného badatele.. a zásluŽrého shronražd'ovatele ma-
teriálu, popularizátora, kteq/ pŤesně podle pramenri detailně popisuje pro-
stŤedí a čtenáŤi zábavnou formou pŤibližuje, ,,oŽivr'tje.., dávno zapadlé,
archivními prameny zachycené drobné derrní události.

V době, kdy Wirrter vstupoval do povědonrí čtenáŤri i odborníkri sqinri
,,malymi historiemi..' či,,obrázky..měly takové soudy zcela jiné hodnotící
znanrénko než o dvacet let později. V 80. letech Winter ještě našel pridu
drikladně pŤipravenou pŤijímat vše, co nrohlo pramenně doloŽit jak;ykoli
poznatek využiteln! pro metodologicky rrevyfuaněn)i obor kultumí histo-
rie. S4ími prvotitrami dokonale splrioval dobovou objednávku - pod za-
sťešením nově se fornrující vědnÍ discipliny byly vděčně shromaŽd'ováry
veškeré, tieba nrarginální daje, pocházející často jak z filologicky a

Do léta roku l884' kdy se pŤestělror'al do Prahy a začal vyučor'at na Akaderrrlckénr
gymnaz iu. tak vy dal v Národních listech fejetony Z lesri lďivoklátsk ch (5. 6 ' l 880), o
čarodějnicích I,II (7.7' a 20. 7' 1880)' Rhadarrrantlrys (29. 1. l884. 30' 1' l884),
vČesbj,chnovináchfejeÍonGallantlrommezpťedešléhostoletí(1l. II.1882),lPokro-
tz fejeton osudrré slovo (27.2' l884); obsáhlcjší piíspěvkry s rriznou nrírou unrčlcckÓlro
zpracování nateriálu vyšly ve.9váro:orl' Golgata (t4, I880, s. 507_5l 1), Jiiík z Koz-
lan. odpovědník a šk dce zemsk! (16' 1882' s. 3l_34, 4346, 54_55, 78-79),
Rakovnick;y. prinrátor (16' 1883' s. 187_190, 20I_202, 2)'I_2I4,226, 253-238,
24'7-250. 259-262. 271-274. 283-286. 295-298. 208-310. 318-319. 332-334.
343-j46.354-355), Bitva v Hodyni (I6, 1882. s. 543-544.555-558). Nezbedny
bakaláŤ (17. 1883, s. I77_j,7&, l90-19l, 202)05, 214-2'15, 23o_z3l, 243_245,
254)55,266.268'278_280,291*292,302_303' 3I4_3l5), Démon ctižádostiv1i (18,
1884's 450-45l,462463,4,75.487,498_500);vlun ru,.Zestarérodinnékoniky(9,
1881 '  s '  505-508 '  513_517) '  P i íšera  (10 ,  1882,  s '  32 l_324,337_34I ,355_359,
37I_374)' Piíspěvek k dějinárn lékďsk1irn (11' 1883' s.256.257,327_330,344-345),
K dějinám němčiny v Cechách (12, 1884, 329_332,339_343) a Ruchu. Urnělci na
žebrotě (6' 1884' s ' 344_345,359_36l, 367_371'

Z. Winter: Rakovník století Šestnáctého' Piíspěl'ek ke kultumím děiinánr česk.inr.
Časopis Mu:ea KráIovsni českého (dá|e CČM 57. l883, s' 449-472;58, lti84'
s. 8l-99, 222-238. 225-246, 59, t 885, s. 2345.
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národopisně zaměŤenélro sběru generací pŤedchozích, tak z pŤíspěvkú
soudob1Ích (í diletujících) regionálních nadšencú. Mezi rrě se zaŤadil i
tŤiatŤicetilef'./ historik Winter, kten.Í v dobách studií prošel školením u
nrěstského archiváŤe Josefa Enrlera.

Podnět, kteryi zprisobil zlonr ve Wintrově odborné orientaci, pŤišel aŽ
po čtyŤech letech jeho pŮsobení na rakovnické reálce.o Do té doby WiIrter
proslul spíše jako loajální učitel a spiritus agens společenského Života
nrěsta, své odborné ambice směŤoval hlavně k získání doktorské hodnosti
(l879); rigorÓzní práce však nenrěla s okruhenrjeho budoucího zájmu nic
společného - věnovalji Ťecké kolonizaci., oslovila ho ažvyzva adresova-
ná nejširší veŤejnosti, kterouje záhodno pŤipomenout už proto, Že dokládá
jeden ze zprisobri, jak se v minulénr století vzbuzoval zá1en o regionální
historii. Winter sám však tento fakt o ',vlastivědnych..koŤenech své vědec-
ké dráhy obcházel a ani sympatizující J. v. Šimak, jenŽ rok po Wintrově
smrti vydal jeho bibliografii, spojenou s obsáhljm biografickym rivodenr'
nepovaŽoval zanuÍné ho zmínit.

Časopis pro památky kŤesťanského urněni Metho4 tisková tribuna
,'vědeckoumělecké jednoty., Akademie kÍest'anská v Praze,o vyzval v srp-
nu roku |818 z popudu archeologického odboru Akademie anratérské
zájemce k lrypracování elaborátťr, které by pomohly sestavit,,riplny inven-
táŤ kŤesťanskych staroŽitností a unrělecklch památek v zemích Koruny
svatováclavské... Měl slouŽit k budoucínru sepsárrí dějin trmění a proto byl
pro zájemce pŤiloŽen i seznam ,,otázek archeologickych,,, jíchž se nrěli
dobrovolníci držet'g IJž na počátku roku 1879 mohl redaktor Methodu,
František Josef Lehner (shodou okolností virrohradsk faráŤ, ktery Wintra
doprovázel najeho poslední cestě) rakovnického pŤispěvatele pochválit' Že
sestavil celou ',monografii města..' ,,vědecké dílo v ohledu kaŽdém dri-

Událost s uměleckou licencí zachytil prozaik K' MejstŤík: Deset šťastnych let, Ra-
kovník 1987'

K Wintrovu rakovnickému prisobení dosud nejpodrobněji sb. Zikmund l|ilter a Ra-
kovník, ed. J' Bartoš' Rakovník l937. Srov. téŽ J. V. Širnák: Ziknrund Winter. Materiály
k vypsání Života i di|a, Časopis Společnosti pžáíel starožitností českj,ci' (dále Č-sPsÓ'
s' 14;Z. Winter: PaměÍi ze žfuoía dvoupŤátel, ed. V. Brožová, Rakovník 1996,zdezv|'
s .  31  a  34 .

K za|oŽeni a cílrim spolku srov. ]t4ethod l' 1875' s' 45_48.

Method 4.1878. s.  89-92.
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kladné.. a navíc s šesti vello.imi vyobrazenínri památek' které profesoru
Wintrovi (spolu se sběrem místrrích por,ěstí) lypracovali jeho Žáci.l0 Jako
vzorovou práci začínajíclho regionálního historika po sléze MethoduŽ roku
1880 otiskl Wintrovu sÍať Stal,ba chránru svatého Bartoloměie y Ra-
kovníce.||

Práce svědčí o nejen počátcích Wintrova rakovrrického archivnílro
bádánÍ,'. mriŽerne ji téŽ pokládat za jeden z prvních dokladri o autorově
stylistické svéráznosti, o jeho,,osobitém rukopisu.. či,,Živénr.slohu.., kter1i
později u vědecklch prací vyvolal značné rozpaky' V prostém popisu bu-
dování chrámu se totiŽ Winter s lehkou ironií stvlizuie do role vzrušeného
objevitele, ne nepodobné (často zlehčovatrynt; itiso anesních autorŮ lite-
ratury faktu - byť hodlal čtenáŤe pouze seznámit s jednotliq1imi kroky
stavby a jejich pozadím: ,,Poněvadž archiv nrěstsky v rrejlepších sv11ich
částech světem se toulá,jsa díl v archivu zentskén, kdež leccos opisuje se'
díl jsa i v rukou rozličn1ich soukronrníkri: nezb5ivalo nic neŽ paběrkovati
v ton, co zbylo, a hle! kniha berní z|et 1435-1450 obsahuje data tu sporá,
tanr hustější, z níchž se k svrchu poloŽené otázce dobŤe odpovidá.., Za
hojrrého pouŽívání diakritick1i ch zrranének, tak jako by poslouchal vzru-
šen , dikcí formovan a odsti.Ďovanf nrluveny vlklad, potom prochází
čteniíŤ ciframi a stavebními postupy, kdy ,,nevinná Ťádka v počtech nrěst-
ské knihy..svědčÍ o zanedbávání ťtnancí, purkrabí z Hrádku (Kňivoklátu,
V' B.) je ,,kapitánem stavby..' která ,,šIa ještě loudavěji pl'ed se.. či nepo-
veden portá|,,zívározhodnou prázdnotou...l3

Dnes m ženre těžko posoudit fornru Wintrorn.fch pozdějších pŤed-
nášek' Jejich ričastníci-se shodovali pouze v tom, že byly,,Živé..a pro
posluchače pŤitaŽIivé .'o Kdo vŠak četl aspori ukázky z Wintror,ry kore-

Method  5 .1879 .  s .  l l .

Z. ,linter.' Stavba chrámu svatého Bartolonrěje v Rakovrríce, ]ulethod6,l880' s. 61_63'

K Wintrovu zájmu o rakovnick! archiv M. GÓrtler: Počátky Wintrova archivnílro
studia, Věstník nu:ejního spolku kl.álovského něsta Rakovníka a polilicl lho okresu
rakovnického, sv '  33'  l948. s '  73_76..  J '  Čech: Z iknlund Winter a iakovnick. i 'archiv.
s. 33-35 tohoto sborníku'

Z. Winter: Stavba chrárriu.' ',tÍal.rrÍéž'

Srov. napi. Národní listy 3l' l' l 886' pŤíl. s' 2' tanrtéŽ l l. 4' t 889, s. 2_3, Hlas národa
23 .  12  1888 .  s .  2 .
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národopisně zaměŤenélro sběru generací pŤedchozích, tak z pŤíspěvkú
soudob1Ích (í diletujících) regionálních nadšencú. Mezi rrě se zaŤadil i
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Událost s uměleckou licencí zachytil prozaik K' MejstŤík: Deset šťastnych let, Ra-
kovník 1987'

K Wintrovu rakovnickému prisobení dosud nejpodrobněji sb. Zikmund l|ilter a Ra-
kovník, ed. J' Bartoš' Rakovník l937. Srov. téŽ J. V. Širnák: Ziknrund Winter. Materiály
k vypsání Života i di|a, Časopis Společnosti pžáíel starožitností českj,ci' (dále Č-sPsÓ'
s' 14;Z. Winter: PaměÍi ze žfuoía dvoupŤátel, ed. V. Brožová, Rakovník 1996,zdezv|'
s .  31  a  34 .
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spondence, v níž pŤestupuje většinu pravidel dobové epistolografie (aniž
by mu adresáti odpovídali stejně) snad si pi.edstaví i temperament Wintro-
va mluveného projevu, Ten jako by se promítal i ve stylizaci pozdějších

,,fejeton 
.., 

,,historií.. a ,,obrázk 
...

Rubrika podčámíku byla vŽdy dostatečně volná, a v novinách této doby
se zhusta pěStoval i ,,fejeton poučny... Platilo to i pro Národní listy,které
Winter oslovil nejďíve. Jeho morytát Z les kŤivoklátslqlch a následující
drobty z čarodějnickych praktik a proces o čarodějích.15 které poskládal
z několika zápisťr v rakovnickém archivu, tu mohly zaujmout nejen pŤibli
Žením pramen , ale i atraktivním tématem a odlehčenlm podáním jejich
objevitele, badatele Wintra. r6

Wintrovy pŤíspěvky se tak náhle octly v těsné blízkosti fejetonri, pode-
psan;/ch autorsk5im trojrihelníčkem Jana Nerudy, autora zvláště obdivo-
vaného generací, která dospívala a podnikala první kroky na poli iiteratury
v době táboru na konci 60. let' Ne náhodou Winter pŤisoudil Nerudovi
lichotivou kritiku rra svrij v kon v divadelním pŤedstavení Akademického
čterriíŤského spolku,l7 ',By Neruda čtvrt svého pera prijčil!.. emfaticky volal
v biografrckém medailonu, kterym se pŤedstavoval čtenáŤŮm SvěÍozoru.l8
Humor a ironie, s níŽ se oblíbeny fejetonista Neruda dovedl zmocĎovat
nejruznějších témat, jeho schopnost nahlíŽet je prostŤednictvím drobnlch,
často kumulovan ch ,,Žáwovych,, detail , i zvyrazněny kontakt se čte-
náŤem silně souzněly s Wintrovym zaloŽením - zce|a nová však byla

Yizpozn.4.

Srov. Z. Winter: Z lesrj kŤivoklátsklch, Národní listy 5' 6. 1880' s. l. ''Krásn!' ba
piekrásn1íje KŤivoklátl Ale tak neŤikal Žádn! pytlak' jejŽ myslivci kŤivoklátští uchvátili
v stínech lesních ajako zvíŤe vzhriru na hrad vlekli. Však urněli také ti páni na Hrádku
s pytláky točiti! Archiv nrěsta Rakovníka zachoval o tom několik drobt , jeŽ postačí'
aby člověku i tuŽšíInu pokazil se Žaludek i hunror aspofi na den. /.../ Ale tenhle Fous'
občánek ze Skryje' vyvedl Rakovnickynr švandu| /...l T ehdžlŽ (roku I 526) urrrěl dobie
palce šroubovati Jan VÍe|inko, soused rakovnick! a toho času velrni zas|ouŽi|y ná.
ěelník městské policie. PŤi Fousově mučení pili páni pivo bílé a za jídlo vydali osm
grošŮ na obecní outraty. A běda! Když za$rze|! pytlák konečně otevrel sta svá'
jrnenoval určitě a jasné poctivou hlavu nrěstské policie jalio schovavače lesního
zlodějství'..

Srov. Z. Winter: Paměíi ze ži ota dvou pžátel, s. 28 a poznám\.

.p: Dr. Zikrrrund 
' ,lilter, Světozor 30' 1886' s' l06.

l )

16

I 7

t 8

V PBOUDU (RSOVÝCH SMčĚoVnNÍ (R PBoTl N|M)

Skutečnost, Že Winter se ,,vzor.. nerudovského fejetonu odvážil pouŽít pŤi
pŤedvedení pramenného historického materiálu.

Netrvalo dlouho aznámipraŽští redaktoŤi Primus Sobotka ye Syětozonr
apozději i WintrŮv stŤedoškolsk;li učitel Václav Vlček' vydavate|osvěty, si
uvědomili, Že se jim rraskltá pŤíleŽitost získat originálrriho a čtenáŤsky
atraktivního pŤispěvatele. Winter této pŤíležitosti hojrrě vyuŽíval; jistě i
proto, Že slibovala pŤilepšení k nevelké gáŽi, kterou otcové města mohli
poskytovat učitel m své reálky; ti se na oplátku všemi silanri snažili dostat
ji pod státní správu.l9

,,Poučné.. či spíše popularizačrrí články tvoŤily stáleještě drileŽitou část
obsahu ténrěŤ vešken.ich ,,ne odbon ch.. časopisti, byla jim vyhrazena
zvlášhrí rubrika a historické zajímavosti či spíše sondy podloŽené pra-
merur m bádáním tvoŤily její podstatnou část. Pokračovala tak tradice,
která byla u nás zaloŽená v poIovině padesátlch let časopisem obzor a
Mikovcor1im Lumírem a na kterou v listech Pražské noviny a Prager
Zeitung v 60. letech nayáza| Josef Svátek, Ažv roce l890, zpochybnil
v Národních listech futo praxi z pohledu nastupující umělecké generace
Hubert Gordon Schauer, když si pŤi hodnocení české časopisecké produk-
ce stěžoval, Že oproti německym časopisrim poučná část,,zabírá mnohem
menší prostoru a t'-Íká se obyčejného, praktického Života nmohem míř.. a
irorricky (také ve vaahu k plodrrénru Wintrovi) konstatoval: ,,Dovídánre se
tu tak často, co starší Čechové dělali, Že známe mnohem líp nežli Dalimil a
Veleslavín jakou rraši pŤedkové měli kuchyř, jak se ženili a vdávali a jak
hráli v karry. To vše jsou moc zajímavé věci; ale kdyŽ člověk vezme do
ruky kten-Íkoli časopis, kterékoli číslo jeho, a tam Se neustále dovídá toho,
co starší Čechové dělali, věru Že se mu nrusí namanouti otázka, zdali mladí
Čechové něco dovedou dělat, nrinro psát a číst, co dělali staŤí!..20 Stejně tak
jako se Winter v Rakovníku dovedl prosadit vŮči amatérskému historio-
grafovi Františku Levému, kten.Í v pozicÍ pomocníka zachránce archivu

K Wintrově podílu na těchto snahách napi. Z. ,/ inter: o rozvoj i školství rakovnického,
in Slavnostní spis na pamět, padesátiletého n.vání vyšších reáltj,ch škol v Rakovníku'
Rakovníkl883;ť!Ž: }ulenorandunpodanévpÍíčiněftekyencenareálcevRakovníku,
pŤíleŽitostn! tisk. Rakovník |884; Z, Winter radě města Rakovníka 25. 4. 1884,
pr vodní dopis k Memorandu; Z. \Ninter zastupitelstvu rněsta Rakovníka 1 0' 4. 1 884.
dopisjímŽ v souvislosti s pŤesídlenírrr do Prahy rezignuje na členství v zastupitelstvu.
Dokunrenty ve fondu Z. Winter, okÍesní archiv v Rakovníku.

H. G. Scbauer: Nďe beletristické časopisy' cit' podle,Splsy' Praha 1917 ' s' 204_205'
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pŤíleŽitostn! tisk. Rakovník |884; Z, Winter radě města Rakovníka 25. 4. 1884,
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H. G. Scbauer: Nďe beletristické časopisy' cit' podle,Splsy' Praha 1917 ' s' 204_205'
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věro |croŽovÓ

Františka Hovorky, sbíral prameny k dějinám města i regionální pověsti,2l
snadno v této situaci prorazil í mezi ostatními odborn;.Ími pŤispěvateli
dobovych časopisri.

Jeho ,,obrázky.. sice zpočátku lycházely ve Syětozoru v historické a
archeologické rubrice a podnět k tomu nroŽná dala atypická prvni Golgota,
která 1podle Wintra) typ Žánru ttettaplnovala.r: LumÍr je vŠak ve svém
obsahu ihned zaŤadil pod oddíl púvodní beletrie a také Winter je později
oddělil od feje^tonistickych čft, sebranych do svazku Malé historie ze života
staročeského.' alrydal ve dvou Ťadách: Starobylé obráz|ql z Rakoynicka a

1 tKaKovntcKe oDrazKv.-'

Na Žánr prozaického ,,historického obrázku.., jak poněkud konvenčně
Winter pojmenoval své prvotiny Golgata, PŤíŠera, Rakovnicky primátor,
JiŤík z Kozlan, odpovědník a Škitdce zensbil či Nezbedny bakaláŤ byli
čtenáŤi Květú, Lumíra i osvěty zvyk|í už z pera tehdy prvního adjunkta
českého zemského archivu a pŤedsedy literárního odborrr Umělecké be-
sedy Františka Dvorského. Jeho Naše staré obrázly navíc těsně pŤed
Wintrovym časopiseck)Ím debutem vyšly kniŽně.., Na rozdíI od literárrrě
zkušenějšího Koldy Malínského (Josefa Laciny), slanského učitele a re-
gionálního badatele' ktery začal své beletrizovarré archivní poznatky
uveŤejřovat ve stejné době, avšak pŤiklorril se po Dvorského pŤíkladu
k tradičnejší formě fabulované historické povídky, se Wintrúv obrázek
pŤidržel podoby, která měla uspěch užv Nn.odních listech'

Z fejetonové skládanky zajinavych, často z ruzn ch období vybranych
fakt , které se vztahovaly k jednomu tématu' sice pŤešel na qzlíčení
jediného pŤíběhu, nezavrhl však nejruznější odbočky, včetně citací zpra.
menťr, které k němu měly - tŤeba i volnější * vÍah jen když mohly celist-
věji osvětlit historické pozadí, či spíše časové a prostorové,,mikroklima..

F. Levj': Dějiny kráIovského něsta Rakovníka' Rakovrrik 1896; Winter se svou auto.
rltou vÝrazně zasadil o 1,ydání díla'

Srov.Z.Winter: Rakovnickéobtázlry,ŤadaI'ZikmundaWintrasebranéspisyzbeletrie
a kultumích studií (dále SS)' sv. l, Praha 191 1' pŤedmluva' s' 5-6.

Z. -l,/ ínÍer: Malé hi stor i e :e živ o ta s tar oče ského, Y e|ké MeziŤíčí 1 888'

Z. Winter: Starobylé obrázlry z Rakovnicka,Praha 1886' druh;i svazek jiŽ pod tltulern
Rakovnické obrázlq,, iada 2' Praha l888.

F. Dvorsh-/: Naše staré obra:lcy. Praha 1879; |yž: Naše staré obrázlql II, Praha 1880.

ZI

V PBOUDU (RsovÝcl SMčĚOVFNi (Í1 PBOT| NlM)

Rakovníka 16. století (nejpahnější je tento postup u]Ýezbedného bakala e;
také posuny textu u jeho filmové verze, sestavené ze dvou Wintror"-ich
,,rakovnick ch obrázk .., dostatečně napovídají o obtížích pŤi udrženíjed.
notné fabulační linie).

odbornou kvalitrr tohoto typrr Wirrtrovy rané povíď<y pŤitom mělo
čtenaŤi pŤedesílat už rreoblryklé uvedení autora v podtitulu: ,,kulturní obrá-
zek z archívu rakovnického.. téměŤ vŽdy ,'nakreslil.., ,,vyčetl.. či jen ,,po.
dával.. ,,dr. Sigmund Winter... Dojem, Že v Rakovníkrr sídlÍ'graduovan
dopisovatel' vzdělanjz krajánek, ktery ,,z tistraní venkovského města a
z tiché pracovny zasilal práce své redakcinr i čtenáňstvu vŽdy vítané'.r6,
nejenže podtrhoval ověŤenost pŤedkládanlch informací, a dodával punc
vědecké správnosti nejrťrmějším, často na malém časovénr vyselru nahro-
maděnym situacím' typizujícím Život Rakovníka (trhy, školrrí Život. utrpné
dotazování atd.) - umožĎoval tď<é autorskému vypravěči podtrhnout zvlášt-
nosti prostŤedí venkovského města a líčit jeho okolí.

Popularita polorepor1ážních cestopisnych,,obrazŮ.. byla ověŤena mini-
málně od dob BoŽeny Němcové a Karla Havlíčka Borovského, vyrazně
k ní pŤispěli v Národních listechWintrttv oblíbenec Neruda či Josef Václav
Sládek ,,americ[Ími.. fejetotry a črtami.r7 PraŽan Winter však repor1oval
z Rakovníka ve dvou chronologicky oddělen;.ich vrstvách: psal o jeho
lidech minullch a současně, byť někdy okrajově či náznakově,v závěrech
sqÍch ,,obrázkri..' i o současnych obyvatelích malého města (mezi něž se
sám počítal) a jejich vztahu k dochovanym stopám pŤedkri. Pro knižní
lrydání z let l886 a l888 pak odstraĎoval vyroky typu: ,,Navštívíš-li nás
mily čtenáŤi v Rakovníce, k čemuŽ tě srdečně zw, nestěŽuj sobě podívati
se rra hŤbitov náš' Pěkn! právě není' Víš, my tlenráme stromťr rádi. Ale něco
tě bude zajisté velmi zajímati, Kdybys vylezl po několika krkolomn ch
schodech do rizké vižky l..'l .,,28 A pokud Winter pŤipustil, Že v Rakovníkrr
80. let ,,všecko bylo mně, rodilému PraŽákovi, novo a zajíntavo., a Žebrzy
postŤehl' ',Že ti lidé žijí stejně tak jako jejich pŤedkové pŤed tŤemi sty

J. F. Vrba (F. Dlouh!): rec' Z. Winter, .Slarobylé obrá:fo, z Rakovnicka, Literární lis 7 '
1886 ,  s .  139 .

J' V. Sládek: Ma Amerika. Fejetony a pŤíltody 187] ]892, edd. J. Janáčková a J'
Víšková. Praha 1998.

Z.,N inÍer.' Ze sÍaré rodinné kroniky , Lumíl, 9 ' i 88 1' s. 5 I7; srov. t1!'Ž: Z rodinné kroniky'
Rakovnické obrázlry, Ťada 2, Praha l888' s. 33: ,'Navštír'íš_li' rnilj' čtoucí Rď<ovník,
k čemuž tě srdečně zvu' nestěŽuj sobě podívati na hibitov' Kdybys vylezl i.' ' l.,
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varo broŽovÓ

|éty*,,, vkládal paralelní zamyšlení o věčnlch konstantách lidskych povalr
a drisledkťr jejich jednání i do sqfch prÓz. Ještě jedna spojnice mezi
minulostí a současností u něho vykrystalizovala právě v této době: Winter
začaI esteticky lyužívat historickou slovní zásobu, speciáIně ta slova,
jejichž sémantic\í obsah se postupem času posunul, a vkládal je do své
hovorovou dikcí poznamenané věty' Jak upozornila již Jaroslava Janáč-
ková,30 dosahoval tím jejího specifického zabarvetí, díky kontrastnímu
pnutí těchto ,,diachronních homonym.. (termín Alexandra Sticha)'' zís-
kávala na expresivitě či nesla humorné korrotace.

AŽ na první,'obrázek rakovnick;Í.., Golgotu, Winter nikdy své práce
pro knižní vydání vyraznějí neupravoval.., Rané změny ve Wintroqich
prvních obrázcích, všakjakoby odrážely autorovu novou životní siruaci po
roce 1884. Ve tŤiceti osmi letech se znovu pŤestěhoval do Prahy, dostal se
do centra odborrrého děn| začal opět bádat v městském archivu abtzy se
sblížil s Ťadou historikri starší generace: mj. sedával u stolní společnosti V.
V. Tomka, kam ho pŤivedl kolega z Akademického gymnázia Antonín
TruhláŤ' Z pozice ,,obrázkáÍe verrkovského.. definitivně pŤešel do role
kultunrího historika. ,,Toto jest má práce z oboru kultumí historie,.. na.
depsal rukopis fejetonu Z lesťt kÍivoklats|9,ch33 určen! pro nakladatelství,
knižni soubory obrázkri movu doplíoval citacemi pramenn1ich dokladri a
odkazy pod čarou. Zah|cova|je dalšími ridaji a paradoxně mezní podobu
textu stále více posouval směrem od beletrie, ve shodě se svym pro-
klamativním odbornlm směŤováním. ,'Měl jsem od počátku rimysl jinj,
nežli má literatura krásná,.. zdurazĎoval i na konci žiyota.3a Svťd styl však
nadále nehodlal vyrazněji měnit ani v pracích' kteq.fmi hodlal získat své
vědecké renomé.

PŤed vydáním prvního dí|u Kulturního obrazu česbj,ch měst konzu|-
toval celou práci s Josefem Emlerem. ,'TŤi první knihy Vašnostina spisu

Z':l'/inÍer: Paměti ze života dvou pf átel, s. 35.

Z' Winter: obrázlq,' ed' J. Janáčková,Praha1972, doslov, s. 330'

Srov' A. Stich: K stylistice historické prÓzy, s. 123_l35 tolroto sborníku.

Srov. Z. Pešat: Dvě tidobí Wintrovy prÓzy, s' 136_14l tohoto sborníku.

Fond Z. Winter, literámí archiv Památníku národního písemnictví (dále LA PNP).

Z. Winter: Rakovnické obrazky, iada l' SS' sv' 1, Praha 1911, pÍedmluva, s' 5.

V PROUDU ČRSOVYCH SMčĚoVnNÍ (F PBOT| NlM)

Život česlEch městech, za jehož pŤečtení jste mě Žádali k tomu konci'
abyste v knihách následujících buď tímŽe zprisobem pokračovali anebo dle
pokynri ode mne pŤíjaflch další práci svou upravili' pŤečetljsem pozonrě a
měl pŤi tom opravdové potěšení z práce Vaší velmi podaŤené. Bude to
pŤíspěvek velevzácny k poznání vnitŤních poměru vlasti naší, kten.i vedle
bohatosti látky lyniká též formou i kuh m širším pŤístupnou, což bohužel
pŤi četn;ích dějepisn; ch pracích neb;fvá. Proto zrjstaĎte pŤi dosavadním
zprisobu svého pracování; jsemť pŤesvědčen' že takto. uloze.své nejlépe
dostojíte.., psal Emler Wintrovi jiŽ 10' listopadu l 888,, a pŤípis na zadní
straně listu dokládá, že dopis byl pragmaticky lyužit jako ,,pŤíloha A..
k Žádosti o finanční podporu fondu Matice české pro lydávání p vodních
vědeckfch spisti'

Matice česká pak Kzlturní obraz, dedikovan;/ Josefu Emlerovi, ,,učiteli
svému, byvalému i nynějšímu.. lrydala s pŤízniq/mi posudky historio-
graírckych autorit Václava Vladivoje Tomka a Antonína Gindelyho. Ani
jeden z recenzentri však nesdílel Emlerovo potěšení z Wintrova stylu,
z jeho ,,pŤísfupnosti... Tomek dokonce neopomněl pŤipomenout, Že ,,sloh
jest více beletristicky ano dílem i humoristick! neŽ dějepisn;.f...'. Winter
v druhém dílu své práce vytku, jeŽ se opakovala i v někten-ích pozdějších
receruích31 pŤijal s pŤedzvěstí své později stupĎované nedritklivosti.38
Dosud' byl zvyklf na chválu určenou zna|ci, kter.-i se záslužně sklání
k širšímu publiku39 jako ,,realistickj' vypravovatel vzácné vervy a bez-

Fond Z. Winter, LA PNP.

Z' Winter: Kulturní obraz česlcj,ch měst I, Zivot veŤejnj,v W. a XVI. věku, Praha 1890,
posudky, s. X.

Napi. b. a..' rec. Z. \'linÍer ' KuIturni obra: česlcj,ch měy I' Čas 5, 1891' s. 828_829.

',Poněvadž viírŽní kritikové nebyli se slohern rn;y'm docela spokojeni, leccos, co v něnl
není, i na horší stranku vykládajíce' oklešťovaljsem v pŤítomném svazku všecko, co by
mohlo čtoucim bj'ti protosmyslno' a činiljsern tak rizkostlivě' Že naposled strach, abych
nebyl ťezal. piloval a klestil na rikor Životi slohové, s kerou se dnes a budoucně knihy
psáti musí a budo:u.,, Z.lNinter: Kulturní obra: česltych městII,Praha 1892, pÍedmluva,
s.  V.

,,Práce Wintrovy čtenaie nikterak neunavují (zdirazni|a V. B.)' an spisovatel velmi
pŤípadně rozděluje v nich světlo a stín' stranku vaŽnou i Žertovnou, tak l..'l Žemys|
ětenaťova ni na chvíli nepociťuje rinavy sledujíc autora pŤi r znychjeho exkurzích do
dávn!'ch dob vlasti naší...J. F. Vrba (= p. Dlouh;l)' rec. Z. Winter. Starobylé obrázlry
z Rakovni cka' Li ter ární li s ty 7' l 886' s' 1 39_i40.
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Z':l'/inÍer: Paměti ze života dvou pf átel, s. 35.

Z' Winter: obrázlq,' ed' J. Janáčková,Praha1972, doslov, s. 330'

Srov' A. Stich: K stylistice historické prÓzy, s. 123_l35 tolroto sborníku.

Srov. Z. Pešat: Dvě tidobí Wintrovy prÓzy, s' 136_14l tohoto sborníku.

Fond Z. Winter, literámí archiv Památníku národního písemnictví (dále LA PNP).

Z. Winter: Rakovnické obrazky, iada l' SS' sv' 1, Praha 1911, pÍedmluva, s' 5.

V PROUDU ČRSOVYCH SMčĚoVnNÍ (F PBOT| NlM)
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voro broŽovÓ

prostŤednostÍ.'. jenŽ zahrabán do svych dlouholeť..i ch studií kulturněhisto-
rickych /.../ pokusil se ve šťasíré chvíli vykŤesati zté mftvé, plísní za-
padlého světa obestŤené hmoty, kus živoucí skutečnosti...ou odbomym
kruhťnr ted' pŤedesíIal, že pŤes blíŽící se abrahamovirry stojí teprve na
počátku velké práce, Že jeho ctiŽádostí je ještě ,,pojednati o církvi, o
školství, o Ťemesle a poměrech společenskych..'al

Nabízela se mu možnost univerzitní dráhy, a Winter v tomto směru
žárlívě sledoval publikační aktivity svého konkurenta na poli kulturní
historie, Čeiika Zíbrta.a2 Pochvala za píIí,jiŽ mu v prímivém posudku
Kulturního obr azu jako stŤedoškolskému profesorovi udělil Antonín Re-
zek,a3 nebyla pro jeho ambice zvláŠt vyraznou podporou. Dokonce i
fejetonista Lumíru, okouzleny anglickym slabikáŤenr pro obecné školy,
v němŽ nalezl ,,plastické líčení starošlechtické domácnosti, vyiiaté zLong-
manol ch Angliclqlch dějin.,,jeŽ,jsou kniha naprosto vědecká.., neopo-
mněl zdťrramit, jak v Čechách podobné Wintrovy snahy krutě naráŽejí :
,'Ten člověk je beletrista aŽádny historik! Ó hruzal Viz pŤíktad s doktorem
S. Wintrem. Nad jeho líčenínr staročeského Života věda se ritrpně usmi
yá . , ,44

Jak je mámo, pro nově ustaveny obor kultumí historie se na univerzitě
habilitoval Zíbnapozdější ritoky na Wintrovu vědeckou zpťrsobilost' které
pŤícházely zvláště z Ťad absolventri Gollova historického semináŤe, se
zdaleka netykaly pouze ,,nevědeckého stylu.., ale celkové koncepce práce
s vytěŽen;Ím materiálem, kten.Í jak Winter, tak Zibtt pruběžně a pilně
zveŤejĎovali. Po kritice WintroqÍch prací z dějin školství z pera Tomáše

F. Kvapil: rec. Z. Winter' Starobylé obrá:ky z Rakovni cka, Květy 8' 1 8 86, č. 2, s. 248.

Z' Winter: Kulturní obraz česlglcll ntěst II, pŤedrrrluva s. 5.

Srov. K. Švehla: Jiriískovy dopisy Zikmundu Wintrovi' Sborník Národního muzea
v Pruze 5,l960' ťada C_literární historie' s. 62' ZdeZ. Winter A' Jiráskovi 26. 8. l890.

''Kdo pŤi povolání stŤedoškolském dovedl snésti a zpracovati tak ohronrn1i materiál'
jako Winter Y tonto spisu, tomu náleží svrchované uznání (zd r. A' R.) a to bez
jakékoliv v!,hrady' Jestliže vyslovuji tudíŽ neobyčejné píli a snaze spisovatelově ripl.
nou pochvalu' činím jenorn pravdě a refentské povinností zadost... A. Rezek: rec.
Z. Winter, Kulturní obraz česbj,ch měsÍI, c.L.M 189l' s. 513

v' K. (: T. G' Masaryk?): Pane redaktore!, Lumír 18, l890, s' 419.420.
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V PBOUDU (RSOVYCH SMeĚoVRNi (R PBOT] N|M)

Kaliny v Českénl časopise historickéln se ohradil sám autor,a5pozdější
oslavy šedesátin historikŮ GoIIa a Wintra zavda|y podnět k uraŽenému
postoji ',muzejníkri.., jak generaci starších historikri a jejich sympatizantú,
prisobících v tradičních zemslqich institucích, vymezil proti ,,univerzitní..
skupině historikťr Josef Šusta.a6 Ve chvílích, které pro Wintrovo vědecké
sebevědomí mamenaly hoŤké zklamání, s nímž se cel1i zbytek života
ritočně lyrovnávaI, vznikaly jeho vrcholné beletristické práce'

KdyŽ v záŤí roku 1900 začala pŤátelská skupina literátri (Alois Jirásek,
Josef Thomayer' Matěj Atastazía Šimaeek, Karel Matěj Čapek-Chod'
Karel Václav Rais a Zikmund Winter) v Šimáekovo redakci a nákladem
jeho str-ice Františka Šimaeta vydávat novy ,,tydeník beletristick;i a lite-
ri:l"r"li,, Zvon, první' nejčestnější strana patŤila nové rozsáhlé prÓze Krátlry
jeho svět,,,Pražská historie.., kterou tu ,,vypravuje Zikmund Winter.., se
vyrantě lišila od podoby pŤedchozích ,,praŽsk ch obrázki,,, které Winter
v této době Ťídce, ale pŤece lydával zvláště ve Zlaté Praze.

V nich ještě Wintruv autorsk;Í lypravěč vystupoval v roli komentu-
jícího,,reportéra..' oslovujícího čtenáŤe, vysvětloval a doplrioval, hronadil
popisy pŤedmětri denní potŤeby. Většina jeho beletristick;Ích prací v 90'
letech se podobala žánrové prÓze, jak jt známe napŤ' z pera Ignáta
Henmanna. Pokud však Neruda v roce 1889 zdúrazníI, že ,, Zikmund
Winter náleží dnes mezi nejčtenější spisovatele české.., protože nrá ,,Ťídk1i,
ano zcela neobyčejnj' talent pozorovatelsky.. a srovnaljeho obrázek s pra-
cemi ,,Žánristťr.. a ,,nove1istťt.., kteŤí ,,pozorují Život nynější, kolem niclr
teprve povstávajicí a se proudící, a sestavují zpozoroyanych drobtri pak
obráÁry plné pravdy, dojímající jako ten život sám*,47 bezděky naznačilŽe
Wintrovo zacházení s marginálními historickymi fakty nepatŤilo k nej-
běŽnějším.

Historie byla nadáIe vnÍmána jako pole, na něŽje tŤeba ycházet s rictou
či pietou - tak ostatně skončil i historicky obrázek Františka Dvorského'
Jako pŤíkladn;1i typ historické pr6zy se navíc stále více r,ymezovalo díIo
Jiráskovo, jehoŽ narativní postupy byly pohledu ironického Wintrova
vypravěče více než vzdá|eny. U Wintrova (pŤevážně humoristického)
obrázku z 90' Iet byla tak paradoxně nadále zdtlrazíována jeho popu-

ČČu l s, l90t, s. 555-557'

J. Šusta: Jaroslav Goll . 1846_l906,Čechische Revue l,1906l1907, s. 17_35

Srov. J. Neruda: Zikrnund \,I inÍer. Humoristické listy 3I, 1889' č' 1 5' s. 2'

45

46

l 8

47

t 9



voro broŽovÓ

prostŤednostÍ.'. jenŽ zahrabán do svych dlouholeť..i ch studií kulturněhisto-
rickych /.../ pokusil se ve šťasíré chvíli vykŤesati zté mftvé, plísní za-
padlého světa obestŤené hmoty, kus živoucí skutečnosti...ou odbomym
kruhťnr ted' pŤedesíIal, že pŤes blíŽící se abrahamovirry stojí teprve na
počátku velké práce, Že jeho ctiŽádostí je ještě ,,pojednati o církvi, o
školství, o Ťemesle a poměrech společenskych..'al

Nabízela se mu možnost univerzitní dráhy, a Winter v tomto směru
žárlívě sledoval publikační aktivity svého konkurenta na poli kulturní
historie, Čeiika Zíbrta.a2 Pochvala za píIí,jiŽ mu v prímivém posudku
Kulturního obr azu jako stŤedoškolskému profesorovi udělil Antonín Re-
zek,a3 nebyla pro jeho ambice zvláŠt vyraznou podporou. Dokonce i
fejetonista Lumíru, okouzleny anglickym slabikáŤenr pro obecné školy,
v němŽ nalezl ,,plastické líčení starošlechtické domácnosti, vyiiaté zLong-
manol ch Angliclqlch dějin.,,jeŽ,jsou kniha naprosto vědecká.., neopo-
mněl zdťrramit, jak v Čechách podobné Wintrovy snahy krutě naráŽejí :
,'Ten člověk je beletrista aŽádny historik! Ó hruzal Viz pŤíktad s doktorem
S. Wintrem. Nad jeho líčenínr staročeského Života věda se ritrpně usmi
yá . , ,44

Jak je mámo, pro nově ustaveny obor kultumí historie se na univerzitě
habilitoval Zíbnapozdější ritoky na Wintrovu vědeckou zpťrsobilost' které
pŤícházely zvláště z Ťad absolventri Gollova historického semináŤe, se
zdaleka netykaly pouze ,,nevědeckého stylu.., ale celkové koncepce práce
s vytěŽen;Ím materiálem, kten.Í jak Winter, tak Zibtt pruběžně a pilně
zveŤejĎovali. Po kritice WintroqÍch prací z dějin školství z pera Tomáše

F. Kvapil: rec. Z. Winter' Starobylé obrá:ky z Rakovni cka, Květy 8' 1 8 86, č. 2, s. 248.

Z' Winter: Kulturní obraz česlglcll ntěst II, pŤedrrrluva s. 5.

Srov. K. Švehla: Jiriískovy dopisy Zikmundu Wintrovi' Sborník Národního muzea
v Pruze 5,l960' ťada C_literární historie' s. 62' ZdeZ. Winter A' Jiráskovi 26. 8. l890.

''Kdo pŤi povolání stŤedoškolském dovedl snésti a zpracovati tak ohronrn1i materiál'
jako Winter Y tonto spisu, tomu náleží svrchované uznání (zd r. A' R.) a to bez
jakékoliv v!,hrady' Jestliže vyslovuji tudíŽ neobyčejné píli a snaze spisovatelově ripl.
nou pochvalu' činím jenorn pravdě a refentské povinností zadost... A. Rezek: rec.
Z. Winter, Kulturní obraz česbj,ch měsÍI, c.L.M 189l' s. 513

v' K. (: T. G' Masaryk?): Pane redaktore!, Lumír 18, l890, s' 419.420.

40

A 1

42

43

V PBOUDU (RSOVYCH SMeĚoVRNi (R PBOT] N|M)

Kaliny v Českénl časopise historickéln se ohradil sám autor,a5pozdější
oslavy šedesátin historikŮ GoIIa a Wintra zavda|y podnět k uraŽenému
postoji ',muzejníkri.., jak generaci starších historikri a jejich sympatizantú,
prisobících v tradičních zemslqich institucích, vymezil proti ,,univerzitní..
skupině historikťr Josef Šusta.a6 Ve chvílích, které pro Wintrovo vědecké
sebevědomí mamenaly hoŤké zklamání, s nímž se cel1i zbytek života
ritočně lyrovnávaI, vznikaly jeho vrcholné beletristické práce'

KdyŽ v záŤí roku 1900 začala pŤátelská skupina literátri (Alois Jirásek,
Josef Thomayer' Matěj Atastazía Šimaeek, Karel Matěj Čapek-Chod'
Karel Václav Rais a Zikmund Winter) v Šimáekovo redakci a nákladem
jeho str-ice Františka Šimaeta vydávat novy ,,tydeník beletristick;i a lite-
ri:l"r"li,, Zvon, první' nejčestnější strana patŤila nové rozsáhlé prÓze Krátlry
jeho svět,,,Pražská historie.., kterou tu ,,vypravuje Zikmund Winter.., se
vyrantě lišila od podoby pŤedchozích ,,praŽsk ch obrázki,,, které Winter
v této době Ťídce, ale pŤece lydával zvláště ve Zlaté Praze.

V nich ještě Wintruv autorsk;Í lypravěč vystupoval v roli komentu-
jícího,,reportéra..' oslovujícího čtenáŤe, vysvětloval a doplrioval, hronadil
popisy pŤedmětri denní potŤeby. Většina jeho beletristick;Ích prací v 90'
letech se podobala žánrové prÓze, jak jt známe napŤ' z pera Ignáta
Henmanna. Pokud však Neruda v roce 1889 zdúrazníI, že ,, Zikmund
Winter náleží dnes mezi nejčtenější spisovatele české.., protože nrá ,,Ťídk1i,
ano zcela neobyčejnj' talent pozorovatelsky.. a srovnaljeho obrázek s pra-
cemi ,,Žánristťr.. a ,,nove1istťt.., kteŤí ,,pozorují Život nynější, kolem niclr
teprve povstávajicí a se proudící, a sestavují zpozoroyanych drobtri pak
obráÁry plné pravdy, dojímající jako ten život sám*,47 bezděky naznačilŽe
Wintrovo zacházení s marginálními historickymi fakty nepatŤilo k nej-
běŽnějším.

Historie byla nadáIe vnÍmána jako pole, na něŽje tŤeba ycházet s rictou
či pietou - tak ostatně skončil i historicky obrázek Františka Dvorského'
Jako pŤíkladn;1i typ historické pr6zy se navíc stále více r,ymezovalo díIo
Jiráskovo, jehoŽ narativní postupy byly pohledu ironického Wintrova
vypravěče více než vzdá|eny. U Wintrova (pŤevážně humoristického)
obrázku z 90' Iet byla tak paradoxně nadále zdtlrazíována jeho popu-

ČČu l s, l90t, s. 555-557'

J. Šusta: Jaroslav Goll . 1846_l906,Čechische Revue l,1906l1907, s. 17_35

Srov. J. Neruda: Zikrnund \,I inÍer. Humoristické listy 3I, 1889' č' 1 5' s. 2'
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|arizačni funkce - tak dnes, s odstupem času, ostatně pŤistupujeme k líčení
soudobého Života v pražs|<ych ulicích u Ignáta Herrmanna - v knižních
souborech proto byly ivyrazně fabulované obrázky časÍo zaŤazovány vedle
u./čtovfch inventárních zpráv či odbom1/ch pŤednášek a črt' A pokud
Herrmann sám v jedné humoresce ,,ze zákoutí kanceláŤského.. sledoval
naprosto bezcennou uŤední agendu svého hrdiny a její pečlivě ukládané
doklady slolry ,'Co v nichje, vyjde najevo snad po dvou tŤech stoletích, aŽ
se do nich dají Wintrové a Zibtiové budoucnosti. Takol"-im lidem je
největší rozkoší prohrabávati se v podobn;ich star]ích hadrech. Cím jsou
starší, tím d ležitější. Je to materiál pro kultlrní historii.., dal dostatečně
najevo' jak odtaŽité byly dobové náhledy na námět pro zábavnou
humoristickou povídku.a8

Nové, obsáhlé a novelisticky laděné prÓzy, které Winter psalpro Zvon
na pokračoviíni a jimiž zaplřoval jeho stránky od samého počátku až do
roku 1907,a9 roáodně starym papírem nešustiiy arázemdostaly Wintra na
vysluní pozornosti čtenffi i literární kritikf.Nadšen jimi byl mj. i otakar
Theer,5o k Wintrovu dílu se konečně q,'jádŤil (i když s vellq'mi vyhradami)
i F. X. Šalda,,' kten.Í je do té doby pŤeztraI. A kdyŽ si Theer kladl otázku,
jací že to vlastně jsou Wintrovi hrdinové, jako by pro pŤiznivce novjch
literámích směrti konce století movu podtrhl Wintrol'u spojnici mezi
světem současnym a minulym.

Jeho náhled, Že Winter uvádí do dúkladně probádaného (,,proŽitého..)
prostŤedí historického města vedle trpn;Ích, ,,maŤenych..' čis|.Ích a naiv-
ních typri, také postavy měšťáka 19. století, že protagonistou jeho prací je
neďídka ,,náš buržoa.. , jenŽe ,,beznervozy, spokojenější.. a animálnější,5r

S' Konrár (= I. Henmann): Tajn! společník páně Kobrčťrv. KanceláŤská historka,
Švanda dudák 8' 1889, s. 249.

Kratlry1eho sydl (1900' 190I), Proti pán n (1902), Vo1ačka (1902)' Ro:ina sebranec
(|902' 1903), Peklo (1903,1904), Panečnice (1907); Mistr Kampanus (pwni díl l905,
1906, druh! 1906, 1907).

o.  Theer: Z ikmund Winter.  ČCM 78. l904, s '  ]  9_32'

F' X. Šalda: BouŤe a píehážtka. Dvě novely z historie pražské, Novina 1, 1908, s.
412413.

o. Theer: Z ikrnund Winter '  ČČM 78'  l904. s '  30'
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dnes sotva m žeme pŤijmout v celé jeho polaritě a vyhaněnosti' Zčásti však
vystihuje drileŽit'-f aspekt Wintrova uměleckého pŤístupu k dějinám.

Dominantní v něm byl expresivně pojat.j pŤíběh hístoricky nevy-
znamného jedince' často evokující zamyšlení nad nejobecnější otázkou
smyslu lidského bytí a jeho detetminací dobou i prostŤedím' Zprisob,
jakym Winter uměleckf pŤedváděl osud sqfch hrdinťl, pŤitom v mnohém
souměl s postupy uŽívanymi v dobové prÓze s náměťy ze současnosli, jkÍŽ
se často nelyh;ibaly ani práce Wintroqfch pŤátel a vrstevnílÓi. Rezonoval
v nich doboq.f neoromantismus (Rozina sebranec), sklon k naturalismu
(Peklo), poslední Panečnice, Wintruv pokus o novoll' čtenáŤsky atrak.
tivnější polohu nesla l^j'razné idylické rysy.

Jako umělecká odezva probíhajících polemik tzv, sporu o smysl čes-
kych dějin i jako osobně míŤená obžaloba odborně nedoceĚovaného a
raněného Wintra byl v době svého vzniku nahlížen i Wintrriv ,,historick
obraz* Mistr Kampa;zas. Recenzentem Časa byl dokonce (snad i na pozadí
dění v době Golloq.fch a Wintrol"-ích narozenin roku 1906 i po nich)
hodno cen j ako klíčorn-i román, jertž,,v íc e než|í z národní děj inné filozoÍie
vyšel z popudri ryze osobních.., protoŽe ,,pŤičteme-li k takovym drob-
nějším rysrim Kampana, pŤičteme.li Mollera, Ťekneme si, Že se tu historie
nedělá dost z historie samé, nybrŽže se dnešek pŤenáší anarážíkanrsi do
historie".53

Vulgarizující soud Časz nepochybně inspirovala i subjektivizace vy-
pravěčsklch postupri y Mistru Kampanovi, jeŽ kulminovala v líčení bělo-
horské bitvy' Winter se ani pŤi této pŤíležitosti nenechal ovlivnit ověŤenlm
postupem panoramatického pohledu, v němž je možné zachytíÍ všechny
drileŽité detaily boje, ale setrval v jejím pŤiblížení pŤes jednající postaly.
Dokonce i Jirásek (v jediné recenzí, kterou za svrij Život napsal) byl
pŤekvapen estetick m ričinkem, jejž takovy vypravěčsh-i pŤístup dovede
lyvolat' současně však upozornil, Že pokud Winter,,pŤedvádí jenom to' co
jeho postavy z české strany vidí a pozorují.., zprisobuje tím i jistou ,,ne-
snáZ.., ,,poněvadŽ nemohou všeho vidět nebo alespoř ne určitě, jak žádouc-
no...5a Metodu, nezvykle použitou v rozsáhlé prÓze se závažnymniímětem,
Winter však s rispěchem wzkouše|užna svÝch prvních novelách. U nich

b. a.: K nretodám našeho románu historického' Čas 
,7 . II . l909' s. 5.

cit dle A. Jtrásek Rozmanitd prÓza. obrázlql a studie IiI' Sebrané spisy Aloisa Jiráska
28, J. otto, Praha 1930, s.297-298; téŽ J. Janáčková Álois Jirásek, Praha 1987.
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se ještě mohlo zdát, že autor pouze ďá|erozviji a mímě transformuje lrypra.
věčské postupy pŤedcházejících obrázkri.

Namísto vypravěče, uvedeného jako odbomíka limitovaného dochova-
n;fmi dokumenty, nechal v prÓze Krátlql jeho svěÍ nazírat barvité prostŤedí
Prahy l6. století očima protagonisty Jana Pistoria. Naivita venkovského
studenta p sobila jako hlavní faktor, umožriující autorskénru lypravěči
pŤiblížit (a částečně i vysvětlit) všechno, co mohlo na soudobého čtenáŤe
prisobit nezvykle. obdobnou rilohu měla i postava vojaka Dupáka' cizince
v praŽslaj'ch městech, v novele Proti pánťun. To, co bylo pŤijímáno jako
běŽné u žáwové psychologické povídky (podobně nah|iŽeI do současn1ich
praŽslgich rodin Šimáekriv preceptor, student Fil ip KoŤínek),55 si však i
nadále podrŽelo punc nepatŤičnosti, pokud se chtělo dotykat vyznamnlch
(a v pŤípadě Mistra Kampana stále bolaqich) událostí z české historie.
Teprve modenrí historická prÓza (JlÍi Šotola, Vladimír KÓrner) podtrhla
jako d leŽity vyíznamotvorny prvek v pohledu na dějirry subjektivního
,'svěď<a času.. a v mnohém taknayáza|a na nejlepší Wintrovy prÓzy.

Zikmund Wirrter dovedl od počátku své tvurčí cesty nápaditě pracovat
s metodami, postupy i umělecklmi formami, které byly prověŤené a
čtenríŤsky uspěšné. To nové ajedinečné, co najeho dí]e stále upoutává,je
odvaha, s jakou je mísil a spojoyal se specificklm materiálem, ktery nru
poskytoval historicky dokument' Právě díky tomu molrla ve WinteroqÍch
vrcholnlch pracích vmiknout nová kvalita v1/povědi umělecké i odborné.

55 Srov. M. Havel (= M A Širnaeek;
rodin I, il, Praha 1893. I 894.

bohumil1 iroušok

ZIHMUND I.IJINTCR V DOBC
UN|V RZITNíCH STUDIÍ

Říká se, že státy trvají v idejích, z nichž vznikly. Dovolíte-li nri
parafrázi, více to platí o historicích, i oni trvají v idejích, v nichž byli
vyškoleni a jak je jejich mládí zformovalo. Proto se u vědcti vŽdy hovoÍí
o školách' učitelích i generačních druzích, neboť to vše determinovalo
ijejich další vědeck! postup.

Roku 1846 se narodil nejen Zikmund Winter, ale téŽ zakladatel po-
zitivistického dějepisectví Jaroslav Goll, Augustu Sedláčkovi jsou v té
době tŤi roky, Tomáš Masaryk se narodí aŽza čtyÍiroky a Čeněk Zíbrt si na
tento okamŽik Života počká ještě cel1/ch osmnáct let.

Jmenovali-li jsme právě tyto osobnosti, má to jist'.i d vod. Tomáš
Masaryk je zakladatelem novodobého českého f,rlozofického myšlení o dě-
jinách, Jaroslav Gollje prvním skutečně naprosto pŤísnym kritikenr a ana-
lytikem pramenri, oba dva jsou tvrirci škol, které se budou vzájemně sváLĚet
ještě sto let pojejich narození.

TŤetí směr našeho dějepisectví jde však pŤevážně mimo univerzitu, a to
do určité mlry i záměmě.I August Sedláček, Zikmund Winter a Čeněk
Zíbrt jsou spojeni svym oborenr - kulturní historií českého trárodar a do

Rozpory Zikmunda Wintra s Gollovou Školou byly takového rázu' Že se vyjádŤil takto:

,,Raději chci blti na gymnáziu v ťadě piedních profesor , než na univerzitě poslednínr a
odstrkovanlrrr docentenr'.. yiz Č' Zibrt'' Dr' Zikrrrund Winter' Vzporrrínka k jeho
šedesá!|n narozeninám' osvěta 3.I ' |907, s. 254' Tento' do určité míry polenricky
zarněťen;i článek vriči Gollově škole, vzbudil nelibost i za všech okolností o noblesu se
snaŽícího Jaroslava Golla. Srov. Listy ticty a pŤátelství. Vzájenmá korespondence
Jaroslava Golla a Josefa PekaÍe, ed' J. Klik' Praha l94l' s. 48l. Zde dopis J. Golla
J.  Pekďovi  z26.2. 1907.

Srov' zejména J' Bltiml: August Sedláček a české dějepisecÍví' tn August Sedláček a
pomocné vědy historické, ed. B. Kopičková, Mladá VoŽice 1995' s. 1l_28; t1iŽ:
Ziknund winter a česká kulturní historie. in opera hislorica |. Editio Universitatis
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