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je všakŤadína pomezíobou Žánrujako speciflcky svébytnyliterárnÍr'itvar,
osobity typ dobové,,Iiteraturyfaktu...19Autorovo proživát.tizobrazované
jako v jeho,,velkych,.tradoby nenív těchto obrázcichsnad tak irrtenzivní
gick1Íclrnovelách nebo v románu Mislr Kampanus, Zák|adní charakteristickérysy jelro tvrirčíkoncepcejsoLttu však pŤítonuly.I zde ,, l'..l Íeč
svych postav zbarvujeslovnímiobraty zamilovanédoby (české
renesance,
V.L.), on stavÍje do prostŤedí,
líčeného
tak Živě' ževidíje aŽtěIesn'nra
očima,ba on cítína vlastlrÍnrtěle i vŠechnybolestil..'l jeho sítuaceje ale o
jmenovan)Íchnrěla teprve odkqllti
to horší,Že zta1e to, co vrstevníkťrnr
budouctlos1nemťtŽe
se těšitijejich nadějenri...r0

1 9 K shodnénruzávěrLrdospělapťisvéanalyzeWintrova dílaV' BroŽová' Viz V. BroŽová'
K uŽitíhistorickéhodokutrrentuv prÓze Zikrriunda Wintra' L1eskaliteratura 44,1996,
č. 1' s. 50_63 a s. 8 v tolnto sborrríku.

20 A. Novotn1i: l|inh. v ]ulis|r Kampantts ye syětle soudob1|,clldokunentťt, 9. vystava
Mu:ea hlavního něStd Pralry na pamět' 90. u!,ročínaro:enin Dra Ztknrunda trl/intra,
katalog,Przrha1936,s. 4.
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POZNNMKR
H TIJINTROVC
HULTURNI
HISTORII
Jako kulturní historik b1/váZikmund Winter uváděn jedním dechem
s ČeĎkem ZÍbrten. Ne zcela neprávenr- spojila je mimo jiné práce na
stejn1ichténrateclr,
napŤÍklad
na dějinách kroje, ale patruějšía drileŽitější
jsou rozdíly nlezi ninri. K pochoperrítěchto rozdílŮvede uvaha nad Wirrtrovym podílem na vyznačnénr
v;ikonu českékulturníhistorie z pŤelonru
19. a 20. století,na Zíbr1ověčasopiseCeslE lid, ZáslrtŽná bibliografie
Soupisprací Zíbrtova Ceskéholidu (1960) ukazuje,Že v něm Winter tiskl
v letech 1892-|904 pouhlclr sedrrrpŤíspěvk. T kají se vesměs kulturněhistorickych podr.obrrostí.
Ila 11ěž
Winter \araz]IpŤisvych archivníchprťrzkumech.Počtenrjsou WirrtrovypŤíspěvkyZcelanesouměŤitehé
S víc neŽ
550 pŤíspěvkyZíbrtovymi.Ty - podobnějako větširraztémět2500 ostatních pŤíspěvk,jČeskéholi t - registn|ípovětšinějednotlivosti zlejrŮzrrějších
kulturníchoblastílidovéhoŽivota od 15' do l9. století,pŤedstavují
Systenatickému
velice cerrrrymateriálov;Íforrd, nabízejícíse k dalŠímu
zpracovánírťrznychlristoricky a tenaticky vymezenych oÍázek,ale satny o
sobě z stávajíve svébezbŤehé
rozmanitosti izolovanynri kuriozitanri,jejichŽ širšísouvislosti a vyznam nejsou ďetelné. Takto nazíranéjednotlivosti mohly vyvolat pÍezíravé
mírrěníH. G' Schauera,Že českákulturní
historie se zajímáo to, jalt si staríČechovevázali podvazky.
takov1ichjednotliPro Wintra je cirarakteristické,
Že usilr.rjeo začIenění
vostído strukturníhoobrazu dobovérealitv' Neinréněieden z WintrovÝclr
piíspěvkŮ z Čcskčho/iclrlposkytuj. n.ro^o,i hItrbíihozanryŠlerrí
nad
práce.Je známé'Že WinzpŮsobemjeho kulturněhistorické
a spisovatelské
ter rozpŤádalve své beletrii epicképodněty'natěžnarazil v archivním
materiáiu.Méněpatrnéj eto, žese tak dálo i s kultrrrněhistorickymidetaily
v Českém
lidu (zroku
neepicképovahy' Jedenze svjch krátla-ichpŤíspěvkri
1892) věrroval Winter dokladu o podivnéprávní zvyklosti, usvědčování
vraha svědectvímmr1vého,totiŽ jeho krye. Tento motiv uplatnil Winter
vjedné ze svych nejprisobivějších
novel Krátk!,jeho svál (exponujev ní
v Ccskén lidtt teup]atovšemi Ťadudalšíchkulturněhistorickr'chdetailťr.
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něn1ich). Chápenre-li kulturněhistorickydetail j ako izolovanou materiálovou jednotku vlastnějen z nedostatkuznalostío jejím nístě a vyznanru
jeví se Wintrťrvpostup
v celkovémobrazedávnéhoŽivoti, v jeho struktuŤe,
a kulturního
jako jedna z možnostídobÍratse poznáníjejího ,,životního..
smyslu. Souhrn článkú Zibrtova Ceského lidtt je pŤebohatouzásobnicí
materiálu,kten./čekána takovou fruktifikaci. Nástrojem k ní by se mohla
státhistorická sérrriotika.
o tése ovšemv době Zíbr1ovaCeskéhoIi t ledá
mluvit. Wintr v postup - Začleřovánítakov1lichdetailrj do epizovaného
kulturníhoobrazu dávnéhoŽivota- Ize protohodttotitjakopokus o rekon.
strukcijejich strukturotvorné
valoncejin]ímineŽ vědeck;/miprostŤedky,a
to možná spěšnější
nežtam, kde Winter vytváŤelsystematickétematicky
a historicky vymezetléobrazy dávnéholidského žiyotaa činnostiv rozsáhlych kniŽníchcelcíclr.Jsou nepochybněceruré,ale podle méhonázoru
bliŽŠí
Zíbrtow pojetíkulturnílristorieneŽ Wintrova umělecká prÓza.

o l o x c r n dsr[ i c h

H STYLISTICC
HISTORICHC
PROZV
zikmunduintor

P jde zde o restituování,popŤ.konstituovánístylovéhodnoty v literárnírrrdílejedrréautorslré
osobnosti;rozhodnoutpt'itombude tŤebai to, do
jaké míry a v jakém snrysiu jde pŤi tomto druhu čirrnostio hodnotovou
r e s t i t u c in, e b oo k o n s t i t u c i .
Beletristická sloŽka Wintrova díla se dostává v posledníchletech do
nové situace.Získává nové,lepšíšancepro konkretizaci, než měla kdykoliv ďíve. To je zpŮsoberrojednak zvyšenímzájmu o literatr.ru,jejímŽ
hlubinn m smyslem je postiŽenía vyjádŤenítragičnostiexistenciálního
postaveníindividua ve světě,a zvyšenímcitlivosti a vnÍmavostipro ni,
jednak prohlubováním chápavosti pro literaturu,která se pohybuje rra
pomezínrezi fabulovanou fikcí a ztvárněnín reálného,danéhoživotnílro
faktu, a jednak někter mi teoretickymi spory, v lrichŽ se Wintrovo dílo
stalo argumentem.
t kající
Tento posledníaspektje vázánna vlroky Jana MukaŤovského
se Wintrova díla.NapŤ.v prosluléstudii ve sborníkuSpisovná češtinaa
jazyková kulhtra z roku 1932, sáhl MukaŤovsk1ik dílu Zikmunda Wirrtra
(a Jakuba Arbese, TerézyNovákové a Vladislava Vančury)jako k reprezentačním
pŤíkladŮm'jimiŽ doprovodil sv j v;Íklado tŤechtypech vztahu
mezi básnick m a spisovnlm jazykem, tj. o tŤechstupníchdeformace
básnického jazyka v unělecké prÓze' Arbes pro něho byl reprezentarrt
tvrirčíhotypu prozaika, lrtery jazykové sloŽky rredeformuje,Winter a
Nováková pak typu, kten.fjazykovou deformacipodŤizujetématu(ričelenr
je pak podle MukaŤovského,,charakteristikaosob a prostŤedí..)',
J' MukaŤovsk : Jazyk spisol'n a jazyk básnicky' in Spisovná češtinaa jazyková
kultura,edd' B' Havránek. M' Weingart, Praha 1932
TanrtéŽ,s' 145.
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