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PÍíznačnábipolarita, provázejícítakŤkacelou rozlolru českéliteratury
19. stoletípočínaje
a poktačující
uŽ dvojicíDobrovsk - Jungnrarrrr
protějškyMácha - Tyl, Neruda - Hálek, školarrárodnía kosmopolitni ztělesněná
dvojicí Vrchlicl - Ceclr, našlasvéuplatněníi v českéhistoricképrÓze
poslednítŤetirry19' stoletív tandemu Winter - Jirásek. JestliŽe reflexe
těchto protikladŮ samotn1imiautory posloužily častojako podnět k vyhrariovánípoetik (viz rrapŤ.Tylovu kritiku Máchova rozelryanectví)
nebo
byly i pouŽityjako nástroj k prosazovánínov)ich literárníchproudŮ i cílú
mimoliterámích' jako tomu bylo v pŤípaděMacharovy kritiky Hálka a
r,ysokéhooceněníNerudy, pandán Winter - Jirásek se neŤadído Žádné
z těchto kategorií.oba spisovatelepoutalo hluboké pŤátelstvíbez sebemenšínevraŽivosti či rivality, ani literárníkritika se neuchylovalak zaujatérnukladení jedrroho proti druhému.PŤitonrprávě nrezi Jiráskem a
Wintrenr a dlouhou Ťadoučeské
historickébeletrieod obrozeníaŽ k Beneši
TŤebízskému
existuje zásadnípŤeděl,jehož v mam zdaleka nelrystihne
konstatování,Že se na sklonku 19. stoletív českéliteratuŤezrodila realistická historická proza, nacházejícísvév chodisko v dťrkladné
znalosti
minul1fch děj .
Ani vzájenrrou odlišnost Jiráska a Wintra nelze ptehlíŽet.oba sice
začínalístejně jako básníci, ale pak se jejich cesty rozešly. Všestranně
umělecky nadan;ÍJirásek up ednosttiovalod počátkuuměIeckou tvorbu
pŤedhistorickymi zájmy. Věncival se prÓze ze současnostia teprvepostupně, pŤeskresbu lidov.jch typŮ svéhorodnéhokraje v Povídkách z hor, pÍes
Skaláky, vojensképovídky a litomyŠlské
prÓzy se prokousávalk historické
tvorbě. Naproti tomu Wintra zcela pohltila historie,kdyŽ nru nabídlarreprozkoumany rakovnick;i archiv. A tak zatlnco Jirásek tenatikou í zpra.
covátrím nezávisly na historick)ich zdrojích si nejprve volil umělecky
nosnétéma,a teprvepak k rrěnruhledal doklady v minulosti' Winter se cele
noŤil do jedinéhosouboru pramenŮ a stal se historikem jedrrohoobdobí.
ZjištěÍéskutečnostipak zpracovával dvojínrzpŮsobem:historickymi stirdierrria mírněbeletrizovanymi pracenris pŤevahoudokumentárnosti.oba
136

proto na cestě k historicképrÓze museli pŤekonávatrozdílnépŤekáŽky'
Zatímco Jirásek jako unrělec ve sqÍch začátcíchsilně utkvíval v dosavadníchnotnrách tétoprÓzy a jen pozvolna, skze dnes talďka zcela
zapomenuté ronrány, jako jsou Slavny den nebo Kollec a počátek, se
propracovával k novémutypu historickéhorománu, pŤedWintren stála
bariérazcela 1iná:Ťečenos Arnem Novákem, musel se emancipovatod
lristorie, to jest od její beletrizovanéparafráze|a stát se v plném slova
smyslu prozaikenr. obojí bylo velice svízelné,oba však,kaŽd1itrr svou
obtíž,zvIádIík prospěchučeskéliteratury.
U Zikmunda Wintra |ze názomě tuto proněnu historika v prozaika
sledovat rrajednéptrvídce,shodou okolnostízpracovanédvalqát' jedrrou
na samémzačátkujeho prozaickédráhy, podruhétakŤkana jejím lronci'
V roce 1880otiskl Winter ye Svělozoru,,kulturní
obrázek..,v obsahuvšak
nezaÍazenyrnezí prozaické projevy, ale v oddíIeDějepis a staroŽitnosti
s názvenr Golgatha. V roce 1910 ji tentokrát uŽ jako povídku S titulem
Pozdě uveÍejnilyeZlatéPraze. Nakonecji ve tŤetím
svazku,,rakovnickyclr
obrázkrj..z roku 1931 (Rakovniclqipt'inlátot.a jiné rakovnicképovídful)
opět s pozměněnymtitulem Golgota v ránrci Wintror,"j'ch
vybranych spisťr
v y d a lM i l o s l a v N o v o t n y .
obě zpracovárrípodávajítragick! milostny pŤíbělr
nrladévdovy Arrny
KdyŽ se
StŤípkové
a ŽenatéhoŤeznického
nistra Milruláše SedlČanského'
těhotná Anna chce zbavit dítěte,onenrocnía zemŤe.V její tnrhle se však
najde mrtvédítě a vedle něho Mikulášovy dopisy. Anna je všenripovažoyánazavražedkyl.ti
a MikuláŠpodstupujevleklá soudníjednání,v nichŽ
je obviřovárr z cjzoložstv| ze spoluirčastina vraŽdě dítěte a navÍc obec
lynráhá majetek,kter.-/pŤedsvou snfií Anna MikuláŠoviodkázala.. Tuto
dějová osnova tvoŤínejhnrbšízáklad oborrťitvarŮ,doslovně shodrr ch jen
v citacíclrněkolika autentickychdopisri vyměrrěnychmezi Mikulášenr a
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A. Novák' piednrlur'airi Z. Winter. Ro:ina sebranec,Praha 1938' s' 10.
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jak je zanlanlenán r rakovnickétnarclrir'ur'iz J. Čech.Príběh :e
skutečnÝpŤíbčh'
staréhoRakow ka, Rakovník l996' Srovnáníobou povídckz ltlcdiska protnčndobopo.jednáni
véhopojetíliteratury,ar'šakminro pronrěnyŽánrové,provedl v ráurci širŠiho
o Z' Wintrovi V' Forst (Wintrova prÓza historickéliodokumentu. ín Realismus a
modernost, Pralra 1965, s, l15'135); v souvislosti s posul-tyve Wintrově zptisobu
zachazenís lristorick1i'rldokurrrenteIn
ve spisovatelověv 'voji od lristorickéhorealisrnu
k realisrrrupsychologickéntuse vztalremranécolgathykuchovanym pramenrinrWint.
rovy povídky zabyvala V' Brožová r'e studir K uŽitíhistorickéhodokunrcntuv proze
Zikmunda'\Nintra(Ceská literatura 46, 1996, č' 1, s. 50_65')
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zdoněBpašot
Annou, jež posiouŽilyjako podnětk rozvinutípŤiběhu.obdobně shodn;íje
však i vstupnía závěrečnybeletrizujícípt.'lek,travozeníbaladickéhopŤi
svitu děj s pomocí pŤírodrrího
motilru z vrchu Golgoty: dvě větve staré
bŤízyse vzpínajík nebi, na začátkubeletrizovanéhozpracováníještěpŤirovnanéke dvěma vzpína1ícím
se kostnatynr,such1/mrukám, pŤisouzenym
v závěru novějšílropodánívyslovně Arrně.
Vše ostatníse radikálně liší.Prvrrítext se lyznačujepŤedevším
dějovou
strohostí.Cely nrilostn;ípŤíběhje podán v krajním zjednodušení
tak'čka
hollmi větami, prozrazujícímijen, Že zprvu budoucímilenci spolu vŮbec
nemluvili, protožeMikuláš nebyl svobodn , poté,,scházívalise, ale pŤestali sobě povídatidosti brzo.. a nakonec, Že ,,odešIolétoa pŤišIazilla a
v noru 1584pŤineslabába ŤemíkoviArrino psaní..,v němžmu sdělr'rje,
Že
je nemocná, cožmánaznačitjejí těhotenství'A tak to, co tvoŤíbeletristické
jádro konečnéhozpracování pŤíběhu,v prvotní podobě nevydá ani na
polovinu celéholyprávění.
Co Winter ošidil na ději, to si bohatě vynahradil na dokumentaci,
počínaje
užoblečením
' Zatlnco v pozdnípovídcese sděluje,žeAnna měla
hlavu omotanourouškou,v pr.votnímzněnísi oblékla,,rouchučernělyšíje dokládání
vanou a aksanitem premovanou..aj. Mrrohem podstatnější
jenž
historické.V textu'
zablrá asi čtvrtinLr
rozsahu budoucípovídky, se
oproti ní navíc dovíme,Že kamemou Šiberrici
na Golgotě postavil roku
1574 primátor Jan Rejček, že první dopis nešťasttré
Arury Mikulášovi
pŤineslabába v rinoru 1584, podrobně je čtenáŤinfotmován o rozsahu
Annina majetku (veliké hospodáŤství,sluŠnávárečná Živnost, drim na
rynku ceny dob4.ich900 kop čiligrošŮ,coŽpr1ije našich5400 zlatych, dáIe
Anrra měla 4 velkékusy dědirry,tŤichmelnice a louky, 18 strychriobilí ve
stodole a ještě pivovar a šenk).Autor téŽodhaluje svŮj základní zdroj,
městsképaměti, kam dajně roku 1584 kdosi zapsal, Že ,,za rychtaŤství
Jana VonráčkryArura StŤípkovázlé parrrěti děťátlro své vlastní zabiIa.
Poh'Ťebui hrobu kŤesťanského
a Ženě cízoloŽnéodepŤeli,zdali
mordéŤce
však mr1vola stětímneb jin m trestemzhanobenabyla, toho nikde nezapsali... SpisovateItéžoznamuje, co obsahoval váček mrtvé Ženy: vedle
Mikulášov1/chpsanía zaklínacíchtabulek též,,56zIatychstočenycha na
šĎurcezavěšenych,tÍi z|atéprsteny a z|atémince tŤináctekusri a něco
mince stŤíbrné...
Na svou obhajobu si Mikuláš opatŤilknihu Městského
práva,,ježnedávno (1579)byla vydána tiskenr...CtenáŤje dále seznámen
s obsáhl;Ímvyčtemjmén pánŮ starších'pŤedněŽ byl Mikuláš k soudu
pŤedvedeni s podrobnlm vylíčenímcelépŤe.Uvádějí se chyby, jiclrŽ se
dopustili žalobci a jak je Mikuláš vyuŽíval k soudnímprŮtahŮm' Jeho
odvoláník císaŤidoprovázejícitacezákorrŮajejichjednotliv ch paragraftr,
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ale také se sděluje, co to všechrroMikuláše stálo (err jedno odvoláni
k císaŤiRudolfovi do Prahy provázelo 5 kop míšenskch, 15 grošťr,
3 denary, to všejen pro posla, takžena konci osvobozujícílrorozsudku
Ke všem těm dokumentujícím
zústal Mikuláš zcela bez prostŤedkťl).
Že
detailťrm
Winter ovšemneopomenuldodat,Že ve chvíli'kdy soud z1ísl1l,
s ťrmftím
dítěterremáMikuláš nic společného,
,,soudníknihyl '.'l nás zrádně
jímŽho tak štědie
opouštějí.
Jen toliko jisto, žekšaftAnny Sedlčanskému,
jest
mordéŤky
a statek nešťastné
obdarovati chtěla, všenrisoudy zušen
propadl obci a králi..' A nakonecj eštěautorposkytl j eclnosděIení,Že rolru
1585 zapsal si kterysi občanrakovnic[.Í v paměti rodného města' Že
27. měsíce nora byla učirrěnasmlouva na statek stŤípkovsk a že o
nemnoho let později jakási měšťankaStŤípkovázaLoŽ1lagotickou pŤedsíťr,
kterépŤišlybohu obětovatděti svoje,..
kde měly odpočívat,,Šestinedělkry,
Nic z toho není v povídce Pozdě ve Zlaté Praze. ZaÍo její déjje
dramatickyZvrstven,jeho jádro nynítvoŤípostupnérozvíjenívzájemného
poměru dvou lidí aŽ do chvíle, kdy se do něj vloudí nepŤekonatelrré
pŤekáŽk7,jeŽ jsou zároveii zkouškou Mikulášova clrarakteru.Do děje
nevrlá SedičanskéhoŽena
vstupuje několik dalšíchpostav, pŤedevším
Alžběta a s ní i pruhledy na nevraŽivy vztah manželri. Jeho pŤíčinyvypravěčhodnotíprostě:k sriatkudoŠlo,
,'abystarázískalamladétělo a mladé
tělo, ally se co moŽná draho prodalo...V ději se epizodicky vyskytuje i
pomáhá Mikulášovi
Anin mládek, bakaláŤDavid Krinitus, jenŽ všestrarurě
vystuŤečníka..Jiráka,
v jeho sporech a seženemu i obratného,,právního
pují tanr i dalšíosoby' Zvláštěpostava Mikulášova je vykreslena ve své
ve svésilnévášni,
dobovottrozkolísaností,
s pŤÍznačnou
nejednomačnosti,
ale ÍéŽzbabělévypočítavostia strachu,aby na něho nepadlo podezŤení
Naopak Anrra se lyznačujejedinym rysem: v štěstíi neštěstí
z cizo|ožství'
drivěŤivěmiluje'
Rozvinutínrnosnyclr dějov..ichprvk , uvederrínrda]šíclrpostav i zápletkou,pojatoujako následekmilostnéhotroj helníkui opuštěnímdokuspisovatele
mentánrostiWinter naplnil základnípŤedpokladypro pťrsobení
beletristy. Doplriuje je pak nezbytná aktivita dodávajícízápletce a ději
specifické,umělecky osobitéznaky tvrirčíjedinečnosti.U pozdníhoWintra je jedním z těchto činitelŮnepochybrrěarchaizujícíjazyk, a to jak
tak ve slovníku;dá se Ťíci,žese
v syntaxi (zejménanadmírapŤechodníkťr)'
tu pŤílišneodlišujeŤečpramenŮ ze 16. stoletíod autorskéholry'jádŤení.
archaismŮ'což
Pos]ednívybor zWintrov ch prÓzÍakéobsahujeslovnÍček
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strohostí.Cely nrilostn;ípŤíběhje podán v krajním zjednodušení
tak'čka
hollmi větami, prozrazujícímijen, Že zprvu budoucímilenci spolu vŮbec
nemluvili, protožeMikuláš nebyl svobodn , poté,,scházívalise, ale pŤestali sobě povídatidosti brzo.. a nakonec, Že ,,odešIolétoa pŤišIazilla a
v noru 1584pŤineslabába ŤemíkoviArrino psaní..,v němžmu sdělr'rje,
Že
je nemocná, cožmánaznačitjejí těhotenství'A tak to, co tvoŤíbeletristické
jádro konečnéhozpracování pŤíběhu,v prvotní podobě nevydá ani na
polovinu celéholyprávění.
Co Winter ošidil na ději, to si bohatě vynahradil na dokumentaci,
počínaje
užoblečením
' Zatlnco v pozdnípovídcese sděluje,žeAnna měla
hlavu omotanourouškou,v pr.votnímzněnísi oblékla,,rouchučernělyšíje dokládání
vanou a aksanitem premovanou..aj. Mrrohem podstatnější
jenž
historické.V textu'
zablrá asi čtvrtinLr
rozsahu budoucípovídky, se
oproti ní navíc dovíme,Že kamemou Šiberrici
na Golgotě postavil roku
1574 primátor Jan Rejček, že první dopis nešťasttré
Arury Mikulášovi
pŤineslabába v rinoru 1584, podrobně je čtenáŤinfotmován o rozsahu
Annina majetku (veliké hospodáŤství,sluŠnávárečná Živnost, drim na
rynku ceny dob4.ich900 kop čiligrošŮ,coŽpr1ije našich5400 zlatych, dáIe
Anrra měla 4 velkékusy dědirry,tŤichmelnice a louky, 18 strychriobilí ve
stodole a ještě pivovar a šenk).Autor téŽodhaluje svŮj základní zdroj,
městsképaměti, kam dajně roku 1584 kdosi zapsal, Že ,,za rychtaŤství
Jana VonráčkryArura StŤípkovázlé parrrěti děťátlro své vlastní zabiIa.
Poh'Ťebui hrobu kŤesťanského
a Ženě cízoloŽnéodepŤeli,zdali
mordéŤce
však mr1vola stětímneb jin m trestemzhanobenabyla, toho nikde nezapsali... SpisovateItéžoznamuje, co obsahoval váček mrtvé Ženy: vedle
Mikulášov1/chpsanía zaklínacíchtabulek též,,56zIatychstočenycha na
šĎurcezavěšenych,tÍi z|atéprsteny a z|atémince tŤináctekusri a něco
mince stŤíbrné...
Na svou obhajobu si Mikuláš opatŤilknihu Městského
práva,,ježnedávno (1579)byla vydána tiskenr...CtenáŤje dále seznámen
s obsáhl;Ímvyčtemjmén pánŮ starších'pŤedněŽ byl Mikuláš k soudu
pŤedvedeni s podrobnlm vylíčenímcelépŤe.Uvádějí se chyby, jiclrŽ se
dopustili žalobci a jak je Mikuláš vyuŽíval k soudnímprŮtahŮm' Jeho
odvoláník císaŤidoprovázejícitacezákorrŮajejichjednotliv ch paragraftr,
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ale také se sděluje, co to všechrroMikuláše stálo (err jedno odvoláni
k císaŤiRudolfovi do Prahy provázelo 5 kop míšenskch, 15 grošťr,
3 denary, to všejen pro posla, takžena konci osvobozujícílrorozsudku
Ke všem těm dokumentujícím
zústal Mikuláš zcela bez prostŤedkťl).
Že
detailťrm
Winter ovšemneopomenuldodat,Že ve chvíli'kdy soud z1ísl1l,
s ťrmftím
dítěterremáMikuláš nic společného,
,,soudníknihyl '.'l nás zrádně
jímŽho tak štědie
opouštějí.
Jen toliko jisto, žekšaftAnny Sedlčanskému,
jest
mordéŤky
a statek nešťastné
obdarovati chtěla, všenrisoudy zušen
propadl obci a králi..' A nakonecj eštěautorposkytl j eclnosděIení,Že rolru
1585 zapsal si kterysi občanrakovnic[.Í v paměti rodného města' Že
27. měsíce nora byla učirrěnasmlouva na statek stŤípkovsk a že o
nemnoho let později jakási měšťankaStŤípkovázaLoŽ1lagotickou pŤedsíťr,
kterépŤišlybohu obětovatděti svoje,..
kde měly odpočívat,,Šestinedělkry,
Nic z toho není v povídce Pozdě ve Zlaté Praze. ZaÍo její déjje
dramatickyZvrstven,jeho jádro nynítvoŤípostupnérozvíjenívzájemného
poměru dvou lidí aŽ do chvíle, kdy se do něj vloudí nepŤekonatelrré
pŤekáŽk7,jeŽ jsou zároveii zkouškou Mikulášova clrarakteru.Do děje
nevrlá SedičanskéhoŽena
vstupuje několik dalšíchpostav, pŤedevším
Alžběta a s ní i pruhledy na nevraŽivy vztah manželri. Jeho pŤíčinyvypravěčhodnotíprostě:k sriatkudoŠlo,
,'abystarázískalamladétělo a mladé
tělo, ally se co moŽná draho prodalo...V ději se epizodicky vyskytuje i
pomáhá Mikulášovi
Anin mládek, bakaláŤDavid Krinitus, jenŽ všestrarurě
vystuŤečníka..Jiráka,
v jeho sporech a seženemu i obratného,,právního
pují tanr i dalšíosoby' Zvláštěpostava Mikulášova je vykreslena ve své
ve svésilnévášni,
dobovottrozkolísaností,
s pŤÍznačnou
nejednomačnosti,
ale ÍéŽzbabělévypočítavostia strachu,aby na něho nepadlo podezŤení
Naopak Anrra se lyznačujejedinym rysem: v štěstíi neštěstí
z cizo|ožství'
drivěŤivěmiluje'
Rozvinutínrnosnyclr dějov..ichprvk , uvederrínrda]šíclrpostav i zápletkou,pojatoujako následekmilostnéhotroj helníkui opuštěnímdokuspisovatele
mentánrostiWinter naplnil základnípŤedpokladypro pťrsobení
beletristy. Doplriuje je pak nezbytná aktivita dodávajícízápletce a ději
specifické,umělecky osobitéznaky tvrirčíjedinečnosti.U pozdníhoWintra je jedním z těchto činitelŮnepochybrrěarchaizujícíjazyk, a to jak
tak ve slovníku;dá se Ťíci,žese
v syntaxi (zejménanadmírapŤechodníkťr)'
tu pŤílišneodlišujeŤečpramenŮ ze 16. stoletíod autorskéholry'jádŤení.
archaismŮ'což
Pos]ednívybor zWintrov ch prÓzÍakéobsahujeslovnÍček
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zdoně|,pošor
nevěstíu beletrie pro čterráÍe
mlloho dobrého.3Naštěstíarchaizaceneni
jedin1im osobit1inrznakenr pozdní Wirrtror,yprozaickétvorby. Provázi 1i
totiŽsilně obrazny1azykopírající
(,'podobrémjarmarku,byvá
se o pŤísloví
z\y trh.,)i jiná lidová rčerrí(,,Kdybys ted' nahlédlado nrlíka,srazí se...),
o nápaditá pŤirovnání(,,háze|očinra,jako kdyŽ se koule netají po kuŽelkách..) a pĚekypující
perifrázenti (napŤ.co v ranénltextu spisovatelodby|
slovy, Že budoucÍmilenci ,,rrelnluvilispolu..,v opisnénrpodáni pozdni
podoby povídky zní ,,ristavšak pŤitonrb1ivala něnrá..),někdy stejnou
perifrázi autor uŽije i dvakrát (nryŠlenka
,,vskočilado mysli.. a lrrrednato
',vstěhovalase do srdce..).Do svéhopozdníhodílavrreslWinter i grotesktrost a humor. Grotesknost se v Pozdě a Golgotě objevuje zejnrérrave
chvíli,kdy Mikuláš reagujena prunílaskavouodezvu budoucímilenky tak,
Že dona zlíbá svéŽeněruce 'jako by jí za to štěstíděkoval...Hunror zase
zvlášť vyraaně v okarrrŽiku,kdy MikuláŠ hněvivě reaguje rra bakaláŤovu
báseli o Anrrě jako o nevěstcea KrirritLtsho ulrlidriuje,Že kdyby veršovtrík
psal pravdr'r,rrebudejeho veršovátlí,,poetné..
a Že ',poetovénrusílhát...
Všechny tyto prostŤedkyuŽitéjako r.rnrěleckákLrltivacepodnět z arclrivníchstudiíprovázíjeden pozorulrodn;Íjev.Srovtráníobou zněnítotiŽ
prokazuje,že odpoutárríse od historickych pramenťrve prospěchbeletrie
neznanená takédistarrciod jejich jazyka' Právě rraopak.Jen nanátkou dva
pŤíklady.ZatÍntcove Světozot.tlse novodobou češtilroukonstatuje, Že
Mikuláš ,,nebyl svoboden,měl Žerrr'r..,
ve ZlatéPraze se praví,že,,nebyl
sobě svoboden.,a pleonasticky se dodává ,,byl člověk ženaty,,;zároveri
strohi7udaj v rredělije nal)razensor'tslovím,,vnedělsky den..'A nejen to'
Tuto stupriujícíse archaizací1azykadoplriujíještě spisovatelovy neologisnry v roznatritéfunkci od hunrorné(bakaláŤcoby kaziškol),expresivrrí
(rejčastějinadávky) i hodrrotící
(unrocťrující
napŤ.pohrdav odstup,kdyŽ
AlŽběta odmítá dát Mikulášovi peníze,lrypravěčjí vkládá do st slovo'
jemužse i sám podivuje,totiž,',Žeby lro zkvakla..)'Je ziejmé,Že tvárttění
podoby i uplatĎováníneologismri pŤispívalo
1azyka do jeho archaičtější
k utváŤeníjedirrečného
historickéhokoloritu povídek.Zároveí lze v tonr
shledávat i vyraz olrecnějšího
snrěŤovárrí
českéliterattrrytédoby k větŠí
autarkičnostiuměleckéhogesta,činícího
z Wintrov1i'chpsychologicky laděrr ch a k osudŮnrjedinc zanrěŤenlchhistorick1ichprÓz dobově značně
aktualizovan1i,s literaturoupŤelonrustoletípevně svázany projev, Za tuto
soudobostovšemplatícísníŽenott
populárrrostí.
V tonr stojíWinter vskut.
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DVeUDoBl.L||rTBoVÝ
PBoZÝ
ku na opačnénrpoli rreŽ Jirásek, ale rrikoli jako vyzva k lrodrioticímu
polyfurrkčního
ponrěŤování,
rozvirrutÍčeské
ale jako blalrodárrr!pŤízrrak
jeŽje dobŤe
prÓzy vribecajejíhistorickévětvezvláštětrakonci l9' století,
patmé zejnrénapŤi srovnání s pŤecejen jistou nronotonnostíjejí pŤedícípodoby.
cházejícÍromantickéa ronrarrtiztrj

Z' Winter: obrLi:kt,,ed. J. Janáčková'Praha l972

140

141

zdoně|,pošor
nevěstíu beletrie pro čterráÍe
mlloho dobrého.3Naštěstíarchaizaceneni
jedin1im osobit1inrznakenr pozdní Wirrtror,yprozaickétvorby. Provázi 1i
totiŽsilně obrazny1azykopírající
(,'podobrémjarmarku,byvá
se o pŤísloví
z\y trh.,)i jiná lidová rčerrí(,,Kdybys ted' nahlédlado nrlíka,srazí se...),
o nápaditá pŤirovnání(,,háze|očinra,jako kdyŽ se koule netají po kuŽelkách..) a pĚekypující
perifrázenti (napŤ.co v ranénltextu spisovatelodby|
slovy, Že budoucÍmilenci ,,rrelnluvilispolu..,v opisnénrpodáni pozdni
podoby povídky zní ,,ristavšak pŤitonrb1ivala něnrá..),někdy stejnou
perifrázi autor uŽije i dvakrát (nryŠlenka
,,vskočilado mysli.. a lrrrednato
',vstěhovalase do srdce..).Do svéhopozdníhodílavrreslWinter i grotesktrost a humor. Grotesknost se v Pozdě a Golgotě objevuje zejnrérrave
chvíli,kdy Mikuláš reagujena prunílaskavouodezvu budoucímilenky tak,
Že dona zlíbá svéŽeněruce 'jako by jí za to štěstíděkoval...Hunror zase
zvlášť vyraaně v okarrrŽiku,kdy MikuláŠ hněvivě reaguje rra bakaláŤovu
báseli o Anrrě jako o nevěstcea KrirritLtsho ulrlidriuje,Že kdyby veršovtrík
psal pravdr'r,rrebudejeho veršovátlí,,poetné..
a Že ',poetovénrusílhát...
Všechny tyto prostŤedkyuŽitéjako r.rnrěleckákLrltivacepodnět z arclrivníchstudiíprovázíjeden pozorulrodn;Íjev.Srovtráníobou zněnítotiŽ
prokazuje,že odpoutárríse od historickych pramenťrve prospěchbeletrie
neznanená takédistarrciod jejich jazyka' Právě rraopak.Jen nanátkou dva
pŤíklady.ZatÍntcove Světozot.tlse novodobou češtilroukonstatuje, Že
Mikuláš ,,nebyl svoboden,měl Žerrr'r..,
ve ZlatéPraze se praví,že,,nebyl
sobě svoboden.,a pleonasticky se dodává ,,byl člověk ženaty,,;zároveri
strohi7udaj v rredělije nal)razensor'tslovím,,vnedělsky den..'A nejen to'
Tuto stupriujícíse archaizací1azykadoplriujíještě spisovatelovy neologisnry v roznatritéfunkci od hunrorné(bakaláŤcoby kaziškol),expresivrrí
(rejčastějinadávky) i hodrrotící
(unrocťrující
napŤ.pohrdav odstup,kdyŽ
AlŽběta odmítá dát Mikulášovi peníze,lrypravěčjí vkládá do st slovo'
jemužse i sám podivuje,totiž,',Žeby lro zkvakla..)'Je ziejmé,Že tvárttění
podoby i uplatĎováníneologismri pŤispívalo
1azyka do jeho archaičtější
k utváŤeníjedirrečného
historickéhokoloritu povídek.Zároveí lze v tonr
shledávat i vyraz olrecnějšího
snrěŤovárrí
českéliterattrrytédoby k větŠí
autarkičnostiuměleckéhogesta,činícího
z Wintrov1i'chpsychologicky laděrr ch a k osudŮnrjedinc zanrěŤenlchhistorick1ichprÓz dobově značně
aktualizovan1i,s literaturoupŤelonrustoletípevně svázany projev, Za tuto
soudobostovšemplatícísníŽenott
populárrrostí.
V tonr stojíWinter vskut.

3

DVeUDoBl.L||rTBoVÝ
PBoZÝ
ku na opačnénrpoli rreŽ Jirásek, ale rrikoli jako vyzva k lrodrioticímu
polyfurrkčního
ponrěŤování,
rozvirrutÍčeské
ale jako blalrodárrr!pŤízrrak
jeŽje dobŤe
prÓzy vribecajejíhistorickévětvezvláštětrakonci l9' století,
patmé zejnrénapŤi srovnání s pŤecejen jistou nronotonnostíjejí pŤedícípodoby.
cházejícÍromantickéa ronrarrtiztrj

Z' Winter: obrLi:kt,,ed. J. Janáčková'Praha l972

140

141

