
bohumil '1 ircrsok

1 DoCl |(( U \TRoVÝCl qrxovt'ltcrÝcH oeRRzF{Ů

gií. Procházíme ulicí, hospúdkami, dŮkladrrě se seznamujeme s oblečením
Ťemeslníkťr i měšťanri zradnísprávy, s mučícínri nástroji v šatlavě, s jídlem
i s Ťevnivostí občanŮ, která často končí rrejen běŽn;ynri dialogy, ale i
hádkami, rvačkami a soudním Ťízením. Dozvíme se také' kolik stála libra
masa, jakého se uŽívalo platidla. Libra masa za l8 nebo 16 denáru, denár
byl asi 50-60 haléŤŮ, vŮl krmn! i honn;f za 4 kopy,kopa obrráší asi 1 3 - 14
korun. Koželuzi skupují kriŽe z vola za prildruhé kopy a 10 groš , Íe|'ecíza
12 groš míšenskych, skopová i s vlrrou za 12 grošri a oholená za 8 grošŮ,
jehlěčí za 6 grošťl, svícníci skupují lťrj na svíčky, pak nastoupí soukeníci
apod.

V/inter tento suchy popisny vyčet zpestŤí smlouváním Ťemeslníkri,
dohadováním i hádkami. A pak horizontálně děj posune zase dále pŤes
nayázání komunikace se čtenáŤem: ,,Zanechrne Ťezníkri, ouŤedníkri k nim
dohlédajících, mydláĚri a svícníkri a pojd'me do trhu rra rynk..,r

A zde se zase seznánríme s rrizn1/'nri druhy sukna, jsou to napŤíklad
lindiše, flandery, šiptuchy, vlaská sukna, česká sukna' Kupující se ptají,
prodávající odpovídají a čtenáŤ se opět dozvídá mnoho konkrétních ridajri o
cenách apod. Stejně tak nás autor seznámí s rŮznymi druhy koŤení, která se
tehdy prodávala atd.

Tento postup dokládá zájem historika o dobové reálie' ale také jejich
dúkladnou znalost. Jako beletrista však umí Winter čtenáŤe s těmito reá-
Iiemi seznámit pŤirozen1im a zajlnavym zpŮsobem, a to začleněním do
dějové situace.

Do pŤíběhu včlení i krásnou Donričktt, která pošIe Filipíně ptáčka a je
sama obletována myslivcem. Další zápletkou tak udrŽuje zájem čteráÍe'

S doboq.imi reáliemi nás tedy seznámí popisem a qÍčtem, ale začlení je
do dějové situace, takže je čtenáŤ nepŤijímá jako vedlejŠí nebo nudné, ale
jako funkční.

Tady už jsme u l".ichodiska Wintrovy beletrizace, která však pokračuje
dále. Rafinovanost Wintrovy l".ípovědi je v tom, Že tato beletrizace směŤuje
jednak k historizaci, jednak k aktualizaci. Směr k historizaci je pocho-
pitelny a samoďejmy. Poněkud nás však mohou pŤekvapit nrnohotvárrré
rysy aktualizace, která mÍŤí k modentí proze'

Winter navazuje kontakt se čtenáŤem' jak uŽ jsme pŤipomněIí (,,Za-
nechnre Ťezníkťr /.../ pojd'me do trhu..). Podobně v povídce Z rodinné

Z..Ý,linter'' Kdo s koho?, Rakovnické obrázlq,ŤarJa 1,3' vyd', J' otto' Pralra 1934,s.2I
Nadále cituji z tohoto vydání'
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Zikmund Winter se nezapŤe jako historik ani ve sv)ich prozách. Jedním
základním rysem v pohledu na historii a jejím pojetínr se Iiší od běŽně
uplatĎovanych norem historické vědy' Nevnímá historii jen jako soubor
l"jjimečnfch a zlomov ch situací, ale naopak jej zajímá pros$i Život lidí,
kteq.i nrá své prvky humomé, častěji však tragické' WirrtrŮv zájenr
o historii je zájmen o člověka ajeho osudy. Nemiluje teoretické historické
syntézy, ale korrkrétní' individuální Životní realitu.

Povšimněme si, jak Winter y Rakovnic|qlch obrázcíc evokuje histo-
rické ovzduší, jaklmi prostŤedky a postupy, tedy jak jsou jako prÓzy
,,udělány...

Jistou místní událost, s níž se seznámil v archivních dokumentech,
začIeni do širších historickjlch okolností a časovych souvislostí' Tak se
v povídce Kdo s koho? dozvíme uŽ voden, Že jde o rok 1563, Že v té době
Žíje arcíkníže Ferdinand na nedalekém KŤivoklátě a v Rakovníku je radním
písaŤem David Krinit, básník. Pozornost čtenáŤú pak Winter upoutá dopi-
sem, ktery označí za záhadny a málo srozumitelny archiváŤi i čtenáŤi.
Město Rakovník žije jist1inr vzdorenr ke K.Ťivoklátu, protože je mu pod-
Íízeno, a to aŽ do roku 1588. Ferdinandova manŽelka truchlí nad smfií
sl ch dvou dětí a do Rakovníka pŤicházípÍíkaz, abyjí pro potěšení dodali
větŠí mnoŽství zpěvar,".ich ptákŮ' To je expozice povídky.

S realitou Života města l6. stoletÍ nás pak Winter seznamuje prostŤed-
nictvím Ťemesel, a tak děj situuje do období jarmarku, kdy se prezentují
vŠechna Ťemesla a kdy se do města také sjíŽdějí Ťemeslníci a obchodníci
z dalekého okolí' Rakovnické ulice a hospody ožívají, vedou se debaty,
objevují se korrflikty, rvačky' Wádeže a podobné nepŤístojnosti, městské
právo zjednává poŤádek, napliiuje šatlavu atd.

A tady má Winter velkou pŤíIeŽitost evokovat Život tehdějšího města.
Děj rozvíjí horizontálně, seznanruje nás s pŤípravou jatmarku a jeho prú-
během, s ruznjmi Ťemesly, Ťemeslnickynri nástroji i cechovní temlinolo-
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kroniky se obrací na čtenáŤe pÍi líčení bitky: ,,odejděmež raději, abychonr
neviděli, neslyšeli. '...2 Nebo; ,,A ted'rozlučnre se jiŽ se sv;Ími zrrám5Ími...3
Tímto kontaktem se čtená em pŤesunuje děj zase jirranr.

JestliŽe se Winter obrací tra čtenáŤe, vyzyvájej také k časti, k ná-
sledovánÍ. Tato vyzva k časti má i hlubší etic$i zánrěr. Na jarnarku lidé
dopadnou zloděje, zbijí ho' a když leŽí jako mftvy, začíla1í ho litovat.
Winter svťrj komentáŤ nerozvede do moralizátorské roviny, ale jen Ťekne:
',Je ten lid jako dítě' Ted' j inr ho zase bylo líto...-

Ve Wirrtrově sťylu najdene až vatrčurovsky nroderní vstupy: ,,Neměl
stání. lnu Dornička byla hezká, nedivte se. Já ji vypsati ovšem neumím, na
to aby byl básník' Ten' kdyŽ neví, kterak co vypadá, básnicky to k něčenru
pŤirovná, a je vyhráno. Kdybych Ťek]: očí byla dob4/ch jako beránek a
hlubo$lch jako studna kŤivoklátská a vlasťr jako zlaté rritě byvaly v dolech
jílovsklch, Ťekli byste, Že to dobŤe neumínr' PŤedstav si tedy kaŽd;i Do-
mičku, jak pŤedstav' jenom sparlilé děvici neubliŽ...,

VidÍme, Že se Winter chce držet věcnosti, ale také ji pŤekračuje a vede
čtenáŤek fantazijníaktivitě, k spolurličasti, vtahuje jej do situace amotivuje
jeho pozornost.

Hodně dokladri o obdobn.,;'ch postupech, navazování kontaktu se čte-
náŤem, humorném nadhledu apod., bychom později našli napŤíklad ve
Vančurově díle,v Markétě Lazarové a jinde. oba autoŤi promlouvajínejen
se čtenáŤem, ale i s literární postavou, tedy vstupují do děje oslovením,
komentáŤenr apod' Funkčrrě se vyuŽívá obrazu piírody, poetizace, archar-
zace, paralel i kontrastri.

Hlubší tvúrčí analogie bychonr mohli hledat také v zásadrrín pŤístupu
obou autorŮ k historické látce' Winter píše na začátku své literánrí dráhy
,,obrázky,' - Rakovnické obrazky. Vančura píše na konci své literárnÍ dráhy
,,obrazy,, - obrazy z dějin národa českého. Tanr také podává obraz kon-
krétních životních osudri; jeho postup také není beletrizací historie' ale

Z. \tl inter. Z ro dinné kr oniky, Ra k ovni c ké ob r á: lq, iada 2' 3. vyd'' J
s . 5 7 .

TanrtéŽ' s. 90'

Z. Winter: Kdo s koho?' Rakovnické obrá:ky, Ťada I, s' 32'

TamtéŽ' s. 25.

Otto. Praha 1934.
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podává ,,obraz,,Života v minulosti. Stejně postupoval pŤed ním i Winter.
Neilustroval historii, ale vybíral z ní konkrétní pŤíběhy.

V povídce Člověk zn,taŤelry.\Ntnter ťivodem barvitě lokalizuje pŤíběh do
prostŤedí s krajovou konkrétností - a pak zase yyzve čtenáŤe: ,,Pojd'me,
usedneme pod lipou na pažit, podivínre se rozpustilé cházce nesčetnych
špačkri, v rákosí Semo tamo skotačících, a pak rozkážeme mysli své, aby
tich;.ynr kŤídlem za|etě|a v doby dávno nrinulé'..6

A pokračuje: ,,PŤed lety tŤemi sty s něko]ikosi nad to vÍce díval se
kŤivoklátsk! les sem dol právě tak pŤívětivě jako dnes...7

Ba1adiclc./ pŤíběh uzayŤe poetick1im vyzněním: ,,Pojd'te! PŤipozdÍvá se,
les kŤivoklátsky chystá se spáti, a špačkové v rákose jiŽ oněměli. Žáby
v rybníce už |adí nástroje na večerní synrfonie. Slunce sype poslední
červencové zlato na hlavy Pavlíkovsk;ich vrch , a sem do podolí uléhají
smutné stíny...8

A jak;.Ím zpťtsobenr uvádí do Rakovníka nezbedného bakaláŤe? ,,A ten
obrázek klidného města a okolí ozlacovalo zapadající slunce, kdyŽ noq./
bakaláŤ do brány vjižděI se svymi scholáry. Všiml si domri starého rázu,
Iomenic, štítŮ i stŤech, naníchž lyšlapovali sobě sl".imi dlouhj'mi nohamt
pŤítulní čápové' KamŽ jste se poděli, vy, milí čápové, kteŤí jste tenkráte na
zbahnělych u potoka lukách se Žabami zlé a kŤiklavé boje mívali, kde jsou
vaši potomci?..'

Neumím si odpustit pri těchto pasážích opět nepŤipomenout četné
pasáŽe z Markéty Lazarové Vladislava Vančury. Winter podobně jako
později Vančura neoslovuje jen čtenáŤe, ale i literární postavu a tím
smazává distanci mezi literárním dílem a skutečností: ,,BakaláŤi Pičko
Písecky, nemají tě rádi Rakovničtí, ty tu neostojíš! SebeŤ raději svou ttuhlu
cvočky okovanou a strunn1i nástroj, na němŽ beztoho nehráš, a pohledej
sobě Štěstí jinde... '0

Z. Winter. Člověk zmaŤen1i, Rakovnicke obr :|q, Ťada l, s. I3t_I32

TanrtéŽ.

TanÍéŽ' s. 149'

Z. Winter: Nezbedn1f bakaláŤ, Rakovnické obrázlq, iada l' s' l81'

TamtéŽ .  s . 201 '
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podává ,,obraz,,Života v minulosti. Stejně postupoval pŤed ním i Winter.
Neilustroval historii, ale vybíral z ní konkrétní pŤíběhy.

V povídce Člověk zn,taŤelry.\Ntnter ťivodem barvitě lokalizuje pŤíběh do
prostŤedí s krajovou konkrétností - a pak zase yyzve čtenáŤe: ,,Pojd'me,
usedneme pod lipou na pažit, podivínre se rozpustilé cházce nesčetnych
špačkri, v rákosí Semo tamo skotačících, a pak rozkážeme mysli své, aby
tich;.ynr kŤídlem za|etě|a v doby dávno nrinulé'..6

A pokračuje: ,,PŤed lety tŤemi sty s něko]ikosi nad to vÍce díval se
kŤivoklátsk! les sem dol právě tak pŤívětivě jako dnes...7

Ba1adiclc./ pŤíběh uzayŤe poetick1im vyzněním: ,,Pojd'te! PŤipozdÍvá se,
les kŤivoklátsky chystá se spáti, a špačkové v rákose jiŽ oněměli. Žáby
v rybníce už |adí nástroje na večerní synrfonie. Slunce sype poslední
červencové zlato na hlavy Pavlíkovsk;ich vrch , a sem do podolí uléhají
smutné stíny...8

A jak;.Ím zpťtsobenr uvádí do Rakovníka nezbedného bakaláŤe? ,,A ten
obrázek klidného města a okolí ozlacovalo zapadající slunce, kdyŽ noq./
bakaláŤ do brány vjižděI se svymi scholáry. Všiml si domri starého rázu,
Iomenic, štítŮ i stŤech, naníchž lyšlapovali sobě sl".imi dlouhj'mi nohamt
pŤítulní čápové' KamŽ jste se poděli, vy, milí čápové, kteŤí jste tenkráte na
zbahnělych u potoka lukách se Žabami zlé a kŤiklavé boje mívali, kde jsou
vaši potomci?..'

Neumím si odpustit pri těchto pasážích opět nepŤipomenout četné
pasáŽe z Markéty Lazarové Vladislava Vančury. Winter podobně jako
později Vančura neoslovuje jen čtenáŤe, ale i literární postavu a tím
smazává distanci mezi literárním dílem a skutečností: ,,BakaláŤi Pičko
Písecky, nemají tě rádi Rakovničtí, ty tu neostojíš! SebeŤ raději svou ttuhlu
cvočky okovanou a strunn1i nástroj, na němŽ beztoho nehráš, a pohledej
sobě Štěstí jinde... '0

Z. Winter. Člověk zmaŤen1i, Rakovnicke obr :|q, Ťada l, s. I3t_I32

TanrtéŽ.

TanÍéŽ' s. 149'

Z. Winter: Nezbedn1f bakaláŤ, Rakovnické obrázlq, iada l' s' l81'

TamtéŽ .  s . 201 '
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bohumi l rrosoH

Podobně osiovuje literámí postavu v povídce o život: ,,Ubohá ženo,
nechoď dnes do žaIáŤe spát, poprodli venku na zemi ještě na chvÍli a
nechoď pod zem...l l

Ale čtenáŤe zase yyzye, chtějili pŤem!šlet o spravedlnosti tehdější 1
dnešní, aby šli s ním a nahlédli...

V prÓze Do zeleného pokoje vmětlivého pana Hochauzara, pána PŠo-
vlk a Senomat, charakterizuje adresnou vytkou: ,,Tys, pane Hochauzare,
tvrdší pohanú? Bud' uváŽliv! !..',

Soudní pŤe mezi Rakovníkem a Senomatslqymi má probíhat v Praze,
v takzvaném ',zelenént pokoji... Winter čtenáŤe seznámí s okolnostmi
nepŤímo' a to otázkou adresovanou PraŽanťtm: ,,Zlaty PraŽáčku! Víš, kde
máte v zlatéPraze zeIeny pokoj? Nevíš-li, pojd'se mnou. Mezi katedrálou
Svatovítskou a hradem králŮ česklch je náměstí - dvŮr - v Praze nejsmut-
nější. To velebné ticho, jeŽ tam mezi hradem a kostelem rozestŤeno, sahá
na tebe zabíIa dne' Za noci je to nejpoetičtějši místo v Praze. Kdybys
v noci, kdy zelen m světlem Iíbá měsíc onen hust les kamennych fiái na
tiché katedrále a smaragdem polévá dumavy hradní plácek, tu kdes pod
lomenlm obloukerrr stál, v mysli rozechvělé shlédl bys dojista, ano náměstí
oŽivrrje, hybe se nejznanrenitějšími postavanri veliké naší historie'..''

Svárlivj' rakovnicky pekaŤ onďej' kter17 stále rozeštvává a lyhrocuje
situaci, je nakonec zklidněn nabídnutou funkcí fiak vidět, taktika stále
aktuální), vedl však dále spory rodinné i sousedské - aŽ vše srovnala a
smíŤila smrt. A Winter zase orientuje čtenáŤe: ,,Prosínl tedy čtoucího, aby
sobě mínění o panu ondŤejovi laskavě napraviti ráčil...]a

JestliŽe historizace má ve Winteroqich prÓzách podobu horizontálního
rozŠiŤování a napojování detailri, aktualizace má podobu ver1ikálního čle-
nění, a to od prostého autorského motrologu k navozování kontaktu se
čtenáŤenr s lrysvětlujícím rrebo ironick rrr podtextem, k rafinovanému a
plynulému pŤechodu od jazyka soudobého k jazyku 16. století v citovan;ich
pasáŽích z archivních dokumentri, takŽe tam, kde se tyto dvě podoby
jazyka spojují, jsou ,,švy.. celkem neznatelné' A proto sice starobyle, ale

l l Z' Wirrter: o Žlyot, Rakovntcké obrá:ky, Íada2' s.29.

|'2 Z. W lnter Do zeleného pokoje, Rakovni cké obrá;|q, Íada 1' s' 33 1

l 3 TamtéŽ, s' 360

Tamtéž, s' 430

H PocTlCc tJJ]NTBOVÝCH BRHOVN]CHÝCH oBRnZHŮ

nikoliv nepŤirozeně, pťrsobí časté citace z těchto dobov ch archivních
dokumentŮ. Na vrcholu vertikálně členěné stylistické stavby stojí Iyrizujíci
básnické pasáŽe, které kontrastně vymezLrjí rozuzleni pŤíběhu, zastupují
komentáŤ a pointují pŤíběh do baladického vyzrění. Jakoby ironicky se nad
smutn;Ím koncem pŤíbělru rozzáÍí častěji nerJrčastněné a netečné slurrce
a krása pŤírody'

Wintra pŤitahovaly baladické pŤíběhy, nebo pŤÍběhy, které mají i veselé
prvky rrebo prŮběh hr'urronry, aIe vážny či tragick]y závěr ' To se bude r.-ikat i
pozdějších prÓz Wintror,".ich, Rozinu sebrallce a Mistl"a Kampana nevy-
jímaje'

Wintroqz Rakovnické obrázlry Ťadíme k jeho rané tvorbě. PŤesto uŽ
v nich najdeme rysy jeho vynálé tvorby, v níŽ opouští obšímou popisnost
a zaměŤuje se více na psychologickou kresbu postav. Více inklinuje od
akce k pocitu, od jednání k vcítění, od rozevŤetlÍ konfliktu k r'rzavŤeni bala-
dického pŤíběhu. od věcného záznamu skutečnosti sněŤuje k lyrickému
a etickénru pointování a k tesknému vědonrí člověka o své bezmocnosti
a determinovanosti v proudu objektivního dění' To je také vědonrÍ histo-
rika, kter1i uznává sílu dějin jako proud faktŮ, která nevstŤebávají a ne.
tolerují citlivost a citovost člověka. Winter je však zaměŤen na čIověka,
a proto taképÍezirá ideové proudy historiejako syntézu, kterájedinci Žijí-
cínru v proudu faktri nic neŤíká. Nelze se tedy domrrívat, že by byl spiso-
vatelem, kteryt beletrizuje historii, ale z historie vybírá individuální pŤi-
běhy, z nichŽ se teprve dodatečně ,,tvoŤily.. dějiny. Z tohoto hlediska je ve
sv5Ích umělec$'ch prÓzách pŤístupem více beletristou-umělcem neŽ histo-
rikenr. Tím se však vribec nedot1ikáme Wintra jako historika a vědce'
Nebyl méně hístorikem' Jeho vědecké práce to jistě dokazují. obracel.li se
však beletrií ke čtenáŤi, nepsal beletrizovanou historii, aIe zaznanlenával
individuálni osudy lidí v minulosti. Zajtrna| se o jejich vnitŤrrí Život,
o jejich snyšlení, cítění i tragédie, a doba je nru jen pozadínr a koloritem.

Historik pŤistupuje ke zkounrané látce s racionalistickou objektivností,
zatírnco beletrista Wirrter zdŮraz uje tak často citoD' akcent. Nechce jen
citově naladit čtenáŤe, ale sám se z citového rozpo|oŽenívyznává: ,,l"..lÍeČ
prostičkého starce tak, jak je dosud v kniháclr rakovnickych zapsána, místy
dojímá srdce čIověka velmi'..15 Z Íéže povíďky jsme už na jin]lich místeclr
citovali Wintrriv v 'rok ,,starého Rojíka jest mi líto...

I4

l 4

15 Z. Winter: Z rodinné kroniky' Rakovnické obrá:lty, ŤarJa 2' s' 60
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lrohumil jrrosok

Podobttě oslovuje literární postavu v povídce o živoÍ:,,Ubohá Ženo'
nechod' dnes do žaIáÍe spát, poprodli venku na zemi ještě na chvíli a
nechod'pod zem."rr

Ale čtenáŤe zase wzye' chtějili pŤenryšlet o spravedltrosti tehdější i
dneŠtrí, aby Šli s ním a nahlédli..'

V prÓze Do zeleného pokoje vntětIivého pana Hochauzara, párra Pšo-
vlk a Senon.rat, charakterizuje a^dresnou qitkou: ,,Tys, pane Hochauzare,
tvrdŠi pohanr i?  Bud. uváŽl ivy! . . ' ,

Soudní pŤe nezi Rakovníkenr a Senonratskymi má probíhat v Praze,
v takzvanén ,,zelenénr pokoji... Wilrter čtenáŤe seznámí s okolnostnri
nepŤímo, a to otázkou adresovanou PraŽan m: ,,ZIaty PraŽáčku! Víš, kde
máte v z|até Praze zeIeny pokoj? Nevíš-li' pojď se mnou. Mezi katedrálou
Svatovítskou a hradem král česk;fch je náměstí - dv r - v Praze nejsmut-
nější. To velebné ticho, jeŽ tanr nrezi hradem a kostelenr rozestŤeno, sahá
na tebe z'a bila dne' Za noci je to nejpoetičtější nrísto v Praze' Kdybys
v ttoci, kdy zelenym světlenr líbá nrěsíc onen husty les kanrennych fiál na
tiché katedrále a smaragdem polévá dumav.,l' hradní plácek, tu kdes pod
lonenynr obloukem stál, v nrysli rozeclrvělé slrlédl bys dojista, arro rránrěstí
oŽivrrje, hlbe se nejznanrenitějšínri postavani velike naŠi llistorie... lj

Svárliq.i rakovnick1i pekaŤ ondr,ej, ktery stále rozeštvává a vyluocuje
situaci' je nakonec zklidněn nabídnutou funkcí (ak vidět, taktika stáIe
aktuáIní), vedl však dále spory rodirrné i sousedské - až vše srovnala a
sníŤila snrrt' A Winter zase orierrtr'rje čtenáŤe: ,,Prosínt tedy čtoucího, aby
sobě mfuění o panu onďejovi laskavě rrapraviti ráčil.,.la

Jestliže historizace má ve Wirrterov1ich prÓzách podobu horizontáIního
rozšiŤování a napojování detail , aktualizace má podobu vertikálrrího čle-
nění, a to od prostého autorského nrotrologu k navozovátrí kontaktu se
čterráŤenr s lysvětlujícím rrebo irotrickym podtextenr, k rafinovanénru a
plynuléntu pŤechodu odjazyka soudobého kjazyku 1 6. století v citovan1ich
pasáŽích z archivních dokunrentri, takže tam, kde se tyto dvě podoby
jazyka spojuji' jsou ,,švy.. celkem neznatelné. A proto sice starobyle, ale

l 1 Z' Winter: O žil,ot, Rakovntcké obra:ky, Íada2, s. 29.

12 Z',Ninter. Do zeleného pokoje, Rakovntcké obrázLy, Ťada l, s. 33l

TamtéŽ' s. 360

TanltéŽ, s' 430

H PocT|Cc U|NTROVÝCH BRHOVNICHÝCH OBBRZHŮ

nikoliv nepŤirozeně, prisobí časté citace z těchto doboq ch archivních
dokument ' Na vrcholu vertikálrrě členěné srylistické stavby stojí Iyrizvjici
básnické pasáŽe, které kontrasťně vymezrrjí rozuz]erl'í pŤíběhu, zastLrpují
komentáŤ a pointují pŤíběh do ba]adického vyzrrěrrí. Jakoby ironicky seiad
smutnynr koncem pŤíbělru rozzáŤí častěji rreťrčastněné a netečné slutrce
a krása pŤírody.

Wirrtra pŤitahovaly baladické pŤíbělry, rrebo piíběhy, které nlají i veselé
pn''kry nebo pr běh hunronry, ale v ážny či tragick záv ěr. T o se bude qikat i
pozdějších prÓz Wirrtrol ch, Rozilttt sebrance a Mistt"a Kampana nevy-
jínaje'

Wintroly Rakovnické obrázlql Ťadínre k jelro rané tvorbě. PŤesto uŽ
v nich najdenre rysy jeho vyzrá|é tvorby, v níŽ oporrští obšínrou popisnost
a zaměŤuje se více rra psychologickou kresbr.r postav. Více inklirruje od
akce k pocitu, odjednárrí k vcítění, od rozevŤerrí konfliktu k uzavŤení bala-
dického pŤíběhu. od věcrrého záznamu skutečnosti sněÍuje k lyrickénru
a etickénru pointování a k teskrrénru vědonrí člověka o své beznrocnosti
a deternrinovanosti v proudu objektivrriho děrlí. To je take vědonrí lristo-
rika, kten-,7 vznává sílu dějin jako protrd faktŮ. která nevstt'ebávají a ne-
tolerují citlivost a citovost člověka. Winter je však zanrěŤen na člověka,
a proto také pÍezírá ideové proudy historiejako syntézu, kterájedinci Žijí-
címu v proudu faktri nic rreŤíká. Nelze se tedy donrrrívat, Žeby byl spiso-
vatelenr, kter1i beletrizuje historii, ale z historie vybírá irrdividuální pŤí-
běhy, z nichŽ se teprve dodatečně ,,tvoŤily.. dějiny. Z tohoto hlediskaje ve
svych uměleck;i ch prÓzách pŤístupem více beletristou-umělcem než histo-
rikenr' Tínt se vŠak vribec nedoqikáme Wintra jako historika a vědce.
Nebyl mérrě lristoriken. Jeho vědecké práce to jistě dokazují. obracel-li se
však beletrií ke čterráŤi, nepsal beletrizovanott historii, ale zaztantenáya]
individuální osudy lidí v minulosti. Zajinta| se o jejich vniti.ní Život,
ojejich srrryŠlerrí' cítění i tragédie, a dobaje trrujell pozadím a koloritent'

Historik pŤistupuje ke zkoumané látce s raciorralistickorr objektivrrostí,
zatímco beletrista Winter zd razĎuje tak často citovy akcent. Nechce jerr
citově naladit čtenáŤe, ale sánr se z citového rozpoloŽení vyznává: ,,l,../Íeč
prostičkého starce tak, jak je dosud v kniháclr rakovrric$ich zapsána, nrísty
dojírná srdce člověka veltlti...15 Z téže povÍdky jsme uŽ na jin]i ch místech
citovali WintrŮv vyrok ,,starého Rojíka jest nri líto'..

l 3

t 4
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bohumrl  l i rosok

od soucitu se k poetickému vznosu Winter srrad rrejdále dopracovává
v povídce Pžíšera. S tragiclo.int osudem člověka souzní snrutny hlas zvonťt
i pŤíroda: ,,Hlásn;Í na vysoké bráně /.'./púlnoc zatroubil/'.'l Táh|é snrutné
zvony pronikaly tichou nocí zdmi aŽ k zoufal1im srdcínr lidí hrdla i cti
odsouzenych a v tenrnosti ža|áŤni lkaly zwky ty chvějící se ntiserere,
ntiserere -"16

PŤi této citové Írčasti nad osudenr trpícího člověka dosahuje Wittter
umělecké suverenity tam' kde terrto pŤíběh citově pointovarr spojuje navíc
s poetickym obrazenr pŤírody a v kontrapunktu ke kráse citově nezučast-
něné nebo netečné pŤírody postaví tragickjl osud člověka.

,,Tu ležel na pŤehrŠli slámy ohyzdrry tesaŤŮv syn aŽ do večera jako
mrtvola. Veliké oči jeho' pŤes které huriaté, dlouhé viselo obočí, nrěl pevně
sevŤeny. Detr se skonával. Slunce puklo na nebesku a rozlilo krev i zlato po
obloze. PŤišel večer. KdyŽ nad starobyly zuboŽeny štít radnice rakovnické
bled měsíc vyhoupl se a stŤíbrná vlákna svoje do bídné kúlny rakovnické
vpustil, zastavil se v ouupnosti a dlouho hleděl na bídného člověka -.

Dobr;í kráI David rra harfu zahrál nrěkkou, sladkou píseli, sladkou tak, jako
b1i vala ukolébavka, kterou zpíváva|a chronrénru, bezrukému chlapci nratka
Ama. VŽdyť ho nrěla matička tak ráda, jako by b1i val byl krásnj, zdravy,
rovny a sparril;y. DobŤe, žeužIeŽeIa pod lipou. - PŤíšerrr muž v rakovnické
krilrrě otevŤel oči a vděčně vyhlíŽel do tohoto boŽího světla na rrebi a
poslouchal harfu krále Davida. - KdyŽ na Golgotě rakovnické v po-
šmounrénr dni hrarrice vzp|ála a nrrzákovo tělo do hoŤícího ohně bylo
vhozeno, vzruŠenynri diváky byly lruriaté vrchy kŤivoklátské, něnré a
čenrější neŽli jindy. PleŠaq/' moudď DŽbárr dnes pro husté smuteční flÓry
na rakov!ickou Golgotu nedohlédl a petršpurské pahrbky tonuly v hojrr11;'ch
s lzách. . . ' ,

Zde se tedy pŤes soucítění Wilrter dopracovává kontrapunktického
vnímání osudu člověka a pŤírody, poetického mistrovství, které má navíc
pŤes obraz tesaÍova Syna Vznosnost biblickou'

Rakovnické obrázlgl chápeme jako rané dílo Wintrovo. Ještě vlrazrrější
znaky umělecké se jistě najdou v jeho dílech pozdějších' Chtěl jsem vŠak
pŤipomenout, Že unrěIeckou vyhranětrost a osobitost najdeme užív Rakov-
niclrych obrázcích' I q.Ístavba těchto pŤíběhťr poukazuje na to, Že byl

Z' Winter: PŤíšera' Rakovltické obrá:kl', Ťada 2, s

TamÍéŽ' s.2 l5*2l6 '

H PocT|cc U]NTBOVÝCH Bl3HoVN]CíÝcH OBRáZBŮ

Zikmurrd Wirrter velk1im umélcem a zdá se, Že je po této stránce stále
nedoceněn' Je chloubou nejen českého píserrrnictví, ale i rakovrrického kui.

turního Života.
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bohumiI j i rÓsok

od soucitu se k poetickému vznosu Wirrter snad nejdále dopracovává
v povídce PŤíšera. S tragiclc.im osudem člověka souzní smutny hlas zvonťt
i pŤíroda: ,,Hlásn;Í na vysoké bráně /.../pťrlnoc zatroubil/...l TáhIé snruttré
zvony pronikaly tichou nocí zdmi až k zoufalym srdcírrr lidí hrdla i cti
odsouzenych a v temnosti ža|áŤní lkaly zvuky ty chr'ějící se miserere,
miserere -"'"

PŤi této citové irčasti nad osudem trpÍcího člověka dosahuje Wiirter
umělecké suverenity tam, kde tento pŤíběh citově pointovany spojuje navíc
s poetick1/m obrazem pŤírody a v kontrapunktu ke kráse citově nezťlčast-
něné nebo netečné pŤírody postaví tragiclo-i osud člověka'

,,Tu ležel na pŤehršli slámy ohyzdn;Í tesaŤťrv syn až do večera jako
mr1vola. Veliké oči jeho, pŤes které huřaté, diouhé viselo obočí, měl pevně
sevŤeny. Den se skonával' Slunce puklo na nebesku a rozlilo krev i zlato po
obloze. PŤišel večer. KdyŽ nad starobyl! zuboženy štít radnice rakovnické
bledy měsíc vyhoupl se a stŤíbrná vlákna svoje do bídné k lny rakovnické
vpustil' zastavil se v outrpnosti a dlouho hleděl na bídného člověka -'
Dobn-f král David na harfu zahrál měkkou, sladkou píseii, sladkou tak, jako
b1fvala ukolébavka, kterou zpívávala chronrému, bezrukému chlapci ru.atka
Anna' Vždyt' ho něla nratička tak ráda, jako by blval byl krásnj', zdravy,
rovny a spanil . DobŤe, že užIeŽeIapod lipou. - PÍíšern muŽ v rakovnické
kŮlně otevŤel oči a vděčně r,1zhlíŽel do tohoto božího světla na rrebi a
poslouchal harftr krále Davida. - KdyŽ na Golgotě rakovnické v po-
šmournénr dni hranice vzpIála a nrrzákovo tělo do hoŤícího ohně bylo
vhozeno' vzrušenyni diváky byly huřaté vrchy k-Ťivoklátské, němé a
čemější neŽli jindy. Pleša$i, moudry Džbán dnes pro hrrsté smuteční flÓry
na rakovlickou Golgotu nedohlédl a petršpurské pahrbky tonuly v hojn1Ích
slzách',,,,

Zde se tedy pŤes soucítění Winter dopracovává kontrapunktického
vnímání osudu čIověka a pŤírody, poetického mistrovství, které má navíc
pŤes obraz tesaŤova syna vznosllost biblickou.

Rakovnické obrázlgl chápeme jako rané díIo Wintrovo. Ještě v1iraznější
znaky uměIecké se jistě najdou v jeho dílech pozdějŠích. Chtěl jsem však
pŤiponrenout, že uměleckou vyhraněrrost a osobitost najdeme uživ Rakov-
nickj,ch obr zcích. l qistavba těchto pŤíběhri poukazuje na to, že byl

Z. \Ninter'' PÍíšera, Rakovtttcké obrá:k1,, Íada 2
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Zikmund Winter velkym uměIcem a zdá se, Že je po této strálce stále
nedoceněn' Je chloubou nejen českého písemnictví, ale i rakovnického kul-

turního Života.
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