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Winter nezačíná svoji novelu staticky jako nrnozí pŤedstavitelé českého
kritického realismu - Karel Klostermann napŤ. zahajuje své Mlful na Bla-
tech rozsáhIou popisnou a nístopisnou pasáŽí. obě prÓzy jsou pŤitom ze
stejného období - Peklo vyšlo kniŽně 1901, Mllry na Blatech I9O9.
Srovnání Wintrovy novely s Klosternrannovym románenr mŮže b;Ít
z hlediska žárrrového poněkud zavádějici, neboť qistavba obou žárrrri se
pochopitelrrě Iiší. Wintrovo Peklo Ize však plně Srovnat
s K]ostermannovou novelou Za věrné služby (Ze šwnavského Podles),
která podobně jako jeho rornán začíná staticky a rozvláčně - nejprve
rivahou o společensk)ich problémech, pak charakteristikou dědinky
v Podlesí, lylíčením jejího urozenélro majitele, dále charakteristikou pana
správce, paní správcové a jejich dcery. Prozaick soubor Ze šumavského
Podlesí vyšel pŤitom roku 1908, tj. rok po Wintrově BouŤi a pŤehá ce'
Z uvedeného p7yne, že Winter není tra rozdíi od Klostermarrna a ostatních
realistri popisny a staticlqi, vstupuje okamŽitě do děje a postupně rozvíjí
osnovu svého pŤíběhu.

Historická prÓza obvyklezačiná konkrétní datacíuŽ ve svém incipitu,
ve Wintrově Pekle je tomu jinak, určení doby děje je v něm odsunuto a
zkomplikováno' V druhé kapitole cÍsaŤsk;Í pěvec Bona praví k Leliovi:
,,Pan Popel z Lobkovic pŤed dvěma lety - ne, pŤed tŤenri roky, psalo se
devadesát tŤi a patrráct set - pojal bábu a zejskal statky ajest nru dobŤe...
Wintrova novela začítá tedy roku 1596. První pŤímá datace se však
objevuje teprve v páté kapitole: ,,PŤiletěla na bílém koni zima, u Leliťr
stejně smutno; začaIipsáti rok Páně 1604, pŤišlo jaro, Leliovic odstěhovali
se... Časovy závěr novely je jednoznačně vysloven v explicitu: ',Ve čtvrtek
po svatém Ambroži, pátého dne dubna léta Páně l607 byla paní AlŽběta
Abelinová ze Života k smr1i mečem odpravena...

Z citovaného je ďejmé, Že WintrŮv explicit je explicit mortální, obsa-
huje inforrrraci o smfti Alžběty Abelirrové. Konstatování životního konce
vloŽil pŤitom Winter na sánr závěr rozsáhlého souvětí: ,,k smr1i mečem
odpravena,.' Současně explicit obsahuje konkrétní dataci, kterou postrádal
jak incipit, tak introdukce.

Wintrovo Peklo je novela o souŽití mladého Itala Viktoria Lelia s po-
starší praŽskou vdovou AlŽbětou Abelirrovou' ManŽelsk1f pŤíbělr těclrto
dvou, pln;í hádek a rvaček, má sbíhav1i pruběh' Nejpatnrější je tato kon-
vergentní tendence na bydlištích, jLmlž rozvadětrí nranŽelé procházejí.
Nejprve je to hraběcí dŮm pana z Donína, pak jezuitsk;Í kněžsk! dť.rm a
posléze drim U červené botk7 na praŽském pŤedměstí, ',kde Leliovi zdála
se blti ulice nejchudší, děti nejšpinavější, Ženy nejsprostší a nejošklivějŠí...

HISTORICI{R NOVCLR
Z!HMUNDR WINTRR

Zikmund Winter to neměl u literárrrí kritiky lehké a zceia pochopitelně
to neměl snadné ani u největšího kritického arbitra té doby. tj. u F. X' Šal.
dy. Je pozorulrodné, Že ŠaldŮv vzletny verbalismus nepostŤehl ve Wintrově
prozaické tvorbě pŤedevším ty umělecké prvky, o něŽ usilovala jeho ge-
nerace a v rreposlední Ťadě i on sánr. Roku 1907 vydal Winter kníhu Bou,e
a pŤeháůka' jeŽ obsahovala dvě historické novely - Peklo a Panečnici.
Následujícího roku v l. ročnÍku Novitly Šalda znríněnii soubor recenzoval,
risměvně tklivou prÓzu o nepravé panečnici povyšil trad mistrovské Peklo,
jež jednoznačně a v naprostém rozporu s uměleckymi kvalitami této noveiy
zaftatil slovy: ',PŤíběh jest lypravován rozviekle , roztéká se v epizody, za-
jímavé snad o sobě, ale neodrivodněné ekonomií celku, nená soust edění
ani kompozičního, ani psychického' Zejména zločin sán a všecko, co
pŤijde po něm, podáno jest nrdle a slabě pouh a holy referát /'.'/..' Šalda
Wintrově novele upírá všechny základní znaky uměleckého díla, prozai-
kovo Peklo však uměiec[im dílem je, navíc svrchovanym umělecklnr
dílem. Následující Ťádky by měly toto tvrzení dokázat,

Wintrova novela začíná těnrito slovy: ,,Paní AlŽběta Abelinová svlé-
kala se dnes tuze nevrle. Každym kusenr svych šatťr choděcÍch mrštila, ať
letěl, kam letěl. HŤmotné veliké čtyŤicetileté tělo její ocitio se konečně uŽ
jen ve spodničce a v košili. Pi'estala se svlékati. Spjala ruce, pŤitiskla je
k řadrŮm a ostala jako socha'..] Wiltter vpadá těnrito větami pŤimo do děje,
teprve dodatečně (v druhé kapitole) osvětlí prehistorii vztaht mezi Vikto-
riou Leliem a AlŽbětou Abelinovott. obrácen1i postup zvolil Winter proto,
aby od začátku, tj. hned v irrtrodukci, vévodilo v novele téma pekla.

F. X' Šalda' Kriticképrojevy.7,Praha, Čs' spisovatel
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Avšak ani to není jejich posledrrí bydliště - pak ještě následuje nrěstské
vězení. Posun v bydlištích tak nazrračuj e, Že Winter r,ybudoval svou trovelu
na konvergetrtnínl priIrc ipu.

Pro stanovení dějové konvergence je však daleko závažnějšÍ proměna
lásky ve vzájenrrrou nenávist, která je v závěru završena násihror'r snrr1í
schovanky a posléze popravou pŮvodkyrrě této smr1i' Není tedy Wintrovo
Peklo ,,tvarováno ve znamení kruhu.., jak uvádí Jaroslava JarráČková,] ale
ve znanení tragické a neriprosrré konvergence. Kruhovj pohyb je nroŽno
sledovat jedině na osudu Leliově, nikoliv však tra osudrr zblvajících
postav.

V novelovém ději nemalou roli sehrává velik zlali groš na zlaté
šřrirce, na jehož jedné straně je vyobrazena světice a na druhé arrděl. Tuto
ozdobu vealle Lelius paní Alžbětě a uyáže ji schovance Adličce na krk
k slavnosti BoŽího těla. Zlaty penízse stane nejen pŤíčinou Adliččirry snrrti,
ale navíc rozhodn m zpťlsobenr zasálrne i do osudu AlŽběty Abelinové,
která po jeho zhlédrrutí ve vězení proŽije velk1i duševn i zlom a dozná se ke
svému vraŽednénru činu' ZIaty groš se ve Wintrově pŤíběhu projeví rrej-
prve jako síla negativní, zlovolná, kdeŽto později, ve vězení, jako činitel
zcela opačny, tj. pozitivnÍ. Zlaty peníz tak sehrává v novelovénr ději
aktivní roli, jeŽ svědčí o tom, Že groš se v tomto pŤíběhu stal ronrantickou
rekvizitou. Rekvizita jako taková pŤitonr plrrě zapadá do Ťádu a prŮběhu
konvergentního principu'

V1itvarník Jan Kudláček' kteryi se vytvarně podílel na sednrénr vydání
Pekla z roku 198l, povaŽoval tuto rekvizitu za natolil< závažnou, Že ji
umístil na obálkrr. Místo světice nebo anděla na groši však vyobrazil
českého dvouocasého lva, pŤes nějŽ karrou tŤi slzy. Česky lev a trojice slz
však spíŠe rreŽ do Wirrtrovy novely nríi.í do doby, kdy toto vydání vyšlo, tj.
do Českos]ovenska začátku 80. let.

Historii obou nanŽelú obepíná v novele dvojí divadelní pŤedstaverrí -
nazačátku komedie se světskym nánrětem je spojí (Viktoria Lelius spatŤi
na tomto pŤedstavení poprvé paní AlŽbětu)' na konci je spelrtákl s rrá.
boŽensklnr námětem s konečnou platností rozpojí.

Jezuitskénru pŤedstavení pŤihlíŽejí katolíci i evangelíci, pŤičenrž druzí
z nich počíttánijezuitri rrepŤízrrivě konrentrrjí. V literární historii pŤevažuje
názor, že Wirrter zaujímaI v pohledu rra základní dobové sváry objek-
tivisticlo-1i postoj' Tento názor zastáva| uŽ otakar Theer: ,,Jako unrělec stojí

3 J.Janáčková: Z iknrundWinter.rrredai loninZ.Winter:  Peklo.Praha l98l .s '  l2
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naprosto mimo dobro a zlo; stojí nekolís.aje ani vpravo ani vlevo, ani ku
protěŽování dobra, ani k velebení zla..." Stavebny prvek s divadelrrínri
pŤedstaveními, kdy po jezuitském spektáklu následuje vraŽda, však zcela
zjevně ukazuje rra Wintruv ideov! a společensky postoj' obdobn! a ještě

vyhraněrrější postoj vyjadíuje Winter v Mistt.tt Kampanovi,jerrŽ vrcholí
hromadnou popravou česk;!'ch pánťt na Staronrěstském náněstí.

Dvojí divadelní pŤedstavenÍ má svou dílčí paralelu v závěrečnénr faleŠ-
ném podeziení vzneseném vúči paní Alžbětě, kterou podezÍivají ztoho, Že
měla současně dva nruŽe' Je to jin17 projev podvojnosti.

Po návratu zjezuitského pŤedstavení paní AlŽběta zabije Adličku' kdyŽ
Se o tonr dozví Lelius, upadnou oba nad nrrtvolou v letargickou ztnrulost'
Ticho, jeŽ nrezi rrirni zavládrre, je nejen následkem hrŮzného čirru, ale také
tichem pŤecl bouŤí, která teprve nastane, tichenr pŤed pouliční honbou na
vraŽedkyrri, jeŽ je ukorrčena její kr.vavou snrrtí. Ticho v nočtrím domě je

syŽetovynr pŤedělenr' kten-i Winter náleŽitě zdtrazní|..,,Ticho veŠlo v dŮm,
vlehlo do bytu nrladého felčara, vlehlo do konrrirky k nrftvé družičce a se
ilnou tupou vyplnilo ntázhauz, v rrěnŽ seděli dva Živí' jako by mtvotr
hlídali. - A bylo to ticho strašlivé, potruré, těŽké, vlehlo na duši tíhou
centnéŤťr, bylo to ticho hlubokyclr, rrevyslovenych snrutkti, beznaděje,
rizkosti a zoufání; to ticho byla truchlivá pustota vlhké krypry pod dlaŽbou
kostelní. - To pŤehrozré těŽké ticho clrvilkami proráŽel kvílící hlas psí,
táh11/, tenk!, bojácn;y. A po tonr hlase kvílivén zase zhoustlo to ticlro a bylo
hned ještě straŠlivější... Ticho pŤed pŤiclrázející bouŤí je zd razněno také
tektonicky - citovaná slova uzavÍrají šestou kapitolu. Ticho pŤed bouŤíje
zaběharrym ťtslovím, v daném pŤípadě - a zdaleka nejen v rrěnr - je vy-
zramnym stavebnlim komponentem.

PŤíběh skorrčil a Lelius se ocitá v clrudobě, tj. ve stejnénr postavení,
v jakénr byl, rreŽ pomal AlŽbětu Abelinovou. ,,Byls hol1i, holič$i,.. vyčítá
mu v pt.lní kapitole paní AlŽběta; v poslední kapitole pak Wirrter kon-
statuje: ,,Byl Lelius zase holy, holičky...,. Uvedená zjištění tvoŤí kruhové
zarámov áni celého pŤíběhu'

Wintrovy novely mají obvykle v popŤedí nějakou kulturrěhistorickou
scénu, kol rríŽ se točí nebo odvíjí prozaick1/ děj.Y Pekle je touto scénou

4 o.,l'lreer: Ziknrund Winter, Časopls llu:ea Kralovsh,íčeského 78' l904' s' 32.'l.oteŽ
térrrěi stejnynli slovy n'rdí Č. Zíbrt.. Dr.Z|ktltund Winter' Vzpornínka k jelro Šedesát1im
narozeninánr. osvěta 37 ' 1907' s. 3 l2.
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V1itvarník Jan Kudláček' kteryi se vytvarně podílel na sednrénr vydání
Pekla z roku 198l, povaŽoval tuto rekvizitu za natolil< závažnou, Že ji
umístil na obálkrr. Místo světice nebo anděla na groši však vyobrazil
českého dvouocasého lva, pŤes nějŽ karrou tŤi slzy. Česky lev a trojice slz
však spíŠe rreŽ do Wirrtrovy novely nríi.í do doby, kdy toto vydání vyšlo, tj.
do Českos]ovenska začátku 80. let.

Historii obou nanŽelú obepíná v novele dvojí divadelní pŤedstaverrí -
nazačátku komedie se světskym nánrětem je spojí (Viktoria Lelius spatŤi
na tomto pŤedstavení poprvé paní AlŽbětu)' na konci je spelrtákl s rrá.
boŽensklnr námětem s konečnou platností rozpojí.

Jezuitskénru pŤedstavení pŤihlíŽejí katolíci i evangelíci, pŤičenrž druzí
z nich počíttánijezuitri rrepŤízrrivě konrentrrjí. V literární historii pŤevažuje
názor, že Wirrter zaujímaI v pohledu rra základní dobové sváry objek-
tivisticlo-1i postoj' Tento názor zastáva| uŽ otakar Theer: ,,Jako unrělec stojí

3 J.Janáčková: Z iknrundWinter.rrredai loninZ.Winter:  Peklo.Praha l98l .s '  l2
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naprosto mimo dobro a zlo; stojí nekolís.aje ani vpravo ani vlevo, ani ku
protěŽování dobra, ani k velebení zla..." Stavebny prvek s divadelrrínri
pŤedstaveními, kdy po jezuitském spektáklu následuje vraŽda, však zcela
zjevně ukazuje rra Wintruv ideov! a společensky postoj' obdobn! a ještě

vyhraněrrější postoj vyjadíuje Winter v Mistt.tt Kampanovi,jerrŽ vrcholí
hromadnou popravou česk;!'ch pánťt na Staronrěstském náněstí.

Dvojí divadelní pŤedstavenÍ má svou dílčí paralelu v závěrečnénr faleŠ-
ném podeziení vzneseném vúči paní Alžbětě, kterou podezÍivají ztoho, Že
měla současně dva nruŽe' Je to jin17 projev podvojnosti.

Po návratu zjezuitského pŤedstavení paní AlŽběta zabije Adličku' kdyŽ
Se o tonr dozví Lelius, upadnou oba nad nrrtvolou v letargickou ztnrulost'
Ticho, jeŽ nrezi rrirni zavládrre, je nejen následkem hrŮzného čirru, ale také
tichem pŤecl bouŤí, která teprve nastane, tichenr pŤed pouliční honbou na
vraŽedkyrri, jeŽ je ukorrčena její kr.vavou snrrtí. Ticho v nočtrím domě je

syŽetovynr pŤedělenr' kten-i Winter náleŽitě zdtrazní|..,,Ticho veŠlo v dŮm,
vlehlo do bytu nrladého felčara, vlehlo do konrrirky k nrftvé družičce a se
ilnou tupou vyplnilo ntázhauz, v rrěnŽ seděli dva Živí' jako by mtvotr
hlídali. - A bylo to ticho strašlivé, potruré, těŽké, vlehlo na duši tíhou
centnéŤťr, bylo to ticho hlubokyclr, rrevyslovenych snrutkti, beznaděje,
rizkosti a zoufání; to ticho byla truchlivá pustota vlhké krypry pod dlaŽbou
kostelní. - To pŤehrozré těŽké ticho clrvilkami proráŽel kvílící hlas psí,
táh11/, tenk!, bojácn;y. A po tonr hlase kvílivén zase zhoustlo to ticlro a bylo
hned ještě straŠlivější... Ticho pŤed pŤiclrázející bouŤí je zd razněno také
tektonicky - citovaná slova uzavÍrají šestou kapitolu. Ticho pŤed bouŤíje
zaběharrym ťtslovím, v daném pŤípadě - a zdaleka nejen v rrěnr - je vy-
zramnym stavebnlim komponentem.

PŤíběh skorrčil a Lelius se ocitá v clrudobě, tj. ve stejnénr postavení,
v jakénr byl, rreŽ pomal AlŽbětu Abelinovou. ,,Byls hol1i, holič$i,.. vyčítá
mu v pt.lní kapitole paní AlŽběta; v poslední kapitole pak Wirrter kon-
statuje: ,,Byl Lelius zase holy, holičky...,. Uvedená zjištění tvoŤí kruhové
zarámov áni celého pŤíběhu'

Wintrovy novely mají obvykle v popŤedí nějakou kulturrěhistorickou
scénu, kol rríŽ se točí nebo odvíjí prozaick1/ děj.Y Pekle je touto scénou

4 o.,l'lreer: Ziknrund Winter, Časopls llu:ea Kralovsh,íčeského 78' l904' s' 32.'l.oteŽ
térrrěi stejnynli slovy n'rdí Č. Zíbrt.. Dr.Z|ktltund Winter' Vzpornínka k jelro Šedesát1im
narozeninánr. osvěta 37 ' 1907' s. 3 l2.
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Slavnost Božího těla a divadeIní pŤedstavení, které poŤádají jezuité. Winter
tuto scénu čirurě umístil - vložil ji těsně pŤed vrchol novely.

Y Rozitlě sebrallci tvoŤí takovouto ktrltunrěhistorickou scénu všední
život v klášteŤe a běžná derrní práce j eho pŤevora, v P an eč ni ci pak veŤejné
závody nevěstek v pytlích a hon na povětrtrou děvu. Novelová kulturněhis-
torická scétla souvisí s Wintrovou pťrvodní historiografickou orientací, kdy
se ve sqich četn]ich spisech zanrěŤova] na dějiny Ťenresel, pr nryslu,
obchodu, škol, bydlení apod. (viz knlhy Kulturní obraz českych měst, Život
církeyní v Čechách, o životě na vysolglch škotách pražslcllch knihy dvoje
atd.). Historická profese se tak pronrítá do Wintrovy beletrie a je její
nedílnou součástí ve vší jeho umělecké tvorbě.

Sedmá kapitola Pekla začÍná obsáhl nr souvětÍm: ,,Bylo polovic srplla,
asi sedm rreděli po tom, co byla Adlička poctiv1im pohŤbem v zem scho-
vána na hŤbitrivku u Sv. Jatra la Zábradlí, nedaleko nrostu Kamenného'
paní Alžběta Abelinová kráčela z Chuchla k Zlechovu podél skal a podle
vody vltavské... Sedmou kapitolu zahájil Winter zmínkou o sedmi nedě-
lich. Na začátku posledrrí kapitoly tak dochází k nunrerické koresponderrci
mezi tenratikou novely a její architektonikou. Tento jev by nebyl nijak
vyznamny, kdyby uvedené číslo neprostupovalo v nejrriznějším vyznanru
(a také dosahu) celou Wintrow novelu. Ve tŤetí kapitole se čtenáŤ dozvidá,
že Abelinovi si Adličku osvojili, kdyŽ byla sedmiletá (pani A|žběta: ,,l...l
bylas ty nralinká' sotva sednriletá...); v době, kdy se pŤíběh odehrává, nrá
Adlička čtrnáct let (',Adlička na svych čtrnáct necel1i ch rokú dosti obratrrě
odpověděla...); ve druhé kapitole dělá sedm scholárri hluk spolu s hosty
paní Alžběty (,,První, jiŽ vyběhli na ulici, byli scholárové z Karolina, bylo
jich ten rok na stravě v koleji sednr, a vŠech sedm, postihše, oč běŽí, pro-
vozovali skoky a Ťev zase dole pŤed donrenr a tra schodech v donlě párrě
z Dorrína...), Adlička později pŤi stěhovárrÍ do domu pánŮ jezLritŮ ,,odnosila
asi do sedtrrdesáti cínouich talíŤťr..; o paní AlŽbětě explicit praví, že byla
popravena roku 1607; a konečně jev nejzávažnějŠí - Peklo má sedn'
kapitol. Uvederrych prvkri založenych na čísle sedm je celkem sedm, což
naznačuje autorriv zánrěr (náhoda pŤi takovénr nnoŽstvi odpovídajících si
q.Ískytri je dosti nepravděpodobrrá)' Vysledkenr autorova záměruje pro.
myŠ|en;.i heptadick1i princ ip.

K této telttonické skutečnosti se vážeještějedrra korespondence, více-
méně vnější-paní AlŽběta byla sprovozetra ze světa roku 1607 a Peklo
vyšlo kniŽrrě roku 1907. Novelu tedy Winter vydal pŤesně tii sta let po
hrdinčině smni.

H lSToBICHR NoVctR Z|HMUNDíi tI] lNTRí]

Ve volbě sv1ich heptád Wirrter uvádí skutečrrosti stěŽejrrí (dvojí věk
schovančin) i barrální (sednrdesát talíŤťr), pohybuje se mezi v1izrranrnynr a
bezvyznamnyn. Jelro vyběr tak pŤiponríná zpŮsob slrronraŽďování histo-
rického nateriálu' kdy ve svych odborrr ch pracích rovněŽ k sobě Ťadil
jevy dťrleŽité a podruŽrré zárove .

Ze všech kompozičních prostiedkťr, jichŽ Wirrter ve své trovele pouŽil,
je nejzajimavější a pro autora nejcharakterističtější konvergenttlí princip.

Princip konvergence totiŽ nejvíce odpovídá Wírtrovu spisovatelskénru
naturelu, j enŽ se ponejvíce ZaměŤoVal na pŤíběh j ednotlivce, šikanovaného'
pronásledovatrého a popoháněného soukolím osudu, hraného zpravidla aŽ

k tragickénru konci. Existetrce Wintrovyclr postav je do značrré ntíry
determinována, coŽ trepochybně souvisí s dobov)inr vlivenr naturalisnru.

Winter je v porovnárrí s Jiráskenr zcela jitty spisovatelsk;i typ. Alois
Jirásek je autor sledující velké společenské pohyby, zatínlco Winter je

prozaik noŤící se do nitra trpícílro jedirrce. Jestliže v obecnénr zaměŤení
jsou Winter a Jirásek rŮzní, pak v rrěkter1i ch dílčícli nrorfologick ch jevech
jsou si blízcí. Konkrétně napŤ. v pouŽití rrunrerickych kompozičriích pro-

stŤedk . j inriŽ oba piekročili realistick)i clrarakter své tvorby. Ve Witttrově
Pekle jde o heptadick1/ prirrcip a v Jiráskově Filosofské llistorii o nune-

rickou korespondenci zaloŽenou na čísle 47 (coŽje korespondetrce nrezi
počtenr studerrt , kteŤí bydleli u slečrry Elis, a rokenr |841)., Winter a Jirá-

sek jsou si pŤíbLrzní i tím, Že numerické prostŤedky jimi pouŽité prostupr'rjí
jejich novelyjako celek. Nejsou okrajovou zá|eŽitostl

Nenralou roli hraje ve Wintrově textu i romantická rekvizita, jeŽ je ne1-

spíše projevenr dobov ch rtovoromantick;ich tenderrcí, plně nebo alespoti

částečně ztělesriovanych tvorbou Zeyerovou a Kvapilovou. V této sou-

vislosti nelze opomenout, Že novoromantická orientace se projevila i v díle

Jiráskově, korrkrétně v jeho Lucet.ně av Panu Johanesoyi. Winter a Jirásek

tak stáli nejen v popŤedí literárrrího v;ivoje, ale l^j'ramynr zp sobenr jej

zároveĎ naplriovali a určovali'

5 Viz F' Všetička: ]iráskova Fitosofská J1isÍorle' Literarní něsičnik l5' l986
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slavnost BoŽího těla a divadelní pŤedstavení, které poŤádaji jezuité. Winter
tuto scétru čirurě umístil - vloŽil ji těsně pŤed vrchol trovely.

Y Rozině sebranci tvoŤí takovouto kr'rlturrrěhistorickor'r scénu všedtrí
Život v klášteŤe aběžná derrrrí prácejeho pŤevora, v Panečnici pak veŤejné
závody nevěstek v pytlíclr a hon tla povětrnou děvu' Novelová kulturněhis-
torická scéna souvisí s Wintrovou pťrvodní historiografickou orientací, kdy
se ve svych četn;ích spisech zanrěŤoval rra dějiny Ťenresel, prŮnrystu,
obchodu, škol, bydlení apod. (viz knihy Kultunlí obraz českych tněst, Život
církevní v Čechách, o životě na vysolqlch škotách pražskych knihy dvtl1e
atd.). Historická profese se tak pronrítá do Wintrovy beletrie a je její
nedilnou součástí ve všíjeho unrělecké tvorbě.

Sednrá kapitola Pekla začíná obsáhl m souvětím: ,,Bylo polovic slplla,
asi sedm nedělí po tom, co byla Adlička poctivyn polri.benr v zenr scho-
vána na hŤbitrivku u Sv. Jatra na Zábrad|í, nedaleko nrostu Kamennélro,
paní Alžběta Abelirrová kráčela z Chuchla k Zlechovu podél skal a podle
vody vltavské'.. Sednrou kapitolu zahájíI Wirrter znrínkou o sedmi rredě.
lích. Na začátku poslední kapitoly tak dochází k nunerické korespondetrci
nrezi terrratikou novely a její architektonikou' Tento jev by rrebyl nijak
v;Ímanrn;i, kdyby uvedené číslo neprostupovalo v nejrťrznějŠínr v znanru
(a také dosahu) celou Wintrolu novelu. Ve tŤetí kapitole se čtenáŤ dozvídá,
že Abelirrovi si Adličku osvojili, kdyŽbyla sedmiletá (paní AlŽběta: ,,l.,,l
bylas ty nralinká, sotva sednriletá...); v době, kdy se pŤíběh odehrává, ná
Adlička čtnráct let (',Adlička na svyclr čtrnáct rrecelych rokú dosti obrattrě
odpověděla...); ve druhé kapitole dělá.sednr scholárri hluk spolu s hosty
paní AlŽběty (',První' jiŽ vyběhli na ulici, byli scholárové z Karolina, bylo
jich ten rok na stravě v koleji sednr, a vŠech sedm, postihše, oč běŽí, pro-
vozovali skoky a Ťev zase dole pŤed donrenr a na schodech v donrě párrě
z Donína...); Adlička pozdějipŤi stěhovárrí do domu párrťr jezuitri ,,odnosila
asi do sedtndesáti círroq7ch talíi.ťr..; o parrí AlŽbětě explicit praví, Že byla
popravella roku 1607; a konečně jev nejzávažnější - Peklo ná sednt
kapitol. Uveden1ich prvkŮ zaloŽenych na čísle sednr je celkem sedm, coŽ
naznačuje autor v záměr (rrálroda pŤi takovérrr nrnoŽství odpovídajícíclr si
v skyt je dosti nepravděpodobrrá). V;isledkem autorova záměruje pro-
ntyšlen heptadick! princip.

K této tektonické skutečnosti se váŽeještějedrra korespondence, více-
mérrě vrrější - paní AIžběta byla sprovozetra ze světa roku 1607 a Peklo
vyšlo kniŽně roku 1907. Novelu tedy Winter vydal pŤesně tŤi sta let po
ludinčině smrti.

HISTORICHR NOVCTR ZIHMUNDR UINTBfr

Ve volbě svych heptád Wirrter uvádí skutečnosti stěŽejní (dvojí věk

schovančin) i barrální (sedndesát talíŤťr), polrybuje se nezi vyznanrrrynr a

bezvyznamnynr. Jelro v1iběr tak pŤiponríná zpťrsob slrromažd'ování histo-

rického nrateriálu, kdy ve svych odbornyclr pracích rovněŽ k sobě Ťadil
jevy dŮleŽité a podruŽné zárove .

Ze všech konrpozičních prostredkťl, jichŽ Winter ve své novele poLtŽil,
je nejzajínravější a pro autora nejcharakterističtější konvergetltní princip.

Princip konvergetrce totiŽ rrejvíce odpovídá Witrtrovr'r spisovatelskénu
naturelu, jenŽ se ponejvíce zaměŤoval na pŤíběhjedrrotlivce, šikanovaného,
pronásledovanélro a popohárrěného sor'rkolín osudu' hrratrého zpravidia aŽ

k tragiclrénru konci. Existetrce Wintrovyclr postav je do zrračné nríry

deternritrována, coŽ nepochybně sottvisí s dobov nr vlivenr naturalisnru.

Winter je v porovnárrí s Jirásken zcela jilty spisovatelsky typ. Alois

Jirásek je autor sledující velké společenské pohyby, zatínrco Winter je

prozaik tloiící se do nitra trpícího jedince. Jestliže v obecnénr zaměŤerrí
jsou Wirrter a Jirásek rŮzrrí, pak v rrěkter]i'ch dílčích norfologicklch jevech

jsou si blízcí. Korrkrétně rrapi. v pouŽití nunrerickyclr kompozičních pro-

stŤedkri, jimiŽ oba pŤekročili realistick)i charakter své tvorby. Ve Wintrově

Pekle jde o heptadickj prirrcip a v Jiráskově Filosofské historii o llume-

rickou korespondenci zaloŽenou tla čísle 47 (coŽje korespondence nezi

počtent student ' kterí bydleli u slečrry Elis, a rokenr 1841)., Winter a Jirá-

sek jsou si pŤíbrrzní i tínr, Že nunrerické prosfiedky jimi pouŽité prostupují
jejiclr novely jako celek. Nejsou okrajovou záležitosti.

Nentalou roli hraje ve Wintrově textu i ronrantická rekvizita, jeŽ je nej-

spíše projevenr dobol ch novoromantickych terrderrcí, plně nebo alespori

částečně ztěIesriovanych tvorbou Zeyerovott a Kvapilovou' V této sot't-

vislosti trelze oponenout, že novoronrarrtická orietrtace se projevila i v díle

Jiráskově, konkrétně v jeho Lucerně av PatluJoJlanesovi. Winter a Jirásek

tak stáli nejen v popŤedí literárrrílro vyvoje, ale vyraznyrrr zprisobenr jej

zároveri naplirovali a určovali'

Viz F. Všetička: Jiraskova Filosofská historie, Ltterární něsičnik l5' l986' č
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