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Zikmund Winter to neměl u literárrríkritiky lehkéa zceia pochopitelně
to neměl snadnéani u největšího
kritickéhoarbitratédoby. tj. u F. X' Šal.
dy. Je pozorulrodné,
Že ŠaldŮvvzletny verbalismusnepostŤehl
ve Wintrově
prozaickétvorbě pŤedevším
ty umělecképrvky, o něŽ usilovala jeho generacea v rreposlední
Ťaděi on sánr.Roku 1907 vydal Winter kníhuBou,e
a pŤeháůka'jeŽ obsahovaladvě historickénovely - Peklo a Panečnici.
Následujícíhoroku v l. ročnÍkuNovitlyŠaldaznríněniisoubor recenzoval,
risměvnětklivou prÓzu o nepravépanečnicipovyšiltradmistrovskéPeklo,
ježjednoznačněa v naprostémrozporu s uměleckymi kvalitami tétonoveiy
jest lypravován rozviekle, roztékáse v epizody, zazaftatilslovy: ',PŤíběh
jímavésnad o sobě, ale neodrivodněnéekonomiícelku, nená soust edění
ani kompozičního,ani psychického'Zejménazločin sán a všecko, co
pŤijdepo něm, podánojest nrdle a slabě pouh a holy referát/'.'/..'Šalda
Wintrově novele upírá všechnyzákladní znaky uměleckéhodíla,prozaikovo Peklo však uměiec[im dílem je, navíc svrchovanym umělecklnr
dílem.NásledujícíŤádkyby měly toto tvrzenídokázat,
Wintrova novela začínátěnrito slovy: ,,PaníAlŽběta Abelinová svléchoděcÍchmrštila,ať
kala se dnes tuze nevrle. Každym kusenrsvych šatťr
tělo její ocitio se konečněuŽ
letěl, kam letěl. HŤmotnévelikéčtyŤicetileté
jen ve spodničcea v košili. Pi'estalase svlékati.Spjala ruce, pŤitisklaje
k řadrŮm a ostalajako socha'..]Wiltter vpadá těnritovětami pŤimodo děje,
teprve dodatečně(v druhékapitole) osvětlíprehistorii vztaht mezi Viktoriou Leliem a AlŽbětou Abelinovott. obrácen1ipostupzvolil Winter proto,
aby od začátku,tj. hned v irrtrodukci,vévodilov novele témapekla.

F. X' Šalda'Kriticképrojevy.7,Praha,Čs' spisovatel 1 9 5 3s. . 1 0 3
Cituji ze Z.,NinÍer,'Peklo, PrahaI98I.

150

Winter nezačínásvoji novelu statickyjako nrnozípŤedstavitelé
českého
kritickéhorealismu - Karel KlostermannnapŤ.zahajuje svéMlful na Blatech rozsáhIou popisnou a nístopisnou pasáŽí.obě prÓzy jsou pŤitomze
stejnéhoobdobí - Peklo vyšlo kniŽně 1901, Mllry na Blatech I9O9.
Srovnání Wintrovy novely s Klosternrannovym románenr mŮže b;Ít
z hlediska žárrrovéhoponěkud zavádějici, neboť qistavba obou žárrrrise
pochopitelrrě Iiší. Wintrovo Peklo
Ize však plně Srovnat
s K]ostermannovou novelou Za věrné služby (Ze šwnavskéhoPodles),
která podobně jako jeho rornán začínástaticky a rozvláčně - nejprve
rivahou o společensk)ichproblémech, pak charakteristikou dědinky
v Podlesí,lylíčenímjejíhourozenélromajitele,dále charakteristikoupana
správce,paní správcovéa jejich dcery. Prozaick soubor Ze šumavského
Podlesí vyšel pŤitomroku 1908,tj. rok po Wintrově BouŤi a pŤehá ce'
Z uvedenéhop7yne,že Winter není tra rozdíi od Klostermarrna a ostatních
realistripopisny a staticlqi,vstupuje okamŽitě do děje a postupněrozvíjí
osnovu svéhopŤíběhu.
Historická prÓza obvyklezačiná konkrétnídatacíuŽve svémincipitu,
ve Wintrově Pekle je tomu jinak, určenídoby děje je v něm odsunuto a
zkomplikováno' V druhékapitole cÍsaŤsk;Í
pěvec Bona praví k Leliovi:
Popel
pŤed
z
Lobkovic
dvěma
lety
ne,
pŤedtŤenriroky, psalo se
,,Pan
devadesáttŤia patrráctset - pojal bábu a zejskal statky ajest nru dobŤe...
Wintrova novela začítá tedy roku 1596. První pŤímádatace se však
objevuje teprve v pátékapitole: ,,PŤiletělana bílémkoni zima, u Leliťr
jaro, Leliovic odstěhovali
stejněsmutno;začaIipsátirok Páně 1604,pŤišlo
se...Časovyzávěr novely je jednoznačněvysloven v explicitu:',Ve čtvrtek
po svatémAmbroži, pátéhodne dubna létaPáně l607 byla paní AlŽběta
Abelinová ze Životak smr1imečemodpravena...
Z citovanéhoje ďejmé, Že WintrŮv explicit je explicit mortální,obsahuje inforrrraci o smfti Alžběty Abelirrové. Konstatování životníhokonce
vloŽil pŤitomWinter na sánr závěr rozsáhléhosouvětí:,,k smr1i mečem
odpravena,.'Současněexplicit obsahujekonkrétnídataci,kterou postrádal
jak incipit, tak introdukce.
Wintrovo Peklo je novela o souŽitímladéhoItala Viktoria Lelia s postaršípraŽskou vdovou AlŽbětou Abelirrovou' ManŽelsk1fpŤíbělrtěclrto
je tato kondvou, pln;íhádek a rvaček,má sbíhav1ipruběh' Nejpatnrější
vergentnítendence na bydlištích,jLmlžrozvadětrínranŽeléprocházejí.
Nejprve je to hraběcídŮm pana z Donína,pak jezuitsk;Íkněžsk! dť.rm
a
poslézedrim U červené
botk7 na praŽskémpŤedměstí,
',kde Leliovi zdála
se blti ulice nejchudší,
děti nejšpinavější,
Ženynejsprostší
a nejošklivějŠí...
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frcrntišok
všotičkcl
Avšak ani to neníjejich posledrríbydliště- pak ještěnásleduje nrěstské
vězení.Posun v bydlištíchtak nazrračuj
e, Že Winter r,ybudovalsvou trovelu
na konvergetrtnínl
priIrcipu.
Pro stanovenídějovékonvergenceje však daleko závažnějšÍ
proměna
lásky ve vzájenrrrounenávist, která je v závěru završenanásihror'rsnrr1í
schovanky a poslézepopravoupŮvodkyrrětétosmr1i'Není tedy Wintrovo
Peklo ,,tvarovánove znameníkruhu..,jak uvádí JaroslavaJarráČková,]
ale
ve znanení tragickéa 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 jehožjednéstraněje vyobrazenasvětice a na druhéarrděl.Tuto
ozdobu vealle Lelius paní Alžbětě a uyážeji schovance Adličce na krk
k slavnostiBoŽíhotěla.Zlaty penízsestanenejenpŤíčinou
Adliččirrysnrrti,
ale navíc rozhodn m zpťlsobenrzasálrne i do osudu AlŽběty Abelinové,
která po jeho zhlédrrutí
ve vězeníproŽijevelk1iduševni zlom a dozná se ke
svémuvraŽednénručinu'ZIaty grošse ve Wintrově pŤíběhuprojevírrejprve jako síla negativní,zlovolná, kdeŽto později, ve vězení,jako činitel
zcela opačny,tj. pozitivnÍ. Zlaty peníz tak sehrává v novelovénrději
aktivníroli, jeŽ svědčío tom, Že grošse v tomto pŤíběhustal ronrantickou
rekvizitou. Rekvizita jako taková pŤitonrplrrě zapadá do Ťádua prŮběhu
konvergentníhoprincipu'
V1itvarníkJan Kudláček'kteryise vytvarně podílelna sednrénrvydání
Pekla z roku 198l, povaŽoval tuto rekvizitu za natolil<závažnou,Že ji
umístil na obálkrr. Místo světice nebo anděla na groši však vyobrazil
českého
dvouocaséholva, pŤesnějŽ karroutŤislzy. Českylev a trojice slz
všakspíŠe
rreŽdo Wirrtrovynovely nríi.í
do doby, kdy toto vydánívyšlo,tj.
do Českos]ovenska
začátku80. let.
Historii obou nanŽelúobepínáv novele dvojí divadelnípŤedstaverrí
nazačátkukomedie se světskym nánrětemje spojí(Viktoria Lelius spatŤi
na tomto pŤedstavení
poprvépaní AlŽbětu)' na konci je spelrtákl s rrá.
boŽensklnr námětem s konečnouplatnostírozpojí.
JezuitskénrupŤedstavení
pŤihlíŽejí
katolíci i evangelíci,pŤičenrž
druzí
z nich počíttánijezuitri
rrepŤízrrivě
konrentrrjí.
V literárníhistorii pŤevažuje
názor, že Wirrter zaujímaIv pohledu rra základní dobové sváry objektivisticlo-1i
postoj' Tento názor zastáva|uŽ otakar Theer:,,Jakounrělecstojí
3
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ani vpravo ani vlevo, ani ku
naprostomimo dobro a zlo; stojínekolís.aje
protěŽovánídobra, ani k velebenízla..." Stavebny prvek s divadelrrínri
pŤedstaveními,
kdy po jezuitskémspektáklu následuje vraŽda,však zcela
zjevně ukazuje rra Wintruv ideov! a společenskypostoj' obdobn! a ještě
postoj vyjadíuje Winter v Mistt.ttKampanovi,jerrŽ vrcholí
vyhraněrrější
náněstí.
pánťtna Staronrěstském
hromadnoupopravou česk;!'ch
paraleluv závěrečnénr
faleŠmá svou dílčí
Dvojí divadelnípŤedstavenÍ
némpodezienívznesenémvúčipaníAlžbětě,kteroupodezÍivajíztoho, Že
měla současnědva nruŽe'Je to jin17projev podvojnosti.
paníAlŽběta zabije Adličku' kdyŽ
Po návratuzjezuitskéhopŤedstavení
Se o tonr dozví Lelius, upadnouoba nad nrrtvolouv letargickouztnrulost'
Ticho, jeŽ nrezi rrirnizavládrre,je nejen následkemhrŮznéhočirru,ale také
tichem pŤeclbouŤí,která teprve nastane,tichenr pŤedpouličníhonbou na
její kr.vavousnrrtí.Ticho v nočtrímdomě je
vraŽedkyrri,jeŽ je ukorrčena
veŠlov dŮm,
kten-iWinter náleŽitě zdtrazní|..,,Ticho
syŽetovynrpŤedělenr'
vlehlo do bytu nrladéhofelčara,vlehlo do konrrirkyk nrftvédružičcea 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
bylo to ticho hlubokyclr, rrevyslovenych snrutkti, beznaděje,
centnéŤťr,
rizkosti a zoufání;to ticho byla truchlivá pustotavlhkékrypry pod dlaŽbou
kostelní.- To pŤehrozrétěŽkéticho clrvilkami proráŽel kvílícíhlas psí,
tenk!, bojácn;y.A po tonrhlasekvílivén zasezhoustloto ticlro a bylo
táh11/,
ještě
bouŤíje zd razněno také
Ticho pŤedpŤiclrázející
straŠlivější...
hned
tektonicky - citovaná slova uzavÍrajíšestoukapitolu. Ticho pŤedbouŤíje
zaběharrymťtslovím,v danémpŤípadě- a zdaleka nejen v rrěnr- je vyzramnym stavebnlimkomponentem.
PŤíběhskorrčila Lelius se ocitá v clrudobě,tj. ve stejnénrpostavení,
jakénr
v
byl, rreŽpomal AlŽbětu Abelinovou. ,,Byls hol1i,holič$i,..vyčítá
pt.lní
kapitole paní AlŽběta; v posledníkapitole pak Wirrter konmu v
Uvedená zjištěnítvoŤíkruhové
statuje:,,Byl Lelius zase holy, holičky...,.
zarámov áni celéhopŤíběhu'
Wintrovy novely mají obvykle v popŤedínějakou kulturrěhistorickou
scénu,kol rríŽse točínebo odvíjíprozaick1/děj.Y Pekle je touto scénou
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78' l904' s' 32.'l.oteŽ
o.,l'lreer: Ziknrund Winter, Časoplsllu:ea Kralovsh,íčeského
térrrěistejnynlislovy n'rdíČ.Zíbrt..Dr.Z|ktltund Winter' Vzpornínkak jelro Šedesát1im
narozeninánr.osvěta 37' 1907' s. 3 l2.
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konvergentníhoprincipu'
V1itvarníkJan Kudláček'kteryise vytvarně podílelna sednrénrvydání
Pekla z roku 198l, povaŽoval tuto rekvizitu za natolil<závažnou,Že ji
umístil na obálkrr. Místo světice nebo anděla na groši však vyobrazil
českého
dvouocaséholva, pŤesnějŽ karroutŤislzy. Českylev a trojice slz
všakspíŠe
rreŽdo Wirrtrovynovely nríi.í
do doby, kdy toto vydánívyšlo,tj.
do Českos]ovenska
začátku80. let.
Historii obou nanŽelúobepínáv novele dvojí divadelnípŤedstaverrí
nazačátkukomedie se světskym nánrětemje spojí(Viktoria Lelius spatŤi
na tomto pŤedstavení
poprvépaní AlŽbětu)' na konci je spelrtákl s rrá.
boŽensklnr námětem s konečnouplatnostírozpojí.
JezuitskénrupŤedstavení
pŤihlíŽejí
katolíci i evangelíci,pŤičenrž
druzí
z nich počíttánijezuitri
rrepŤízrrivě
konrentrrjí.
V literárníhistorii pŤevažuje
názor, že Wirrter zaujímaIv pohledu rra základní dobové sváry objektivisticlo-1i
postoj' Tento názor zastáva|uŽ otakar Theer:,,Jakounrělecstojí
3
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ani vpravo ani vlevo, ani ku
naprostomimo dobro a zlo; stojínekolís.aje
protěŽovánídobra, ani k velebenízla..." Stavebny prvek s divadelrrínri
pŤedstaveními,
kdy po jezuitskémspektáklu následuje vraŽda,však zcela
zjevně ukazuje rra Wintruv ideov! a společenskypostoj' obdobn! a ještě
postoj vyjadíuje Winter v Mistt.ttKampanovi,jerrŽ vrcholí
vyhraněrrější
náněstí.
pánťtna Staronrěstském
hromadnoupopravou česk;!'ch
paraleluv závěrečnénr
faleŠmá svou dílčí
Dvojí divadelnípŤedstavenÍ
némpodezienívznesenémvúčipaníAlžbětě,kteroupodezÍivajíztoho, Že
měla současnědva nruŽe'Je to jin17projev podvojnosti.
paníAlŽběta zabije Adličku' kdyŽ
Po návratuzjezuitskéhopŤedstavení
Se o tonr dozví Lelius, upadnouoba nad nrrtvolouv letargickouztnrulost'
Ticho, jeŽ nrezi rrirnizavládrre,je nejen následkemhrŮznéhočirru,ale také
tichem pŤeclbouŤí,která teprve nastane,tichenr pŤedpouličníhonbou na
její kr.vavousnrrtí.Ticho v nočtrímdomě je
vraŽedkyrri,jeŽ je ukorrčena
veŠlov dŮm,
kten-iWinter náleŽitě zdtrazní|..,,Ticho
syŽetovynrpŤedělenr'
vlehlo do bytu nrladéhofelčara,vlehlo do konrrirkyk nrftvédružičcea 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
bylo to ticho hlubokyclr, rrevyslovenych snrutkti, beznaděje,
centnéŤťr,
rizkosti a zoufání;to ticho byla truchlivá pustotavlhkékrypry pod dlaŽbou
kostelní.- To pŤehrozrétěŽkéticho clrvilkami proráŽel kvílícíhlas psí,
tenk!, bojácn;y.A po tonrhlasekvílivén zasezhoustloto ticlro a bylo
táh11/,
ještě
bouŤíje zd razněno také
Ticho pŤedpŤiclrázející
straŠlivější...
hned
tektonicky - citovaná slova uzavÍrajíšestoukapitolu. Ticho pŤedbouŤíje
zaběharrymťtslovím,v danémpŤípadě- a zdaleka nejen v rrěnr- je vyzramnym stavebnlimkomponentem.
PŤíběhskorrčila Lelius se ocitá v clrudobě,tj. ve stejnénrpostavení,
jakénr
v
byl, rreŽpomal AlŽbětu Abelinovou. ,,Byls hol1i,holič$i,..vyčítá
pt.lní
kapitole paní AlŽběta; v posledníkapitole pak Wirrter konmu v
Uvedená zjištěnítvoŤíkruhové
statuje:,,Byl Lelius zase holy, holičky...,.
zarámov áni celéhopŤíběhu'
Wintrovy novely mají obvykle v popŤedínějakou kulturrěhistorickou
scénu,kol rríŽse točínebo odvíjíprozaick1/děj.Y Pekle je touto scénou

4

78' l904' s' 32.'l.oteŽ
o.,l'lreer: Ziknrund Winter, Časoplsllu:ea Kralovsh,íčeského
térrrěistejnynlislovy n'rdíČ.Zíbrt..Dr.Z|ktltund Winter' Vzpornínkak jelro Šedesát1im
narozeninánr.osvěta 37' 1907' s. 3 l2.
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[rontišok
všotičko
SlavnostBožíhotěla a divadeInípŤedstavení,
jezuité.Winter
kterépoŤádají
tuto scénu čirurěumístil- vložilji těsněpŤedvrchol novely.
Y Rozitlě sebrallci tvoŤítakovouto ktrltunrěhistorickouscénuvšední
život v klášteŤea běžnáderrnípráce j eho pŤevora,v P anečni ci pak veŤejné
závody nevěstekv pytlícha hon na povětrtrouděvu. Novelová kulturněhistorická scétlasouvisís Wintrovou pťrvodní
historiografickouorientací,kdy
se ve sqich četn]ichspisech zanrěŤova]na dějiny Ťenresel,pr nryslu,
obchodu,škol,bydleníapod.(viz knlhy Kulturní obraz českychměst,Život
církeynív Čechách, o životě na vysolglch škotáchpražslcllchknihy dvoje
atd.). Historická profese se tak pronrítádo Wintrovy beletrie a je její
nedílnousoučástí
ve všíjeho uměleckétvorbě.
Sedmá kapitola Pekla začÍná
obsáhl nr souvětÍm:,,Bylo polovic srplla,
asi sedm rreděli po tom, co byla Adlička poctiv1impohŤbemv zem schována na hŤbitrivkuu Sv. Jatrala Zábradlí,nedaleko nrostu Kamenného'
paníAlžběta Abelinová kráčelaz Chuchla k Zlechovu podélskal a podle
vody vltavské...Sedmou kapitolu zahájil Winter zmínkou o sedmi nedělich. Na začátkuposledrríkapitoly tak docházík nunrerickékoresponderrci
mezi tenratikounovely a její architektonikou.Tento jev by nebyl nijak
vyznamny, kdyby uvedenéčísloneprostupovalov nejrriznějším
vyznanru
(a takédosahu)celou Wintrow novelu. Ve tŤetí
kapitole se čtenáŤdozvidá,
žeAbelinovi si Adličku osvojili, kdyŽ byla sedmiletá (pani A|žběta:,,l...l
bylas ty nralinká' sotva sednriletá...);
v době, kdy se pŤíběhodehrává,nrá
Adlička čtrnáctlet (',Adličkana svych čtrnáctnecel1ich rokúdosti obratrrě
odpověděla...);ve druhékapitole dělá sedm scholárri hluk spolu s hosty
paníAlžběty (,,První,jiŽ vyběhli na ulici, byli scholárovéz Karolina, bylo
jich ten rok na stravě v koleji sednr,a vŠechsedm,postihše,očběŽí,provozovali skoky a Ťevzase dole pŤeddonrenra tra schodech v donlě párrě
z Dorrína...),
Adlička později pŤistěhovárrÍ
do domu pánŮ jezLritŮ,,odnosila
asi do sedtrrdesáticínouich talíŤťr..;
o paníAlŽbětě explicit praví,že byla
- Peklo má sedn'
popravena roku 1607; a konečně jev nejzávažnějŠí
kapitol. Uvederrychprvkri založenychna číslesedmje celkem sedm, což
naznačujeautorriv zánrěr (náhoda pŤitakovénrnnoŽstvi odpovídajícíchsi
q.Ískytrije dosti nepravděpodobrrá)'Vysledkenr autorova záměruje pro.
myŠ|en;.i
heptadick1iprinc ip.
K tétotelttonickéskutečnostise vážeještějedrra
korespondence,víceméněvnější-paní AlŽběta byla sprovozetraze světaroku 1607 a Peklo
vyšlo kniŽrrěroku 1907. Novelu tedy Winter vydal pŤesnětii sta let po
hrdinčiněsmni.
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stěŽejrrí(dvojí věk
Ve volbě sv1ichheptád Wirrter uvádí skutečrrosti
a
v1izrranrnynr
pohybuje
se
mezi
schovančin)i barrální(sednrdesáttalíŤťr),
histoslrronraŽďování
pŤiponríná
zpŮsob
bezvyznamnyn. Jelro vyběr tak
rického nateriálu' kdy ve svych odborrr ch pracíchrovněŽ k sobě Ťadil
jevy dťrleŽité
zárove .
a podruŽrré
jichŽ Wirrterve svétrovelepouŽil,
Ze všechkompozičníchprostiedkťr,
konvergenttlíprincip.
je nejzajimavějšía pro autoranejcharakterističtější
Princip konvergence totiŽ nejvíce odpovídá Wírtrovu spisovatelskénru
j ednotlivce,šikanovaného'
na pŤíběh
naturelu,j enŽse ponejvíceZaměŤoVal
osudu,
hranéhozpravidla aŽ
a popoháněnéhosoukolím
pronásledovatrého
je do značrréntíry
postav
k tragickénrukonci. Existetrce Wintrovyclr
naturalisnru.
vlivenr
s
dobov)inr
souvisí
determinována,coŽ trepochybně
jitty
spisovatelsk;i typ. Alois
Winter je v porovnárrí s Jiráskenr zcela
pohyby, zatínlcoWinter je
Jirásek je autor sledujícívelké společenské
prozaik noŤícíse do nitra trpícílrojedirrce. Jestližev obecnénrzaměŤení
nrorfologick ch jevech
ch dílčícli
jsou Winter a Jirásek rŮzní,pak v rrěkter1i
jsou si blízcí.KonkrétněnapŤ.v pouŽitírrunrerickychkompozičriíchprostŤedk. jinriŽ oba piekročilirealistick)iclraraktersvétvorby.Ve Witttrově
Pekle jde o heptadick1/prirrcip a v Jiráskově Filosofskéllistorii o nunerickou korespondencizaloŽenouna čísle47 (coŽje korespondetrcenrezi
počtenrstuderrt, kteŤíbydleli u slečrryElis, a rokenr |841)., Winter a Jirájimi pouŽitéprostupr'rjí
i tím,Že numericképrostŤedky
sek jsou si pŤíbLrzní
jejich novelyjako celek. Nejsou okrajovou zá|eŽitostl
Nenralouroli hrajeve Wintrově textu i romantickárekvizita,jeŽje ne1plně nebo alespoti
spíšeprojevenrdobov ch rtovoromantick;ichtenderrcí,
ztělesriovanychtvorbou Zeyerovou a Kvapilovou. V tétosoučástečně
vislosti nelze opomenout,Že novoromantickáorientacese projevila i v díle
v jehoLucet.něav Panu Johanesoyi.Winter a Jirásek
Jiráskově,korrkrétně
tak stáli nejen v popŤedíliterárrríhov;ivoje, ale l^j'ramynrzp sobenrjej
zároveĎnaplriovali a určovali'
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Viz F' Všetička:]iráskova Fitosofská J1isÍorle'Literarní něsičnik l5' l986 č ' l 0 .
s.104-105.
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Írcrntišok
všotjčkcl

slavnostBoŽíhotěla a divadelnípŤedstavení,
kterépoŤádajijezuité.Winter
tuto scétru čirurěumístil- vloŽil ji těsně pŤedvrchol trovely.
Y Rozině sebranci tvoŤítakovouto kr'rlturrrěhistorickor'r
scénuvšedtrí
Život v klášteŤeaběžnáderrrrí
prácejeho pŤevora,v Panečnici pak veŤejné
závody nevěstekv pytlíclra hon tla povětrnouděvu' Novelová kulturněhistorická scénasouvisís Wintrovou pťrvodní
historiografickouorientací,kdy
se ve svych četn;íchspisech zanrěŤovalrra dějiny Ťenresel,prŮnrystu,
obchodu,škol,bydleníapod.(viz knihy Kultunlí obraz českychtněst,Život
církevnív Čechách, o životě na vysolqlch škotáchpražskych knihy dvtl1e
atd.). Historická profese se tak pronrítádo Wintrovy beletrie a je její
nedilnou součástí
ve všíjehounrěleckétvorbě.
Sednrákapitola Pekla začínáobsáhl m souvětím:,,Bylo polovic slplla,
asi sedm nedělípo tom, co byla Adlička poctivyn polri.benrv zenr schována na hŤbitrivkuu Sv. Jatrana Zábrad|í,nedaleko nrostu Kamennélro,
paníAlžběta Abelirrová kráčelaz Chuchla k Zlechovu podélskal a podle
vody vltavské'..Sednroukapitolu zahájíIWirrter znrínkouo sedmi rredě.
lích.Na začátkuposledníkapitoly tak docházík nunerickékorespondetrci
nrezi terrratikounovely a její architektonikou'Tento jev by rrebyl nijak
v;Ímanrn;i,kdyby uvedenéčísloneprostupovalov nejrťrznějŠínr
v znanru
(a takédosahu)celou Wintrolu novelu. Ve tŤetí
kapitole se čtenáŤ
dozvídá,
žeAbelirrovi si Adličku osvojili, kdyŽbyla sedmiletá (paní AlŽběta:,,l.,,l
bylas ty nralinká, sotva sednriletá...);
v době, kdy se pŤíběhodehrává,ná
Adlička čtnráctlet (',Adličkana svyclr čtrnáctrrecelychrokúdosti obrattrě
odpověděla...);ve druhékapitole dělá.sednr scholárri hluk spolu s hosty
paníAlŽběty (',První'jiŽ vyběhli na ulici, byli scholárovéz Karolina, bylo
jich ten rok na stravě v koleji sednr,a vŠechsedm,postihše,očběŽí,provozovali skoky a Ťevzase dole pŤeddonrenra na schodech v donrě párrě
z Donína...);
AdličkapozdějipŤistěhovárrí
jezuitri,,odnosila
do domupárrťr
asi do sedtndesáticírroq7chtalíi.ťr..;
o parríAlŽbětě explicit praví,Že byla
- Peklo ná sednt
popravella roku 1607; a konečně jev nejzávažnější
kapitol. Uveden1ichprvkŮ zaloŽenychna číslesednrje celkem sedm, coŽ
naznačujeautor v záměr (rrálrodapŤitakovérrr
nrnoŽstvíodpovídajícíclr
si
v skyt je dosti nepravděpodobrrá).
V;isledkem autorova záměruje prontyšlen heptadick!princip.
K tétotektonickéskutečnosti
se váŽeještějedrra
korespondence,
vícemérrěvrrější- paní AIžbětabyla sprovozetraze světa roku 1607 a Peklo
vyšlo kniŽně roku 1907. Novelu tedy Winter vydal pŤesnětŤi sta let po
ludinčině smrti.
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HISTORICHRNOVCTRZIHMUNDRUINTBfr
Ve volbě svych heptád Wirrter uvádí skutečnostistěŽejní(dvojí věk
polrybujese nezi vyznanrrrynra
schovančin)i barrální(sedndesáttalíŤťr),
histopŤiponríná
zpťrsobslrromažd'ování
tak
v1iběr
Jelro
bezvyznamnynr.
sobě
Ťadil
k
pracích
rovněŽ
odbornyclr
svych
kdy
ve
nrateriálu,
rického
jevy dŮleŽitéa podruŽnézárove .
jichŽ Winter ve svénovele poLtŽil,
prostredkťl,
Ze všechkonrpozičních
konvergetltníprincip.
je nejzajínravější
a pro autoranejcharakterističtější
spisovatelskénu
Witrtrovr'r
odpovídá
Princip konvergetrcetotiŽ rrejvíce
šikanovaného,
pŤíběhjedrrotlivce,
jenŽ
na
ponejvíce
zaměŤoval
se
naturelu,
zpravidia aŽ
hrratrého
osudu'
sor'rkolín
popohárrěného
a
pronásledovanélro
je
nríry
zrračné
postav
do
Wintrovyclr
Existetrce
konci.
k tragiclrénru
coŽ nepochybněsottvisís dobov nr vlivenr naturalisnru.
deternritrována,
Winter je v porovnárrís Jirásken zcela jilty spisovatelskytyp. Alois
pohyby, zatínrcoWinter je
Jirásek je autor sledujícívelké společenské
jedince.
v obecnénrzaměŤerrí
Jestliže
trpícího
nitra
prozaik tloiícíse do
norfologicklch jevech
dílčích
jsou Wirrtera Jirásek rŮzrrí,pak v rrěkter]i'ch
jsou si blízcí.Korrkrétněrrapi. v pouŽitínunrerickyclrkompozičníchprojimiŽ oba pŤekročili
realistick)icharaktersvétvorby. Ve Wintrově
stŤedkri,
Pekle jde o heptadickj prirrcip a v Jiráskově Filosofskéhistorii o llumerickou korespondencizaloŽenoutla čísle47 (coŽje korespondencenezi
počtentstudent ' kteríbydleli u slečrryElis, a rokenr 1841).,Winter a Jirái tínr,Že nunrericképrosfiedkyjimi pouŽitéprostupují
sek jsou si pŤíbrrzní
jejiclr novely jako celek. Nejsou okrajovou záležitosti.
Nentalou roli hrajeve Wintrově textu i ronrantickárekvizita,jeŽje nejplně nebo alespori
spíšeprojevenrdobol ch novoromantickychterrderrcí,
částečněztěIesriovanychtvorbou Zeyerovott a Kvapilovou' V tétosot'tvislosti trelzeoponenout, ženovoronrarrtickáorietrtacese projevila i v díle
Jiráskově,konkrétněv jehoLucerně av PatluJoJlanesovi.Winter a Jirásek
tak stáli nejen v popŤedíliterárrrílrovyvoje, ale vyraznyrrrzprisobenrjej
zároverinaplirovali a určovali'

Viz F. Všetička:Jiraskova Filosofská historie, Ltterární něsičnik l5' l986' č
s.104-105
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