BONC, SHCPSCRBSURDITR?
získávaly satira a idyla jako prvky dopl ujícÍ,nikoliv vyvaŽujícÍ.Takto
formovanépŤedstavyse musily nutně StŤetnout
s kritickymi, individualistickymi, skeptickymi a v podstatědiskorrtinuitními
tendencemipŤelonru
stoIetí.
Zikmund Winter stál poněkud strallou' Do polenik vyrazně nezastyky pevně
sahoval, rovněŽ jimi nebyl vyrazně Zasahován.PŤátelsk;Ími
kotvil v generaci postihovanékritick1ilmiv'.ipadymladlch. Na druhéstraně
nebyl vzdálen ovzduŠí
skepse,ironie nebo absurdity,typick1ichpro generaci pŤelomustoletí.VytváŤelby tak rráznakjakéhosipÍenostěníbŤehŮsvé
generacea jejích nastupujÍcích
oponentŮ.ovšenr tento soud nrá apriorní
povahu'Pozornějšípohled,alesporisondáŽní,se mŮžek lecčemusvyjáďit'
praxe dobovéhistorickébeletrie je u Wintra
ZÍet.eInypŤesahtvťrrčí
patm;Í.TvoŤíjej pŤevahakonirretizujícíchdetailri' vyrazlá vázanost pŤíběhu k archivnímumateriáIu,jenŽ se stával zásadníinspiracíi syžetovym
základem' PŤesahtvoŤípojetípostav,kterérealistickou sociální vázanost,
popŤípadě
psychologickou charakteristikuposunujík absurdníosudovosti
nebo zornémurihlu jakéhosizoufaléhošklebu.Navíc b1fvajítyto posta\y
PŤesahposlézetvoňíi
konfrontovány s bizamí situacínebo prostŤedírn'
Wintrova věta. NelytváŤí sice konstnkci sloŽitéhosouvětí,ale souŤadné
spojeníŤadyvět znívyÍváŤirozsáhIycelek. Tento postup nemá v dobové
paralel' Pro kuriÓzní slovnízásobu pIatítotéž'
prÓze pŤíliš
Pokusím se upozornit na některécharakteristickérysy pojetípostav.
Pro pŤíkladlze volit částečnjpohled na hlavní posta\T novely Rozina
sebranec.Novela má svŮj pendant.Je jím novelaPe&/o.Nesporně obějsou
vrcholnlmi Wintrovlmi díly. Byly časopiseckyvydány v témžroce v roce 1903' obě jsou situovány do Prahy, U obou má dťrleŽitou lohu
pruběh událostí'První uzavírá
prostor periferie, obě sledujíněko1ikalet'./
totoŽn svrij děj v roce 1526, druhá v roce 1607' PŮdorys novel je téměŤ
pomsta,
nevěkově i sociálně nerovnémanŽelství,nevěra a Žárlivost,
postava
poznamenaná
sporem.
dětská
kompronisní zásah spravedlnosti,
prostŤedís utrakvismem a katoV obou je konfrontováno měšťanské
Iicismem. Pafinerská konfrontace probíhá mezi měšťarrskympťrvodenr
jednoho z partnenl a cizorodostídruhého.Podobně je koncipována Ťada
dalšíclrWintroqÍch prÓz.
Ponechme StranoutéměŤzrcadlovitě komponovany pŤíběh,kten-ítvoŤí
obě novely. Do nerovnéhomanŽelstvív Rozině vstupujímladá Rozina,
odloženédítě, a staršízednicky cechmistr Karf' V Pekle jsou paftnery
mlad;.fitalsk! lazebníkLelio a postaršívdova Abelinová. Rozina a Lelro
nepostrádajíve srovnání s usedlyni a zámoŽnymi měšťanyprvky bizar-
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IRONIE,SHCPSC,RBSURDITR?
Na humor v díle Zikmunda Wintra upozonrily dvě autorky.Jaroslava
Janáčkovávidíjako nedílnousoučástWintrova humoru ironii a,'hoŤké
pousmání..'. Věra BroŽová se zmiĎuje o dalšípoloze humoru- tragikomické,
skeptickéa absurdní.2
Ze závěrŮobou autorekje ovšen ziejmé,ženejde o
základní rys Wintrovy tvorby a žetváirrost onoho humoru má nezvyklou
podobu.
Zikmurrd Winter beletristickypublikoval od osmdesát ch let minulého
století a v následujícín tŤicetiletíčeskéliteraturfl byl projev ,,čistého..
humoru,tedy bez satiricképodoby, vzácny. Pro historickoubeletriito platí
ještěvfrazněji. Vojtěch JíráthovoŤírr Wintra o rozkošnickéhŤes archaismy. Wintrovy postavy pak charakterizuje:,,l...l lidéWirrtrovi se zbavili tam, kde kreslí osoby' ne |rgurky posledníclrstop bodréidyličnosti/.'./,..
Jirát to povaŽujeza ,jis[i aristokraticf.irys.. Wintrova díla.Podobnérysy
nalézalu Karla Hynka Máchy, Karolirry SvětIé,Ji'čílro
Karáska ze Lvovic.
Dodal: ,,Púsobí
trapně,kdyŽ se tito autoŤipokouŠejí
o Šprymy'..r
Českáhistorická beletriese v ŽádnénrpŤípaděo špn-Ímy
nepokoušela.
Svou r]lohuzískalav souvislostechnově politizovanérllohy české
kultury
od sedmdesátychlet. Po nezdarechčeské
politickéaktiviry p evzala kultu.
ra ťrkolyreprezentacenároda' iniciace jeho vědomía sebevědomí,tlumočeníjeho snah, qíkladu a interpretacenárodníchtradic a nrinulosti' Je
nasnadě'Že literaturaa v jejímránrci historická beletriezastupovalastrahy
na hony vzdálenéhunroru.Svénrístonohly v těchto souvislosteclrzískata

J. Jzmáčková:Hurnor Zikmunda Wintra a jeho ironie' Stoletou alejí. o české
prÓ:e
ntinuléh o věku, Pr aha 1985,s. 272_277 .
V. Brožová: Polohy humoru v prÓze Zikmurrda Wintra, in Proudy českéuntělecké
t v o r b y 1 9 .s t o l e í íS.m í c h v u n n í ,P r a h a l 9 9 1 ' s ' l 1 5 _ l 2 0 .
pisenrnictví,Portrétya studie,Praha 1978, s.57I-572.
V' Jirát: Hlas Pralry v českénr
L l t a t vz e s . ) / 4 . ) / b .
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IRONIC,SHCPSC,RBSURDITR?
Na humor v díle Ziknrunda Wintra upozornily dvě autorky.Jaroslava
Janáčkovávidíjako nedíInousoučástWintrova humoru ironii a,}oŤképousmání..l. Věra Brožová se zmiĎuje o dalšípoloze humoru- tragikomické,
skeptickéa absurdní.2
Ze závěri obou autorekje ovšenrztejmé,ženejde o
základní rys Wintror,y tvorby a že tváilost onoho humoru má nezq'klou
podobu.
Zikmund Winter beletristickypublikoval od osmdesá{ch let minulého
století a v následujícímtŤicetiletíčeskéliteratury byl projev ,'čistého..
lrumoru,tedy bez satiricképodoby, vzácny' Pro historickoubeletrii to platí
ještěvjrazněji. Vojtěch Jirát hovoŤír"rWintra o rozkošnickéh-Ťe
s archaismy. Wintroly postavy pak charakterizuje:,,l.'.l lidéWintrovi se zbavili tan, kde kreslíosolly, ne frgurky - posledníchstop bodréidyličnosti/'../'..
Jirát to považujeza ,jisty aristokratickyrys.. Wintrova díIa.Podobnérysy
naIézaluKarla Hynka Máchy, Karoliny Světlé,JiŤíhoKaráska ze Lvovic'
Dodal: ,,Ptisobítrapně,když se tito autoŤipokouŠejÍ
o Špry7my..'3
Českáhistorická beletrie se v žádrrénr
pŤípaděo špn-/my
nepokoušela'
Svou rilohu získalav souvislostechtrověpolitizovanérilohy české
kultury
od sedmdesát1/ch
let' Po nezdarechčeské
politickéaktivity pŤevzalakultura ťrkolyreprezentacenároda, iniciace jeho vědomía sebevědomí,tlumočeníjelro snah' v kladu a interpretacenárodrríchtradic a minr.rlosti.Je
nasnadě,Že literaturaa vjejím rárrrcihistorická beletriezastupovalasnahy
na hony vzdá|enéhumoru.Svénrístonrohly v těchto souvislostechzískata
J' .lanáčková:Hunror Zikmunda Wintra a jeho ironle' Stoletou alejí. O české
pro:e
ninulého věku.Praha 1985.s.272_27"]'
V. Brožová: Polohy hurnoru v prÓze ZikrrrundaWintra, in Proudy českéuměIecké
norby 19. sÍoleÍí.
Sníc]tv umění,Praha l991, s' l15_120.
V' Jrrát:Hlas Prahy r' českérrr
písemnictví'Portrétya SÍudie,Praha 1978' s.5,7I_5.l2.
CttáN ze s. 574.5,76'
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získávaly satira a idyla jako pn''ky dopltující'nikoliv vyvaŽující.Takto
formované pŤedstavyse musily nutně stŤetnouts kritíclo-imi, individualistickymi, skeptickymi a v podstatědiskontinuitnímitendencemipŤelomu
století.
Zikmund Winter stál poněkud stranou. Do polemik vyrazně nezasahoval, rovněžjimi nebyl vyraztĚ Zasahován'PŤátelsk1imistyky pevně
kotvil v generaci postihovanékritick1ímivypady mlad1fch.Na druhéstraně
skepse,ironie nebo absurdity'typicklch pro genenebyl vzdálen ovzduŠí
bŤehú
své
raci pŤelomustoletí.VytváŤelby tak náznakjakéhosipŤenrostění
generaceajejích nastupujícíchoponentri.ovšem tento soud nrá apriorní
povahu.Pozornějšípohled,alespoĎsondáŽrlí,se mrižek lecčemusvyjáďit.
ZŤet.elnypŤesahtvrirčípraxe dobové historické beletrie je u Wintra
patm!. TvoŤíjej pŤevahakonkretizujících detailŮ' vyrazná vázanost pŤíběhu k archivnímumateriálu,jenž se stával zásadníinspiracíi syŽetol".im
základem. PŤesahtvoŤípojetípostav' kterérealistickou sociálnívázanost,
popŤípadě
psychologickou charakteristikuposunují k absurdníosudovosti
nebo Zornému hlu jakéhosizoufaléhošklebu.Navíc b;fvajítyto postaYy
PŤesahposlézetvoŤÍi
konfrontovány s bizarní situacínebo prostŤedím.
Wirrtrova věta' Ne\rytváŤísice konstrukci sloŽitéhosorrvětí,ale souŤadné
spojeníŤadyvět zni vytváÍirozsáhl;ícelek. Tento postup nemá v dobové
paralel. Pro kuriÓzní slovnízásobu platítotéŽ.
prÓze pŤíliš
Pokusím se upozornit na některécharakteristickérysy pojetípostav.
Pro pŤíkladlze volit částečnypohled na hlavní postavy novely Rozina
sebranec.Novela má svŮj pendant'Je jím novelaPeÁlo. Nesporně obějsou
vrcholnymi Wintroq.imi díly. Byly časopiseckyvydány v témžroce v roce 1903. obě jsou situovány do Prahy. U obou má dŮležitoutilohu
prostor periferie, obě sledujíněkolikale!.i prúběhudálostí.První uzavírá
totoŽn! svrij děj v roce 7526,druhá v roce l607. P dorys novel je téměŤ
pomsta,
žárlivost,
nevěkově i sociálně nerovnémanželství,nevěra a
postava
pozlanenaná
sporem.
spravedlnosti,
dětská
kompronrisnízásah
prostŤedís utrakvismem a kato.
V obou je konfrontováno měšťanské
licismem' Paftnerská konf|ontace probíhá mezi měšťanslryrnprivodem
jednoho z partner'rra cizorodostídruhého.Podobně je koncipována Ťada
dalšíclrWintrov..iclr prÓz.
zrcadlovitě komponovanypŤíběh'kten-itvoŤí
Ponechme StranoutéměŤ
obě novely. Do nerovnéhomanŽelstvíy Rozině vstupujímladá Rozina'
odloženédítě, a staršízednic$ cechmistr Karf. V Pekle jsou pafinery
mlad! italsk! IazebníkLelio a postaršívdova Abelinová. Rozina a Lelio
nepostrádajíve Srovnánís usedlymi azámožnyni měšťanyprvky bizar-
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nosti a v reakcíchna SugestivnělíčenouŽárlivost obou staršíchpafinerŮ i
prvky démoničnosti.
Protagonistémajívztahk duchovním- Rozina a Karf
k pŤevoruanežského
kláštera'Lelio a Abelinová k jezuitovi MarkovÍ.Do
sporu marrŽelsk]1ich
dvojic j e zataženatŤetípostava _ v Rozitlě rrajatyvrah
Mikuláš, v Pekle schovankaAdlička. Dva zkaŽdétrojice sejdounásilnou
snrftí. I z této odbočky je patrno, Že Ziknrurrd Wirrter s jak;Ínrisi kom.
pozičnímizáměry pracoval' JaroslavaJanáčkováupozornila v pŤednrluvě
k vydáníPekla na promyšlen1i
kompozičnízártrěrsouvisejícís pŤedstavou
pomyslnéhokruhu a kroužku - groše zavěŠeného
jako pŤívěsek.Kruh
osltduse uzavŤel,doprovázelaho stálá pŤítonrnost
kulatéhogroše.V pointě
je kruh vášněroďat - svobodouLeliovou a popravouAlŽběty Abelirrové.a
Vrat'me se k pojetíposta\y. V základnímplánu se nevynryká dobovyn
postupúm.Je pŤedstavovánapŤímynrpopisenr,personálníkonfrontacía
pro Zikmunda Wintra drileŽitym prvkenr - korrfrontací s prostŤedíma
situací'PersonálníkonfrontacetvoÍízákIaddějové
linie' PŤímjpopis irrklinuje k tradičnímupostupu.Snadjen s tímrozdílem,že dbá na vyváŽerrost
podoby a vnitŤní,
vrrější
psychologizujícícharakteristiky.Totožnécharak.
terizujícírysy postavy se znatelně mění v souvislosti s r, vojenr,jenuž
postavapodléhá.Současněprolínajikomponenťyvnějšípodoby a vrritŤnÍ
charakteristiky.Porovrrejnredvojí podobu Rozinina popisu ťynriŽpŤedstavovymi okruhy - postavou,pohyby, očinta.Rozina vstupuje na scénu
jako statné,,,kŤepké
děvče,pěkně urostlé,pohybŮ mrštn1ich,
htadklchjako
tihoŤ,opatrn ch, tich].ich,a pŤecenergick1/ch
jako kočky /...i očívelik11ich
l,,'l jakomají jezerav horách. oči jí hrály pŤívětivěl.'.l a|e bylo v nich na
první nržik pozorovati něco snělého, zchlapčilého,
drzého...Po rrěkolika
letechnranŽelstvíbyla,,kyprejší,
plnější,statnější'
ZtváŤe Rozině sic vždy
hleděla snrělost,která se ničehoneleká /,,'/ ale teď z pohybri celéhotěla
vyzíralabruÍálnísílaŽeny ajakási sprostotadrzá; od nosu k strin zaryly se
mladépaní dvě čáry,kterédodávaly krásnétváÍiráz uštěpačnosti
a jakéhosi ukrutenstva,což se k veli\í'm, hlubokym a Žádostir,l-ím
očínrdobŤe
nehodilo."5
Závažnějšíjevšak dalšíWirrtruv postup pŤi charakteristicepostavy.
Ten v razně odkazuje k autorskémuq/voji pŤesahujícímu
ránrec dosa-

J. Janáčková:
ZikrrrundWinter'rnedailonautorain Z. Winter:Peklo'7. vyd', Praha
1 9 8 1s. . 1 2 - 1 3
Z. Wínter:
Rozinasebranec'Prahal968,s. 16_17,l65.
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Roziny je dťtleŽity
vadnítradice historicképrÓzy' PŤiprvnímpŤedstaverrí
ještějeden detail, zdánlivě podružn : ,,Jediné'co k chudobnénruzchozelémušatudívčinuse nelrodilosvynr leskem a cellou' byI zlary kŤíŽekna
na Ďadrech,
fasovarry,jetrŽse houpal pod kŤíŽkem
hrdle a zub vIčív stŤíbŤe
Ťetízku..."
všeckona tenkémťrligrárrském
Povšinrněmesi, jak se pŤedstavavlčíhozubu a kŤíŽkupoznrěriuje
v motiv a stává se základrrínrprvkenrpro v stavbudalšíclrepizod' Kromě
toho jsou v;ÍznamovědúleŽitéi akcesomí pŤedstavyvyvolávané protikladem a zároyeí spl1ivavostípŤedstalyWíŽe a vlčíhozubu. Sorrčasně
nenípŤimocitována.ovšenrz kontextuji lze
leckdyjedna z těchtopŤedstav
tušit.Rozina energicky odolávala svádění:,,/.'./unrěla odnrítati.Bylo to
fasovanytrosilana prsou
děvčesilné,brutálrrí.Terrvlčízub, kten.iv stŤíbŤe
sličnéhosebrance...
erbenr
snědého,
podle kŤízku,byljakoby vymluvnyrl
jíŽ
zklamána' Italsk;i
touŽ
nrěrou
byla
první
lásce'
vášnivé
Rozina podlelrla
jí
ho
k pŤísazezavedla
Rozina
pŤísahal
a
nranŽelství.
věrnost
skláŤNikolo
nevyso\i, jehoŽ
byl
kŤíŽe.
Terr
skládal
u
PŤísahu
na hŤbitov.
,,žeLezny,
ramena vyplněna kovan)inri spirálami, mohl b]/tiznantením,že pod nínr
svéhovzk-Ťíšerrí...
v hlíně leŽíkosti suché,vyprahlé,očekávající
pro
se staršímzednratrŽelství
roáodla
Po Nikolově zradě se Rozina
Strakové:
dohazovaČce
vyslovila
Souhlas
rrick m cechmistrem Karfenr.
potěšena
odhnrula
Bába
všecka
pŮjdu
dědka!.
oko,
za
nebo
,''Skočmi zub
dnu
svatebním
PŤi
r,,
dar
KarfŮv.
l.
koráIov',
a
l...l
vyíalarťlŽenec
frrtoch
a
kŤižek
od
se
rozloučiti,
nechtěla
s
nímž
si
vlčí
zoubek,
pŤivěsila
,'nevěsta
pŤevoral...l.,' CítovanáRozinina charakteristikapo několika letech man.
fasovany'jerrŽdosavadhoupal se
želstvíje doplněna:,,Vlčízub v stŤíbŤe
Ženě na prsou, byl teď nějak vlnrluvnější,zato širokéa plnérty k líbání
pŤímovybízely, sváděly... Donrácnost byla zanedbaná,neuklízená.Její
popis vrcholí.,,,l.''lten krucifix z|aty, na něnŽ pavučinajako plachta, a
zvlášťty krunrplovanéobrazy la zdi, na niclrŽ pro prach neviděti barvy'
podávaly dŮkaz, Že hospodyněnenípečlivačistoty'Že nrájiné, d leŽitější
starosti...."
Jednou z provokacíproti manŽelovi,kdyžji vykáza|, bylo, že si oteprodejemkoláčŮ.,,Její
vŤelana,,Staroměstskénr
rynku.ikrámek s pátečním
ďevěn1f kránrec rrěčímlišil se od všeclrjinych /.../visela z jelro če|ana
ŤetízkudŤevěnátabulka s nápisem,U vlčíhozubu....V blízkosti pŤitom
věŽe Tlrrskéhochrámu,tedy modifikovan! nrotiv k'Ťíže.
tuŠíme
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nosti a v reakcíchna SugestivnělíčenouŽárlivost obou staršíchpafinerŮ i
prvky démoničnosti.
Protagonistémajívztahk duchovním- Rozina a Karf
k pŤevoruanežského
kláštera'Lelio a Abelinová k jezuitovi MarkovÍ.Do
sporu marrŽelsk]1ich
dvojic j e zataženatŤetípostava _ v Rozitlě rrajatyvrah
Mikuláš, v Pekle schovankaAdlička. Dva zkaŽdétrojice sejdounásilnou
snrftí. I z této odbočky je patrno, Že Ziknrurrd Wirrter s jak;Ínrisi kom.
pozičnímizáměry pracoval' JaroslavaJanáčkováupozornila v pŤednrluvě
k vydáníPekla na promyšlen1i
kompozičnízártrěrsouvisejícís pŤedstavou
pomyslnéhokruhu a kroužku - groše zavěŠeného
jako pŤívěsek.Kruh
osltduse uzavŤel,doprovázelaho stálá pŤítonrnost
kulatéhogroše.V pointě
je kruh vášněroďat - svobodouLeliovou a popravouAlŽběty Abelirrové.a
Vrat'me se k pojetíposta\y. V základnímplánu se nevynryká dobovyn
postupúm.Je pŤedstavovánapŤímynrpopisenr,personálníkonfrontacía
pro Zikmunda Wintra drileŽitym prvkenr - korrfrontací s prostŤedíma
situací'PersonálníkonfrontacetvoÍízákIaddějové
linie' PŤímjpopis irrklinuje k tradičnímupostupu.Snadjen s tímrozdílem,že dbá na vyváŽerrost
podoby a vnitŤní,
vrrější
psychologizujícícharakteristiky.Totožnécharak.
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vrktorvtktoro
Karf najal vraha. Byl to jeho německ tovaryš Mikuláš' Charakteristicklm rysem jeho podoby byly vyceněnézuby' V tomto okamžikuse
motiv vlčíhozubu pŤetváŤí
v několikavrstevn dějov1!'motiv vrcholícíve
vraŽdě,která je sama velkou apoteÓzou kŤíže'MikuláŠ se začalRozině
dvoŤit:,,PŤitomcenil zuby zpod čern]i
ch frĎousŮ,coŽ měl b;,itibez pochybnosti ÍrsměvpŤívětiv!...Rozinua její služkuvede Mikuláš k Jesenici a 'již
zase měl svou obyčejnoutváŤnosti ten nucen risměv, pŤi němŽ se oči
nesmějí,nybrŽ jen zuby vyceřují... Dovedl obě Žerry do lesa. Nadešel
okamŽik vraŽdy:,'Mikuláš,seděna zemi a ceně zuby, lystŤelil/.../...Vše se
odehrálo v prisobivě podanémlesním zátiší.Je zmiĎováno tŤikrát' ale se
vzrustajícísugestivitoua naléhavostí.
Trojice vstupuje do lesa: ,,Stromy
vysoké vážně a mlčky shlíŽely dol na ty tŤi podivné lidi' Chvílemi
pohnulo a zakolébalose v korunách vánkem, a les šuměIa hučeljako chrá.
movy chorál vzdálen1ich hlasri lidsk;Ích'..V okamŽicíchpŤedvraŽdou:,.A
bylo ticho, pŤíšerné
ticho, chvílemipŤerušované
mnohohlasn)imchorálem
lesníhošunrěnÍ'
do něhožmísily se i vysoké,tenkéhlasy, jako by plakalo
dítěpláčemtáhlym...Dokonáno jest: ..Lesníchorál hlaholil stejnědál jako
prve' chvílemivětšímvánkenrtÓny mohutnězesiluje,pak zase slábnaaŽ do
šepotu,a do chorálu stále kvÍlel dětsh-ipláč..',Vlčízub a kŤíŽse dostávají
do podivuhodnéaugmentace.I zde je kruh uzavŤen- Mikuláš pŤi titěku
padá ze stŤechybudoly aneŽskéhokláštera,za rrralouchvíli rrato pŤiváŽí
selsk vťrzRozinino tělo' I zde1ekruh osudu- vlčíhozubu akÍíŽe- rozťat.
Karfje propuštěnjako nevinny a mfivémuMikuláŠovikat odt'alhlavu'
Tento zptisobrozvíjené,motivizovanéa pŤíběhové
charakteristikypostav není charakteristickj pouze pro Rozinu, Nesnadně by se hledala
paralelav soudobéliteratuŤe.
AlespoĎ zmínkou lze upozornit na další dŮleŽit'.i rys wintrovského
vidění postavy. Postavy jsou konfrontovány s nezvyklym nebo nezvykle
viděnym prostŤedíma s nezvyklymi situacenri.Zde také koŤeníonen
zvláštnícelek absurdity, ironie a skepse. AlespoĎ tŤipŤíklady.AneŽsk1i
klášterje periferiíPrahy, nocleŽnoubizarníchpostav.Vedle dristojnostía
starobylosti chrám ovy clr stavebj sou zde chatrná vr ata,, jichž j eden Železn! rukáv byl nalomen!... Vraty se procházelo k obytn1/mdomkrim postaven nr rra klášterníchpozemcích' ,,Byly to posady, klece roubené,
větŠinoudŤevěné,
hlínou uplácané,díla lepeničná...S tímto prostŤedínr
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kontrastujížánrovéscény,napŤíkladpŤevorhodujícív pohodě s evangelick; m svatohaštalskymfará em. o nepoŤádkuv Karfově domě jiŽ
zmínka padla. Je tu několik nevábnych hospodskych interiérri,v nichŽ
Rozina s Mikulášem pob1yvalipŤedvraŽdou.Ani onen velebn1ichrám lesa
neníušetŤen
skeptickéscenérie:,,Po zemi chrupalo i svištělopŤikaŽdém
kroku listí opadanéa lupeníq,dávalo těŽkouvŮni, z nížhlásila se piíseri,
hniloba, snrt l,,.l. Po zemi plíŽilo se jahodovíponíŽenéa svymi tmy potutelné'..PŤed
vraždoupoletujelesem čern1i
aksamitovymotyl, ve sluŽčirrě
nŮŠise objevila Žába.Mikuláš na Žábu ,'širokoutvrdou botou l'.'l šIápI,aŽ
hvizdlo...8I dva hŤibyv mechu pŤispívají
k scenériiaŽ absurdní.
Pokusme se o podmíněnyzávěr. Pokud českáhístorickébeletrie evokovala tragično,pŤevažovalv něnr heroismus. U Zikmunda Wintra o
heroisnru nelze hovoŤiÍ.Ztntává tragično' I ono je však doprovázeno
odstínemprotikladn;imheroismu,odstínems pŤevahouironie nebo absur.
dity. Heroicky tragismuspovzbuzuje,aktivizuje.Tragismus ironie nríŤí
ke
skepsi. Je pozoruhodné,jak dovedl Whter chápat a ve svéntdíleproŽívat
atmosférul6. století'Byla to dobaklidu' dostatku,dobaz vnějšíhopohledu
neopakovatelnáv česklch dějinách' A pŤeceliteraturatétodoby reflektovala zv;Íšen]/
eticky smysl' zdrirazriovalaposlednívěci člověka,cítila
vnitiní napětí,budoucnostse jí halila do šeraskepsea mlhal"-íchpŤedstav'
Zikmund Winter neidealizoval ani neharmonizoval.Pokud se jeho humor
zbavil pŤídechuironie, nedává Zapomenoutna dobu a nedopŤejeťrsměv.
Tento skepticismuskorespondovals pocity století.NesměŤovalk obavám
o národní perspektivy. Reagoval na cosi obecnějšího,
na to, co ovládlo
pocit rinavy, padku' konce stoletídevatenáctého.
V tétokorespondenci
skeptickéhohistorismu a dobové skepse by se mohly hledat spojující
prvky, o rrichŽjsem v rivodu hovoŤiljako o pŤemostění.
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