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Na humor v díle Zikmunda Wintra upozonrily dvě autorky. Jaroslava
Janáčková vidí jako nedílnou součást Wintrova humoru ironii a,'hoŤké po-
usmání..' . Věra BroŽová se zmiĎuje o další poloze humoru - tragikomické,
skeptické a absurdní.2 Ze závěrŮ obou autorek je ovšen ziejmé, že nejde o
základní rys Wintrovy tvorby a že tváirrost onoho humoru má nezvyklou
podobu.

Zikmurrd Winter beletristicky publikoval od osmdesát ch let minulého
století a v následujícín tŤicetiletí české literaturfl byl projev ,,čistého..
humoru, tedy bez satirické podoby, vzácny. Pro historickou beletrii to platí
ještě vfrazněji. Vojtěch Jírát hovoŤí rr Wintra o rozkošnické hŤe s archai-
smy. Wintrovy postavy pak charakterizuje: ,,l ...l lidé Wirrtrovi se zbavili -
tam, kde kreslí osoby' ne |rgurky posledníclr stop bodré idyličnosti /.'./,..
Jirát to povaŽuje za ,jis[i aristokraticf.i rys.. Wintrova díla. Podobné rysy
nalézal u Karla Hynka Máchy, Karolirry SvětIé, Ji'čílro Karáska ze Lvovic.
Dodal: ,,Púsobí trapně, kdyŽ se tito autoŤi pokouŠejí o Šprymy'..r

Česká historická beletrie se v Žádnénr pŤípadě o špn-Ímy nepokoušela.
Svou r]lohu získala v souvislostech nově politizované rllohy české kultury
od sedmdesátych let. Po nezdarech české politické aktiviry p evzala kultu.
ra ťrkoly reprezentace národa' iniciace jeho vědomí a sebevědomí, tlumo-
čení jeho snah, qíkladu a interpretace národních tradic a nrinulosti' Je
nasnadě' Že literatura a v jejím ránrci historická beletrie zastupovala strahy
na hony vzdálené hunroru. Své nrísto nohly v těchto souvislosteclr získat a
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získávaly satira a idyla jako prvky dopl ujícÍ, nikoliv vyvaŽujícÍ. Takto
formované pŤedstavy se musily nutně StŤetnout s kritickymi, individua-
listickymi, skeptickymi a v podstatě diskorrtinuitními tendencemi pŤelonru
stoIetí.

Zikmund Winter stál poněkud strallou' Do polenik vyrazně neza-
sahoval, rovněŽ jimi nebyl vyrazně Zasahován. PŤátelsk;Ími styky pevně
kotvil v generaci postihované kritick1ilmi v'.ipady mladlch. Na druhé straně
nebyl vzdálen ovzduŠí skepse, ironie nebo absurdity, typick1ich pro gene-
raci pŤelomu století. VytváŤel by tak rráznak jakéhosi pÍenostění bŤehŮ své
generace a jejích nastupujÍcích oponentŮ. ovšenr tento soud nrá apriorní
povahu' Pozornější pohled, alespori sondáŽní, se mŮže k lecčemus vyjáďit'

ZÍet.eIny pŤesah tvťrrčí praxe dobové historické beletrie je u Wintra
patm;Í. TvoŤí jej pŤevaha konirretizujících detailri' vyrazlá vázanost pŤí-
běhu k archivnímu materiáIu, jenŽ se stával zásadní inspirací i syžetovym
základem' PŤesah tvoŤí pojetí postav, které realistickou sociální vázanost,
popŤípadě psychologickou charakteristiku posunují k absurdní osudovosti
nebo zornému rihlu jakéhosi zoufalého šklebu. Navíc b1fvají tyto posta\y
konfrontovány s bizamí situací nebo prostŤedírn' PŤesah posléze tvoňí i
Wintrova věta. NelytváŤí sice konstnkci sloŽitého souvětí, ale souŤadné
spojení Ťady vět znívyÍváŤirozsáhIy celek. Tento postup nemá v dobové
prÓze pŤíliš paralel' Pro kuriÓzní slovní zásobu pIatítotéž'

Pokusím se upozornit na některé charakteristické rysy pojetí postav.
Pro pŤíklad lze volit částečnj pohled na hlavní posta\T novely Rozina
sebranec.Novela má svŮj pendant. Je jím novela Pe&/o. Nesporně obě jsou
vrcholnlmi Wintrovlmi díly. Byly časopisecky vydány v témž roce -

v roce 1903' obě jsou situovány do Prahy, U obou má dťrleŽitou lohu
prostor periferie, obě sledují něko1ikalet'./ pruběh událostí' První uzavírá
svrij děj v roce 1526, druhá v roce 1607' PŮdorys novel je téměŤ totoŽn -

věkově i sociálně nerovné manŽelství, nevěra a Žárlivost, pomsta, ne-
kompronisní zásah spravedlnosti, dětská postava poznamenaná sporem.
V obou je konfrontováno měšťanské prostŤedí s utrakvismem a kato-
Iicismem. Pafinerská konfrontace probíhá mezi měšťarrskym pťrvodenr
jednoho z partnenl a cizorodostí druhého. Podobně je koncipována Ťada
dalšíclr WintroqÍch prÓz.

Ponechme Stranou téměŤ zrcadlovitě komponovany pŤíběh, kten-í tvoŤí
obě novely. Do nerovného manŽelství v Rozině vstupují mladá Rozina,
odložené dítě, a starší zednicky cechmistr Karf' V Pekle jsou paftnery
mlad;.f italsk! lazebník Lelio a postarší vdova Abelinová. Rozina a Lelro
nepostrádají ve srovnání s usedlyni a zámoŽnymi měšťany prvky bizar-
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Na humor v díle Ziknrunda Wintra upozornily dvě autorky. Jaroslava
Janáčková vidí jako nedíInou součást Wintrova humoru ironii a,}oŤké po-
usmání..l . Věra Brožová se zmiĎuje o další poloze humoru - tragikomické,
skeptické a absurdní.2 Ze závěri obou autorek je ovšenr ztejmé,že nejde o
základní rys Wintror,y tvorby a že tváilost onoho humoru má nezq'klou
podobu.

Zikmund Winter beletristicky publikoval od osmdesá{ch let minulého
století a v následujícím tŤicetiletí české literatury byl projev ,'čistého..
lrumoru, tedy bez satirické podoby, vzácny ' Pro historickou beletrii to platí
ještě vjrazněji. Vojtěch Jirát hovoŤí r"r Wintra o rozkošnické h-Ťe s archai-
smy. Wintroly postavy pak charakterizuje: ,,l .'.l lidé Wintrovi se zbavili -
tan, kde kreslí osolly, ne frgurky - posledních stop bodré idyličnosti /'../'..
Jirát to považuje za ,jisty aristokraticky rys.. Wintrova díIa. Podobné rysy
naIézalu Karla Hynka Máchy, Karoliny Světlé, JiŤího Karáska ze Lvovic'
Dodal: ,,Ptisobí trapně, když se tito autoŤi pokouŠejÍ o Špry7my..'3

Česká historická beletrie se v žádrrénr pŤípadě o špn-/my nepokoušela'
Svou rilohu získala v souvislostech trově politizované rilohy české kultury
od sedmdesát1/ch let' Po nezdarech české politické aktivity pŤevzala kultu-
ra ťrkoly reprezentace národa, iniciace jeho vědomí a sebevědomí, tlumo-
čení jelro snah' v kladu a interpretace národrrích tradic a minr.rlosti. Je
nasnadě, Že literatura a vjejím rárrrci historická beletrie zastupovala snahy
na hony vzdá|ené humoru. Své nrísto nrohly v těchto souvislostech získat a
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získávaly satira a idyla jako pn''ky dopltující' nikoliv vyvaŽující. Takto
formované pŤedstavy se musily nutně stŤetnout s kritíclo-imi, individua-
listickymi, skeptickymi a v podstatě diskontinuitními tendencemi pŤelomu
století.

Zikmund Winter stál poněkud stranou. Do polemik vyrazně neza-
sahoval, rovněž jimi nebyl vyraztĚ Zasahován' PŤátelsk1imi styky pevně
kotvil v generaci postihované kritick1ími vypady mlad1fch. Na druhé straně
nebyl vzdálen ovzduŠí skepse, ironie nebo absurdity' typicklch pro gene-
raci pŤelomu století. VytváŤel by tak náznakjakéhosi pŤenrostění bŤehú své
generace ajejích nastupujících oponentri. ovšem tento soud nrá apriorní
povahu. Pozornější pohled, alespoĎ sondáŽrlí, se mriže k lecčemus vyjáďit.

ZŤet.elny pŤesah tvrirčí praxe dobové historické beletrie je u Wintra
patm!. TvoŤí jej pŤevaha konkretizujících detailŮ' vyrazná vázanost pŤí-
běhu k archivnímu materiálu, jenž se stával zásadní inspirací i syŽetol".im
základem. PŤesah tvoŤí pojetí postav' které realistickou sociální vázanost,
popŤípadě psychologickou charakteristiku posunuj í k absurdní osudovosti
nebo Zornému hlu jakéhosi zoufalého šklebu. Navíc b;fvají tyto postaYy
konfrontovány s bizarní situací nebo prostŤedím. PŤesah posléze tvoŤÍ i
Wirrtrova věta' Ne\rytváŤí sice konstrukci sloŽitého sorrvětí, ale souŤadné
spojení Ťady vět zni vytváÍi rozsáhl;í celek. Tento postup nemá v dobové
prÓze pŤíliš paralel. Pro kuriÓzní slovní zásobu platítotéŽ.

Pokusím se upozornit na některé charakteristické rysy pojetí postav.
Pro pŤíklad lze volit částečny pohled na hlavní postavy novely Rozina
sebranec. Novela má svŮj pendant' Je jím novela PeÁlo. Nesporně obě jsou

vrcholnymi Wintroq.imi díly. Byly časopisecky vydány v témž roce -

v roce 1903. obě jsou situovány do Prahy. U obou má dŮležitou tilohu
prostor periferie, obě sledují několikale!.i prúběh událostí. První uzavírá
svrij děj v roce 7526, druhá v roce l607. P dorys novel je téměŤ totoŽn! -

věkově i sociálně nerovné manželství, nevěra a žárlivost, pomsta, ne-
kompronrisní zásah spravedlnosti, dětská postava pozlanenaná sporem.
V obou je konfrontováno měšťanské prostŤedí s utrakvismem a kato.
licismem' Paftnerská konf|ontace probíhá mezi měšťanslryrn privodem
jednoho z partner'rr a cizorodostí druhého. Podobně je koncipována Ťada
dalšíclr Wintrov..i clr prÓz.

Ponechme Stranou téměŤ zrcadlovitě komponovany pŤíběh' kten-i tvoŤí
obě novely. Do nerovného manŽelství y Rozině vstupují mladá Rozina'
odložené dítě, a starší zednic$ cechmistr Karf. V Pekle jsou pafinery
mlad! italsk! Iazebník Lelio a postarší vdova Abelinová. Rozina a Lelio
nepostrádají ve Srovnání s usedlymi azámožnyni měšťany prvky bizar-
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nosti a v reakcích na Sugestivně líčenou Žárlivost obou starších pafinerŮ i
prvky démoničnosti. Protagonisté majívztahk duchovním - Rozina a Karf
k pŤevoru anežského kláštera' Lelio a Abelinová k jezuitovi MarkovÍ. Do
sporu marrŽelsk]1ich dvojic j e zatažena tŤetí postava _ v Rozitlě rrajaty vrah
Mikuláš, v Pekle schovanka Adlička. Dva zkaŽdé trojice sejdou násilnou
snrftí. I z této odbočky je patrno, Že Ziknrurrd Wirrter s jak;Ínrisi kom.
pozičními záměry pracoval' Jaroslava Janáčková upozornila v pŤednrluvě
k vydání Pekla na promyšlen1i kompoziční zártrěr související s pŤedstavou
pomyslného kruhu a kroužku - groše zavěŠeného jako pŤívěsek. Kruh
osltdu se uzavŤel, doprovázela ho stálá pŤítonrnost kulatého groše. V pointě
je kruh vášně roďat - svobodou Leliovou a popravou AlŽběty Abelirrové.a

Vrat'me se k pojetí posta\y. V základním plánu se nevynryká dobovyn
postupúm. Je pŤedstavována pŤímynr popisenr, personální konfrontací a
pro Zikmunda Wintra drileŽitym prvkenr - korrfrontací s prostŤedím a
situací' Personální konfrontace tvoÍízákIaddějové linie' PŤímj popis irrkli-
nuje k tradičnímu postupu. Snad jen s tím rozdílem, že dbá na vyváŽerrost
vrrější podoby a vnitŤní, psychologizující charakteristiky. Totožné charak.
terizující rysy postavy se znatelně mění v souvislosti s r, vojenr, jenuž
postava podléhá. Současně prolínaji komponenťy vnější podoby a vrritŤnÍ
charakteristiky. Porovrrejnre dvojí podobu Rozinina popisu ťynriŽ pŤed-
stavovymi okruhy - postavou, pohyby, očinta. Rozina vstupuje na scénu
jako statné, ,,kŤepké děvče, pěkně urostlé, pohybŮ mrštn1ich, htadklchjako
tihoŤ, opatrn ch, tich].ich, a pŤec energick1/ch jako kočky /...i očí velik11ich
l,,'l jakomají jezera v horách. oči jí hrály pŤívětivě l.'.l a|e bylo v nich na
první nržik pozorovati něco snělého, zchlapčilého, drzého... Po rrěkolika
letech nranŽelství byla,,kyprejší, plnější, statnější' ZtváŤe Rozině sic vždy
hleděla snrělost, která se ničeho neleká /,,'/ ale teď z pohybri celého těla
vyzíralabruÍální síla Ženy a jakási sprostota drzá; od nosu k strin zaryly se
mladé paní dvě čáry, které dodávaly krásné tváÍi ráz uštěpačnosti a jaké-
hosi ukrutenstva, což se k veli\í'm, hlubokym a Žádostir,l-ím očínr dobŤe
nehodilo."5

Závažnějšíje však další Wirrtruv postup pŤi charakteristice postavy.
Ten v razně odkazuje k autorskému q/voji pŤesahujícímu ránrec dosa-

J. Janáčková: Zikrrrund Winter' rnedailon autora in Z. Winter: Peklo'7. vyd', Praha
1981.  s .  12-13

Z. Wínter: Rozina sebranec' Praha l968, s. 16_17, l65.
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vadní tradice historické prÓzy' PŤi prvním pŤedstaverrí Roziny je dťtleŽity
ještě jeden detail, zdánlivě podružn : ,,Jediné' co k chudobnénru zcho-
zelému šatu dívčinu se nelrodilo svynr leskem a cellou' byI zlary kŤíŽek na
hrdle a zub vIčí v stŤíbŤe fasovarry, jetrŽ se houpal pod kŤíŽkem na Ďadrech,
všecko na tenkém ťrligrárrském Ťetízku..."

Povšinrněme si, jak se pŤedstava vlčího zubu a kŤíŽku poznrěriuje
v motiv a stává se základrrínr prvkenr pro v stavbu dalšíclr epizod' Kromě
toho jsou v;Íznamově dúleŽité i akcesomí pŤedstavy vyvolávané proti-
kladem a zároyeí spl1ivavostí pŤedstaly WíŽe a vlčího zubu. Sorrčasně
leckdyjedna z těchto pŤedstav není pŤimo citována. ovšenr z kontextuji lze
tušit. Rozina energicky odolávala svádění: ,,/.'./ unrěla odnrítati. Bylo to
děvče silné, brutálrrí. Terr vlčí zub, kten.i v stŤíbŤe fasovany trosila na prsou
podle kŤízku, byljakoby vymluvnyrl erbenr snědého, sličného sebrance...
Rozina podlelrla první vášnivé lásce' jíŽ byla touŽ nrěrou zklamána' Italsk;i
skláŤ Nikolo jí pŤísahal věrnost a nranŽelství. Rozina ho k pŤísaze zavedla
na hŤbitov. PŤísahu skládal u kŤíŽe. Terr byl ,,žeLezny, nevyso\i, jehoŽ

ramena vyplněna kovan)inri spirálami, mohl b]/ti znantením, že pod nínr
v hlíně leŽí kosti suché, vyprahlé, očekávající svého vzk-Ťíšerrí...

Po Nikolově zradě se Rozina roáodla pro nratrŽelství se starším zed-
rrick m cechmistrem Karfenr. Souhlas vyslovila dohazovaČce Strakové:

,''Skoč mi zub nebo oko, pŮjdu za dědka!. Bába všecka potěšena odhnrula
frrtoch a l...l vyíalarťlŽenec koráIov', l. r,, dar KarfŮv. PŤi svatebním dnu

,'nevěsta pŤivěsila si vlčí zoubek, s nímž nechtěla se rozloučiti, a kŤižek od
pŤevora l...l., ' Cítovaná Rozinina charakteristika po několika letech man.

želství je doplněna: ,,Vlčí zub v stŤíbŤe fasovany' jerrŽ dosavad houpal se
Ženě na prsou, byl teď nějak vlnrluvnější, zato široké a plné rty k líbání
pŤímo vybízely, sváděly... Donrácnost byla zanedbaná, neuklízená. Její
popis vrcholí., ,,l .''lten krucifix z|aty, na něnŽ pavučina jako plachta, a

zvlášť ty krunrplované obrazy la zdi, na niclrŽ pro prach neviděti barvy'
podávaly dŮkaz, Že hospodyně není pečliva čistoty' Že nrájiné, d leŽitější
starost i . . . . "

Jednou z provokací proti manŽelovi, když ji vykáza|, bylo, že si ote-

vŤela na,,Staroměstskénr rynku.i krámek s pátečním prodejem koláčŮ. ,,Její
ďevěn1f kránrec rrěčím lišil se od všeclr jinych /.../ visela z jelro če|a na

Ťetízku dŤevěná tabulka s nápisem,U vlčího zubu....V blízkosti pŤitom

tuŠíme věŽe Tlrrského chrámu, tedy modifikovan! nrotiv k'Ťíže.
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nosti a v reakcích na Sugestivně líčenou Žárlivost obou starších pafinerŮ i
prvky démoničnosti. Protagonisté majívztahk duchovním - Rozina a Karf
k pŤevoru anežského kláštera' Lelio a Abelinová k jezuitovi MarkovÍ. Do
sporu marrŽelsk]1ich dvojic j e zatažena tŤetí postava _ v Rozitlě rrajaty vrah
Mikuláš, v Pekle schovanka Adlička. Dva zkaŽdé trojice sejdou násilnou
snrftí. I z této odbočky je patrno, Že Ziknrurrd Wirrter s jak;Ínrisi kom.
pozičními záměry pracoval' Jaroslava Janáčková upozornila v pŤednrluvě
k vydání Pekla na promyšlen1i kompoziční zártrěr související s pŤedstavou
pomyslného kruhu a kroužku - groše zavěŠeného jako pŤívěsek. Kruh
osltdu se uzavŤel, doprovázela ho stálá pŤítonrnost kulatého groše. V pointě
je kruh vášně roďat - svobodou Leliovou a popravou AlŽběty Abelirrové.a

Vrat'me se k pojetí posta\y. V základním plánu se nevynryká dobovyn
postupúm. Je pŤedstavována pŤímynr popisenr, personální konfrontací a
pro Zikmunda Wintra drileŽitym prvkenr - korrfrontací s prostŤedím a
situací' Personální konfrontace tvoÍízákIaddějové linie' PŤímj popis irrkli-
nuje k tradičnímu postupu. Snad jen s tím rozdílem, že dbá na vyváŽerrost
vrrější podoby a vnitŤní, psychologizující charakteristiky. Totožné charak.
terizující rysy postavy se znatelně mění v souvislosti s r, vojenr, jenuž
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vrktor vtktoro

Karf najal vraha. Byl to jeho německ tovaryš Mikuláš' Charakte-
risticklm rysem jeho podoby byly vyceněné zuby ' V tomto okamžiku se
motiv vlčího zubu pŤetváŤí v několikavrstevn dějov1!' motiv vrcholící ve
vraŽdě, která je sama velkou apoteÓzou kŤíže' MikuláŠ se začal Rozině
dvoŤit: ,,PŤitom cenil zuby zpod čern]i ch frĎousŮ, coŽ měl b;,iti bez pochyb-
nosti Írsměv pŤívětiv!...Rozinu a její služku vede Mikuláš k Jesenici a 'již
zase měl svou obyčejnou tváŤnost i ten nucen risměv, pŤi němŽ se oči
nesmějí, nybrŽ jen zuby vyceřují... Dovedl obě Žerry do lesa. Nadešel
okamŽik vraŽdy: ,'Mikuláš, sedě na zemi a ceně zuby, lystŤelil /.../... Vše se
odehrálo v prisobivě podaném lesním zátiší. Je zmiĎováno tŤikrát' ale se
vzrustající sugestivitou a naléhavostí. Trojice vstupuje do lesa: ,,Stromy
vysoké vážně a mlčky shlíŽely dol na ty tŤi podivné lidi' Chvílemi
pohnulo a zakolébalo se v korunách vánkem, a les šuměI a hučel jako chrá.
movy chorál vzdálen1i ch hlasri lidsk;Ích'.. V okamŽicích pŤed vraŽdou: ,.A
bylo ticho, pŤíšerné ticho, chvílemi pŤerušované mnohohlasn)im chorálem
lesního šunrěnÍ' do něhož mísily se i vysoké, tenké hlasy, jako by plakalo
dítě pláčem táhlym... Dokonáno jest: ..Lesní chorál hlaholil stejně dál jako
prve' chvílemi větším vánkenr tÓny mohutně zesiluje, pak zase slábna aŽ do
šepotu, a do chorálu stále kvÍlel dětsh-i pláč..', Vlčí zub a kŤíŽ se dostávají
do podivuhodné augmentace. I zde je kruh uzavŤen - Mikuláš pŤi titěku
padá ze stŤechy budoly aneŽského kláštera, za rrralou chvíli rra to pŤiváŽí
selsk vťrz Rozinino tělo' I zde 1e kruh osudu - vlčího zubu akÍíŽe - rozťat.
Karfje propuštěn jako nevinny a mfivému MikuláŠovi kat odt'al hlavu'

Tento zptisob rozvíjené, motivizované a pŤíběhové charakteristiky po-
stav není charakteristickj pouze pro Rozinu, Nesnadně by se hledala
paralela v soudobé literatuŤe.

AlespoĎ zmínkou lze upozornit na další dŮleŽit'.i rys wintrovského
vidění postavy. Postavy jsou konfrontovány s nezvyklym nebo nezvykle
viděnym prostŤedím a s nezvyklymi situacenri. Zde také koŤení onen
zvláštní celek absurdity, ironie a skepse. AlespoĎ tŤi pŤíklady. AneŽsk1i
klášterje periferií Prahy, nocleŽnou bizarních postav. Vedle dristojností a
starobylo sti chrám ovy clr staveb j sou zde chatrná v r ata,, jichž j eden Želez-
n! rukáv byl nalomen!... Vraty se procházelo k obytn1/m domkrim po-
staven nr rra klášterních pozemcích' ,,Byly to posady, klece roubené,
větŠinou dŤevěné, hlínou uplácané, díla lepeničná... S tímto prostŤedínr

7 TamtéŽ, s' 101' 111' I44_I45, I54
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kontrastují žánrové scény, napŤíklad pŤevor hodující v pohodě s evan-
gelick; m svatohaštalskym fará em. o nepoŤádku v Karfově domě jiŽ
zmínka padla. Je tu několik nevábnych hospodskych interiérri, v nichŽ
Rozina s Mikulášem pob1yvali pŤed vraŽdou. Ani onen velebn1i chrám lesa
není ušetŤen skeptické scenérie: ,,Po zemi chrupalo i svištělo pŤi kaŽdém
kroku listí opadané a lupení q,dávalo těŽkou vŮni, z níž hlásila se piíseri,
hniloba, snrt l,,.l. Po zemi plíŽilo se jahodoví poníŽené a svymi tmy po-
tutelné'..PŤed vraždou poletuje lesem čern1i aksamitovy motyl, ve sluŽčirrě
nŮŠi se objevila Žába. Mikuláš na Žábu ,'širokou tvrdou botou l'.'l šIápI, aŽ
hvizdlo...8 I dva hŤiby v mechu pŤispívají k scenérii aŽ absurdní.

Pokusme se o podmíněny závěr. Pokud česká hístorické beletrie evo-
kovala tragično, pŤevažoval v něnr heroismus. U Zikmunda Wintra o
heroisnru nelze hovoŤiÍ. Ztntává tragično' I ono je však doprovázeno
odstínem protikladn;im heroismu, odstínem s pŤevahou ironie nebo absur.
dity. Heroicky tragismus povzbuzuje, aktivizuje. Tragismus ironie nríŤí ke
skepsi. Je pozoruhodné, jak dovedl Whter chápat a ve svént díle proŽívat
atmosféru l6. století' Byla to doba klidu' dostatku, doba z vnějšího pohledu
neopakovatelná v česklch dějinách' A pŤece literatura této doby reflek-
tovala zv;Íšen]/ eticky smysl' zdrirazriovala poslední věci člověka, cítila
vnitiní napětí, budoucnost se jí halila do šera skepse a mlhal"-ích pŤedstav'
Zikmund Winter neidealizoval ani neharmonizoval. Pokud se jeho humor
zbavil pŤídechu ironie, nedává Zapomenout na dobu a nedopŤeje ťrsměv.
Tento skepticismus korespondoval s pocity století. NesměŤoval k obavám
o národní perspektivy. Reagoval na cosi obecnějšího, na to, co ovládlo
pocit rinavy, padku' konce století devatenáctého. V této korespondenci
skeptického historismu a dobové skepse by se mohly hledat spojující

prvky, o rrichŽ jsem v rivodu hovoŤil jako o pŤemostění.
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