bohumiIiiroušok
ale pŤestojsou zde dva zájmy, které nad všímpŤevažujía vzájemně se
doplriují_ literatura a historie, obě rovnocennésložky jeho 9-eloživotního
pťrsobení.
Podíváme-li se do bibliografie Wintrov'.ich prací,'ozjistíme, Že
prvníjeho dílajsou veršea písně,častos historicklm námětenr.Tak již
je pŤedznamenáno
v těchtotiplnlch počátcích
to, co se bude snažitskloubit
po cel;/ život - historie a literatura, či spíšemnohovrstevnédějiny kultury
v širokémsmyslu,kterézpracováváuměIeckyčivědecky podle toho, co se
mu k danémumateriálu zdá adekvátněiší.

56 Tamtéž.
s. 145-156.dodateks. l85.
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Wirrterpťrsobilv Rakovníkuna reálce desetlet _ od roku 1874do roku
1884. První část svého rakovnickéhopobytu věnoval vedle intenzivní
Životu' S něstskym archivem se dostaldo
činnostive školespolečenskému
kontaktuteprve ve druhépolovině roku 1879.
Zistává dodnes záhadou,pročse nenašelv tehdejšíradě Žádny poněkud osvíceny konšel, kter;f by dal návrh, aby se město obrátilo na některého historika z profesoru piaristick;ich a později premonstrátskyích
s Žádostío pomoc pŤiuspoŤádánía pŤestěhováníměstskéhoarchivu. Léta
plynula a archivní materiál, poházeny po rťrznlch místnostech radnice,
pŤekáŽe|čím dále tím více. NěkteŤíjednotlivci si brali listy, listiny i
městskéknihy domri, snad proto, aby je zachránili. Později někdo v radě
místě,jakym se zdála b1/t
navrhl, Že by se nrohl archiv uloŽit na bezpečném
Vysoká brána. Návrh byl pŤijata vše, co se na radnici povalovalo i se
špínou'ptačímtrusem a prachembylo bez ladu naloŽenoa bezjakéhokoli
poŤádánínaházeno do komory v bráně. V1ijinrkou byly listiny česk;/ch
králri, kteŤíudělovali kdysi městu privilegia, naněŽ byli konšeléhrdi, a
proto zristalyna radnici a byly velmi pečlivěuloženy.
Zoufa|y stav archiw vadil jen Františku Hovorkovi, malíŤipokojťr,od
dětstvítělesně postiŽenému.Roku l861 slíbil na radnici, Že on sám bez
nároku na honoráŤprovede skartaci, archiv srovná a dajili mu pro archiv a
městskouknihovnu vhodnou místnost,oboje tam uloŽí'Konšelému místnost nezaručili a chtěli jen' aby Hovorka vypsal věci, kteréstojízazapsání
do městsképamětníknihy - ďejmě s rinysly potésta4f papír zlikvidovat.
Hovorka pŤestona radnici začaIs prací a za tÍi tydrly byl hotov. Pak se
lydal na Vysokou bránu,kde bylo archiváliídaleko více.Byly uloŽenyve
rn-iklenkuv komoŤe u okna nad prrijezdem, kde b1Ívalokdysi vězení pro
dlužníky. Na nrateriálu, ktelď chtěl Hovorka pročísta pŤestěhovatna
radnici, spočívalošest palcŮ ptačího,zvláště holubího trusu. Páni na
regály.
radnici konečněposkytli místnosta dokotrcedali poŤíditi dŤevěné
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Hovorka měl nešťastnynápad užítpro pŤestěhováníarchiválií z Vysoké
brány ponroci studentrireálky' Došlo k pofuonrě' Studentiházeli vidlemi
knihy a vše ostatníz okna místnostinad prŮjezdem na vúz. Trhali pečetia
brali si je domŮ. Co spadlomimo vriz si braly děti. Dlouho se v Rakovníku
balilo hokynáŤskézboži a zelenina do prastaréhopapíru.odhadem Hovorkoqym byly tehdy zričeny, poškozeny a ukradeny dvě tŤetiny archivu'
Pracoval však dál a do roku 1868se mu podaŤiloarchiv uspoŤádat.
Velik m neštěstím
bylo, Že se archiv povaŽovalza součástknihovny a
všechno se prijčovalodomri. PŤi tom docházelo k dalšímztrátžm.V roce
1873Hovorka zemŤe|- s Wintrem se tedy nesetkal'
Profesor Miroslav GÓrtler se pokusil ve svépŤednášce,
kterouproslovil
v roce |947 pŤioslavě stéhol".iročíWintrova narození,vypátrat, podle
mého názoru rispěšně,vše, co bylo moŽno zjistit. Archiv byl součástí
knihovny a zachova|y se cennédokumetrty,pro sledování Winrova počínajícíhostudia archiválií. Jde o vlp jčnínranipulaci a vlprijční deníkknihovny. oba svazky se flkají období1879_1882.První vlpŮjčku Wintrovu
určilGÓrtler 3' srpnem1879.Winternrěl podmínkypro vyprijčovánístejné
jako všichni ostatnílryprijčovatelé.
Nosil si archiválie domŮ. Jak čas
plynul, bylo těch vjp jček stále více, ale nikdy mu nebylo umoŽněno
v archivu usednout a pracovat pŤímotam. Dlouho jsenr netušil,proč se
v Rckovniclglch obrázcíchtak častolišíWintrovo lyprávění od skutečnosti. Kdekdo mi poŤádopakoval, Že má beletristaprávo na licenci, ale
poŤád mi vrtalo hlavou, proč se nedržetskutečnosti,je-li tak snadno
zjistitelná' Začal jsem hledat po stopách Wintrov)ich,jak se inspiroval
historick1imiprÍImeny'jak doplĎoval to, co nemohl zjistit, protoženeměl
pŤíslušn1y
pramen vypújčen'svou fantazií.
Nejvíc se lišíod realityjeho Golgota, kde je odchylek pŤíIiš
mnoho. Ba
siím název není reáln!. Milenci vribec na popravištěnechodili, navštěvovali se ve sv..ichdomech a jezdili spolu i do sousedníchměst. Veliké
potížeměl Winter s topografiíRakovníka l6. stoletía častovribecnevěděl,
kde dtim, o němžpsal, leŽel.Dodnes neníhistorická topografieRakovníka
dokončena,ačna ní uŽ pár let pracujeme.
KdyŽ historik JiŤíSpěváčekzjistil, čímse zabyvám, napomenul mě
velice lapidárně slovy: ''Neopravuj Wintra|..NeměIjsem to nikdy v rimyslu. I kdyžměl Winter pŤisvépráci na mysli pŤedevším
opatŤování
vlpiskri
pro svá kulturně historická díla,nepodceĎovalv bec popularizacikultumí
historie prostŤednictvímbeletristickych,,obrázkti...Kdyby měl pŤístup
jako ostatnívyprijčovatelé,
k celémuarchivu a nikoli jen moŽnostl".iprijček
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možnáby se bylreality drŽel více.Nabízíse i moŽnostporovnatdatajeho
vjprijčeks tím,jak se obrázky postupněobjevovaly v časopisech.
Je tu ještě jedna zajímavá souvislost. Winter bydlel v Rakovníku
celkem na pěti místech.Musíme vyloučit jeho byt z doby, kdy ještě
archivnístudianekonal,a zj istíme,Že se někdy dokonce dívalz oken svého
bytu na dějištěněkteréhosvéhoobrázku. Dokonale se ovŠemv topografii
mnoho a
staréhoRakovníka nevyznal. Chtěli bychom toho od něho pŤíliš
jeho časbyl jistě vzácny. Takévěděl, Že se dějinami a částečně
i topografií
Rakovníka zabyvá FrantišekLev!. Wintrovy cílebyly jiné.
Bylo by dobŤe,kdyby se mladšíbadatelé,zvláště studujícíhistorie,
věnovali problematice,která jakkoli souvisí se Zikmundem Wintrem a
jeho rozsáh m dílem.V badatelněnašehozánovníhookresníhoarchivuby
měl b1/'tna čelnístěně nápis s heslem, jímŽ se Winter hned od su./ch
rakovnick ch začátkrjaždo konce Života Ťídil:
',Pilná, stálá, pravidelná dennípráceje nutná.
Musí se oilně sedati!..
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