
bohumiI i iroušok

ale pŤesto jsou zde dva zájmy, které nad vším pŤevažují a vzájemně se
doplriují _ literatura a historie, obě rovnocenné složky jeho 9-eloživotního
pťrsobení. Podíváme-li se do bibliografie Wintrov'.ich prací,'o zjistíme, Že
první jeho díla jsou verše a písně, často s historicklm námětenr. Tak již
v těchto tiplnlch počátcích je pŤedznamenáno to, co se bude snažit skloubit
po cel;/ život - historie a literatura, či spíše mnohovrstevné dějiny kultury
v širokém smyslu, které zpracovává uměIecky či vědecky podle toho, co se

mu k danému materiálu zdá adekvátněiší.

56 Tamtéž. s. 145-156. dodatek s. l85.
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ZIHMUND I.UINTCR
R RRHOVNICHY RRCHIV

Wirrter pťrsobil v Rakovníku na reálce deset let _ od roku 1874 do roku
1884. První část svého rakovnického pobytu věnoval vedle intenzivní
činnosti ve škole společenskému Životu' S něstskym archivem se dostal do
kontaktu teprve ve druhé polovině roku 1879.

Zistává dodnes záhadou, proč se nenašel v tehdejší radě Žádny poně-
kud osvíceny konšel, kter;f by dal návrh, aby se město obrátilo na ně-
kterého historika z profesoru piaristick;ich a později premonstrátskyích
s Žádostí o pomoc pŤi uspoŤádání a pŤestěhování městského archivu. Léta
plynula a archivní materiál, poházeny po rťrznlch místnostech radnice,
pŤekáŽe| čím dále tím více. NěkteŤí jednotlivci si brali listy, listiny i
městské knihy domri, snad proto, aby je zachránili. Později někdo v radě
navrhl, Že by se nrohl archiv uloŽit na bezpečném místě, jakym se zdála b1/t
Vysoká brána. Návrh byl pŤijat a vše, co se na radnici povalovalo i se
špínou' ptačím trusem a prachem bylo bez ladu naloŽeno a bezjakéhokoli
poŤádání naházeno do komory v bráně. V1ijinrkou byly listiny česk;/ch
králri, kteŤí udělovali kdysi městu privilegia, naněŽ byli konšelé hrdi, a
proto zristaly na radnici a byly velmi pečlivě uloženy.

Zoufa|y stav archiw vadil jen Františku Hovorkovi, malíŤi pokojťr, od
dětství tělesně postiŽenému. Roku l861 slíbil na radnici, Že on sám bez
nároku na honoráŤ provede skartaci, archiv srovná a dajili mu pro archiv a
městskou knihovnu vhodnou místnost, oboje tam uloŽí' Konšelé mu míst-
nost nezaručili a chtěli jen' aby Hovorka vypsal věci, které stojízazapsání
do městské pamětní knihy - ďejmě s rinysly poté sta4f papír zlikvidovat.
Hovorka pŤesto na radnici začaI s prací a za tÍi tydrly byl hotov. Pak se
lydal na Vysokou bránu, kde bylo archiválií daleko více. Byly uloŽeny ve
rn-iklenku v komoŤe u okna nad prrijezdem, kde b1Ívalo kdysi vězení pro

dlužníky. Na nrateriálu, ktelď chtěl Hovorka pročíst a pŤestěhovat na
radnici, spočívalo šest palcŮ ptačího, zvláště holubího trusu. Páni na
radnici konečně poskytli místnost a dokotrce dali poŤídit i dŤevěné regály.
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Hovorka měl nešťastny nápad užít pro pŤestěhování archiválií z Vysoké
brány ponroci studentri reálky' Došlo k pofuonrě' Studenti házeli vidlemi
knihy a vše ostatní z okna místnosti nad prŮjezdem na vúz. Trhali pečeti a
brali si je domŮ. Co spadlo mimo vriz si braly děti. Dlouho se v Rakovníku
balilo hokynáŤské zboži a zelenina do prastarého papíru. odhadem Hovor-
koqym byly tehdy zričeny, poškozeny a ukradeny dvě tŤetiny archivu'
Pracoval však dál a do roku 1868 se mu podaŤilo archiv uspoŤádat.

Velik m neštěstím bylo, Že se archiv povaŽoval za součást knihovny a
všechno se prijčovalo domri. PŤi tom docházelo k dalším ztrátžm. V roce
1873 Hovorka zemŤe| - s Wintrem se tedy nesetkal'

Profesor Miroslav GÓrtler se pokusil ve své pŤednášce, kterou proslovil
v roce |947 pŤi oslavě stého l".iročí Wintrova narození, vypátrat, podle
mého názoru rispěšně, vše, co bylo moŽno zjistit. Archiv byl součástí
knihovny a zachova|y se cenné dokumetrty, pro sledování Winrova počí-
najícího studia archiválií. Jde o vlp jční nranipulaci a vlprijční deník kni-
hovny. oba svazky se flkají období 1879 _1882. První vlpŮjčku Wintrovu
určil GÓrtler 3' srpnem 1879. Winternrěl podmínky pro vyprijčování stejné
jako všichni ostatní lryprijčovatelé. Nosil si archiválie domŮ. Jak čas
plynul, bylo těch vjp jček stále více, ale nikdy mu nebylo umoŽněno
v archivu usednout a pracovat pŤímo tam. Dlouho jsenr netušil, proč se
v Rckovniclglch obrázcích tak často liší Wintrovo lyprávění od skuteč-
nosti. Kdekdo mi poŤád opakoval, Že má beletrista právo na licenci, ale
poŤád mi vrtalo hlavou, proč se nedržet skutečnosti, je-li tak snadno
zjistitelná' Začal jsem hledat po stopách Wintrov)ich, jak se inspiroval
historick1imi prÍImeny' jak doplĎoval to, co nemohl zjistit, protože neměl
pŤíslušn1y pramen vypújčen' svou fantazií.

Nejvíc se liší od reality jeho Golgota, kde je odchylek pŤíIiš mnoho. Ba
siím název není reáln!. Milenci vribec na popraviště nechodili, navště-
vovali se ve sv..ich domech a jezdili spolu i do sousedních měst. Veliké
potíže měl Winter s topografií Rakovníka l6. století a často vribec nevěděl,
kde dtim, o němž psal, leŽel. Dodnes není historická topografie Rakovníka
dokončena, ač na ní uŽ pár let pracuj eme.

KdyŽ historik JiŤí Spěváček zjistil, čím se zabyvám, napomenul mě
velice lapidárně slovy: ''Neopravuj Wintra|..NeměI jsem to nikdy v rimys-
lu. I když měl Winter pŤi své práci na mysli pŤedevším opatŤování vlpiskri
pro svá kulturně historická díla, nepodceĎoval v bec popularizaci kultumí
historie prostŤednictvím beletristickych,,obrázkti... Kdyby měl pŤístup
k celému archivu a nikoli jen moŽnost l".iprijček jako ostatní vyprijčovatelé,

ZIHMUND t1-]INTCB R BFHOVNI(HY RRCHIV

možná by se bylreality drŽel více. Nabízí se i moŽnost porovnat data jeho

vjprijček s tím, jak se obrázky postupně objevovaly v časopisech.

Je tu ještě jedna zajímavá souvislost. Winter bydlel v Rakovníku
celkem na pěti místech. Musíme vyloučit jeho byt z doby, kdy ještě
archivní studia nekonal, a zj istíme, Že se někdy dokonce díval z oken svého
bytu na dějiště některého svého obrázku. Dokonale se ovŠem v topografii
starého Rakovníka nevyznal. Chtěli bychom toho od něho pŤíliš mnoho a
jeho čas byl jistě vzácny. Také věděl, Že se dějinami a částečně i topografií
Rakovníka zabyvá František Lev!. Wintrovy cíle byly jiné.

Bylo by dobŤe, kdyby se mladší badatelé, zvláště studující historie,
věnovali problematice, která jakkoli souvisí se Zikmundem Wintrem a
jeho rozsáh m dílem. V badatelně našeho zánovního okresního archivu by
měl b1/'t na čelní stěně nápis s heslem, jímŽ se Winter hned od su./ch
rakovnick ch začátkrj až do konce Života Ťídil:

',Pilná, stálá, pravidelná denní práce je nutná.

Musí se oilně sedati!..
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