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HULTURNI
HISTORII{
I.UINTCR
ZII{MUND
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Na Filozofické fakultě českéuniverzity se objevil na počátkudevadesá!/ch let jíž zce|a konkrétnínávrh na zaIoženístolice kultumích dějin.
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lydatrréhopŤispěnífilologa Jana Gebauera' Na obsazenístolice kultunrí
historie pŤipadalitehdy v rivahu dva kandidáti - Zikmund Winter a Cerrěk
Zíbrt. Prosadil se mladšía prubojnějšíZibrt,ktery v roce 1892 lrydal
zajímavy teoreticky spis Kulturní historie. Její vznik, rozvoj a posavadní
literatura cizí i česká.V roce 1893 se Zíbrt stal soukronrym docentem
(později s titulem mimoŤádnéhoprofesora) všeobecnékulturní historie
let aŽ do roku
univerzitě pln;fchčtyŤicet
a pŤednášel
tento obor na pražské
profesor
nešel.
Jako
stŤedoškolsla-i
1932,kdy zemŤel.Winter na univerzitu
česlo-ích
rictyhodné
dílo
o
kulturní
historii
obsáhlé
a
historie lrytvoŤilvšak
a raně novověkych měst 15. až 17. století.Své vědecké
stŤedověk1ích
poztání završil uměleckym Úyárněnltn žíyota.a osudu pŤedbělohorského
měšťanav historickych povídkácha novelách.,

Společnosn
ZikmundWinter'Materiályk vypsáníŽivotai dila,Časopis
J. V. Šimak:
(dáIeČsrsq zo' 1912,s' 89_108'145_156,
l84_l85.Zde
pÍátelstarožitností
česbj,ch
podrobn;i
a bibliografiedilaZ. ,NinÍra.
životopis
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j o s o tb l u m l
V letech 1869-1873 studoval Winter na Filozofické fakultě praŽské
univerzity, kde se věnoval pŤedevšímhistorii. Stal se žákem Václava
Vladivoje Tomka a později i Josefa Emlera, s ninriŽ ho od tédoby poutalo
celoživotníupŤímné
pŤátelství.
Univerzitní studia uzavŤelWinter doktorátem filozofie a rozhodl se pro učitelské
povolání'Nejďíve nastoupiljako
stŤedoškolslo-1i
profesor dějepisu na reálku do Pardubic, kde jako suplent
púsobilrok.
Z Pardubic odešelWinter na reáIku do Rakovníka. Desetilet! pobyt
v Rakovníku v letech 1874-1884 měl pro budoucíhokulturníhohistorika
vel\f r,"j'znam.Vedle učitels$ch povinnostívěnoval veškerysvújvoln;f
časstudiu v městskémarchivu. Později napsal' že bohat'-Í
archiv rakovnicky ,,pŤečetl
ažna dvě pŤihrádkyvŠecek...r
Tady lykryst alizoyalWintrťrv
hlubok! zájem o kulturníŽivot česklch měst v 15. až I1 ' století.Kouzlo
starodávnéhoŽivota na Rakovnicku zajalo dušimladéhonadšeného
historika a pronikavéhopozorovatelelidsklch vášnía osudtinatrvalo.
V roce 1884 potkalo Wintra velkéštěstí.
Byl pŤijatza učitelena slavné
pražskéAkademické gymnázium, jehoŽ byval kdysi Žákem. PŮsobil zde
jako profesor dějepisu aŽ do roku 190,7.Zaned]ouhopotom, 12' čeryna
19|2, zemÍel'
Y Praze Winter pokračoval v intenzivním studiu archivních pramenú
ke kulturním dějinám stŤedovělc.fchměst, pŤedevšímsamoďejmě Prahy
samé'PŤátels$m rádcem se mu tehdy stal profesorEmler, s jehožpomocí
*rytěžilvelké bohatstvípoznatkri pŤedevším
v archilu nrěsta Prahy. Tento
archiv byl vlastně druhlm Wilrtroq.lm domovenr. Radu inspirací získal
Winter i ve společnostivládníhorady Václava Vladivoje Tonrka,která se
scházela v Měšťarrské
besedě nebo na Žofíně a kam docházeli téŽJosef
Kalousek' ČeŇkZíbrt, Alois Jirásek a jiní. V osmdesáťychletech začal
Winter publikovat velkémnožstvíkulturně historick ch ,,obrázkti..většinou zábavného charakteru po ruzn;ych pražs[Ích časopisech (Světozor,
Zlatá Praha, Květy, Lumír atd.)' Zárove-Ď píšea vydává první odborné
studie a samostatné
monograÍieo kulturníchdějinách česh-/ch
měst v 15.
až l7' století.Souběžněse věnuje uměIeckémuzpracovánítétotematiky
v drobnlch historicklch povídkách a novelách' Snad chtěl tehdy Winter,

HUTTUBNIHISTORIHZiHMUND T1-]INTCB
jeho vlastními slovy, ,,pŤilákatpublikum k historii; vpravit mu
Ťečeno
kulturnívědomosti z našichdějin..''
Na počátkudevadesát'j'ch
letje WinterjtŽuznávanymbadatelemv oboru kulturní historie českyclr stŤedověk1fchměst. Jako kulturní historik
stanul tak v našemdějepisectvívedle Augusta Sedláčka,jenŽ se věnoval
soustavnémustudiu šlechtya jejích sídel a ČeŤkaZíbta. ktery zasvětil
Život studiu českého
venkovskéholidu. VšechnytŤimužespojoval zájem
o kulturní dějiny českéhonároda, a pŤestože
nepatŤilik ,,uÍriverzitnímu
centru..našíhistoriografi e, vytvoŤili j edinečnéa monumentální historické
dí1o.
Na Filozofické fakultě v tétodobě uvaŽovaliprofesoŤiKalousek a Emler o založenísto]ice kultumích dějin. Winter byl snad nejvážnějším
kandidátem na její obsazení,ale na univerzítl jit rrechtěI.Tenkrát pn.i
profesorri,neŽ
Zíbr1oviŤekl:,,Radějichci byti na gymnáziu v ŤaděpŤedních
na univerzitě posledníma odstrkovanymdocentem..."Stolice kulturrrích
dějin byla na univerzitě skutečněustavena.obsadil ji ČeněkZíbfi, ktery
tam od roku 1893 do roku 1932 pŤednášel
všeobecnoukultumí historii se
zvláštnímďetelem k zemÍn rakous$m..
Prvním velk;im ktrlturně historickym dílem Zikmunda\Nifira je Kulturní obraz českychměst I, II' (1890' l892). Autor věnoval spis Josefu
Emlerovi, učiteli svému,b1/valémui nynějšímu.Winter zde IíčiveŤejny
Život ve nrěstechv obdobímezi lety 1420-1620.Na návrh posuzovatelŮ
cenou z jubilejníhofondu
Tomka a Gindelyho byla kniha poctěnazvláŠtní
pro vědeckou literaturučeskouKrálovské českéspolečnostinauk. Tomek
prohlásil o tomto Wintrově spise,,,Žejest to díIovelice zasloužiIéjakožto
jeden z nejcennějších
posavadníchpŤíspěvkri
ke kulturnímudějepisunaší

o. Theer: Zjkrlrund Winter. Vzpornínáník jeho šedesátinárn,Casopis Muzea Krá(dáIe ČČM 78, 1904' s. 20. Srov' téŽČ. ZibrÍ:Dr. Zikrnund Winter'
lovsní českého
o s v ě t a 3 . J .l 9 0 7 . s ' 3 l 0 .
Č.zibrt: Dr' Zikrnund Winter, tamtéž's' 254'
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.p... Dr. Zikmund ,IinÍer,SyěÍo:or 30, 1886' s' l07- Jindy se Winter vyjádiil, Že
prostudoval rakovnic\i archiv cel!' ,,aŽ na jednu jamaru... Srov. E. Sodonrková:
Zikmund Winter a Rakovnik, Ceské Budějovice 1992 (diplornová práce obhájená na
katedŤehistorie Pedagogickéfakulty Jihočeské
univerzity v Ceskych Budějovicích,1'

J' Bliiml: Kulturní historie v pojeti ČenkaZíárra,ČeskeBudějovice 1985 (kandidátská
dizertačnípráce obhájená na katedie etnografie a folkloristiky Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze). srov' 1éŽM' Proclrázka: Zikmund Winter a českákultumi
historie, ČeskéBudějovice 1992 (diplomová práce obhájenána katedŤehistorie Pedagogickéfakulty Jihočeskéuniverzity v Cesk1ichBudějovicích)'
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josefb|Úml
vlasti...oNa základě pilnéhoarchivníhostudiav archivech Prahy i dalŠÍch
něst (JindŤichŮvHradec' Plzeri, PŤíbranr'
Louny aj.)vylíčilWinter plasticky mnohéstrárrky života starodávn;ich česk ch nrěšťanú.
Psal o městskénr
obyvatelstvu,o obraněa vojsku, o riiadecha obci, popsal zevnějšekměsta,
městsky soud, věnoval pozornostfinančnía policejnÍsprávě. Pojednánío
církvi' školství,Ťenreslea společenskychpoměrech Winter slíbil do budoucna.Toto dílo patŤík nejlepšírrr,
která kdy rrapsal.
Krátce nato vydal Winter rn-fborrr1/
spis etnograÍického
zaměŤeníDějiny
kroje v zemích česlgichod počátku stoletíXV. aždo doby bělohorskébiny
(l893). Je to zdaŤilépokračováníZibnova spisu o dějinách kroje v době
pŤedhusitské.
ostrou polemiku vzbudilo dalšívyzrranrnéWirrtrovo díIoŽivot cít.kewlív ČecháchI, II, (l895, 1896).Vděčn1Žák Winterje věnuje V' V.
Tonrkovi z ricty veliké.Tento kultrrrněhistorick obrazz 15. a l6' století
zachycuje náboženskézápasy, církevnísprávu' kněŽsk1íživot a bohoslužby. Kritika vytykala Wintrovi stranictvípŤi charakteristicea interpretacijednotliv1/chnáboŽensk ch korrfesí.Roáodujícínr kritériemje pry
u něho vlastenectví,národníprospěch.7Autor si pi.evážrrě
vŠímá
drobn1ich
událostí všedníhodne a nevěnuje patŤičnou
pozolllost stěŽejrríma rozhodujícímčinitelŮnra idejím.Chybí nru větŠí
kritičnostpŤipráci s historick m pramenem.t
Závažnénánritky proti Wintrovu pojetí náboŽerrského
qlvoje publikova| v roce l897 J. V. Řeluicli1i (Jinďiclr Varrčura)v Masarykově
časopiseNaše doba,Na jeho kritiku odpovědělWinter roku 1898tištěn;inr
otevÍetrynllistem slovutnémupánu dr. T. G. Masatykovi, redaktoru NaŠí
doby' odmitá kritikovy wltky, žejeho díloje m.ozaika,Že je beletristaa
prokatolicky straník'žev knize jsou mezery atd."
Když v roce 1897 odešelAntonín Rezek do Vídně na ministerstvo
vyučovánía jeho nrístona Filozofické fakultě zaujal nrladf anbiciozrrÍ
historik Josef PekaŤ'zesílila kritika Witrtrova díla i ze strany Gollovy
školy.Právě PekaŤvjubilejrrísyntetickéstati o českém
dějepisectvíz roku
6

Z'Winter:Kulturní,obra:českj,chněstI'Prahal890;
posudekV.V.Torrrka,s'VIlI

7

H. Kollrrrann.
rec' Z. Winter'Životcírkevní
v Čechách'
ČČuzo, ]896,s. ] 50

8

TanÍéž,
s. 497

9

C.Zibrt:Dr. Ziknlund.\NinÍer,osvěta
37,1907,s.3l8.
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HULTUBNIHISTOBIBZIHMUNDUINT(B
1898podcerrildílo Wintrovo,a\eiZíbrÍovoa Sedláčkovo.'oWinter aZíbrt
se sotva tŤicetileténru
Pekďovijevíjako sběrateléstaroŽitností
a kuriozit,
pouze se smyslem pro drobrr! kulturně historick! a národopisny detail.
Nosné dějinnéideje a faktory politické, náboženské,sociální a hospojim unikají.Na PekaŤověpostoji je patrn;fvliv soudobéněnrecké
dáŤské
historiografie(Lamprecht,Lippert, Meitzen), která zdŮrazriovalastudium
hospodáŤskycha sociálníchdějin.
Na pŤelomustoletívydal Winter tŤiobsáhléspisy o dějinách školstvi'
První z nich, D ějevysolqch školpražskych od secesícizích národ po dobu
biny bělohorské(1897), navazuje na Tomkovy studie o dějinách Karlovy
univerzity a jezuitskékoleje v Klementinu. Následovalo díIoo životěna
lysolEch školách pražslrychknihy dvoje (1899). Jde opět o jeden z kulturrríchobrazri l5. a l6. století.Winter spis věnoval JaronriruCelakovskénru,
podporovatelisvjch snah literárních.Na doponrčeníTomka
skutečrrému
a Kalouska bylo dílo poctěno honoráŤernz jubilejního fondu KráIovské
českéspolečnostinauk.
Autor popisuje školslo.fŽivot na Karlově univerzitě a v novějšíjezudíla líčízde tzv.
itskéakademii v Klenrentinu.Na rozdíl od pŤedchozílro
vrritŤníŽivot uvedenjch škol' Ve své tŤetía posledníknize o dějinách
školstvís náZven Život a učenína partikula.ních Školáchv Čecháchv XV
a XV]. století(190l) podal Wirrterkulturně historick! obraz niŽšíhoškormnoŽstvípoznatkrio školskésoustavěv měsství' Snesl zde nepŤebenré
tech pŤedbělohorslqich
Čech.
obdobímWintrovy vědeckéi uměDevadesátálétajsou nejplodnějšíni
leckéliterárníčirrnosti.Po vydání knih o dějinách českéhostŤedověkého
časopisehistorickétnostrá kritika Wintrovy
školstvíse objevila v Českém
vědeckémetody. Kritik tehdy napsal:
,,Winter dovede nasbírativelnri rychle spoustu látky, ale pro rychl!
ji všudedostatečně
postup ne vždyji ovládrre,tím méněstačí
zpracovati.
Zťlstávánamnoze v prvnÍn stadiuhistorickéhodíla;jehoknihy budíčasto
snriškymateriálu;vyvrcholenícelé
dojem velmi bohatéa dobŤeroztŤíděrré
práce, celkovych risudkŮ,vyklad a závěrttv jeho spisech častonení' ač
bychom u kulturníhohistorika právě to čekali.Tímto nedostatkemvysvětluje se ráz Wintrovlch knih' Je to množstvíjednotlivlch dat, zpráv,
vypiskŮ a citátri podle určitéosnovy (časověa věcně) sestavenycha roz-

panovnického
10 J. PekaŤ:Dějepisectví 1848-1898' Památník na oslavupadestItiletého
jubilea císaÍeFtantiška Josefa 1', Praha 1898.
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josefb|Úml
vlasti...oNa základě pilnéhoarchivníhostudiav archivech Prahy i dalŠÍch
něst (JindŤichŮvHradec' Plzeri, PŤíbranr'
Louny aj.)vylíčilWinter plasticky mnohéstrárrky života starodávn;ich česk ch nrěšťanú.
Psal o městskénr
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(l893). Je to zdaŤilépokračováníZibnova spisu o dějinách kroje v době
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ostrou polemiku vzbudilo dalšívyzrranrnéWirrtrovo díIoŽivot cít.kewlív ČecháchI, II, (l895, 1896).Vděčn1Žák Winterje věnuje V' V.
Tonrkovi z ricty veliké.Tento kultrrrněhistorick obrazz 15. a l6' století
zachycuje náboženskézápasy, církevnísprávu' kněŽsk1íživot a bohoslužby. Kritika vytykala Wintrovi stranictvípŤi charakteristicea interpretacijednotliv1/chnáboŽensk ch korrfesí.Roáodujícínr kritériemje pry
u něho vlastenectví,národníprospěch.7Autor si pi.evážrrě
vŠímá
drobn1ich
událostí všedníhodne a nevěnuje patŤičnou
pozolllost stěŽejrríma rozhodujícímčinitelŮnra idejím.Chybí nru větŠí
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Závažnénánritky proti Wintrovu pojetí náboŽerrského
qlvoje publikova| v roce l897 J. V. Řeluicli1i (Jinďiclr Varrčura)v Masarykově
časopiseNaše doba,Na jeho kritiku odpovědělWinter roku 1898tištěn;inr
otevÍetrynllistem slovutnémupánu dr. T. G. Masatykovi, redaktoru NaŠí
doby' odmitá kritikovy wltky, žejeho díloje m.ozaika,Že je beletristaa
prokatolicky straník'žev knize jsou mezery atd."
Když v roce 1897 odešelAntonín Rezek do Vídně na ministerstvo
vyučovánía jeho nrístona Filozofické fakultě zaujal nrladf anbiciozrrÍ
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školy.Právě PekaŤvjubilejrrísyntetickéstati o českém
dějepisectvíz roku
6

Z'Winter:Kulturní,obra:českj,chněstI'Prahal890;
posudekV.V.Torrrka,s'VIlI

7

H. Kollrrrann.
rec' Z. Winter'Životcírkevní
v Čechách'
ČČuzo, ]896,s. ] 50

8

TanÍéž,
s. 497

9

C.Zibrt:Dr. Ziknlund.\NinÍer,osvěta
37,1907,s.3l8.
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tÍÍděn]/ch
a víceméněstručrr1imi
pozlánrkami autorovymi spojen]ich.Neui
plného ovládnutí, pronikrruti a u.fkladu látky, jeŽ mění sbírku materiálu
v dějepisnédílo' Ifuiha jakoby se pod rukama tŤíštila
v mnoŽstvít ebas
barvitych a svítivlch kanrénkŮ,z ja$cIt se skládají nrozaikové obrazy.
Proto právě díla Wintrova misty urravují.Autor cítíto sám; aby vypravováníoživil,uvádívelmi častoa velnri nrnohonrístve zrění bud'skoro
n e b oz c e l ap r i v o d n i n r . I" r
Tato kritika se Wintra velmi dotkla. odpověděl na ni polemickou statí
v Casopise Muzea Kt.álovsÍvíčeského.
Nejprve odmítl vytky, Že pracuje
'ch citátŮ. Potom zcela pŤesrrě
rychle a že uvádí velké mnoŽstvídoslovrr
charakterizovalsvou vědeckou netodu: ,,Podávámpry nanrnozemateriál.
Páni nechtějí viděti v mé práci metodu, metodu vědeckou a dŮsiedrlě
prováděnou. Je to metoda deskriptivní,jedině možná pŤité spoustěkul.
tunríchdrobtťr.
Však se později někdo najde,kdo na nryclr zák|adechbude
hledati tendenceevoluční,prirrcipy sociálné,psychologickéa jiné velike
věci nroderníchmetod dějepisrrfch.Já se drŽínrzatímMaxa Lehnranna,Že
historie není - zvlášťne v těclr qÍŠkách- exaktnívěda, a proto pŤenechávánr Širokésoudy, vysoké roáledy a vysoká stanoviskajin nr. Má
práce je mikrologická. Shronráždiljsenr ovŠerrr
nrateriál,ale učiniijsem
nad to v každéčástisvjch děl víc;kdo nenrá očislepéfixní ideou, vidí, Že
tennrateriálje Sestaveny obrazy ladné,jasné,
celistvé,plastickéamluvící.
KaŽdy fakt, každ1ikaménekk nrozaice,jakž mou práci zovou, byl do
obrazuvloŽen s rlvahou,s myslenr,s umem' s tendencí.UvaŽovaljsenr pŤi
každém,zesílí-lisvětio nebo stÍr,ponrŮŽe-liplastice, perspektivě,a je-li
ten onen fakt v spleti ŽivotapojednávanéhodŮleŽit! čirrení'V tom je nroje
dějepisnéumění,a to jde dál nežlizaprvní stadiumhistorickéhodíla.Moje
mozaiky tlejsoulepenicebez ducha,moje osobitostjev nich' Už v tonr,jak
fakta slučujiv celkovy obraz, vězí hodn;.ikus mé vědeckéa lidskéindividuality.""
Winter velmi dobŤevěděl, Že kritika jeho kulturněhistorickéhodíla
lrycházípŤedevším
od historikriGollovy školy.Za svéhonejvětšího
soudce
považovalprofesoraJosefa PekaŤe,ktery na počátkunaŠeho
stoletízískával v českémdějepisectvídomitrantnípostavení'V souvislosti s oslavami
I1

.f

. Kalina ' rec. Z.\N inter,Děje vysolqlch školpražskj,chod secesi ci:ích národfi po dobu
bitv, bělohorské a o životě na l,ysobj,cltškolách pražs@ch kntlw dvoje' Cesk\t ,'asopts
historiclry@'á|eČČH)7, l90l' s' 465466'
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ch narozeninprofesoraJaroslavaGolla v roce 1906 (Winter slavil
šedesá!.i
historikové
šedesátinyv témŽroce) byli vjednontjubilejním čIánkučeští
rozděleni na dva druhy: na univerzitnía muzejní.Univerzitní historikové
byli pokládáni za nrodenrí,muzejní Za Starou školu neboli ,,hloupější
sortu..'13ZatímcoGollovo jubileum proběhlo ve slavnostnímtÓnu' proti
Wintrow dílu se ozva|y,ikdyž ojedirrěle,starénámitky, žeje to pouhá
sn škamateriá]u.
V té době Zikrrrund Winter Završoval své kulturně historické dílo
pracemi o dějinách Ťemesela obchodu.Vydal tŤivelkéspisy,jinriŽ uzavŤel
své celoŽivotnístudium dějin čes\.fchstŤedověkch měst' První kniha
Dějiryl Ťemesela obchodu v Cechach v XIV' a v XV' století(1906) tematicky zabíhádo staršídoby neŽ bylo pro Wintra oblyklé. Začínávznikem
Ťemeslaa oba rozvojem městskéhosvobodnéhoŤemeslaa končílíčením
chodu doby husitské.NásledujícísptsŘemeslnictvo a živllostiW], věktt
v Čechách(l909) je dalšív ŤaděWirrtrovlclr děl, která nikdy nemělajen
Živočistěvědeck cíl,ale v nichŽ š1ovŽdy takéo živélylíčenískutečnélro
Poslední,nedokončenápráce Wintrova
měŠt'anstva.
ta pŤedbělohorského
pr nrysl a obchod v XVI' věku
z oboru kulturní historie je kniha Česl<y
(l913), kterou vydal J. V. Šimák.Pojednává o cechovníorganizaci a Ťemeslnicképráci. PatŤík nejlepšímWintrov m spisŮm. I kitika ocenila
záyěrečnáWintrova dílavlídnějia s uznánínr.J' V. Simák se domnívá,Že
tato kniha měla blt z hlediska Wintrovych Životních plánri asi pŤedposlední.Winter zamyšlelnapsatještěrozsáhlédíloo mravecha zlycích'la
Nutno pŤipomenout,Že po Wintrově sm1i vyšlaještěstručná,ale pťrvabná
studentŮm.
syntézaZlatá doba tněstčeskych(1913)' určenápŤedevŠím
jeho
dílo kriticky
Životní
KdyŽ Winter v roce 1912 zemÍe|,ocenil
v Cespublikovaném
v
nekrologu
Krofta
a pŤitomvelmi objektivněKamil
jen
pŤihlíŽí
pŤedevším
píše,
že
Winter
Krofta
kélnčasopisehistorickém.
Života,
projevŮm
dějinrrélro
k
vnějšínr
a
událostí,
stránce
věcí
k vnější
silám, kteréjsou jejich zánikoliv vnitŤníma historiclry dťrleŽitějším
kladem. Se snahou podat malebny obraz zašl];ichdob souvisí i to, Že
v pracích Wintrovych všude pŤevládážível staticlcy nad živlem dynamick;/m. Wintrovi chyběl skoro riplně snrysl pro historicky qfvoj. Jeho
obraz městskéhoživotav určitémobdobí
dílonám podává velmi podrobn1y

-s'

1 9 0 1 's ' 5 5 6 .

13 Č' ZibÍÍ:Dr' Ziknrund

.\N
inter, o světa 3,7, 190.'I,s, 4 1 I'

1 4 Z ' W i n t e r : Č e s l q , p rn r y s t a o b c h o d v X V I ' v ě k u , P r a h a 1 9 1 3 ' s ' V ' ;p Ť e d m l u v a J . V
šllllalia'
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dějirr, ale jasné a spolehlivé pŤedstavyo vzniku, vyvoji a proměnách
jeho poměru z něho nenab;Ívánre'
rozličn]/ch
ChybírovněŽhlubšísrovrráni
s cizími zeměmi. Je pŤíznačné,
že historik, ktery tolik psal o nrěstech,
nepociťovalpotŤebupokusit se o formální rozbor a kritické zhodnocení
svéhonejdrileŽitějšího
pramel.le'městsklch knih. Zkoumat povahupramenri, kriticky srovnávat a oceřovat jej ích zprávy , zjišťovatpŤesrrěa practrě
historická fakta nesrovnávalo se s nretodou, je1tnžričelembylo tvoŤit
Iadnéobrazy, na kterych by bylo vhodně rozděleno světlo a stín.Na druhé
straněby nevzniklo Wintrovo dílobez iržasrré
pílea vytrvalosti.Zasluhuje
rrašeplné uznání a podiv. Kroftaje pŤesvědčen,
Že v-dějirrách českého
dějepisectvináleŽíWintrovi nrístovyrrikajícía čestné.''
Vysoko ocenil kulturníhohistorika Wintra později takéArne Novák.
Zjišťuje,žev oblastivědeckékulturníhistoriese od devadesátychletjevÍu
Zikmunda Wintra znaěny vzestup. PouŠtíse do velk1|'chkorrcepcí,vyčerpává na dno urči|/ materiál; ocitá se v blízkosti problémudějin idejí a
myšlenkor,"-/ch
hnutí, st'.Íkáse s historií společenskoua hospodáŤskou.
Zttstává věm1i metodě Tomkově a Kalouskově, která si vědoně vyděluje
oblast českého
národníhoa vzdělanostníhov)Ívoje,a tu pak studujes ne.
monrou podrobrrostí,
dávaje pŤednostzevnímuděnípŤednitenrímiudálostmi a spokojuje se častos rjkolem všestratulé,
psychologicky často
velnri pronikavé,intetpretaceakt a dokumentú.Mozaikoqi zprisob podání
pŤevládá,jeví se častonedostatekjednotícímyšlenky, chybívá konečná
syntéza.|6
Kultumímu historikovi Wintrovi nebyla rrikdy vědecká práce jakynrsi
badatels\im sanro čelem.ProstŤednictvím
historickéhoprameneprorrikal
cíIevědoměa vytrvale k starodávnémuŽivotu českychpŤedbělohorsh./ch
měst' Dlouhá desetiletíne navně zkoumal dávné osudy lidí, po nichŽ
zristaly jen strohézápisy v městsklch knihách' Dokonalá znalost ohromnélronrnoŽstvírozlanityclr pramen - to byl jerr počátekcesfy Za lidskyrrr
životem. A tak se zrodil Wirrter umělec' Chcene-li poznat Wintrovo
unrění,musíme s ním projítulicemi staréPrahy 15. až 17. století.Zná ji
dokonale,jako by v ní ŽiI'
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K . K r o f t a :Ú m r t í r r r Z i k r n u n d a W i n t e r a ' 'Č
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K šedesát!'mnarozeninám členakuratoria Matice českéŠkolního
rady prof. dr. ZiknrundaWintra' ČČtl,tst' ]907, s. 191_]95.
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Winter vědomě usiloval o plasticképostiženíkaŽdéhodetailu Životní
reality. Faschroval ho individuálníhistorick! fakt, každá zdánlivá maličkouskem Života' Ze stroh ch uŤedkost pro něho byla neopakovateln;Ím
ních zápisri chtěl evokovat jedinečn! lids[/ osud. A zde pi.ichází zvláštní
svár, ostatně prastanj,,mezi vědou a uměním. Winter' kten-/dokonale
procítil a prožil až do posledtríhonervu duchovníi hnrotnou atnosféru
města a zvláštěPrahy, uplatĎtdesvou bohatou
pŤedbělohorského
českého
uměleckou invenci, intuici a farrtazii.V historiclo-ichnovelách dosahuje
umělec Winter vrcholu evokace zašl ch a vzdálen ch časriv individuálních lidsklch osudech.Pronikav! pozorovatel,častos směškema ironií,
distanci od zobrazovanéhoděje a postavy, nenapodobiteln)inr
v patŤičné
archaizujícímjarykem vyslovuje nejhlubšípoznánísvéhoducha i srdce.
i v povídkách
Nevadí, že stejnějako v historich.ich pramenechpŤevaŽují
nejsilrrěji,
Winter
vnínral
tragikonredii
Lidskou
temné.
a novelách barvy
historikovi
kten.i
ponríjivosti,
pocit
a
skepse
zvláštrrí
obsažena
byla v ní
s takov../mponorem do minulosti nrtisel b;ytblí?kÝ, Čtenre-}inejlepší
Wirrtroly historické povídky' vidíme pŤedsebou Pghyblivé a životem
kypící o-brazydějri v pŤedbělohorsklchměstech v Čechách plné vťrní,
barev a tÓn . AŽ sem dovedla Wintra cestaod vědy k unrění.l7

17 A' Novák: Zvony domova - MyšIenIrya spisovatelé' Dvě knihy studií a podobizen.
Praha_ Brno 1940, s. 349_355' Srov. téŽJ. Bliiml: Zikmund Winter a českákulturní
historie' in Kultz ra každodenního:i ota českí,cha nloravslqi,cllnĚst v píedběIohorské
doĎá' Sbomík Pedagogickéfakulty ]ihočeskéuniverzity, opera historica l, Ceské
Budějovice 199I, s. I79-I97.
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