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voecne pflpomman.

8 K. Krofta: UmrtímZikmunda Wintera''.. ČČa B, I9I2's. 376179
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HULTURNI HISTORII{
ZII{MUND I.UINTCR

Pod vlivem zejména něnecké historiografie se koncem osmdesátych
let 19' století začaloíyPraze na české univerzitě váŽně pŤem!šlet o novém
směru historického bádání - kulturní historii. Tento nol"-í vědní obor nebyl
však dostatečně teoreticky a metodologicky vy'jasněn a vymezen' Z hIe-
diska rn-fvoje evropské historiografie bylo ovšem zÍejmé, že dosavadní
soustŤedění na politické, diplomatické, vojenské či náboŽenské dějiny uŽ
nestačí' Proto dochází i k rozvoji studia hospodáťsklch a sociálních dějin'
Kultumí historie měla byt jakousi všeobecnou syntézou veškerélro histo-
rického studia a poznání'

Na Filozofické fakultě české univerzity se objevil na počátku devade-
sá!/ch let jíž zce|a konkrétní návrh na zaIožení stolice kultumích dějin.
Tuto myšlenku prosazovali historikové Josef Kalousek a Josef Emler za
lydatrrého pŤispění filologa Jana Gebauera' Na obsazení stolice kultunrí
historie pŤipadali tehdy v rivahu dva kandidáti - Zikmund Winter a Cerrěk
Zíbrt. Prosadil se mladší a prubojnější Zibrt,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 mimoŤádného profesora) všeobecné kulturní historie
a pŤednášel tento obor na pražské univerzitě pln;fch čtyŤicet let aŽ do roku
1932,kdy zemŤel. Winter na univerzitu nešel. Jako stŤedoškolsla-i profesor
historie lrytvoŤil však obsáhlé a rictyhodné dílo o kulturní historii česlo-ích
stŤedověk1ích a raně novověkych měst 15. až 17. století. Své vědecké
poztání završil uměleckym Úyárněnltn žíyota .a osudu pŤedbělohorského
měšťana v historickych povídkách a novelách.,

J. V. Šimak: Zikmund Winter' Materiály k vypsání Života i dila, Časopis Společnosn
pÍátel starožitností česbj,ch (dáIe Čsrsq zo' 1912, s' 89_108' 145_156, l84_l85. Zde
podrobn;i životopis a bibliografie dila Z. ,NinÍra.
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V letech 1869-1873 studoval Winter na Filozofické fakultě praŽské
univerzity, kde se věnoval pŤedevším historii. Stal se žákem Václava
Vladivoje Tomka a později i Josefa Emlera, s ninriŽ ho od té doby poutalo
celoživotní upŤímné pŤátelství. Univerzitní studia uzavŤel Winter dokto-
rátem filozofie a rozhodl se pro učitelské povolání' Nejďíve nastoupil jako
stŤedoškolslo-1i profesor dějepisu na reálku do Pardubic, kde jako suplent
púsobil rok.

Z Pardubic odešel Winter na reáIku do Rakovníka. Desetilet! pobyt
v Rakovníku v letech 1874-1884 měl pro budoucího kulturního historika
vel\f r,"j'znam. Vedle učitels$ch povinností věnoval veškery svúj voln;f
čas studiu v městském archivu. Později napsal' že bohat'-Í archiv rakov-
nicky ,,pŤečetl až na dvě pŤihrádky vŠecek...r Tady lykryst alizoyalWintrťrv
hlubok! zájem o kulturní Život česklch měst v 15. až I1 ' století. Kouzlo
starodávného Života na Rakovnicku zajalo duši mladého nadšeného histo-
rika a pronikavého pozorovatele lidsklch vášní a osudti natrvalo.

V roce 1884 potkalo Wintra velké štěstí. Byl pŤijat za učitele na slavné
pražské Akademické gymnázium, jehoŽ byval kdysi Žákem. PŮsobil zde
jako profesor dějepisu aŽ do roku 190,7. Zaned]ouho potom, 12' čeryna
19|2, zemÍel'

Y Praze Winter pokračoval v intenzivním studiu archivních pramenú
ke kulturním dějinám stŤedovělc.fch měst, pŤedevším samoďejmě Prahy
samé' PŤátels$m rádcem se mu tehdy stal profesor Emler, s jehož pomocí
*rytěžil velké bohatství poznatkri pŤedevším v archilu nrěsta Prahy. Tento
archiv byl vlastně druhlm Wilrtroq.lm domovenr. Radu inspirací získal
Winter i ve společnosti vládního rady Václava Vladivoje Tonrka, která se
scházela v Měšťarrské besedě nebo na Žofíně a kam docházeli téŽ Josef
Kalousek' ČeŇkZíbrt, Alois Jirásek a jiní. V osmdesáťych letech začal
Winter publikovat velké množství kulturně historick ch ,,obrázkti.. větši-
nou zábavného charakteru po ruzn;ych pražs[Ích časopisech (Světozor,
Zlatá Praha, Květy, Lumír atd.)' Zárove-Ď píše a vydává první odborné
studie a samostatné monograÍie o kulturních dějinách česh-/ch měst v 15.
až l7' století. Souběžně se věnuje uměIeckému zpracování této tematiky
v drobnlch historicklch povídkách a novelách' Snad chtěl tehdy Winter,

2 .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
katedŤe historie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Ceskych Budějovicích,1'

HUTTUBNI HISTORIH ZiHMUND T1-]INTCB

Ťečeno jeho vlastními slovy, ,,pŤilákat publikum k historii; vpravit mu
kulturní vědomosti z našich dějin..''

Na počátku devadesát'j'ch let je WinterjtŽuznávanymbadatelem v obo-
ru kulturní historie českyclr stŤedověk1fch měst. Jako kulturní historik
stanul tak v našem dějepisectví vedle Augusta Sedláčka, jenŽ se věnoval
soustavnému studiu šlechty a jejích sídel a ČeŤka Zíbta. ktery zasvětil
Život studiu českého venkovského lidu. Všechny tŤi muže spojoval zájem
o kulturní dějiny českého národa, a pŤestože nepatŤili k ,,uÍriverzitnímu
centru.. naší historiografi e, vytvoŤili j edinečné a monumentální historické
dí1o.

Na Filozofické fakultě v této době uvaŽovali profesoŤi Kalousek a Em-
ler o založení sto]ice kultumích dějin. Winter byl snad nejvážnějším
kandidátem na její obsazení, ale na univerzítl jit rrechtěI. Tenkrát pn.i
Zíbr1ovi Ťekl: ,,Raději chci byti na gymnáziu v Ťadě pŤedních profesorri, neŽ
na univerzitě posledním a odstrkovanym docentem..." Stolice kulturrrích
dějin byla na univerzitě skutečně ustavena. obsadil ji Čeněk Zíbfi, ktery
tam od roku 1893 do roku 1932 pŤednášel všeobecnou kultumí historii se
zvláštním ďetelem k zemÍn rakous$m..

Prvním velk;im ktrlturně historickym dílem Zikmunda\Nifira je Kul-
turní obraz českych měst I, II' (1890' l892). Autor věnoval spis Josefu
Emlerovi, učiteli svému, b1/valému i nynějšímu. Winter zde Iíči veŤejny
Život ve nrěstech v období mezi lety 1420-1620. Na návrh posuzovatelŮ
Tomka a Gindelyho byla kniha poctěna zvláŠtní cenou z jubilejního fondu
pro vědeckou literaturu českou Královské české společnosti nauk. Tomek
prohlásil o tomto Wintrově spise, ,,Že jest to díIo velice zasloužiIé jakožto
jeden z nejcennějších posavadních pŤíspěvkri ke kulturnímu dějepisu naší

o. Theer: Zjkrlrund Winter. Vzpornínání k jeho šedesátinárn, Casopis Muzea Krá-
lovsní českého (dáIe ČČM 78, 1904' s. 20. Srov' téŽ Č. ZibrÍ: Dr. Zikrnund Winter'
osvěta3.J.  l907. s '  3 l0.

Č. zibrt: Dr' Zikrnund Winter, tamtéž' s' 254'

J' Bliiml: Kulturní historie v pojeti Čenka Zíárra, Česke Budějovice 1985 (kandidátská
dizertační práce obhájená na katedie etnografie a folkloristiky Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze). srov' 1éŽ M' Proclrázka: Zikmund Winter a česká kultumi
historie, České Budějovice 1992 (diplomová práce obhájená na katedŤe historie Peda-
gogické fakulty Jihočeské univerzity v Cesk1ich Budějovicích)'
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vlasti...o Na základě pilného archivního studia v archivech Prahy i dalŠÍch
něst (JindŤichŮv Hradec' Plzeri, PŤíbranr' Louny aj.) vylíčil Winter plastic-
ky mnohé strárrky života starodávn;ich česk ch nrěšťanú. Psal o městskénr
obyvatelstvu, o obraně a vojsku, o riiadech a obci, popsal zevnějšek města,
městsky soud, věnoval pozornost finanční a policejnÍ správě. Pojednání o
církvi' školství, Ťenresle a společenskych poměrech Winter slíbil do bu-
doucna. Toto dílo patŤí k nejlepšírrr, která kdy rrapsal.

Krátce nato vydal Winter rn-fborrr1/ spis etnograÍického zaměŤení Dějiny
kroje v zemích česlgich od počátku století XV. až do doby bělohorské biny
(l893). Je to zdaŤilé pokračování Zibnova spisu o dějinách kroje v době
pŤedhusitské.

ostrou polemiku vzbudilo další vyzrranrné Wirrtrovo díIo Život cít.-
kewlív Čechách I, II, (l895, 1896). Vděčn1 Žák Winter je věnuje V' V.
Tonrkovi z ricty veliké. Tento kultrrrně historick obraz z 15. a l6' století
zachycuje náboženské zápasy, církevní správu' kněŽsk1í život a boho-
služby. Kritika vytykala Wintrovi stranictví pŤi charakteristice a inter-
pretaci jednotliv1/ch náboŽensk ch korrfesí. Roáodujícínr kritériem je pry
u něho vlastenectví, národní prospěch.7 Autor si pi.evážrrě vŠímá drobn1i ch
událostí všedního dne a nevěnuje patŤičnou pozolllost stěŽejrrím a roz-
hodujícím činitelŮnr a idejím. Chybí nru větŠí kritičnost pŤi práci s histo-
rick m pramenem.t

Závažné nánritky proti Wintrovu pojetí náboŽerrského qlvoje pub-
likova| v roce l897 J. V. Řeluicli1i (Jinďiclr Varrčura) v Masarykově
časopise Naše doba, Na jeho kritiku odpověděl Winter roku 1898 tištěn;inr
otevÍetrynl listem slovutnému pánu dr. T. G. Masatykovi, redaktoru NaŠí
doby' odmitá kritikovy wltky, že jeho dílo je m.ozaika, Že je beletrista a
prokatolicky straník' že v knize jsou mezery atd."

Když v roce 1897 odešel Antonín Rezek do Vídně na ministerstvo
vyučování a jeho nrísto na Filozofické fakultě zaujal nrladf anbiciozrrÍ
historik Josef PekaŤ' zesílila kritika Witrtrova díla i ze strany Gollovy
školy. Právě PekaŤ vjubilejrrí syntetické stati o českém dějepisectví z roku

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

H. Kollrrrann. rec' Z. Winter' Život církevní v Čechách' ČČu zo, ]896, s. ] 50

TanÍéž, s. 497

C.Zibrt: Dr. Ziknlund.\NinÍer,osvěta 37, 1907, s.3l8.

HULTUBNI HISTOBIB ZIHMUND UINT(B

1898 podcerril dílo Wintrovo,a\eiZíbrÍovo a Sedláčkovo.'o Winter aZíbrt
se sotva tŤicetileténru Pekďovijevíjako sběratelé staroŽitností a kuriozit,
pouze se smyslem pro drobrr! kulturně historick! a národopisny detail.
Nosné dějinné ideje a faktory politické, náboženské, sociální a hospo-
dáŤské jim unikají. Na PekaŤově postoji je patrn;f vliv soudobé něnrecké
historiografie (Lamprecht, Lippert, Meitzen), která zdŮrazriovala studium
hospodáŤskych a sociálních dějin.

Na pŤelomu století vydal Winter tŤi obsáhlé spisy o dějinách školstvi'
První z nich, D ějevysolqch škol pražskych od secesí cizích národ po dobu
biny bělohorské (1897), navazuje na Tomkovy studie o dějinách Karlovy
univerzity a jezuitské koleje v Klementinu. Následovalo díIo o životě na
lysolEch školách pražslrych knihy dvoje (1899). Jde opět o jeden z kultur-
rrích obrazri l5. a l6. století. Winter spis věnoval Jaronriru Celakovskénru,
skutečrrému podporovateli svjch snah literárních. Na doponrčení Tomka
a Kalouska bylo dílo poctěno honoráŤern z jubilejního fondu KráIovské
české společnosti nauk.

Autor popisuje školslo.f Život na Karlově univerzitě a v novější jezu-
itské akademii v Klenrentinu. Na rozdíl od pŤedchozílro díla líčí zde tzv.
vrritŤní Život uvedenjch škol' Ve své tŤetí a poslední knize o dějinách
školství s náZven Život a učení na partikula.ních Školách v Čechách v XV
a XV]. století (190l) podal Wirrter kulturně historick! obraz niŽšího škor-
ství' Snesl zde nepŤebenré mnoŽství poznatkri o školské soustavě v měs-
tech pŤedbělohorslqich Čech.

Devadesátá léta jsou nejplodnějšíni obdobím Wintrovy vědecké i umě-
lecké literární čirrnosti. Po vydání knih o dějinách českého stŤedověkého
školství se objevila v Českém časopise historickétn ostrá kritika Wintrovy
vědecké metody. Kritik tehdy napsal:

,,Winter dovede nasbírati velnri rychle spoustu látky, ale pro rychl!
postup ne vždy ji ovládrre, tím méně stačí ji všude dostatečně zpracovati.
Zťlstává namnoze v prvnÍn stadiu historického díla;jeho knihy budí často
dojem velmi bohaté a dobŤe roztŤíděrré snrišky materiálu; vyvrcholení celé
práce, celkovych risudkŮ, vyklad a závěrtt v jeho spisech často není' ač
bychom u kulturního historika právě to čekali. Tímto nedostatkem vy-
světluje se ráz Wintrovlch knih' Je to množství jednotlivlch dat, zpráv,
vypiskŮ a citátri podle určité osnovy (časově a věcně) sestavenych a roz-

10 J. PekaŤ: Dějepisectví 1848-1898' Památník na oslavu padestItiletého panovnického
jubilea císaÍe Ftantiška Josefa 1' , Praha 1 898.
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vlasti...o Na základě pilného archivního studia v archivech Prahy i dalŠÍch
něst (JindŤichŮv Hradec' Plzeri, PŤíbranr' Louny aj.) vylíčil Winter plastic-
ky mnohé strárrky života starodávn;ich česk ch nrěšťanú. Psal o městskénr
obyvatelstvu, o obraně a vojsku, o riiadech a obci, popsal zevnějšek města,
městsky soud, věnoval pozornost finanční a policejnÍ správě. Pojednání o
církvi' školství, Ťenresle a společenskych poměrech Winter slíbil do bu-
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ostrou polemiku vzbudilo další vyzrranrné Wirrtrovo díIo Život cít.-
kewlív Čechách I, II, (l895, 1896). Vděčn1 Žák Winter je věnuje V' V.
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zachycuje náboženské zápasy, církevní správu' kněŽsk1í život a boho-
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u něho vlastenectví, národní prospěch.7 Autor si pi.evážrrě vŠímá drobn1i ch
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hodujícím činitelŮnr a idejím. Chybí nru větŠí kritičnost pŤi práci s histo-
rick m pramenem.t
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Z'Winter: Kulturní,obra:českj,chněstI 'Prahal890; posudekV.V.Torrrka,s'VIlI

H. Kollrrrann. rec' Z. Winter' Život církevní v Čechách' ČČu zo, ]896, s. ] 50

TanÍéž, s. 497
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Na pŤelomu století vydal Winter tŤi obsáhlé spisy o dějinách školstvi'
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školství s náZven Život a učení na partikula.ních Školách v Čechách v XV
a XV]. století (190l) podal Wirrter kulturně historick! obraz niŽšího škor-
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postup ne vždy ji ovládrre, tím méně stačí ji všude dostatečně zpracovati.
Zťlstává namnoze v prvnÍn stadiu historického díla;jeho knihy budí často
dojem velmi bohaté a dobŤe roztŤíděrré snrišky materiálu; vyvrcholení celé
práce, celkovych risudkŮ, vyklad a závěrtt v jeho spisech často není' ač
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tÍÍděn]/ch a více méně stručrr1imi pozlánrkami autorovymi spojen]ich. Neui
plného ovládnutí, pronikrruti a u.fkladu látky, jeŽ mění sbírku materiálu
v dějepisné dílo' Ifuiha jakoby se pod rukama tŤíštila v mnoŽství t ebas
barvitych a svítivlch kanrénkŮ, z ja$cIt se skládají nrozaikové obrazy.
Proto právě díla Wintrova misty urravují. Autor cítí to sám; aby vy-
pravování oživil, uvádí velmi často a velnri nrnoho nríst ve zrění bud'skoro
nebo zce la pr ivodninr ."r  I

Tato kritika se Wintra velmi dotkla. odpověděl na ni polemickou statí
v Casopise Muzea Kt.álovsÍví českého. Nejprve odmítl vytky, Že pracuje
rychle a že uvádí velké mnoŽství doslovrr 'ch citátŮ. Potom zcela pŤesrrě
charakterizoval svou vědeckou netodu: ,,Podávám pry nanrnoze materiál.
Páni nechtějí viděti v mé práci metodu, metodu vědeckou a dŮsiedrlě
prováděnou. Je to metoda deskriptivní, jedině možná pŤi té spoustě kul.
tunrích drobtťr. Však se později někdo najde, kdo na nryclr zák|adech bude
hledati tendence evoluční, prirrcipy sociálné, psychologické a jiné velike
věci nroderních metod dějepisrrfch. Já se drŽínr zatím Maxa Lehnranna, Že
historie není - zvlášť ne v těclr qÍŠkách - exaktní věda, a proto pŤene-
chávánr Široké soudy, vysoké roáledy a vysoká stanoviska jin nr. Má
práce je mikrologická. Shronráždil jsenr ovŠerrr nrateriál, ale učinii jsem
nad to v každé části svjch děl víc; kdo nenrá oči slepé fixní ideou, vidí, Že
tennrateriálje Sestaven y obrazy ladné,jasné, celistvé, plastické amluvící.
KaŽdy fakt, každ1i kamének k nrozaice, jakž mou práci zovou, byl do
obrazu vloŽen s rlvahou, s myslenr, s umem' s tendencí. UvaŽoval jsenr pŤi
každém, zesílí-li světio nebo stÍr, ponrŮŽe-li plastice, perspektivě, a je-li
ten onen fakt v spleti Života pojednávaného dŮleŽit! či rrení' V tom je nroje
dějepisné umění, a to jde dál nežli zaprvní stadium historického díla. Moje
mozaiky tlejsou lepenice bez ducha, moje osobitostje v nich' Už v tonr, jak
fakta slučuji v celkovy obraz, vězí hodn;.i kus mé vědecké a lidské indi-
viduality.""

Winter velmi dobŤe věděl, Že kritika jeho kulturněhistorického díla
lrychází pŤedevším od historikri Gollovy školy. Za svého největšího soudce
považoval profesora Josefa PekaŤe, ktery na počátku naŠeho století získá-
val v českém dějepisectví domitrantní postavení' V souvislosti s oslavami

I 1
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.f 
. Kalina ' rec. Z.\N inter, Děje vysolqlch škol pražskj,ch od secesi ci:ích národfi po dobu

bitv, bělohorské a o životě na l,ysobj,clt školách pražs@ch kntlw dvoje ' Cesk\t ,'asopts
historiclry @'á|e ČČH) 7, l90l' s' 465466'

Z.  Wi l t tcr '  odpověd.T. Ka| i rror i .  ČČlt 
-s '  

1901'  s '  556.

HtLTURNI rltSTOirlH ll{MJ\) Lll lNl (3

šedesá!.i ch narozenin profesora Jaroslava Golla v roce 1906 (Winter slavil
šedesátiny v témŽ roce) byli vjednontjubilejním čIánku čeští historikové
rozděleni na dva druhy: na univerzitní a muzejní. Univerzitní historikové
byli pokládáni za nrodenrí, muzejní Za Starou školu neboli ,,hloupější
sortu..'13 Zatímco Gollovo jubileum proběhlo ve slavnostním tÓnu' proti
Wintrow dílu se ozva|y, ikdyž ojedirrěle, staré námitky, že je to pouhá
sn ška materiá]u.

V té době Zikrrrund Winter Završoval své kulturně historické dílo
pracemi o dějinách Ťemesel a obchodu. Vydal tŤi velké spisy, jinriŽ uzavŤel
své celoŽivotní studium dějin čes\.fch stŤedověk ch měst' První kniha
Dějiryl Ťemesel a obchodu v Cechach v XIV' a v XV' století (1906) tema-
ticky zabíhá do starší doby neŽ bylo pro Wintra oblyklé. Začíná vznikem
a rozvojem městského svobodného Ťemesla a končí líčením Ťemesla a ob-
chodu doby husitské. Následující spts Řemeslnictvo a živllosti W], věktt
v Čechách (l909) je další v Ťadě Wirrtrovlclr děl, která nikdy neměla jen

čistě vědeck cíl, ale v nichŽ š1o vŽdy také o živé lylíčení skutečnélro Živo-
ta pŤedbělohorského měŠt'anstva. Poslední, nedokončená práce Wintrova
z oboru kulturní historie je kniha Česl<y pr nrysl a obchod v XVI' věku
(l913), kterou vydal J. V. Šimák. Pojednává o cechovní organizaci a Ťe-
meslnické práci. PatŤí k nejlepším Wintrov m spisŮm. I kitika ocenila
záyěrečná Wintrova díla vlídněji a s uznánínr. J' V. Simák se domnívá, Že
tato kniha měla blt z hlediska Wintrovych Životních plánri asi pŤed-
poslední. Winter zamyšlel napsat ještě rozsáhlé dílo o mravech a zlycích'la
Nutno pŤipomenout, Že po Wintrově sm1i vyšla ještě stručná, ale pťrvabná
syntéza Zlatá doba tněst českych (1913)' určená pŤedevŠím studentŮm.

KdyŽ Winter v roce 1912 zemÍe|, ocenil jeho Životní dílo kriticky
a pŤitom velmi objektivně Kamil Krofta v nekrologu publikovaném v Ces-
kéln časopise historickém. Krofta píše, že Winter pŤihlíŽí pŤedevším jen

k vnější stránce věcí a událostí, k vnějšínr projevŮm dějinrrélro Života,
nikoliv vnitŤním a historiclry dťrleŽitějším silám, které jsou jejich zá-
kladem. Se snahou podat malebny obraz zašl];ich dob souvisí i to, Že
v pracích Wintrovych všude pŤevládá žível staticlcy nad živlem dyna-
mick;/m. Wintrovi chyběl skoro riplně snrysl pro historicky qfvoj. Jeho
dílo nám podává velmi podrobn1y obraz městského života v určitém období

13 Č' ZibÍÍ: Dr' Ziknrund 
.\N 

inter, o svě ta 3,7, 190.'I, s, 4 1 I'
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tunrích drobtťr. Však se později někdo najde, kdo na nryclr zák|adech bude
hledati tendence evoluční, prirrcipy sociálné, psychologické a jiné velike
věci nroderních metod dějepisrrfch. Já se drŽínr zatím Maxa Lehnranna, Že
historie není - zvlášť ne v těclr qÍŠkách - exaktní věda, a proto pŤene-
chávánr Široké soudy, vysoké roáledy a vysoká stanoviska jin nr. Má
práce je mikrologická. Shronráždil jsenr ovŠerrr nrateriál, ale učinii jsem
nad to v každé části svjch děl víc; kdo nenrá oči slepé fixní ideou, vidí, Že
tennrateriálje Sestaven y obrazy ladné,jasné, celistvé, plastické amluvící.
KaŽdy fakt, každ1i kamének k nrozaice, jakž mou práci zovou, byl do
obrazu vloŽen s rlvahou, s myslenr, s umem' s tendencí. UvaŽoval jsenr pŤi
každém, zesílí-li světio nebo stÍr, ponrŮŽe-li plastice, perspektivě, a je-li
ten onen fakt v spleti Života pojednávaného dŮleŽit! či rrení' V tom je nroje
dějepisné umění, a to jde dál nežli zaprvní stadium historického díla. Moje
mozaiky tlejsou lepenice bez ducha, moje osobitostje v nich' Už v tonr, jak
fakta slučuji v celkovy obraz, vězí hodn;.i kus mé vědecké a lidské indi-
viduality.""

Winter velmi dobŤe věděl, Že kritika jeho kulturněhistorického díla
lrychází pŤedevším od historikri Gollovy školy. Za svého největšího soudce
považoval profesora Josefa PekaŤe, ktery na počátku naŠeho století získá-
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byli pokládáni za nrodenrí, muzejní Za Starou školu neboli ,,hloupější
sortu..'13 Zatímco Gollovo jubileum proběhlo ve slavnostním tÓnu' proti
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13 Č' ZibÍÍ: Dr' Ziknrund 
.\N 
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dějirr, ale jasné a spolehlivé pŤedstavy o vzniku, vyvoji a proměnách
rozličn]/ch jeho poměru z něho nenab;Ívánre' Chybí rovněŽ hlubší srovrráni
s cizími zeměmi. Je pŤíznačné, že historik, ktery tolik psal o nrěstech,
nepociťoval potŤebu pokusit se o formální rozbor a kritické zhodnocení
svého nejdrileŽitějšího pramel.le' městsklch knih. Zkoumat povahu prame-
nri, kriticky srovnávat a oceřovat jej ích zprávy , zjišťovat pŤesrrě a practrě
historická fakta nesrovnávalo se s nretodou, je1tnž ričelem bylo tvoŤit
Iadné obrazy, na kterych by bylo vhodně rozděleno světlo a stín. Na druhé
straně by nevzniklo Wintrovo dílo bez iržasrré píle a vytrvalosti. Zasluhuje
rraše plné uznání a podiv. Kroftaje pŤesvědčen, Že v-dějirrách českého
dějepisectvi náleŽí Wintrovi nrísto vyrrikající a čestné.''

Vysoko ocenil kulturního historika Wintra později také Arne Novák.
Zjišťuje, že v oblasti vědecké kulturní historie se od devadesátych letjevÍ u
Zikmunda Wintra znaěny vzestup. PouŠtí se do velk1|'ch korrcepcí, vyčer-
pává na dno urči|/ materiál; ocitá se v blízkosti problému dějin idejí a
myšlenkor,"-/ch hnutí, st'.Íká se s historií společenskou a hospodáŤskou.
Zttstává věm1i metodě Tomkově a Kalouskově, která si vědoně vyděluje
oblast českého národního a vzdělanostního v)Ívoje, a tu pak studuje s ne.
monrou podrobrrostí, dávaje pŤednost zevnímu dění pŤed nitenrími udá-

lostmi a spokojuje se často s rjkolem všestratulé, psychologicky často
velnri pronikavé, intetpretace akt a dokumentú. Mozaikoqi zprisob podání
pŤevládá, jeví se často nedostatek jednotící myšlenky, chybívá konečná
syntéza.|6

Kultumímu historikovi Wintrovi nebyla rrikdy vědecká práce jakynrsi
badatels\im sanro čelem. ProstŤednictvím historického pramene prorrikal
cíIevědomě a vytrvale k starodávnému Životu českych pŤedbělohorsh./ch
měst' Dlouhá desetiletí ne navně zkoumal dávné osudy lidí, po nichŽ
zristaly jen strohé zápisy v městsklch knihách' Dokonalá znalost ohrom-
nélro nrnoŽství rozlanityclr pramen - to byl jerr počátek cesfy Za lidskyrrr
životem. A tak se zrodil Wirrter umělec' Chcene-li poznat Wintrovo
unrění, musíme s ním projít ulicemi staré Prahy 15. až 17. století. Zná ji
dokonale, jako by v ní ŽiI'

K. Krofta: ÚmrtírrrZ ikrnundaWintera ' ' ' ,  ČČa ta '  ]9]2, s '  376 379.Srov.téŽJ. VoIf:
K šedesát!'m narozeninám člena kuratoria Matice české Školního rady prof. dr. Zik-
nrunda Wintra' ČČtl,t st' ]907, s. 191_]95.

A'Nor.ák,J.V.Novák: Pžehlednéděj inv l i teraturyčeské,4'pŤeprac.arozšíi .r 'yd. .
Olonrouc 1936-1939. s. 7 58-7 61.

Winter vědomě usiloval o plastické postižení kaŽdého detailu Životní

reality. Faschroval ho individuální historick! fakt, každá zdánlivá malič-

kost pro něho byla neopakovateln;Ím kouskem Života' Ze stroh ch uŤed-

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 posledtrího nervu duchovní i hnrotnou atnosféru

českého pŤedbělohorského města a zvláště Prahy, uplatĎtde svou bohatou

uměleckou invenci, intuici a farrtazii. V historiclo-ich novelách dosahuje

umělec Winter vrcholu evokace zašl ch a vzdálen ch časri v individuál-

ních lidsklch osudech. Pronikav! pozorovatel, často s směškem a ironií,

v patŤičné distanci od zobrazovaného děje a postavy, nenapodobiteln)inr

archaizujícím jarykem vyslovuje nejhlubší poznání svého ducha i srdce.

Nevadí, že stejně jako v historich.i ch pramenech pŤevaŽují i v povídkách

a novelách barvy temné. Lidskou tragikonredii vnínral Winter nejsilrrěji,

byla v ní obsažena zvláštrrí skepse a pocit ponríjivosti, kten.i historikovi

s takov../m ponorem do minulosti nrtisel b;yt blí?kÝ, Čtenre-}i nejlepší

Wirrtroly historické povídky' vidíme pŤed sebou Pghyblivé a životem

kypící o-brazy dějri v pŤedbělohorsklch městech v Čechách plné vťrní,

barev a tÓn . AŽ sem dovedla Wintra cesta od vědy k unrění.l7

HULTURNÍ HISTOBlH Z1|{MUND LIJINT B

17 A' Novák: Zvony domova - MyšIenIry a spisovatelé' Dvě knihy studií a podobizen.

Praha_ Brno 1940, s. 349_355' Srov. téŽ J. Bliiml: Zikmund Winter a česká kulturní

historie' in Kultz ra každodenního :i ota českí,ch a nloravslqi,cll nĚst v píedběIohorské

doĎá' Sbomík Pedagogické fakulty ]ihočeské univerzity, opera historica l, Ceské

Budějovice 199I, s. I79-I97.
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