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Zlkmund Winter vyrazně zasáhl do vykladu česklclrdějin na pŤelonu
stŤedověkua novověku, avšak učinil tak v době, která nentěla valné
se snažilzŮstatstranoupoliporozuměnípro vědeckou pluralitu. TŤebaže
tick117ch
zápasŮ, v prostiedí zjitŤenénrbojenr o Rukopisy a lryhrocujícínrse
se nemohl nepŤidatna jednu ze stranuvnitŤ
česko-německ1im
soupeŤením
českéhokultumě politického tábora. Vzhledenr ke svému názorovému
postavenízvolil tu, která byla právě na ristup-.
zakotvenía společenskému
V drisledkutoho se už za svéhoŽivota dočkalze stranyodpťrrc namnoze
zápornéhohodnocení,kterépŤevládaloi po většinu20. století.V podstatě
šlo o tvrzení,Že spěšnjlnovelista Winter dokázal archivnímv 'zkumem
naléztobrovskémnoŽstvídíIčíchdajri,ale v záplavěpramenŮa detailních
orientovata utonul v nich.
faktŮ se nedokázal patŤičně
Metodicky i názorově zŮstával Winter pod vlivenr svéhouctívaného
učiteleVáclava Vladivoje Tomka. Z jeho rozporuplnéhovyvoje vnímal
pŤedevším
to období,v němžse stal Tomek syntetikempraŽsloj'ch(a s nimi
i česlo'ich)dějin a v jehoŽ pruběhu potlačil svou někdejšípolitickou
vyhraněnost.Nicméně v protikladu k FrantiškuPalackémuzŮstával Tostavovstvía obdivokritikenr pŤedbělohorského
mek i tehdy pŤísn1fm
vatelem hodnot habsburskémonarchie jakoŽto nositele společenského
Íádu a náboŽenskéjednoty . Zatlnco tato konzervativní linie českéhopol
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PodrobnějŠí
zpracovanítétoproblernatikyvyjde ve sborníkuk 70. narozeninátnJ. Válsdělenípodávátrrpouze
\q, Studia Comentana et histoťica,1999' V tonrto stručrrérrr
rníruomezuji poznátnkov1iaparát'
základníteze a na nejnutnějŠí

hledu na pŤedbělohorskou
dobu pozvolna vyhasínala,utváŤelse na sklonku
19. stoletíprotichridrr..f
proud, kten.ilycházel z podnětŮ JaroslavaGolla a
hledal zcelajiné Ťešení
bělohorskéotázky.
Wintrovym osudem se stalo ďetelné generačnízpožděn'í.Zatímco otr
p sobil jako stŤedoškolslry
profesor, bádal ve venkovskych arclrivech a
věnoval se beletrii' proběhl v českéhistoriografiipŤevrat,kteqÍvynesl do
popŤedíGollovy Žáky jakožÍorozhodnéstoupencepozitivisnru a novych
nárokťrna vědeckou metodu. V drisledku tohoto časovéhop,osunuzačal
Winter srn.fmikniŽnímipracemi navazovatna Tomka v době, kdy se stala
tato inspirace v českéspolečnostii v dějepisectvízjevn;Ínranachronismem' V téžedobě si hledali nristo na slurrcimladí adepti historickévědy.
kteŤísice za sebouještěnenrěIipodstatnébadatelskév;Ísledky,o to bouŤlipŤedstav.
věji však odmítalivše,co se lišilo od jejich nedávno nabyť.-ich
Zikmund Winter v jejich očíchztělesriovalsepisovatelenekritick1/chsnúšeknezvládnutéfaktografie,a tak se o něm takéve svych referátechbez
zábran vyjadŤovali'Winter se naopak domníval,Že je mladšímikolegy
neprávenr osočovátr,a ve svéosobní dotčenostise ani nesnaŽil s nastupujícíbadatelskougeneracínavázat činnourozpravu.
Ve svémpostoji nez stával Ziknrund Winter osamocena rozhodněnu
nehrozilo, žeby mohl b t unrlčen,jak někdy v pocitu ukŤivděnosti r7azr7ačoval.Měl velkou podporu staršíchhistorikŮ, kteŤíoceriovali Wintrovu
netušené
mnoŽstvíneznámych
vyjimečnoupracovitost,schopnostpŤinést
poznatkri a literánrě je ztvárnit' Kromě V. V. Tomka stáli na jeho strarrě
osobnípiáteléAntonírtTruhlái a Josef Vítězslavsimák. dále pracovnici
Muzea Království českého(Antonín Jaroslav Vďátko, Václav Schulz,
Adolf Patera)' Archivu Země české(FrantišekDvorsk1i, Julius Pažout,
Vojtěch JaromírNováček), Archivu města Prahy (Josef Emler' Jaromír
mimo Prahu (FranČelakovs$í,Josef Teige) a pŤední
historikovépťrsobící
tišek Kameníček,FrantišekMareš, August Sedláčeka další).Po bok.u
skupiny historikťrv Maticr
Zikmunda Wintra stály rovněžkonzervativnější
české,
Královské společnostinauk a Ceskéakademii věd a uměrrí.
ZaÍln'cov tomto prostŤedí
se Wintrovi dostávalopochopenía podpory
pŤipublikačníchzáměrech,u odpurcrirrenacházelaporozuměníjeho snaha
hledáníobjektivnílrostanoviska,
lysvětlovat vlastnímetodujako dťrsledné
vytvoŤitvlastníusudek. Vltky kritikťr,
na jehoŽ základě si má každy čtenáŤ
metodickéškolení,byly v podstatěoprávŽe Winter postrádá dostačující
vstuněné,neboťjin1imislovy vystihovaly dŮsledky autorovaopoŽděného
pu na scénučeskéhÍstoriografie'Neznamená to však,Že by tento historik
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icrroslov
ocrnok
postrádaljakékolivlastnípojetípŤedbě]ohorské
doby a Žeby je - byťjen
díla
nepromítl.
do
svého
vědeckého
v náztacích
Wintrovy monograťte,kterévyšly v letech 1890-l913,2se v rťrzn1ich
podobách vracejí k jeho snaze ',Zevrubrrěa po všech stránkách vylíčiti
ani
kulturnímobrazem životv městechza starodávna...,Nebylo to pŤesné
chronologicky vlstižné vyjádŤení,neboť Wirrtrúv zájem sahal do období
mezi husitstvíma Bílou horou (vyjimečněs ponorem do I4. století),avŠak
pŤedevšínr
v závislosti na zachováníarchivníchpramenŮse soustŤed'oval
počátku
Nicnéně
zahmutínr
zhruba
polovině
a
k
17.
století.
ke druhé
16.
dvousetletéperiody si autor vytvo il moŽnost sledovat poměrně dlouhovyhodou byl rovněž
doby lyvoj, a to nezávisle na obdobíhabsburskénr;
i bezprostŤední
dťrsledkyBíléhoty.
dílčípŤesahzarok |620, zahrnrrjící
Zpracování života ve městech na pŤelomustŤedověkua novověktt
pŤedstavovalovelké téma a svědčilo o vysok)ich ambicích Ziknunda
Wintra.Nebyla to volba nikteraknáhodná,ba ani závislá pouze na pramen.
nebotéměŤ
současně
n;Íchlychodiscích. Srovnateln!qfběr učinilipŤedtím
V' V. Tomek se soui dalšíhistorici podobnéhobadatelskéhozaměŤení:
dějin se ďetelem k hlavnímunrěstu(muselvšak
česk1ich
stŤedilna vylíčení
již abstrahovatod vlvoje dalšíchměstskych obcí),Augtrst Sedláčelrse
věnoval historii šlechtya jejích sídel,Klement Borol".i pojedrrávalo prelátstvu a o něco později sáhl JosefKalousek k dějinám selskéholidu' PŤi
takovém rozdělení ukolťr zristávalo měŠt'anstvojedirrou ze základních
jíŽ bylo nutno věnovat soustavnouvlzkum.
vrstev stavovskéspolečnosti,
nou pozo[lost. Winter si jako pr.vníu trásjasně uvědonril,Že toto ténalze
uchopit i jinak neŽ jen na rovni nrístníchmonografiínebo studia městskéhopráva a správy.

Z . W i n t e r ' K u l t u r n í o b r a : č e s k j , c h t t t ě s t ' Z i v o t v e Í e j n j , v X V ' a X L . I ' v ě k u ,I]], ' P r a h a
1890' 1892; Dějiny kroje v:emích česbj,chod počátku století W. až po dobtt
bělohotskébitvy,Praha 1893' Život církevnív Čechách' KulturněhiStoť|ck! obraz z XV.
a XVI' století, I, II, Praha 1895. 1896; Děje vyso|qlch škol pražslqlch od secesí cizích
národ po dobu biny bělohorsM (l109.]622), Praha l897; o životě na vysolq,ch
škotáchpražs}glchhihy dvoje. Kulturní obra: XV. a XVI. stoleti, Praha 1899; Život a
učenína partikutárnich školách v Cechach v XI.' a X|.l' století' Kulturněltistorick!,,
obraz,Praha 19Ol; Dě1iny Ťemesela obchodu v Čechachv XIV. a XV' stoleti,Praha
1906:Řemestnictvoa živnostiXVI. věkuv Čechách (I526-]620)' Prďra l909; CesÁv
p r ú m y s la o b c h o d v X V I . v ě k u ' v y d a l J ' V . Š i n r á kP. r a h a 1 9 1 3 .
Z Winter : o živo tě na ly s olqlcll šk olrich p r ažs lqlc h l'n i hy dv oje, s' IX'
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Soustavnou heuristikot"tv městsk1icharchivech a potépromyšlenlm
utŤíděním
dŤíveneznámélátky dospěl Wirrterk v sledkťrm,kteréznamenaly tematickou inovaci v českéhistoriografii. V postupně vzrrikajícÍch
monografiíchvystihl podstatnévnitŤnísouvislosti jednotliq.ich sloŽek a
funkcí městskéhoorganisnru.Byly to pŤedevším
funkce sociálně organizačria administrativní;ve svéněkdejšímnohotvánrostia rrásledrrěv historikově popisu naznačovaly otevŤenySystém,jenŽ nacházel odraz v ]iterárním zpracování. Se značnym Smysle,mpro soustavnéutŤíděnílátky
zachyÍil,Zikmund Winter círlrevnía náboženskou,školskou a hospodáŤskoustránkuměstskékultut.y.ve vyběru i některédalŠí
aspektvhmotné
kultury nrěšt'anstva.
Zv|áštětispěšn;y
byl Winter tam,kde mu archivnípramenyunrožriovaly
zrekonstruovatadministrativnísvazky městskéspolečnosti(církevníspráva, organizaceškoiství,Ťemeselapod.),naopak slabiny se projevovaly pÍi
snazer,ystihnoutzprisobmyšlenÍraně novověkéhočlověka,jemnosti konfesí,či naopak Široké
l"-ívojové
souvislosti. V prvním pŤípaděse Winter
místověcnéhorozboru občasuchyloval k ahistorickémoralizaci' ve druhém spíšečtenáŤiunikal pŤedčasnymodbíhánímod tématua pŤeskaa v detailu rozÍŮzkováním problémri.BŤemenoneobyčejněpočetn../ch
něrr;ichpran]en mnohdy vskutkr'rbránilo proniknout od rozmarritychjevťl
k podstatě.Jednak proto, že Winter zŤídkakdypŤistoupilk hlubšísrovnávací analyze (zpravidla se spokojoval s paralelnímpopisem jevŮ)' jednak proto, že pokora pŤedprameny mu mesnad ova]a hierarchizaci poznatkŮ a odrazovalajej od zobecněrrí.
PŤestyto metodickéobtížea pŤeszdrŽenlivost v generalizacÍchnepostrádalZikmund Winter vyhraněrrynázor na p edbělohorskoudobu a na
její vědecképojetí' Stavovskou společnost,jeŽ se dotvoŤilamezi husitměsta,avšakzásluhor'tkonrstvÍma Bílou horou, vnírrralprostŤednictvím
plexlí povalry něstskéIroobyvatelstvadospívalk p edstavě o všechzákladníchsociálníchvrstvách' V Tomkově duchu zaujal ke stavovstvísilně
tím' žeby provedl
moralizátorsk! postoj,nepŤekonalmravnípŤedpojatost
hiubšísrovnánís ponrěry vjinlch zemích,a pŤejalod svéhoučiteletezi o
blahodarnériloze silrrépanovnickémoci' Podobně pŤi hodnocenínáboprostŤedí
poměr dospÍvalk názoru, žev českém
chyběla žádouŽensk;Ích
cí snášenlivost,neboťse nedopracovalke srovnánípoměrri v Cechách a
jinde v Evropě' ježby mu zdejšíinerkonfesijnísouŽitíunroŽri]a vyložit
světle.
v mnohem pŤíznivějším
doby zaujala vyznamné
PŤi utváŤeníWintrova pojetípŤedbělohorské
postavenínárodnostníotázka.Winter zťrstalpoplatny romantickym pŤed-
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jíŽ bylo nutno věnovat soustavnouvlzkum.
vrstev stavovskéspolečnosti,
nou pozo[lost. Winter si jako pr.vníu trásjasně uvědonril,Že toto ténalze
uchopit i jinak neŽ jen na rovni nrístníchmonografiínebo studia městskéhopráva a správy.

Z . W i n t e r ' K u l t u r n í o b r a : č e s k j , c h t t t ě s t ' Z i v o t v e Í e j n j , v X V ' a X L . I ' v ě k u ,I]], ' P r a h a
1890' 1892; Dějiny kroje v:emích česbj,chod počátku století W. až po dobtt
bělohotskébitvy,Praha 1893' Život církevnív Čechách' KulturněhiStoť|ck! obraz z XV.
a XVI' století, I, II, Praha 1895. 1896; Děje vyso|qlch škol pražslqlch od secesí cizích
národ po dobu biny bělohorsM (l109.]622), Praha l897; o životě na vysolq,ch
škotáchpražs}glchhihy dvoje. Kulturní obra: XV. a XVI. stoleti, Praha 1899; Život a
učenína partikutárnich školách v Cechach v XI.' a X|.l' století' Kulturněltistorick!,,
obraz,Praha 19Ol; Dě1iny Ťemesela obchodu v Čechachv XIV. a XV' stoleti,Praha
1906:Řemestnictvoa živnostiXVI. věkuv Čechách (I526-]620)' Prďra l909; CesÁv
p r ú m y s la o b c h o d v X V I . v ě k u ' v y d a l J ' V . Š i n r á kP. r a h a 1 9 1 3 .
Z Winter : o živo tě na ly s olqlcll šk olrich p r ažs lqlc h l'n i hy dv oje, s' IX'
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Soustavnou heuristikot"tv městsk1icharchivech a potépromyšlenlm
utŤíděním
dŤíveneznámélátky dospěl Wirrterk v sledkťrm,kteréznamenaly tematickou inovaci v českéhistoriografii. V postupně vzrrikajícÍch
monografiíchvystihl podstatnévnitŤnísouvislosti jednotliq.ich sloŽek a
funkcí městskéhoorganisnru.Byly to pŤedevším
funkce sociálně organizačria administrativní;ve svéněkdejšímnohotvánrostia rrásledrrěv historikově popisu naznačovaly otevŤenySystém,jenŽ nacházel odraz v ]iterárním zpracování. Se značnym Smysle,mpro soustavnéutŤíděnílátky
zachyÍil,Zikmund Winter círlrevnía náboženskou,školskou a hospodáŤskoustránkuměstskékultut.y.ve vyběru i některédalŠí
aspektvhmotné
kultury nrěšt'anstva.
Zv|áštětispěšn;y
byl Winter tam,kde mu archivnípramenyunrožriovaly
zrekonstruovatadministrativnísvazky městskéspolečnosti(církevníspráva, organizaceškoiství,Ťemeselapod.),naopak slabiny se projevovaly pÍi
snazer,ystihnoutzprisobmyšlenÍraně novověkéhočlověka,jemnosti konfesí,či naopak Široké
l"-ívojové
souvislosti. V prvním pŤípaděse Winter
místověcnéhorozboru občasuchyloval k ahistorickémoralizaci' ve druhém spíšečtenáŤiunikal pŤedčasnymodbíhánímod tématua pŤeskaa v detailu rozÍŮzkováním problémri.BŤemenoneobyčejněpočetn../ch
něrr;ichpran]en mnohdy vskutkr'rbránilo proniknout od rozmarritychjevťl
k podstatě.Jednak proto, že Winter zŤídkakdypŤistoupilk hlubšísrovnávací analyze (zpravidla se spokojoval s paralelnímpopisem jevŮ)' jednak proto, že pokora pŤedprameny mu mesnad ova]a hierarchizaci poznatkŮ a odrazovalajej od zobecněrrí.
PŤestyto metodickéobtížea pŤeszdrŽenlivost v generalizacÍchnepostrádalZikmund Winter vyhraněrrynázor na p edbělohorskoudobu a na
její vědecképojetí' Stavovskou společnost,jeŽ se dotvoŤilamezi husitměsta,avšakzásluhor'tkonrstvÍma Bílou horou, vnírrralprostŤednictvím
plexlí povalry něstskéIroobyvatelstvadospívalk p edstavě o všechzákladníchsociálníchvrstvách' V Tomkově duchu zaujal ke stavovstvísilně
tím' žeby provedl
moralizátorsk! postoj,nepŤekonalmravnípŤedpojatost
hiubšísrovnánís ponrěry vjinlch zemích,a pŤejalod svéhoučiteletezi o
blahodarnériloze silrrépanovnickémoci' Podobně pŤi hodnocenínáboprostŤedí
poměr dospÍvalk názoru, žev českém
chyběla žádouŽensk;Ích
cí snášenlivost,neboťse nedopracovalke srovnánípoměrri v Cechách a
jinde v Evropě' ježby mu zdejšíinerkonfesijnísouŽitíunroŽri]a vyložit
světle.
v mnohem pŤíznivějším
doby zaujala vyznamné
PŤi utváŤeníWintrova pojetípŤedbělohorské
postavenínárodnostníotázka.Winter zťrstalpoplatny romantickym pŤed-
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joroslovponok
stavám o českémírumilovnostia pohostirurosti,na druhéstraněpak vyt1/prozíravostČechŮve vztahu k Něnrcrjnra jejich ,'lstnékal nedostatečnou
mu násilí..,s nÍmŽse vŽdy snaŽili prosadit v Čecháchna rikor donrácího
obyvatelstva.oDoba pŤedtŤicetiletouválkou pro něho pŤedstavovala,,zápas dvou národri..o pŤevalruv česk ch zemích'5DŮleŽit nl ntezttÍkenr
se
měl stát rok 1615, avšakani obrann m sněnrovnímusnesenímo l"-ilučnén
postaveníčeského1azykase nepodaŤilozastavit nepŤízniv vlvoj, kter1i
dovršilanešťastná
bělohorskábitva.
PŤi v1fkladunárodnosttlíchpoměru se Winter naprosto ďek] deklarované objektivity a stal se mluvčímčesklch národních zájmri. Kladl
minulost pÍed oči současník jako v stražnf pŤíklad,coŽ odpovídalo i
současnénru
Zíbrtovuchápánínárodnostrrěaktulizovanékultumí historie.
dějin nruselo mít ovšenri svou optiNabádavé pojetí staršíchčesk;.!'ch
mistickou stránku. Winter si osvojil pŤedstavuo dvojrrásobněvzestuptré
kŤivce českéhonárodního života. Podle ní po prvnínr nástupu čeŠství
a lrusitskénastal dlouhodob , mrroha okolnostnri
v době pŤedhusitské
zaviněn;i padek, ale v posledníchletech pied protihabsbrrrskympovstáním se ČeŠi
vzpamatovali,piekonali lhostejnostk postavenísvéhojazyka a
pokusili se obnovit jeho v lučnost.Současněrozvfuruli školství,které
zajišťovalopevny základ národnÍvzdělanosti a pŤedmamenávalopedagogické q/boje Jana Amose Komenského.Národní tragédienebyla jen
nepŤíznivé
souhry vnějvysledkem vlastníchpochybení,nlbrŽ pŤedevším
utrpení,,vzkŤíšen
šíchokolností.PŤesmnohostrannéztráty a bezpŤíkladné
jest nynějŠí
ozyv aji se tu zárodky České
Česk národ.'.o
Ačj en v náznacích.
nacionalistickékoncepce, kterou později dŮsledněpropracoval Josef PekaŤ.
Pojetí pŤedbělohorsklchdějin ve vědeckém díle Ziknrunda Wintra
ristrojněnavazujena Tomkovu konzervativníkoncepci,posouváji všakdo
žeprávě ,,českyměšťarr..
se stal nositelerrr
sféryměšťanstva
v pŤesvědčení,
ku|tury..'' pŤedstavitelenr
hoďrot, které za,,největšíhopodílu tehdejŠÍ
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měst I, s. 164.
Z.'WinÍer:Kulturní obra: česl<ych
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DÓ|NYPR(DBeioloRsgÝcH
jišťujíkontinuitu národníhov1ivoje.Druhá inovace Wintrova celkového
podnětŮliberálního
dobu tkví v pŤijetídílčíclr
pohleduna pŤedbělohorskou
dějepisectví,kteréoproti Tomkovi osIabilorilohtrkatolicismu a zdŮraznilo
trenapltrěnou,avšak nezbytně potŤebnounáboŽenskousnášenlivost.Zásadníodlišnostod Tonrkova v1ikladuspočíváovŠenrv mnohen metršínr
akcentu na dynamicky rozměr dějin a naopak ve zdrirazněníjeho statick!ch složek.
Wirrtrovo vědeckédílo časověi nretodickystojína pielonru věkŮ' Má
základ v době, kdy - rrejerrotlo, ale i celá českáhistoriografie- nesnadno
tachází rovnováhu nrezi vědeckoLrobjektivitou a sluŽbou národtr.PŤes
všechnavnitŤníztroskotánía vnějšíodsudkyje to dílo soudrŽné,založelé
na vlastnípŤedstavěo piedbělohorskédobě. Vykládá ji nejen s detailním
záale takése zobecrlujícínr
nrěšťanstva,
na Život tehdejšího
zanrěŤerrím
ajako
vystraŽry
trároda
nrěremjako svébytnouepochuv dějirráchčeského
j eho nroderníhovyvoje'
pŤedstuperi

.Ý,l
inÍer.Živ o t c írkevní v Čechá c h |' s.286.

.w|nÍer:
Z'
Život a učenína partikulárních školách v Cechách v XI/' a XVI. stoleli
s.780.
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