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Věra BroŽová

Máloktery autor Se tak proklamativně pŤihlašoval k městu a městskému
Životu jako Zikmund Winter. Městrinr zasvětil celé své Životní dílo vědecké,
města a jejich dávní obyvatelé, neziídka prorťrstající v jeden celistv..i a bizamí
organisnrus, byli i protagonistyjeho prÓz. PŤírodajako by u autora tak bytostně
ukotveného do městskych zdí stála zce|av pozadí. o to více pŤekvapí dokunrent,
ktenj'se nachází ve Wintrově pozristalosti: Muzeum Království českého děkuje
Jaroslaw Wintrovi z'a dar z nrajetku měčnělého pana otce, slovutného histo-
rického badatele a ronlanopisce, kt'ery tvoŤí vedle rukopisu Mistra Kampana,
několika kulturněhistorickych studií a dvanácti svazkŮ rukopisn1/ch lypisku
poněkud paradoxně téŽ na ] 600 motyl většinoot česlqlch z okolí Rakovníka, číntž
dostalo se muzejní sbírce ntkopisti po vynikajících mužích našeho národu i rov.

něž sbírce zoologické velice cenného a vítaného obohacení,,l

Skutečnost, Že Zimund Winter byl anatérslojrn lepidopterologem, kteryi
za svrij Život nashromáŽdil sbírku nemalého rozsahu a musel byt tudíŽ solidním
znalcem pŤírody, poněkud narušuje pŤedstavu pilného, od současného Života
ténrěň odtrŽeného arclrivního badatele, jeŽ dosud pŤetrvává v povědomí čtenáŤri
i Ťady odborníkri _ také díky Wintrovi sanrénru. Není divu, Že jeho entontologické
zájmy dosud nepodchytili ani regionální historici, kteŤí věnovali pozornost větši-

ně jeho organizátorsk1ich, uměleckych i společenskych aktivit v Pardubicích a

v Rakovníku; vŽdyť jen pramenné drobničky svědčí o tom, Že se Winter lepido-
pterologii vubec kdy věnoval. NapŤ. V1yroční zpráva rakovnické reálky z roku

Muzeun KÍálovstr,i českélro r'Praze Jaos|alu Wintrovi, l5' l l '  l9l3; Literámí archiv

Panlátníku národního písenrnictvi v Praze (dále LA PNP), furt Z. |Vinter,2. ěást'

|876 zazlamenává dar profesora Wintra: ,,sbírka moqÍlri pŤes 80 kusri.. (V17roční
zpráva 1876, s.68), v blahopiání k šedesátinánr psal Jaroslav Jahn, v;iznačn
geolog, profesor brněnské techniky a syn Ťeditele pardubické reálkry, májovce
Jiljího V. Jahna: Vzpomínáru, jakjsme kdys tu schytávali motyly _ Vy skoro 60, já
42!. Svouzálibu i svrij vztalr k pŤírodě Winter povaŽoval za natolik privátní, že je
zatajl|i v autobiograficklch textech, poodkr'.1ivajících jelro soukromí (srov. Win-
ter l996); teprve na sanrénr konci Životaji pŤib|ížil dětenr, dětskénru čtenáii.

V roce l 9 l0 otiskl Wintrovi pŤítel a šéfredaktor dětského časopisu Mlady
čtenáŤ, ,,zvonaY,, F. S. Procházka nezvyklou ,,zpověď.. s názvenr vyprijčen m
z Desatera - Nezabiješ (Winter 19l0, s. l l4-l l6); o dva roky později, v roce
Wintroly smrti, tu vyšel další Wintrriv ,,obrázek z pŤírody.. Nešt,astné děti
(Winter l9l2' s.6-7, l8_l9). První článek je pŤitonr pln soucitu s hmyzími
obyvateli pŤírody, kteŤí lymírají kvuli postupující civilizaci i kv li člověku.
Autor sám sebe obviřuje z kruq7ch vraŽd.. /.../ dnes po letech mnohych, kdy nlánt
ve skŤíni veliké nasušeno a nabodáno několik tisíc mrnolek něžnych /.../ že dnes
mne popadá litost, proč prně já jsem ty životy zničil. (\Ninter 19l0, s. 114) V
dalším ,,obrázku.. pak Winter poutavě líčí odchov housenek vzácného nočního
mot].ila a jejich postupn1i násiln! konec po lysazení do pŤírody. Housenky,
',babky v čepcích.., pŤitonr však poněkud aktuálně vykazují vlastností, které
autorsky vypravěč (nrj. sledující pravidelně zprávy z rusko-japonské války),
vztahuje i na soudobou českou společnost: vzájenrně na sebe točí (Kdybyste,
šelmy, měly aspožl trochu toho hunlanismu mezi sebou, naráží vypravěč na
dobové spory realistťr), utíkají za,,lepším bydlem.., vyzyvavě se piedvádějí. Stačí
málo, abyjejich zkázu dokonal cizí člověk a autorovi nezbude, neŽ konstatovat:
Takjsem pžírodě chtělponáhatia takhle to dopadlo. (Winter l9l2, s' l9)

Je jasné, že pozdní a neoblykly r,".ilet do čtenár-.skélro teritoria, které Win-
ter dlouho progranrově opontíjel, měl jiny dŮvod, než piiblíŽit poučné technilql
entomologické praxe. Autor rozhodně nestál pouze o to, aby jako pŤíkladná
kulturní veličina poukázal na vícerozrněrnost svych zájmri a zlidštil svrij obraz -
jako novodob! flagelant sánr sebe postavil na piedestal |-ranby' aby piedvedl,jak
dovede mladii člověk nevědomě, cynickry a velikášsky narušovat Ťád, kterému pŤi
svém egoismu a dravosti nechce rozumět; paralela s Wintrovym proŽíváním
soudob1ich kulturních a společenskfch poměrťr by|a pŤitom nasnadě. Neobvyklá
však by|a cesta' kterou Winter ušel ve svém pojetí (a zobrazovánÍ) pŤírody, než ji
v této ričelově zjednodušené podobě začlenil do svého chápání celku moderního
Života a společnosti.

V Rakovníku, kde něl Winter svou sbírku nejvíce rozšíŤit, se podle
vlastních slov zajínral hlavně o arclriv a hned po něm o malonrěstskou společnost,
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Věra BroŽová

Málokter.-í autor Se tak proklamativně pŤihlašoval k městu a městskému
Životu jako Zikmund Winter. Měst m zasvětil celé své Životní dílo vědecké,
města a jejich dávní obyvatelé, neďídka prorŮstající v jeden celistv.li abizamí

organismus, byli i protagonisty jeho prÓz. PŤíroda jako by u autora tak bytostně

ukotveného do městskych zďístáIazce|av pozadi. o to více pŤekvapí dokument,

ktenj'se nachází ve Wintrově pozristalosti: Muzeum Království českého děkuje

Jaroslaw Wintrovi za dar z majetku něčnělého pana otce, slovutného histo.

rického badatele a romanopisce, ktery tvoií vedle rukopisu Mistra Kampana,

několika kulturněhistorick ch studií a dvanácti svazkri rukopisnlch v'-ipisku
poněkud paradoxně téŽ na 1600 motyl většinou česlqlch z okolí Rakovníka, čímž

dostalo se muzejní sbírce rukopis po vynikajících mužích našeho národtt i rov-

něž sbírce zoolágické velice cenného a vítaného obohacení.| l

Skutečnost, Že Zlmund Winter byl anratérslgim lepidopterologem, kteryi

za svťrj Život nashromáŽdil sbírku nemalého rozsahu a musel b])'t tudíŽ solidním

znalcem pŤírody, poněkud narušuje pŤedstavu pilného, od současného života

téměr odtrženého arclrivního badatele, jež dosud pŤetrvává v povědomí čtenáŤri

iŤady odborník -také díky Wintrovi sanrénru. Není divu, Že jeho entomologické

zájmy dosud nepodchytili ani regionální historici, kteĚí věnovali pozornost větši-

ně jeho organizátorskych, uměleck1ich i společenskych aktivit v Pardubicích a

v Rakovníku; vŽďyť jen pramenné drobničky svědčí o tom, Že se Winter lepido-

pterologii vubec kdy věnoval. Napi. Vlroční zpráva rakovnické reálky z roku

Muzeum Království českého v Praze Jaroslart Wintrovi, l5. l l. l9l3; Literární archir,

Památnikunárodnihopísemnictr,ívPraze(dáleLAPNP)' ÍondZ.,|rinrer,2.část.

|8,76 zanamenává dar profesora Wintra: ,,sbírka morylŮ pŤes 80 kusŮ.. (V1iroční
zpráva 1876, s. 68), v b|ahopŤání k šedesátinárrr psal Jaroslav Jahn, vyznačny
geolog, profesor brněnské techniky a syn Ťeditele pardubické reálky, májovce
Jiljího V. Jahna: Vzponlínám, jak jsme kdys tu schytavali nlotyly - Vy skoro 60, já
42!'Svouzálibu i svrij vztah k pňírodě Winter povaŽova|zanatolik privátní, že je
zataj1Ii v autobiograficklch textech, poodknj'vajících jeho soukromí (srov. Win.
ter l996); teprve na sanrém konci Života ji pŤiblíŽil dětem, dětskému čtenáĚi.

V roce l 9 l0 otiskl Wintrovi pŤítel a šéfredaktor dětského časopisu Mlady
čtenáŤ, ,,zvonaÍ,, F' S. Procházka nezvyklou ,,zpověď.. s názvem vypťrjčen1im
z Desatera - Nezabiješ (Winter l9l0, s. 1l4-l 16); o dva roky později, v roce
Wintrovy smrti, tu lyšel další Wintruv ,,obrázek z pÍÍrody,, Nešťastné děti
(Winter l9l2, s. 6-7, |8-|9). První článek je pŤitom pln soucifu s hmyzími
obyvateli pŤírody, kteŤí lymírají kuili postupující civilizaci i kvŮli člověku.
Autor sám sebe obviřuje z krut1ich vraŽd: /..'/ dnes po letech mnohych, kdy mánt
ve skňíni veliké nasušeno a nabodáno několik tisíc mrtvolek něžnlch /,,./ že dnes
mne popadá lítost, proč pravě já jsem ty životy zničil. (Winter l9l0, s. 114) V
dalším ,,obráZku.. pak Winter poutavě líčí odchov housenek vzácného nočního
mot1ila a jejich postupny násiln! konec po vysazení do pŤírody. Housenky,
,,babky v čepcích.., piitom však poněkud aktuálně vykazují vlastnosti, které
autorslq7 lypravěč (mj. sledující pravidelně zprávy z rusko-japonské války),
vztalruje i na soudobou českou společnost: vzájemně na sebe utočí (Kdybyste,
šelmy, měly aspoú trochu toho httnlanismu mezi.sebott, naráŽí lypravěč na
dobové spory realistri), utíkají za,'lepším bydlem.., vyzyvavě se pŤedvádějí. Stačí
málo, aby j ej ich zkázu dokonal cizí člověk a autorovi nezbude, neŽ konstatovat:
Tak jsem pžírodě chtěl ponáhati a takhle to dopadlo. (Winter I9l2, s. 19)

Je jasné, Že pozdní a neobvykl1/ v'.i let do čtenáŤského teritoria, které Win-
ter dlouho programově oponríjel, měl jin11i drivod, než pŤiblížit poučné techniky
entomologické praxe. Autor rozhodně nestál pouze rl to, aby jako pŤíkladná
kulturní veličina poukázal na vícerozměrnost sl"j'ch zájmi a zlidštil svrij obraz -
jako novodoby flagelant sám sebe postavil napiedestal hanby, aby piedvedl,jak
dovede mlad17 člověk nevědomě, cynicky a velikášsky narušovat Ťád' kterému pii
svém egoismu a dravosti nechce rozumět; paralela s Wintro'v'rj'm proŽíváním
soudobfch kulrurních a společenskych poměni byla pŤitom nasnadě. Neobvyklá
však byla cesta, kterou Winter ušel ve svém pojetí (a zobrazování) pŤírody, neŽ ji
v této ričelově zjednodušené podobě začlenil do svého chápání celku moderního
Života a společnosti.

V Rakovníku, kde měl Winter svou sbírku nejvíce rozšíŤit, se podle
vlastních slov zajímal hlavně o arclriv a hned po něm o maloměstskou společnost,
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jejíŽ členové se tolik podobali sr".im piedkrim. KdyŽ v rarr1iclr obrázcích pŤibli-
žoval osudy dávn1/ch měšťanri, soustŤedil se skutečně ténrěi l lrradně na nrezi-
lidské vztalry, na všechno, co uzavŤené v bizarnínr celku nralého lllěsta fatá|ně
posouva[o a ovlivřovalo život jednotlivce. obraz c|rarakteristického okolí Ra-
kovníka' jelroŽ pŤírodu za deset let zdejšílto pŮsobení musel aspoř zevrubně
poznat a projít pŤi svych loveckych r,1ipravách, uměleckry využíval jen tehdy,
pokud jej nrohl up|atnit jako prvoplánov../ kontrast k pozdějšímu tragickému
osudu postav, a i tehdy se často spokojil s pouhym hodnotícím konstatováním:
Krásny, ba pžekrásny je KÍivoklát! Ale tak nežíkal žádny pytlák, jejž myslivci
kÍivoklátští uchvátili v stínech lesních a jako zvíŤe vzhfu.u na hrad vlekli. (Winter
l987, s. 23l) S ťlmŽzáměrem, jen sloŽitěji naplněn1im, zcela vyjimečně zobraz1|
i větší krajinny celek: vypravěč, stylizovan! jako znalec, ,,prtivodce.. krajinou
i místní historií, uvádí v obrázku Človek zmaÍeny pomyslné čtenáie (',návštěv-
níky..) do nesloŽitě líčeného idylického zákoutí, aby je piiměl k citové ričasti na
krutém pŤíběhu místního sirotka, jehož dobŤe nríněné, avšak necitlivé snahy
sousedri i dobová ochranná riŤední opatĚení paradoxně dovedly k šílenství. Púj de-
nle po silnici z Rakovníka ntěsta v tlr stranu, kde slunce ráno vstává. Pťjdeme
podle potoka mezi dvěma stráněma, na nichž plochá pole šiknlo se kloní na cestu
/.../ |anl, kde do cesty pÍ.espÍíč se nám postaví lesnatá stráťl, a tu krásny česlgl
obrázek stane pžed naširna očima. Je Ío začátekvalnych hvozdti kÍivoklátslqch
/'../ a n v koutečku rozkošném ntezi zádumčivymi olšemi a hedvábnymi modžíny
stoji mlyn, jenž tu vesele klepal už pžed tí.emi sty lety. Pojďme, usedneme tu pod
prastarotl lípu /.../ (Winter l886, s. l). Konvenční detaily uvodní a závěrečné
piírodní pasáže prÓzy (voda je ponněnkanli a vrbinami pěkně vroubená, lípa
nlohutná ramena rozestírá, žáby v tybníce ladí nástroje na večerní synlfunii),
někdy spíše ténrěŤ vlastenecká topoi než pŤírodní líčení, piitom ostie kontrastují
s dynanrick n-r, emocionálně podbarvenlnr dějem: Nastal hon. FoÍknechti k ivo-
klátští, kteží jindy lovili zvěÍ vysokou i nízkou, jindy také dravé vllq; a rysy,
královskénlttfoŤtu škodící, honili teď blánra. (Winter l886, s. l5)

Motivy, které se vyskytují v někter;ích závěrečn ch' hodnotících pasáŽích
obrázkŮ, podtrhují svébytnou lohu, kterou pŤíroda ve Wintrov'j'ch tragicky
laděnlch prozách má: je povzneseně nadčasová, plyne a trvá v jistotě vlastního
nadosobního Ťádu, jenŽ člověka lhostejně níjí, stejně tak jako plynutí,,velk;ich
dějin... Koloběh zániku zahrnujícího v sobě slitovn;Í pŤís|ib obnovy je pŤíliš
vzdálen situaci Wintrov'./ch hrdinri, vyvrŽenc dobové společnosti, k nimŽ smrt
pĚichází nepiirozeně a z v le |idí: K$lž lidé odešli z divadla a lelkťrv, zbyla na
Golgotě (rakovnich1i popravčí vrch, V. B.) žena chudá s pě|i t'yžlaty _ _ Seděla,
seděla a do černé hleděla země. U svadlého prsu něla dítě. Dvě děvčá|ka její
skotačila v ntate ídoušce a dva chlapci kade aví vyháněli motyle z červenych
slziček na Golgotě hojně rostottcích _ a slunce libě svítilo a utěšeně. (o Život,
Winter l888, s.97) Kontrast daného a nezvratného běhu pŤírody trvající nad
utrpenínr člověka jako by tu někdy odkazova| k pojetí téměŤ nráchovskému.
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A Stejně jako u Máchy, i u Wintra je pčíroda často tínl jedirr1inr, co se ze své
monunrentální nehybnosti v sotlcitu a ťrtrpnosti sklání nad lidskou bo|estí: Kclyž
na Golgotě rakovnické v pošntournétn dni hranice vzplála a mrzákovo tělo do
horoucího ohně bylo vhozeno, jedinynti vznešenymi diválE byly jen hužtaté vrchy
k ivoklátské, něnté a černější nežlijindy. Ptešaty, nlottdty Džbán dnes pro husÍé
smutečníflÓry na rakovnickou Golgotu ttedohlédl, a petršpurské pahrblE tonttlyv
hojnych slzách _ _. (PŤíšera, in Winter l888, s. 95)

Na pozadí světa pŤírody konfrontovaného s malichern1í'm světem slab)ich
a zanedbatelnych pěšák dějin, obětovan1ich nevědonrosti' zpupné svévoli a zišt-
nosti spoluobčanŮ, se Winter pokoušel svélro čtenáŤe dovést k zamyšlení o po-
dobách mravnosti, odpovědnosti a enrpatie, jejichž absence má osudov.j' dopad
v hraničních i zdánlivě bezuyznamtlych a všedních okamžicích lidského Života.
V 80. letech minulého století jako by rnu tento problénr nrimoděk vyshrpoval ze
skládanky archivních dokunrentŮ ntaloměstského Rakovníka. Na pŤelomu l9.
a 20. století, kdy nrěl své místo v kruhu ,,starších.. spisovatel , stojících v opozici
proti stoupencrim noq7ch literárníclr proudri, k němu začal směiovat cíleně' z po-
zice obránce realistické tvrirčí nretody a s r,yuŽitím veškeré své tv rčí invence.
Poprvé v životě totiŽ dostal možnost etablovat se pŤed veĚejnostíjako obhájce
názoru své generace ajejícli synrpatizantri.

Poté, co J. V. S|ádek oficiá|ně postoupilroku l898 časopis Lumír nak|a-
dateli ottovi a roku l899 zanikl Šinráčk v Světozor, cítili se Winter a část jeho
pŤátel, většinou sdruŽen1ich ve Spolku česlq,ch spisovatelt1 beletristti Máj, ohro-
Ženi omezením publikačního prostoru. Většinou se pŤíliš nezab1ivali myšlen-
kolrymi nuancemi ani spory mezi m|adšími piíznivci nové tvorby; realisté sdru-
žení kolenr Čaru, IÝaše doba, dekad'enti a jejich Moderní rewte, radikáLní non.
konforrnisté aNovy kult či Rozhledy aF. V. Krejčí jim ve svénr celku splyvaliv
nebezpečnou lavinu, jíŽ je tŤeba postavit hráz. Winter ztrátu Lumíru vyjádŤ|l za
cel]i svuj pŤátelslqy okruh v dopise J. V. Sládkovi: Byttě Lrnnít.elitní tribunou a
dosud nlá dobry muk v hanebné vÍavě novych a nejnovějších prottd . /.../ Ltrnír
tedy prodán a my, stará generace, ztrácíme zas kus državy. /..,/ Snad to tak daleko
nedojde, aby v našent Lumíru zuÍivy Šalda nadaval Jiráskovi z tribuny kritické,
ale _ kdož by si maloval temno na íentné obzory'. Jeho černé pŤedpovědi se měly
brzy stát skutečností' ba realita je piedstihla. Redaktor Václav Hladík nebyl sice
pŤímo svázán s Modernou, patiilvšak ke generaci 90. let; díky jeho prisobení se
Lumír otevÍel Ťadě piíslušníkťr ,,m|ad!ch.. v čele s F. X. Šaldou, i nejmladším
autonim: Otakaru Theerovi, Viktoru Dykovi, Karlu Tomanovi, Karlu Sezimovi
a Arne Novákovi.

3 Z' Winteí J. V. Sládkor,i, bez d'ara,fond Bohunil Vavroušek, LA PNP. Za upozomění na
pranten ajeho zprostiedkování děkuji milé oslavenkynr.
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jejíŽ členové se tolik podobali sl".inr pŤedkrim. KdyŽ v rarr1iclr obrázcích pŤibli-
žoval osudy dávn11ich měšťan , soustŤedil se slartečně téměŤ rn-ihradně na nrezi-
|idské vztahy, na všechno, co uzavŤené v bizarnínr ce|ku nralého nlěsta fatálně
posouvalo a ovlivriovalo Život jednotlivce. obraz charakteristického okolí Ra-
kovníka, jelroŽ pŤírodu za deset let zdejšílro pťrsobení musel aspoř zevrubně
poznat a projít pŤi slych lovecklch vypravách, uměleck7 vyuŽíval jen tehdy,
pokud jej nrolrl uplatnit jako prvoplánovy kontrast k pozdějšímu tragickému
osudu postav, a i tehdy se často spokojil s pouhlm hodnotícím konstatováním:
Krásny, ba pĚekrásny je KŤivoklát! AIe tak nežíkal žádny pytlák, jejž myslivci
kŤivoklátští uchvátili v stínech lesních a jako zvíže vzhttru na hrad vlekll. (Winter
1987, s. 23l) S tynŽzáměrern, jen sloŽitěji naplněn1im, zcela v.f inrečně zobrazil
i větší krajinny celek: vypravěč, stylizovan! jako znalec, ,,pr vodce.. krajinou
i místní historií, uvádí v obrázku Clověk zmaieny pomyslné čtenáie (',návštěv-
níky..) do nesloŽitě líčeného idylického zákoutí, aby je pŤiměl k citové ričasti na
krutém piíběhu místního sirotka, jehož dobŤe míněné, avšak necitlivé snahy
soused i dobová ochranná riiední opatiení paradoxně dovedly k šílenství. Pťtjde-
nle po silnici z Rakovníka města v trt stranu, kde slunce ráno vstává. Pujdeme
podle potoka mezi dvěma stráněma, na nichž plochá pole šiknlo se kloní na cesttt
/.../ tam, kde do ces$l p espžíč se nám postaví lesnatá strážl, a tu krásny česlgl
obrázek stane pÍed našima očima. Je to začátek valnych hvozd krivoklátslEch
/.../ a tu v koutečku rozkošném ntezi zádumčivymi olšemi a hedvábnyni modžíny
sÍojí mlyn, jenž tu vesele klepal už pi..ed tí.emi sty lety. Pojďme, usedneme tu pod
prastarolr Iípu /.../ (Winter l886, s. l). Konvenční detaily rivodní a záyěrečné
pŤírodní pasáŽe prÓzy (voda je ponlněnkanli a vrbinami pěkně vroubená, lípa
nlohtttná ranena rozestírá, žáby v tybníce ladí nástroje na večerní synfonii),
někdy spíše ténrěi vlastenecká topoi než pĚírodní líčení, pňitom ostŤe kontrastují
s dynanrickym, emocionálně podbarvenynr dějem: Nastal hon. FoÍknechti kživo-
klátští, kteÍíjindy lovili zvěž. vysokou i nízkou, jindy také drcwé vllq a rysy,
královskénlufočÍu škodící, honili teď blázlra. (Winter l886, s. l5)

Motivy, které se lyskytují v některy7clr závěrečnych, hodnotících pasážíclr
obrázk , podtrhují svébytnou lohu, kterou pŤíroda ve Wintrov1ich tragicky
laděnych prÓzách má:je povmeseně nadčasová' plyne a trvá v jistotě vlastního
nadosobního Ťádu, jenŽ člověka lhostejně nlíjí, stejně tak jako p|ynutí,,velky7ch
dějin... Koloběh zániku zahrnujícího v sobě slitovn1i piíslib obnovy je prí|iš
vzdálen situaci Wintrovych hrdinri, vyvrŽenc dobové společnosti, k nimž smrt
pÍichází nepňirozeně a z v le |idi: Když lidé odešli z divadla a lelkfrv, zbyla na
Golgotě (rakovnich./ popravčí vrch, V. B.) žena chudá s pěti vyžlaty - - Seděla,
seděla a do černé hleděla země. U svadlého prsu něla dítě. Dl)ě děvčátka její
skotačila v ntateí.ídoušce a dva chlapci kadeí.aví vyháněli notyle z červenych
slziček na Golgotě hojně rostottcích _ a slunce libě svítilo a utěšeně. (o Život,
Winter l888, s.97) Kontrast daného a nezvratného běhu pŤírody trvající nad
utrpenínr člověka jako by tu někdy odkazoval k pojetí téměŤ nráchovskénrr'r.
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A stejně jako u Máchy, i u Wintra je piíroda často tím jedin)irn' co se ze své
monunrentální nehybnosti v sottcitu a ťttrpnosti sklání nad lidskou bo\estí: Když
na Golgotě rakovnické v pošntournétn dni hranice vzplála a nlrzákovo tělo do
horoucího ohně bylo vhozeno, jedinymi vznešenymi diváky byty jen ht até vrchy
kÍivoklátské, něn a černější nežti jindy. Plešaty, noudty Džbán tlnes pro husté
smtttečníJlÓry na rakovnickou Golgotu nedohlédl, a petršpurské pahrblql toruily t,
hojnych slzách-_. (Pr'íšera, in Winter l888, s' 95)

Na pozadí světa pŤírody konfrontovaného s malicherny'm světem slabych
a zanedbatelnfch pěšák dějin, obětovanyich nevědonrosti, zpupné svévoli a zišt.
nosti spoluobčanti, se Winter pokoušel své|ro čtenáie dovést k zanryšlení o po-
dobách mravnosti, odpovědnosti a empatie, jejiclrž absence má osudov,./ dopad
v hraničních i zdánlivě bezvyznamnych a všedních okamŽicích lidského Života.
V 80' letech minulého století jako by mu tento problénl nrimoděk lysfupoval ze
skládanky archivních dokunrentŮ nralonrěstského Rakovníka. Na pŤe|omu l9.
a 20. století, kdy měl své místo v krulru ,,staršíclr.. spisovatel , stojících v opozici
proti stoupencrim noq7ch literárních proud , k němu začal směĚovat cíleně' z po-
zice obránce realistické tvrirčí metody a s lyuŽitím veškeré své tvrirčí invence.
Poprvé v Životě totiž dosta| moŽnost etablovat se pŤed veĚejností jako obhájce
názoru své generace a jejícli synrpatizantri.

Poté, co J. V. Sládek oficiálně postoupil roku l898 časopis Lttmír nak|a-
dateli ottovi a roku l899 zanikl Šinráčk v Světozor, cíti l i se Winter a část jeho
pŤátel, většinou sdruŽenych ve Spolku česlqlch spisovatelt\ beletristti Máj, o|.tro-
ženi omezením publikačního prostoru. Většinou se pŤíliš nezab1ivali myšlen-
kol".imi nuancemi ani spory mezi mladšími pŤíznivci rrové tvorby; realisté sdru-
žení kolenr Času, |'Iaše doba, dekadenti a jejich Moderní rewte, radikální non-
konforrnisté a Novy kult čl Rozhtedy aF. V. Krejčí jim ve svénr celku splyvali v
nebezpečnou lavinu, jíŽ je tieba postavit hráz. Winter ztrátu Ltmít.tt vy1ádŤi| za
ce| svrij piátelslcj okruh v dopise J. V. S|ádkovi: Byltě Lwnír elitní tribunott a
dosud nlá dobry nuk v hanebné vžavě novych a nejnovějších proudti. /.../ Ltunít.
te$, prodán a my, stará generace, ztrácíme zas kus državy. /'../ Snact to tak daleko
nedojde, aby v našenl Lwníru zui.ivy Šalda nadaval Jiráskovi z tribuny kritické,
ale - kdož by si nlaloval tenno na tenlné obzory.3 Jeho černé pŤedpovědi se měly
brzy stát skutečností, ba realita je pŤedstihla. Redaktor Václav Hladík nebyl sice
pŤímo svázán s Modernou, patŤilvšak ke generaci 90. let; díky jeho pťrsobení se
Lumír oteyiel Ťadě pŤíslušníkri ',mlad)ich.. v čele s F. X. Šaldou, i nejnrladším
autor m: otakaru Theerovi, viktoru Dykovi, Karlu Tomanovi, Karlu sezimovi
a Arne Novákovi.

3 z. winteí J' V. Sládkovi' bez data'fond Bohunil Vavroušek, LA PNP' Za upozomění na
pranren a jeho zprostŤedkor'ání děkuji nrilé oslar'enkynr.
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K Šaldovi a Novákovi Winter navíc pociťoval značnou averzi osobního
charakteru: byli jeho nevděčnymi žáky, oba vyučoval na Akademickém gym-
náziu; do Lumíru pÍesta|pŤispívat. Když pak M. A. Šimáeek v roce l900 inicioval
vydavatelské družstvo a Wintruv pŤítel, profesor právnické fakulty praŽské uni.
verzity Josef Stupech.i, sepsal stanovy a dal družstvu právní formu majetkového
spoluvlastnicNí (societas bonorum), Winter se pĚidal k podniku' jenž měl bfvalf
Lumír zastoupit. Stal se podílníkem druŽstva i členem redakčního kruhu nového
časopisu Zvon.*

PŤispěvatelé Hladíkova Lumíru hleděli zpočátku na protititok starších
s obavami. Dokonce sám Šalda, snad pamětliv toho, že v roce l895 v Roáledech
obvinil redaktora Světozoru Šimaeta ze svévoln ch riprav textú F' X. Svobody,
Antonína Sovy a Viléma Mrštíka a vyslouŽil si v Lumíru ironickou odpověď
samotného Sládka (srov. Šalda 1950, s. 335_35,t), se obával pragmatického
podnikatele otty, kten.f s ohledem na vkus abonentŮ mohl uvažovat o spojení
obou listri: ,,Hladík psal mi zPaYíŽe a potvrzuje, že májisté chystají se k novému
literárnímu listu namíŤenému proti Lunlíru: pak by snad Lumír pad - nevzdal-li
by jej ono dobrovolně jako nemoŽrou pevnost šimáčkovcrim, nepozval-li by je
do něj, aby se vyhnul konkurenci... (in Macek 1964, s. 25|) Zvon však Lumír
neohrozil, naopak sám byl ohrožen časopisem Máj, vyďávanlm od roku 1902
opomenutymi kolegy ,,zvonaY:&,,, kterí dajně téŽ už nějaky čas uvaŽovali o
obdobném vydavatelském druŽstvu pŤi samotném spisovatelském sdruŽení (srov.
Kláštersky |937, s, 452).

Poté, co ,,zvonaŤi.. odmítli pňevést svŮj časopis pod zastĚešení nového
druŽstva ,,májistŮ.., neboť Zvon ,,by| za|oženjako list určité skupiny literární'
kterouž mu dán urči|/ program a snrěr a nakladatelské družstvo Máje nemoh|oby
Zvonu do budoucnosti zaručiti stabilitu tohoto programu a směru.. (viz Zvon 2,
I90|l02, s. 268), stala se věc, kterou Íada z nich nepŤedpokládala. V novém
časopisu' ktery měl stejnou periodicitu, a oslovoval podobny, konzervativnější
okruh čtenáŤri, začali hned od prvního čís|a,l z finančních drivodri prisobit i čtyii
podílníci zvonaiského druŽstva: Jaromír Boreck;/ a Antonín Klášterslq/ jako
členové redakce, Jaroslav Vrchlic|c! jako,,poŤadatel činnosti básnické.. a Franti-
šek Herites dokonce jako odpovědn1i redaktor. Pro ,,zvonaŤe.. to znamenalo
otevŤení fronty na dvou stranách. Zatímco s modernisty se ve svém listě vyrov.
návali mačně nevybíravě (do anonymní rubriky Tyden sem ostq.fmi invektivami

4 Členy družstr,a byli vedle Wintra M. A. Šinráček, Alois Jirásek, Josef Thomayer, Jaroslav
Vrclrlick!, František Herites' Adolf Heyduk, F. X' Svoboda, K. V. Rais, K. tr,t. Ča.
pek-Chod, Karel Kučera, František Kvapil, Antonín Kláštersli, F. S. Prochrizka' Jaromír
Borech.y'. Prwí čís|o Zvonu ryšIo 25.9. |900'

5 Prwí čislo Máje ryš|o 19. 9. 1902'

piispíval i Wirrter), k ostatním ko|egr'im, s nimiŽ stále zasedali v jeďrom spiso-
vatelském spolku, piistupovali, aspoĎ navenek, ohleduplně.

Jedinlmi ,,zvonaÍi,,, kteŤí ze Spolku česlEch spisovatelti beletrist Máj
denronstrativně vystoupili, byli Josef Thomayer, Alois Jirásek a Ziknrund Winter
(viz Zvon 4, I903l04, s. 364). Winter sice zce|a nesdílel mínění sqich pŤátel, že
dva obdobně koncipované literární časopisy zaěŽ1Jiipozici staršícli. Byl schopen i
pŤipustit, že konečně takol,y konkurenční list nebyl by Zvorut k nezdraví., co však
neodpouštěl, bylo taktizování a ustupoyání z ďíve nezpochybnitelnych gene-
račních zásad. Zvon byl založen na obranu starších, pŤedevším na obrantt Tvou,
do něhož se bilo jako do nejp ednějšího nejvíc. Teď milí poetové do nás bijou a
tebe nám odcinjí, vyčetl Vrchlickému, jenŽ ho naŤkl z fanatismu, nadal,ku
fanatika bych pžijal už proto, že fanatik je sic slota, ale má povahu. Než mťtj
fanatismus je neškodny, není titočny, je to jen mravní rozhoŤčení ze vzácného
činu, kterého se dopustili naši byvalí pžátelé./.../Jenom to měli udělat na sv j
oučet a ne na svépomoc všeho spisovatelstva.o

Winter ze svélro stanoviska neustoupil a pŤes stoupající hoikost se snažil
byt starším oporou. Stránkry Zvonu poctivě plnil kulturněhistorickymi studiemi
a drobn1imi archívními zajímavostmi' jejichŽ obsalr často rezonoval s probíhají-
cími polemikami _ Zájezd pana Karáska ze Lvovic do ,,Kotcit plátěnejch,,
(Winter |90Il02, s. 280) komentoval zápis z roku l533 o ataku jakéhosi opilého
Bohuslava Karáska ze Lvovic na městské hokyně, obsáhlá studie o nadávkách
Nekultttrní list z historie kttlturní (Winter L90|l02, s. 59l-594, 6094I|, 62I_
-625) byla míněna jako zásobník munice pro sporné Strany. Pro Zvon napsal i své
obsáhlé historické novely Krátlgl jeho Svět (|900l|901), Vojačka (I90|l1902),
Rozina sebranec (|902/1903) a Peklo (|903/1904), Zvonu věnoval i monu-
mentální ,,historick obraz,, Mistr Kampanus (|905l|906, |906l|907). Dík1y
těmto tragiclol'm pŤíbělrrim nejen že ponrálral drŽet časopis ponralu zabÍedávajÍcí
do finančních obtíŽí, a|e konečně se stal ceněnym unrělcem.

,,Nejmladší lumírovec.. otakar Theer piekvapil ,,staré.. lysoh./m hodno.
cením Wintroq7ch novel a vedle postŤehu, že prozaik Winter zcela osobitě
zacbází s historickou slovní zásobou, umně vt1uŽívá dokument a risporn1im
detailem dovede vrstevnatě charakterizovat psychické stavy hrdinri, si též po-
všiml, jak nečekaně plasticky prisobí u zralého wintra líčení piírody (Theer l904,
s. 19-32). V jeho vrcholn clr prÓzách totiž takov'-ich pasáží není mnoho, chaos
městského života i zmatek bitevních plání zcela pievládá a autorovou ctižádostí je
podat je v celé jejich bizamosti. Mistrovství pŤítele Jiráska, jenŽve Zvoruttísk|
pokračování kroniky U nás, se Winter kopírovat nepokoušel, pŤestože se mu
obdivoval. Nevím, jestli to víte, ale pozoruju z1)láštní nálady ve vašich popisech.

6 z.Winter J. Vrclrlictému, bez data,/ill ct J. Vrchlicry., LAPNP

64



K Šaldovi a Novákovi Winter navíc pociťoval značnou averzi osobního
charakteru: byli jeho nevděčnymi žáky, oba vyučoval na Akademickém gym-
náziu; ďo Lumíru pÍesta| pŤispívat. Když pak M. A. Šimáeek v roce l900 inicioval
vydavatelské družstvo a Wintruv pŤítel, profesor právnické fakulty praŽské uni.
verzity Josef Stupeclo./, sepsal stanovy a dal družstvu právní formu majetkového
spoluvlastnictví (societas bonorum), Vy'inter se piidal k podniku, jenž měl blvalf
Lumír zastoupit. Stal se podílníkem druŽstva i členem redakčního kruhu nového
časopisu Zvon.*

PŤispěvatelé Hladíkova Lumíru hleděli zpočátku na protiritok starších
s obavami. Dokonce sám Šalda, snad pamětliv toho' že v roce l895 v Rozhledech
obvinil redaktora Světozoru Šimaeka ze svévoln ch riprav textú F' X. Svobody,
Antonína Sovy a Viléma Mrštíka a vysloužil si v Lumíru ironickou odpověď
samotného Sládka (srov. Šalda 1950, s. 33515,t), se obával pragmatického
podnikatele otty, kten-f s ohledem na vkus abonentŮ mohl uvažovat o spojení
obou listu; ,,Hladík psal mi zPalíže a potvrzuje, že májisté chystají se k novému
literárnímu listu namíŤenému proti Lumíru: pak by snad Lumír pad - nevzdal-li
by jej otto dobrovolně jako nemožrou pevnost šimáčkovcrim, nepozval-li by je
do něj, aby se vyhnul konkurenci... (in Macek |964, s. 25|) Zvon yšak Lumír
neohrozil, naopak sám byl ohrožen časopisem Máj, vydávan1im od roku 1902
opomenury7mi kolegy ,,zvonaĚŮ.., kteŤí ridajně též už nějaky čas uvažovali o
obdobném vydavatelském druXtvu pŤi samotném spisovatelském sdruŽení (srov.
Klášterskf |937, s. 452)'

Poté, co ,,zvonaÍi,, odmítli pŤevést svťrj časopis pod zastĚešení nového
druŽstva ,,májistti.., neboť Zvon ,,by| za|oženjako list určité skupiny literární,
kterouŽ mu dán určitt.i program a směr a nakladatelské družstvo Máje nemoh|oby
Zvonu do budoucnosti zaručiti stabilitu tohoto programu a směru.. (viz Zvon 2,
I90|l02, s. 268), stala se věc' kterou Íada z nich nepŤedpokládala. V novém
časopisu, ktery měl stejnou periodicitu, a oslovoval podobny, konzervativnější
okruh čtenáŤŮ , zača|i hned od prvního čís|a,l z frnančních drivodŮ prisobit i čtyii
podílníci zvonaĚského družstva: Jaromír Boreck;/ a Antonín Klášterslq/ jako
členové redakce, Jaroslav Vrchlickyjako,,poŤadatel činnosti básnické.. a Franti-
šek Herites dokonce jako odpovědn1i redaktor. Pro ,,zvonaŤe.. to znamenalo
otevŤení fronty na dvou stranách. Zatímco s modernisty se ve svém listě lyrov-
návali mačně nevybíravě (do anonymní rubriky Tyden sem ostn.ími invektivami

4 Členy družstr,a byli vedle WintÍa M. A. Šinráček, Alois Jirásek, Josef Thomayer, Jaroslav
Vrclrliclc!, Frarrtišek Herites, Adolf Heyduk, F. X. Svoboda, K. V. Rais, K. tr,t. Ča-
pek-Chod, Karel Kučera' František Kvapil, Antonín Klášterslc!, F. S. Procht{zka, Jaromír
Boreclo.i. Prmí čís|o Zvonu lyšIo 25. 9. |900 '

5 Prr,rrí čislo Májevyš|o |9.9' |902.

piispíval i Wirrter), k ostatním ko|eglim' s nimiŽ stále zasedali v jednom spiso-
vatelském spolku, piistupovali, aspoĎ navenek, ohleduplně.

Jedinlmi ,,ZvonaŤi.., kteÍí ze Spolku česlq,ch spisovatelti beletrist Máj
denronstrativně vystoupili, byli Josef Thomayer, Alois Jirásek a Ziknrund Winter
(viz Zvon 4, I903l04, s. 364). Winter sice zce|a nesdílel mínění sqich pŤátel, že
dva obdobně koncipované literární časopisy něŽujípozici staršíclr. Byl schopen i
pĚipustit, že konečně takol,y konkurenční list nebyl by Zvontt k nezdraví; co však
neodpouštěl, bylo taktizování a ustupoyání z ďíve nezpochybnitelnych gene-
račních zásad. Zvon byl založen na obranu starších, pŤedevším na obranrt Tvou,
do něhož se bilo jako do nejpŤednějšího nejvíc. Teď milí poetové do nás bijou a
tebe nám odcinjí, vyčetl Vrchlickému, jenŽ ho naŤkl z fanatismu, nadal,ku
fanatika bych pŤijal už proto, že fanatik je sic slota, ale má povahu. Než mťtj
fanatismus je neškodny, není titočny, je to jen mravní rozhoŤčení ze vzácného
činu, kterého se dopustili naši byvalí pÍátelé./.../Jenom to měli udělat na sv j
oučet a ne na svépomoc všeho spisovatelstva.o

Winter ze svélro stanoviska neustoupil a pŤes stoupající hoikost se snažil
b]it starším oporou. Stránkry Zvonu poctivě plnil kulturněhistorickymi studiemi
a drobn1imi archívními zajímavostmi, jejichž obsalr často rezonoval s probíhají-
cími polemikami _ Zájezd pana Karáska ze Lvovic do ,,Kotcit plátěnejch,,
(Winter |90Il02, s. 280) komentoval zápis z roku l533 o ataku jakéhosi opilého
Bohuslava Karáska ze Lvovic na městské hokyně, obsáhlá studie o nadávkách
Nekultttrní list z historie kttlturní (Winter l90|l02, s. 59l-594, 6094I|, 62I_
-625) byla míněna jako zásobník munice pro sporné Strany. Pro Zvon napsal i své
obsáhlé historické novely Krátlgl jeho Sl,ět (|900l|901), Vojačka (|90|l1902),
Rozina sebranec (|902/|903) a Peklo (|903/1904), Zvonu věnoval i monu-
mentální ',historick obraz,, Mistr Kampanus (|905l|906, |906l|907). Díkly
těmto tragick1im piíbělrrim nejen že ponrálral drŽet časopis ponralu zabÍedávajÍcí
do finančních obtíží, ale konečně se stal ceněnym unrělcem.

,,Nejmladší lumírovec.. otakar Theer piekvapil ,,staré.. vysolo./m hodno-
cením Wintroq7ch novel a vedle postŤehu, že prozaik Winter zcela osobitě
zachází s historickou slovní zásobou, umně vl1uŽívá dokument a risporn1im
detailem dovede vrstevnatě charakterizovat psychické staly hrdinťr, si též po-
všiml, jak nečekaně plasticky prisobí u zralého Wintra líčení piírody (Theer l904,
s. 19-32). V jeho vrcholnyclr prÓzách totiž takov.-ich pasáŽí není mnoho' chaos
městského života i zmatek bitevních plání zcela pievládá a autorovou ctižádostí je
podat je v celé jejich bizamosti. Mistrovství pŤítele Jiráska, jenžve Zvonutísk|
pokračování kroniky U nás, se winter kopírovat nepokoušel, pŤestože se mu
obdivoval. Nevím, jestli to víte, ale pozoruju z1)láštní nálady ve vašich popisech.

6 z.Winter J. Vrclrlict éml,bez data,J.ottct J. Vrchlicry., LAPNP
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Stakra, to jsott leckde kottslql, to jsott básničlgl (viz Švehla |960, s. 67)' pochva-
loval si nad kronikou už v roce l 897. Zkusil však skloubit pŤírodní popis s dějem
pŤíbělru a dodat nru specifickou dynanriku.

Y Kanlpanovi, ktenj' je komponován jako sled l"1iŤezri událostí postupně
směĚujících k bělolrorské tragedii i protagonistově smrti' nrá pĚíroda měnících se
ročníclr období osvědčenou funkci poetické časomíry, současně vŠak svfm zpo-
dobením vždy koresponduje s nadcházejícími událostmi. Slavnost ,,stŤílení ku
ptáku.. a univerzitní zkoušky tak doprovází velilE pohled na vinice sionské
a petžínské, lemovany vznešenou katedrálou Hradu pražského; /..../ mdlá zeleř
vinnych kež ovroubena tmavolr zelení prostÍíkanou zlatenl a barvou pomorančí,
kterou rozsypává podzimek./.../ A dole mohutná Ťeka, jejíž drobné a rychlé vlnlql
perletí prosvitují. (|ilinter 1948, s. l3) Nadcházející Kampanovu svatbu procítí
čtenáĚhnedněkolikasmysly:vÍtájiteplyvítriPraha,jeŽsistrojí kolemkoljarní
šaty a jejíž stráně se zelenají barvou b4jně jásavou a ze zahrádlE rektorovy
rozhanje se mladistvá v ně (\Iinter 1948, s. l l0)' zatímco Bílá Hora noc pied
bitvou pŮsobí pŤízračně a děsivě: A na pláni zase nebylo živé duše, klidně
rozlévalo se po ní mdlé světlo měsíce /..'/ Kžoviska sen tam po pláni rozlezlá,
větší i zakrslá, pŤikrčují se k zemi jako černé obludy číhající, a prostíed lady
pustnaté lom bílého kanene vypadá jako zaklety zámek' Dole pod planinou měsíc
hraje neklidnymi zlatymi prottžlql obou potok , které pláíl obtékají a z pomoklin a
vod shnilych dole u vsi Ruzyrtě vystttpqje ntlha prachová, v níž rozpljuají se
obrysy černych olší v mátohy obludné. (Winter 1948, s. 268) Stejně tak v
novelách wár pŤírody pŤedjíná blíŽící se dramatick1/ okanrŽik: Rozininu vraŽdu
olrlašuje trojí zpodobení lesa, v něnrŽ posléze chrupalo i svištělo pži každém
kroku listí opadané a lupení a vydavalo těžkou vitnL z níž hlásila se plíse ,
hniloba a sn,rt. (Winter l953, s. 226) Svět lesních stínťr' v němŽ hrdinka ztrácí
Život, je pŤitom oddělen od v|ídné vesnické kraj iny _ a barevně rozmyty horizont,
postupně nab1/vající konkrétních kontur, jako by Rozinr't zval do hr zného,
oživlélro místa: Nejprv tnavy namodraly prrth, pak široká plocha, ta plocha
barvou houstne zvolna, béi,e na sebe určitější obrysy /.../ některé stromy jako by
se byly rozběhly nát až k sarné silnici. Byly to nlalé i větší borovice a smrčlgl, pÍi
|é ntelancholické barevné lesní nádheže oděné šatem sÍejně temnym a pichlavynl,
jako vždy stejna jest zloba lidskáve svych |emnostech. I kapradiny od lesa pŤilezly
se podívat na silnici a s nimi fialově modry v/es. (Winter l953, s. 2 l8) obdobně
paní Marta Bognarka v novele Peklo tvá(í v tváŤ krvavému nebi pochopí, Že za
svuj zločin musí krutě pykat, aby naš|a duševní klid; naivní, bezbrann student
Pistorius, jemuŽ je Praha městem zaslíben1im, spatŤi pŤi jedné z prvních pro-
cházekrušnou ulicí ve|kou nemocnou lípu a piemyšlí, proč strom schne (Krátbj,

jeho svět). Stejně tak prisobí dávní svědci české minulosti _ v téŽe novele ani
sluneční záp|ava' která pozlacuje celé město, nedosahr.rje k soclránr na odvrácené
straně mostecké věŽe a je pŤedzvěstí pokŤiveného světa, doby bez ricty k hod-

notátrr: kamenné hlav1, slavn.,-ch král česlq,ch pod obloulq goticlglnli byly v Íonl
temrut jako zsinalé. (Winter l902, s. l3)

Pokud bychorn ve Wirrtroqich novelách, kde hrdinové hynou kvrili stále
většímu egoisnru' pokrytectví, lhostejnosti a zištnosti druh1ych, h|edali stopy
soucitu, pak pouze u lypravěče, jenŽ dovede pŤedvést, jak zločin zasahuje
svědomí tolro, kdo ho zprisobil, - a také u rozpadaj ících se zbytkri slavného města.
Zato dva osan Jí, skrčení staÍečkové - dva kostely klášterské k sobě se tulícÍ,
hledív tu chvíli na ten bídny svět aubohé lidi kolen klidně-/.../vrásčitá nái, těch
pticlgigfu zdí - jindy načernalych - dnes sluncent jest zjasněna; je to jako
pŤívětivy tisměv dobrych lidístarj,ch, kteží shovívají, odpouštějí a těší-- (Winter
l902, s. 243), končí Rozinina tragédie. Nadčasovost všeho, co v lristorii upomíná
na velké stopy lidského ducha, jako by se v pozdních Wintrovlch pracích spoj ila
s nroudrou naďazeností i soucitem pŤírody zjeho ranych obrázkú. A pokud Arne
Novák na konci 30. let usoudi|, že v Rozině sebranci ,,nem že ani b ti méně
patetickélro pojetí starobylosti a historie: čiší z ní clrlad a nrarnost, lhostejnost a
pohrdání, nanejvyše ještě shovívavost a odpuštění.. (Novák l 937, s. l 6), piíznač.
ně si asocioval Máchu, kten-i by podle nělro ,,rorvráceny až do dna lhostejn1im
chladem pŤírody k popravě Vilémově, skŤípal v posupném hněw zuby nad
pŤívětirn.im srněvenr starych lidí, kteií slrovívají, odpouštějí a těší, směvem
rozestŤen m nad mrtvolou zneuctěné oběti lásky zhrzené a pÍece nekonečné.., a
poté označil Karnpana za ,,riplně lyřatého ze světa volní energie statečnélro
muŽství a tím vlastní tragičnosti..(Novák l037, s. l8), jen potvrdil, jak hluboká (a
trvalá) byla dělící čára nrezi byvšínri,,nllad;inri.. a Wintrem, jak rúzně prociťovali
katarzi tragédie rozehrané v agresivním a brutálnínr světě ijak odlišné bylyjejich
Životní zkušenosti.

Po Mistru Kampanovi Winter Žádnou větší práci do Zvonu nenapsal,
Panečnici, poslední z novel, idylich-i, konvenčně poja príběh zapuzeného syna
a lásky, jeŽ vítězí nad lidskou záští, věnoval roku l906 Zlaté Praze (Winter
|906107). V té době zažíva| největší pociry hočkosti: jeho (a Golloly) šedesátiny
v něnr.znovu oživily trvající zkušenost nedoceněnosti, zášť proti nrlad;im histo-
rik m,, a jak sám pÍiznáva| (Winter 1996, s. 36), jedinou radostí mu byly
vycházky do pŤírody s pŤáteli ze Zvonu, Tady nrolrl ulevit sqinr stesk m, stejně
tak jako oni. Což myslíte, že nás žádného nic nebolí? K$lž jdem všickni pospolu,
myslím si často, že se ruttítne do veselosti, když pak se ocitánte dva a dva, ihned
lezou bolesti ven, a to ne všeclql, tojen něco a zdaleka. Vš ickni trpínte - ale zdá se,
že se tomu tak nepoddáváme /.../E, dovedlještě vyčinit Raisovi. Později, když byl
kvuli plicní chorobě od své společnosti téměi izolován, zača| trudnomyslnosti

7 Sror'' sb. Ziktlttutd ||1inter ne:i ltistorií a uněnÍn, Rakorník' bez data' zde a'l. studii P-
Čorneje,l iknrund Winter a Gollova škola..' s. 60-79.

8 Z. Winter K. V. Raisovi, bez data,fond K. li Ro,.s, LA PNP.
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Stakra, to jsott leckde kouslq, to jsott básničlq (viz Svehla l960, s.67), pochva-
loval si nad kronikou už v roce l 897. Zkusil však skloubit pĚírodní popis s dějem
pĚíbělru a dodat nru specifickou dynanriku.

Y Kantpanovi, kteryi je komponován jako sled v.,7ŤezŮ událostí postupně
směĚujících k bělolrorské tragedii i protagonistově smrti, nrá pĚíroda měnících se
ročníclr období osvědčenou funkci poetické časomíry, současně však sv.j,m zpo-
dobením vždy koresponduje s nadcházejícími událostmi. Slavnost ,,stŤílení ku
ptáku.. a univerzitní zkoušky tak doprovázi velilE pohled na vinice sionské
a petÍinské, Iemovany vznešenou katedrálou Hradu pražského; /..../ mdlá zeleĎ
vinnych keŽ ovroubena tn,avou zelení prostÍíkanou zlatenl a barvou pomorančí,
kterou rozsypává podzimek./.../ A do]e mohutná žeka, jejíž drobné a rychlé vlnlE
perletí prosvitují. (\Ninter l948, s. l3) Nadcházející Kampanovu svatbu procítí
čtenáŤ hned několíka smysly: vitá ji teply vítr i Praha, jež si stroj í kolem kol j arní
šaty a jejíŽ stráně se ze|enají barvou bujně jásavou a ze zahrádlgl rektorovy
rozhanje se mladistvá v ně ($linter l948, s' l l0), zatímco Bílá Hora noc pied
bitvou plisobí piízračně a děsivě: A na pláni zase nebylo živé duše, klidně
rozlévalo se po ní mdlé světlo tněsíce /..'/ Kžoviska Seil tam po pláni rozlezlá,
větší i zakrsl , pŤikrčují se k zemi jako černé obludy číhající, a prostíed lady
pustnaté Iom bílého kanene,vypadá jako zaklety zámek' Dole pod planinou měsíc
hraje neklidnymi zlatymi prottžly obou potokil které plá obtékají a z pomoklin a
vod shnilych dole u vsi Ruzyttě vystttp4je nllha prachová, v níž rozpljuají se
obrysy černych olší v mátohy obludné. (Winter 1948, s. 268) Stejně tak v
nove|ách wár prírody pŤedjínrá blíŽící se dramatick! okanrŽik: Rozininu vraŽdu
ohlašuje trojí zpodobení |esa, v něnrŽ posléze chrupalo i svištělo pňi každém
kroku listí opadané a lupení a tydavalo těžkou vúni, z níž hlásila se plísežt,
hniloba a Smrl. (Winter l953' s. 226) Svět lesních stín , v němŽ hrdinka ztrácí
Život,jepňitomoddělenodv|ídnévesnickékrajiny_ abarevněrozmyt1ihorizont,
postupně nablvající konkrétních kontur, jako by Rozinu zval do hrúzného,
oživlého nísta: Nejprv tmavy namodraly pruh, pak široká plocha, ta plocha
barvott houstne zvolna, béi,e na sebe určitější obrysy /.'./ některé stromy jako by
se byly rozběhly nát až k sarné silnici. Byly Ío rualé i větší borovice a smrčlq, pÍi
té melancholické barevné lesní nádheže oděné šatem stejně temnym a pichlavynl,
jako vždy stejnajest zloba lidskáve svych temnostech. I kapradiny od lesa pÍilezly
se podívat na silnici a s nimifialově modry vŽes. (Winter l953, s. 2l8) obdobně
paní Marta Bognarka v novele Peklo tváÍí v tváŤ krvavému nebi pochopí, Že za
swj zločin musí krutě pykat, aby naš|a duševní klid; naivní, bezbrann student
Pistorius, jemuž je Praha městem zaslíbenym, spatií pii jedné z prvních pro-
cházekrušnou ulicí velkou nemocnou |ípu a piem;/šlí, proč strom schne (Krátbj,

jeho svět). Stejně tak prisobí dávní svědci české minulosti _ v téŽe novele ani
sluneční záp|ava, která pozlacuje celé město, nedosahuje k soclránr na odvrácené
straně mostecké věže a je pŤedzvěstí pokŤiveného světa, doby bez ricry k hod-

notátrr: kanlenné hlav1, slavn.,-ch král česlq'ch pod obloulq goticlglnli byly v lont
temrut jako zsinalé. (Winter l902, s. l3)

Pokud bychorn ve Wirrtroq7ch novelách, kde hrdinové hynou kvrili stále
většínru egoisnru' pokrytectví, lhostejnosti a zištnosti druhych, h|edali stopy
soucitu, pak pouze u lypravěče' jenŽ dovede pŤedvést, jak zločin zasahuje
svědomí toho, kdo ho zprisobil, - a také u rozpadaj ících se zbytkri slavného města.
Zato dva osan Jí, skrčení staÍečkové - dva kostely klášterské k sobě se tulící,
hledív tu chvíli na ten bídny svět aubohé lidi kolen klidně-/.../vrásčitá náž těch
$oticlqigfu zdí - jindy načernalych - dnes sluncenl jest zjasněna; je to jako
pžívětivy tisměv dobrych lidístarj,ch, kteží shovívají, odpouštějí a těší-- (Winter
1902, s. 243), končí Rozinina tragédie. Nadčasovost všeho, co v lristorii upomíná
na velké stopy lidského ducha' jako by se v pozdních Wintrovlch pracích spoj ila
s nroudrou naďazeností i soucitem pŤírody zjeho ranych obrázk . A pokud Arne
Novák na konci 30. let usoudi|, že v Rozině sebranci ,,nem že ani bfti méně
patetickélro pojetí starobylosti a historie: čiší z ní clrlad a nrarnost, lhostejnost a
pohrdání' nanejrn./še ještě shovívavost a odpuštění.. (Novák l 93 7, s. l 6), pŤíznač.
ně si asocioval Máchu, kten-i by podle nělro ,,rorvráceny až do dna lhostejn1im
chladem pŤírody k popravě Vilémově, skŤípal v posupném hněvu zuby nad
pŤívětiu.im srněvenr starych lidí, kteií slrovívají, odpouštějí a těší, směvem
rozestŤen m nad mrtvolou zneuctěné oběti lásky zhrzené a pÍece nekonečné.., a
poté označil Karnpana za ,,riplně lyĎatého ze světa volní energie statečnélro
mužství a tím vlastní tragičnosti..(Novák l037, s. l8), jen potvrdil, jak hluboká (a
trvalá) byla dělící čára nrezi byvšínri,,nlladlnri.. a Wintrem, jak rŮzně prociťovali
katarzi tragédie rozehrané v agresivním a brutálnínr světě ijak odlišné bylyjejich
Životní zkušenosti.

Po Mistru Kampanovi Winter Žádnou větší práci do Zvonu nenapsal,
Panečnici, poslední z novel, idylich-i, konvenčně poja príběh zapuzeného syna
a lásky, jeŽ vítězí nad lidskou záští, věnoval roku l906 Zlaté Praze (Winter
|906107)' V té době zažíva| největší pociry hočkosti: jeho (a Golloly) šedesátiny
v něnr.znovu oživily trvající zkušenost nedoceněnosti, zášť proti nrladym histo-
rik m,, a jak sám pÍiznáva| (Winter 1996, s. 36), jedinou radostí mu byly
vycházky do pŤírody s pŤáteli ze Zvonu, Tady nrohl ulevit sqinr stesk m, stejně
tak jako oni. Což myslíte, že nás žádného nic nebolí? K$lž jdem všickni pospolu,
myslím si často, že se ruttítne do veselosti, když pak se ocitánte dva a dva, ihned
lezou bolesti ven, a to ne všeclql, tojen něco a zdaleka. Vš ickni trpínte - ale zdá se,
že se tomu tak nepoddávánle /,../8, dovedlještě vyčinit Raisovi. Později, když byl
kvu|i plicní chorobě od své společnosti téměi izolován, zača| trudnomyslnosti

7 Sror'' sb. Ziktlttutd ||1inter ne:i ltistorií a uněnin, Rakorník, bez data' zde a'l. studii P-
Čorneje,l iknrund Winter a Gollova škola..' s. 60-79.

8 Z. Winter K. V. Raisovi, bez data,fond K. I,i Ra,.s, LA PNP.
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propadat i on.. H i.., že já už nenánl nálady psát své JlisÍorické k ápačlql' Vy
nevěžil byste, kterak jsent znlrzuÍěly! o Zvorut víte. Chtěj peníze. Psal jsent
Šimáčkovi, že nedám, poněvadžv dnešním svém stavuvítn, kant s nimi, a u Zvontt
jsou ztraceny takjako tak. Slíbiljsem však, že budu články psát do něhojakojindy
/...l9 Nakonec z stalo na Raisovi, aby svého kdysi tak bojovně naladěného a
optimistického pŤítele povzbuzoval on, prosluly sq'rn bolestínstvím: Zvon, zdá
se, pžijde k panu ottovi, ale nevím, zda nepžestane byti náš /.../ Nestyskejte si,
pane rado, že jste sám_to se Vám jenzdá. Léta, zkušenosti, znalost lidí, zloby,
sobeckosti afalšejsott pÍíčinot4 že se čIověk sám osamocuje a v sebe zovírá. AIe
člověk by k té osamocenosti potžebovaljiného okolí, ne čtyžijen kantenné stěny a
ttlice, z nichž nikam vidět není. Jdu-li si sám po planince v šíru polí, v tichtt a
zeleru4jsem kliden a to, cojindy poŤád bolí, aspoĎv té době p estane a zaleze to.
Já míval pied lety Prahu až bláznivě rád, ale teď cítím se tam plachym cizincem;
ani to žádně žíci nedovedu..o MoŽná, Že právěRaisriv dopis probudil ve Wintrovi
vzpomínky na dobu, kdy pŤírodu poznávaljako náruŽil",1'|ovec a sběratel motylŮ,
jenŽzna| taje jejich života i pieměny z vlastních dŮkladn]1ich pozorování. Možná,
Že averze k části nrladé ,,cynické a necitelné.. generace zprisobila, Že se odvážil
sv..'irni pŤírodovědecklnri záŽitky a svou cestou k soucitu se všenri Žiqimi tvory
oslovit (a poučit i lychovat) dětského čtenáie. Kdo ví? Ten klouček na této cestě
to mťtže pÍivésti daleko (Winter 1910, s. l 16)' komentuje se svou pŤíslovečnou
hoŤkou ironií scénu z parku, kdy sebevědonrf chlapec radostně zjišťuje, Že se mu
lupou podaŤilo upálit brouka - a v tom wintrovském lakonickénr konstatování
jako by se prontítaly zkušenosti jdoucí pŤes staletí a dosahující aŽ k saménru
autorovi.

Běh lidského ŽivoÍai celé společnosti blvá někdy pln1;i paradoxti a Winter
je v ce|é jejich podivnosti, grotesknosti i tragice pŤedváděl na osudech hrdinťr
svych historick ch prÓz. Velilo.i paradox však skn./vá i život Wirrtrtu: zá|iba, za
niŽ se proslul! historik a beletrista posléze to|ik sťyděl' zplisobila' Že právě on nrá
čestné nrísto v entomologiclo,7ch kompendiích. Jeho sbírka nrot:ilú je Ťádně
dokurrrentována, a to nejen v české odborné literatuŤe _ znriĎuje ji jak starší
Prodromus der Schmetterlingsfama BÓhntens Jakoba von Sternecka (Sterneck
|929, s.32), tak kolektivní dílo německlch autoru Collecliones entomologicae.
Ein Kompendium iiber den Verbleib entomologischer Samrulttngen der Ilelt bis
1960 (Horn - Kahle - Friese - Gaedike 1990, s. 425); pÍednášel a psal o ní
vělrlasn! vědec' první profesor entomologie na Univerzitě Karlově, Jan oben-
berger (obenberger |92|, s,99-|02 a l 930) i současn1i pŤední historiograťoboru
Zdeněk Koleška (Koleška 1995, s. 7|9). A co víc, profesor obenberger na

9 Z. Winter K. V. Raisovi, bez data,fond K. I'i ,Qals, LA PNP
l0 K, V. Rais Z' Wintrovi 24. k\'ětna l9|I'frnil Z. Wnler, |. část' LA PNP

Wintrovu počest pojlrlenoval i sv j závaŽny vědechj objev, dva dosud nepopsarré
taxony brazilsh./ch krascŮ _ Taphocerus winteri obenb. (|924) a Pachyschelus
winteri obenb. (1925). Snad někde v Brazíli i Wintrovi 3 milinretry malí a
nenápadní brouci dosud Žijí, snad nepodlehli v deštn ch pralesích lidem, ,,co to
pĚivedli daleko.., a pŤíznačně tak nerozmnoŽili zástup nejťypičtějších hrdinri
Wintroq.Ích prÓz,,,tvor zmaŤenych...
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propadat i on: H i, že já už nenánt nálady psát své historické kŤápačlq,. Vy
nevěžil byste, kterak jsenl znlrzutěI:i! o Zvorut víte. Chtěj peníze. Psal jsenl
Šitnáčkovi, že nedám, poněvadž v dnešním svém stavu vím, kam s nimi, a u Zvonu
jsott ztraceny takjako tak. Slíbiljsemvšak, že budu článlE psát do něhojakojindy
/...l9 Nakonec zristalo na Raisovi' aby svého kdysi tak bojovně naladěného a
optimistického pŤítele povzbuzoval on, proslulf sr".|'m bolestínstvím: Zvon, zdá
se, pŤijde k panu ottovi, ale nevím, zda nepžestane byti náš /.../ Nestyskejte si,
pane rado, žejste sám _ to se Vámjen zdá. Léta, zkušenosti, znalost lidí, zloby,
sobeckosti afalšejsott pžíčinott, že se člověk sám osamocuje a v sebe zavírá. Ale
člověk by k té osamocenosti potŤebovaljiného okolí, ne čtyži jen kamenné stěny a
ttlice, z nichž nikam vidět není. J t-Ii si sám po planince v šírrt polí, v tichu a
zelenu, jsem kliden a to, cojindy poŤád bolí, aspoů v té době pŤestane a zaleze to.
Já míval pŤed lety Prahu až bláznivě rád, ale teď cítím se tam plachym cizincem;
ani to žádně žíci nedovedu..o MoŽná, že právě Raisriv dopis probudil ve Wintrovi
vzpomínky na dobu, kdy pŤírodu pomávaljako náružil'..i |ovec a sběratel moqilťr,
jenžzna| taje jejich Životai pŤeměny z vlastních drikladn ch pozorování. Možná,
že averze k části mladé,,cynické a necite|né..generace zprisobila, že se odvážil
sqirni pŤírodovědec[/mi záŽitky a Svou cestou k soucitu se všemi Živ.-/mi tvory
oslovit (a poučit i lrychovat) dětského čtenáŤe. Kdo ví? Ten klouček na této cestě
to mtiže pživésti daleko (Winter l9l0, s. l l6), komentuje se svou pŤíslovečnou
hoŤkou ironií scénu z parku, kdy sebevědom;i chlapec radostně zjišťuje, Že se mu
lupou podaŤilo upálit brouka - a v tom wintrovském lakonickém konstatování
jako by se promítaly zkušenosti jdoucí pŤes staletí a dosahující aŽ k samému
autorovi.

Běh lidského živoÍai celé společnosti byvá někdy pln;;i paradoxri a Winter
je v celé jejich podivnosti, grotesknosti i tragice pŤedvádě| na osudech hrdinri
svych historickych prÓz. Velilo.i paradox však skn.ivá i Život Wintrív: zá|iba, za
niŽ se proslul1/ historik a beletrista posléze tolik styděl, zpŮsobila, Že právě on n-rá
čestné místo v entomologich ch kompendiích. Jeho sbírka nror,.17lri je Ťádně
dokumentována' a to nejen v české odborné literatuŤe - zmiĎuje ji jak starší
Prodromus der Schntetterlingsfauna BÓhnlens Jakoba von Sternecka (Sterneck
1929, s.32), tak kolektivní dílo němeclrych autoru Collectiones entontologicae.
Ein Kompendium ber den Verbleib entomologischer Samntlungen der Welt bis
1960 (Horn - Kahle - Friese _ Gaedike 1990, s. 425); pÍednášel a psal o ní
věhlasn1i vědec, první profesor entomologie na Univerzitě Karlově, Jan oben-
berger (obenberger |92|, s.99-|02 a l930) i současny pŤední historiografoboru
Zdeněk Koleška (Koleška 1995, s. 1I9). A co víc, profesor obenberger na
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ZIKMUND WINTER
bez data ( l 999)' sborník Zikmund ||'inter mezi historií a unlěním (Rakovník)

Nezab1eŠ|
Zpověď Zikmunda Wntra

Dosti často nepŤíjemně pociťuji vyčitky svědomí. Jázabíje|. Vlastně ještě
hriŤe. Já zabÍje| s kladením nástrahy, kladem, číhanou, tomu se Ťíká v trestním
zákoně ,,yraŽditi,," Jávraždt|. A strojil jsem o veself život tvory nevinné.

A proč?
Proto jediné, Že byli ti tvorečkové krásní' Že skvěli Se a svítili barvami,

některé i proto, Že takorryich bylo na světě málo. Právě ti vzácní byli by nejspíše
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zasluhovali šetŤení, ale kdeŽpak šetŤení u mne! Na ťy jsem byl jako posedl5Í. Ty
jsenr sháněl nejhorlivěji a nesmírnou radost jsem míval, když právě takového
yzácného kasavce jsenr vyčíhal a Ze světa sprovodil, napíclrl a do sbírky své dal.
PŤiznávám se hned tady na počátku své zpovědi, že dnes po letech mnohych, kdy
mám ve skŤíni veliké nasušeno a nabodáno několik tisíc mrtvolek něŽnfch, které
v kátkém a v mladém Životě svém mívaly barvy daleko svěŽejší neŽli dnes, že
dnes mne popadá lítost' proč právě já jsern ty životy zničil.

Co z toho mám? Barvy, po nichž jsenr se tolik sháněl, pŤese všecko
opatrování auzavíránípobledly, vyprchaly. Zna|cipoznajÍ na první pohledění, Že
mrtvolky Ieží pod skly ve tmě nad dvacet let, ne-li déle. Ačkoli jsem čítalmnohou
knihu vědeckou o mo|ylech, pŤece jsem, maje jiné rilolry a starosti, neuspoŤádal si
svoje mrtvoly po vědecku v Ťady; tím jeví se moje vraŽdění nevinn1ich krásnych
tvor,těchpoletujícíchbarevnfchkvětŮvpŤírodě,zbytečnějšímanechutnějším.

Pravda, poznaljsem pŤi tom velmi zevrubnějeden oddíl piírodyjmenovitě
tim, žejsem, moqile z housenek lychovávaje, pĚihlíŽel k jejich Životbytí, ke
vzrostu, proměnám až do ukončení rozvoje.

B;ivala fu radost, když po měsících dlouhého čekání lyklubal Se na tento
svět nerihledn1i tvor mokry, jenŽ v niallch chvílích rozvinul kŤíd|a jako čtyŤi
praporce' pŤedtím stočené, nádherné, barevné; však neŽli se novorozenec mohl
odhodlati, aby se podíval na tento svět, aby v jasném slunci nebo pŤi stiíbrném
svitu měsíce navštívil své pŤítelkyně květiny a jejich medové kalichy: popadly ho
drsné prs|y lidské - a Život mu utíkal v marné, tiché, s|abé obraně.

A měljsem piípady vzácného narození!
Vzpomínám na pŤíhodu v Pardubicích. Někdo mi donesl zprávu, že

zahradník barona Krausa zlostně rozmačkal několik zelenlch velih-ich housenek,
které mu ožíra|y oleandry. Honem tam! K zahradníkovi!

Neklamal jsem se, housenky byly potomci vzácného u nás hosta, Iyšaje
oleandrového, velikého, sametově zeleného a ruŽového, pi.ekrrisného monj'le
večerního, ktery vlastním domovenrje tanr, kde oleandry vroubí vodyjako u nás
vrbiny. Je to na jihu Evropy. odtamtud někdy některá čilá samice pŤerychlym
letem zmúŽe sta a sta kilometr , navštíví naše kraje azanechá vajíčka, potomstvo
své, na zdejších oleandrech, v hmcích pěstovanych' Toť se ví, že se špatně
postaral nerozunrny tvorek o své děti, neboť pěstovatel oleandru v hrnci má z]é
oko na takové nezvané návštěly a zabi| by je, i kdyby věděl, že pŤibyly od
Rlrodanu nebo dokonce od Qadalquiviru španělského.

Pardubslc.i zalrradník měl ještě několik housenek v sklenici nacpan ch
jako naložené okurk7; ty mi ochotně da|, a já si vychoval nádherné mot le, abych
jim pŤedčasně zkrátil život.

A byl tuhf ! Mínil jsem, ŽekďyŽdlouho byli v snrrtonosném clrloroformu,
že usnuli navždy, azatí|n k svému nemilému ustrnutí, kdyŽjsem mrtvé mo$ile na
prkno napjal a mnohynri páskami a špendlíky k prknŮm upevnil, pŤes noc
sanretoví moji hosté zelení obŽivli a silou poměrně ohfomnou, smrtelnyim stra-

71




