
290 piny: že myšlenJ<a jeďnotlivcova sílí a tÍíbí se na myšIence hromadné
a že myslit ve sboru jest zrovna tak krásné jako zpívat ve sboru. Práce
umělecká má tu vedlc kouzla sobě vlastního i celé posvěcení krásného
divadla a |ibezné melodické hrv.

Zikmunila wintra Sebrané spisy

Soubory literárních děl' tak četné v poslední době v naší [teratuio, rozmnožony
jsou o nové sebrání Wintrovo, jehož|eŽí pÍede mnou první dva sešity, vydané ná.
kladem ottoqim. Sebrané spisy Wintrovy obejmou celou beletrii i kulturně histo.
rické črty, obrázky a studig spisovatelovy, takžo vyloučeny budou jen autorovy
veliké ku]turně historické monografie rázu naukového. Z pŤedmlurry, kterou pŤede.
slal tomuto souboru Zikmund \4rinter, jest patrné, že neviď těži,ště svého životního
díla v tvorbě básnické a umělecké, n!,btŽ že cítí dobÍe obojakost a dvojakost, své
ptáce, tozttžené mezi stránku naukovou a beletristickou' Winter jako beletrista
byl u nás v poslední době patrně pŤeceněn, byv stavěn nad Jiráska. Soud ten no.
budo možno držeti a Sebrané spisy podnítí d-Ííve nebo později jeho revisi. Barvit
staqf jazyk i autentick1i detail neobyěejně živy a pitoreskní zplisobil toto pÍocenění
umělecké a básnické části dfla Wintrova. Ále to jsou podružnosti, kter;fm nedrží
rovnováhu vlastní tvrirčí síly autorovy: komposico celková, dramatick;i ryomus,
stavba ideová i figurová, perspektivné bohatství a hloubka' Kampanus ukázal
nesporně nedostatek uměleckfch a básnick;y'ch sil Wintrovfch pro velikou romá.
novou komposici a vymezil v,lznam jeho na drobnf, barvi{/, často groteskní žárrr;
a zde podal 

.Winter jedině práce, které plně zmohl a jež p sobí tedy esteticky uspo.
kojivě. Áutor sám s milou skromností posilá své spisy do ěeslrého světa ,,s-naďějí,
i.když v mysli čtoucích nouvedou moderní sensaco' že jim prostá vypravování
alespoĎ zkrátí ďouhé zimní vďery... Sebrané spisy Wintrovy suÍ'"eoy jšou cbrono.
logicky po době svého vzniku; počátek činí Rakovnické obtázky' 
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Pan Arnošt DuoŤá,k

chtěl opravdu pokračovati,jak vykláttal v Národních listech ll.prosinco,v diskusi
o vÝznamu svého Václava IV.l a já opravdu odmítl jsem uveiej.niti toto pokračo.
vání, ale ne z drivodri, které vypisuje p Dvoiák ve. svém zasl'ánu, n1ibrž proto,
žo by to bylo zbytečné mrhání času i mísua. Z nového pokračování p.booŤákoo"
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