
věro broŽovo

se ještě mohlo zdát, že autor pouze ďá|erozviji a mímě transformuje lrypra.
věčské postupy pŤedcházejících obrázkri.

Namísto vypravěče, uvedeného jako odbomíka limitovaného dochova-
n;fmi dokumenty, nechal v prÓze Krátlql jeho svěÍ nazírat barvité prostŤedí
Prahy l6. století očima protagonisty Jana Pistoria. Naivita venkovského
studenta p sobila jako hlavní faktor, umožriující autorskénru lypravěči
pŤiblížit (a částečně i vysvětlit) všechno, co mohlo na soudobého čtenáŤe
prisobit nezvykle. obdobnou rilohu měla i postava vojaka Dupáka' cizince
v praŽslaj'ch městech, v novele Proti pánťun. To, co bylo pŤijímáno jako
běŽné u žáwové psychologické povídky (podobně nah|iŽeI do současn1ich
praŽslgich rodin Šimáekriv preceptor, student Fil ip KoŤínek),55 si však i
nadále podrŽelo punc nepatŤičnosti, pokud se chtělo dotykat vyznamnlch
(a v pŤípadě Mistra Kampana stále bolaqich) událostí z české historie.
Teprve modenrí historická prÓza (JlÍi Šotola, Vladimír KÓrner) podtrhla
jako d leŽity vyíznamotvorny prvek v pohledu na dějirry subjektivního
,'svěď<a času.. a v mnohém taknayáza|a na nejlepší Wintrovy prÓzy.

Zikmund Wirrter dovedl od počátku své tvurčí cesty nápaditě pracovat
s metodami, postupy i umělecklmi formami, které byly prověŤené a
čtenríŤsky uspěšné. To nové ajedinečné, co najeho dí]e stále upoutává,je
odvaha, s jakou je mísil a spojoyal se specificklm materiálem, ktery nru
poskytoval historicky dokument' Právě díky tomu molrla ve WinteroqÍch
vrcholnlch pracích vmiknout nová kvalita v1/povědi umělecké i odborné.

55 Srov. M. Havel (= M A Širnaeek;
rodin I, il, Praha 1893. I 894.
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Říká se, že státy trvají v idejích, z nichž vznikly. Dovolíte-li nri
parafrázi, více to platí o historicích, i oni trvají v idejích, v nichž byli
vyškoleni a jak je jejich mládí zformovalo. Proto se u vědcti vŽdy hovoÍí
o školách' učitelích i generačních druzích, neboť to vše determinovalo
ijejich další vědeck! postup.

Roku 1846 se narodil nejen Zikmund Winter, ale téŽ zakladatel po-
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době tŤi roky, Tomáš Masaryk se narodí aŽza čtyÍiroky a Čeněk Zíbrt si na
tento okamŽik Života počká ještě cel1/ch osmnáct let.

Jmenovali-li jsme právě tyto osobnosti, má to jist'.i d vod. Tomáš
Masaryk je zakladatelem novodobého českého f,rlozofického myšlení o dě-
jinách, Jaroslav Gollje prvním skutečně naprosto pŤísnym kritikenr a ana-
lytikem pramenri, oba dva jsou tvrirci škol, které se budou vzájemně sváLĚet
ještě sto let pojejich narození.

TŤetí směr našeho dějepisectví jde však pŤevážně mimo univerzitu, a to
do určité mlry i záměmě.I August Sedláček, Zikmund Winter a Čeněk
Zíbrt jsou spojeni svym oborenr - kulturní historií českého trárodar a do

Rozpory Zikmunda Wintra s Gollovou Školou byly takového rázu' Že se vyjádŤil takto:

,,Raději chci blti na gymnáziu v ťadě piedních profesor , než na univerzitě poslednínr a
odstrkovanlrrr docentenr'.. yiz Č' Zibrt'' Dr' Zikrrrund Winter' Vzporrrínka k jeho
šedesá!|n narozeninám' osvěta 3.I ' |907, s. 254' Tento' do určité míry polenricky
zarněťen;i článek vriči Gollově škole, vzbudil nelibost i za všech okolností o noblesu se
snaŽícího Jaroslava Golla. Srov. Listy ticty a pŤátelství. Vzájenmá korespondence
Jaroslava Golla a Josefa PekaÍe, ed' J. Klik' Praha l94l' s. 48l. Zde dopis J. Golla
J.  Pekďovi  z26.2. 1907.

Srov' zejména J' Bltiml: August Sedláček a české dějepisecÍví' tn August Sedláček a
pomocné vědy historické, ed. B. Kopičková, Mladá VoŽice 1995' s. 1l_28; t1iŽ:
Ziknund winter a česká kulturní historie. in opera hislorica |. Editio Universitatis
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Ze zápisk phil' stud. Filipa Kožínka' Pohledy do
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jisté míry i metodicky, ačkoli je jim vytykána nesystematičnost.3
Tvorba Zikmunda Wintra je poznamenána jistou dvoukolejností, která

je však zároveÍt pevně sevŤena v jedno, tím spojujícím jeho beletrii i
odbornou práci je zájem jeden - historick17.4 Jeho osobnost není q/jimečná
tím, že má v počátcích své kariéry tyto dvě vyjadŤovací platformy, jako
spíše tím, Že v obou směrech vynikl a zapsal se do dějin těchto disciplín.5

Vraťme se však k počátk m. Jeho dětství je spjato s okolím pražsk1/ch
kostelri, kde byl jeho otec zvoníkem a které ho všemi drileŽit'.fmi okamžiky
lidského Života (kŤtiny, svatby, pohŤby) inspirovalo.Ó Studia na praŽském
Akademickém gymnáziu v letech 1859_1868, ačkoli je procházel poměrně
rispěšně,7 zdaleka nevyčerpávala jeho zájmy. Z peďagogi ho ovlivnil

11tŠj." 
dějq". L.pďš a snad i mlad;i Václav Vlček, kte4í však na škole

Bohemiae Meridionalis, 1991' s. l79_l97; tyž lJniverzitní pŤednáškry Čeiíka Zíbrta,
Česbj, Iid l,l , l 990, s' l 0-l 8; t!ž: ČeněkZíbrt jako profesor všeobecné kultumí historie
na praŽské univerzitě. K l00. v;iročí zahájení piednášek o vŠeobecné kultumí historii
na FilozoÍtcké fakultě v Praze, Jthočesbj, sborník hlstorickjl 62, 1993, s. 142-167.

NapŤ. J. Marek, o historisnuadějepisectví,Praha t992' s. 170' l81; T' vojtěch: Čes&á
historiografie a pozitivismus, Praha l984, s' 37_39; F. Kutnar, [J' Marek]. Píehledné
dějiny českého a slovenského dějepisectvíIl' Praha l978' s. 43-45; ] ' Šusta: MIadá lěta
učÍtovska a vandrovní, Praha _ Vide _ Řín. V:pomin|cy II' Praha 1963. s. 8G88.
PŤíznivěji z hodnocení vychaz í pouze A. Sedláček,jehož nronutnentální kastelologické
dílo si nikdo nedovolí váŽněji zpochybřovat, zejrrréna proto, Že pokusy o jeho pťe-
koná'ní naprosto selhaly.

J. Pekď: Dějepisectví l 848-l 898' in Památník na oslavu padesátiIetého panovnického
jubilea císaÍe Františka Josefa I., Praha 1898. Na s' 57 se m!lí' tvrdí.li' Že Wintrriv
ptivodně beletristickj zájem později pÍevážl| zá1em historick1í. Jeho zájem je vždy
historichj. (snad s v jimkou některj'ch jeho veršrl)' ale hledá adekYátní formu zpra-
cování'

Je moŽno jmenovat iadu školen1|ch historikri, kteií projevovali aktivní zájem o lite-
raturu (napŤ. J. Goll, J' v. Šimák' A. Jirrisek' J. Herben a další)' u nich však tento zájerrr
bud'odezněl či se alespoř pŤiliš neprojevoval, nebo zcela pieváŽil ajejich dílajsou
ovlivněna ideologicko.propagačními prvky' čemuŽ se Zikmund Winter dokiíaal vy.
hnout.

-p.: Dr' Zikmund 1Í,linter, Světo:or 20' 1886' s' l07. Je zde citován téŽ Wintrriv v1irok
,,By Neruda jen čtvď svého péra prijčil...

J. v' Šimák: Zikmund Winter. Materiály k vypsání Života i díla' Časopis Společnosti
pýátel s|arožitností česbj,ch (dá|e CsPsc) 20' l9 l 2. s' 92.jeho klasifikace téŽ s. 94_95'
J. V. Šimák však jeho studia o rok posunul.

J. BltÍnl: Zikrnund Winter a česká kulturní historie, opera historica l, s' 180.
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prisobil jen krátce.9 Na Wintrovo literrímí vzdělání tak měl asi větší vliv
tajnÝ literární spolek a divadlo,lo Zejména však ,,skleněná jarmara u Stu-
peckÝch.. naplněná spisy Kollára, Šafaiíka, Goetha, Heina a dalších.'l
Počátky Wintrova celoživotního pŤátelství s Josefem Stupech-ím (l848-
-1907), jeho spoluŽákem a pozdějším univerzitním profesorem občan.
ského práva, se datují od kvarty, kdy Stupeck! pŤešel z německé reáIky na
Akademické gymnázium. 12

Maturitu zdolal Zikmund Winter celkem velmi zdaŤile; pŤesto ale se
ztátou \ymamenání. Siím uvádí, že to mělo vliv na jeho kariéru' neboť
nemohl, jak chtěl, jít spolu se Stupeclq'm na práva,., Byla-li to ovšem
pouze otázka placení školného, neníjednoduché rozhodnout. J. V. Šimák
doloŽil, Že Zjlrnund Winter již v pruběhu posledního prilroku studia na
Akademickém gymnáziu, tedy ještě pŤed maturitou, poŽádal o pŤijetí do
jediného českého Ťádu - Ťádu kŤiŽovník s červenou hvězdou.la

Dostáváme se tak na pridu spíše Spekulací neŽ ověŤenÝch historick1/ch
fakt. Není však možné, že žádost podaná u kŤižovníkri byla pouhou po-
jistkou pro pŤípad nepŤíliš rispěšného zvládnutí maturity? Náboženské
cítění bylo jistě v rodirrě kostelníka u Panny Marie Vítězné na Malé Straně
silné a J. V. Šimák snad m Že mít pravdu, že ''rodiče /'..lby|i by viděli
nejraději syna v povolání nejvznešenějším, ve službě boŽí..''' ovšem jeho
qivodrim o tom, že na této volbě sehrála sl'trj podíl jeho ,,vlastní nálada
okolím lypěstěná..,|6 lze celkem oprávněně odporovat.

Sám Zikmund Winter hovoŤil o tom, Že tuto možnost - studia historie i
teologie současně - Zevrubně probral s Josefem Stupeck.-im a ten ji dajně

Z. Winter: Parněti ze Života dl'ou pÍáÍe|' Zvon 9 ' 1909 ' s' 24

TamÍéž, s.24J5'

TamtéŽ' s. 5'

TamtéŽ' s.4.

TamtéŽ' s. 56.

J. v. Šimak: Zikmund Winter' s. 96.

TamtéŽ.

TamÍéž'
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schvaloval.17 Zároveí však dodal: ,,Žebud,e studium teologie obtížn n,
rrepŤíjenrn1im prrichodem k studiu historie, toho Stupeck1i nepociťoval tou
měrou jako já, poněvadŽ byl tehda čIověk nábožensky nade mne pravo-
věrnější. Já však doufal, kdyžjsem sejiž rozhodnouti musil, Že stačím na
všecko sq.fmi city'..l'uvadol-li ho zvuk zvonri do snění o vznešenějším a
krásnějším světě'lg nikterak mu to nepŤekážeIo v tom, aby jako novic
neskládal kromě epick;lich a satirick],ich básní i lyrické verše, často erotic-
kého ladění.2o

Zdá se, jako by doba národních buditelťr, kteŤí zbásnili i to, co nikdy
nepoznali, zde vydávala ještě své poslední ozvuky. Ve skutečnosti však
ďejmě jde o možrá poněkud opožděné uvědomění si jedné dťrležité složky
života, kterou by Winter jako KiŽovník musel v sobě potlačit. Jako pŤí-
slušník Ťádu by byl asi poněkud zvláštní' zapomínal-li se s vojáky (Stupec-
lcy byl v té době jednoročním dobrovolníkem) na var1ě, místo aby se
Úrčastnil Ťečnick;Ích cvičení u pana pŤevora.2l Jedin;irrr vysledkem jeho
ročního pobytu v klášteŤe u Karlova mostu tak bylo něco poznámek
k dějinám této instituce22 a velkorys! dar mladého kaplana Františka
Hoppa, kten-i mu zapIatll na cely pŤíští rok poplatkry ve ČtenáŤském a]<ade-
mickém spolku.23

odchodem z kŤiŽovnického Ťádu tak teprve začína1í Wintrova univer-
zitní studia, která započal roku 1869. V prvním semestru si Sigmund

Z..\NinÍer: Panrěti ze Života dvou piátel' s. 56.

Tamtéž'

Tatntéž'

J' V. Šinak: Zikrnund Winter' s. 96. Některé básně byly téŽ zhudebněny'

Z. Winter' Parněti ze života dvou piátel' s' 57,

J. V. Širnák: Zikmund Winter, s' 96. TéŽ K. Krofta: Únlrtím Ziknrunda Wintera.'.'
Česbj, časopis historicbj,(dá|e CCF) l8. I9I2, s' 376. Wtnter snad těchto rrrateriálrj uŽil
24. Iedna l887 k piednášce v Královské české společnosti nauk na téma o kiiŽov-
nickém zboŽí pied válkou tŤicetiletou'

Z' \NinÍer: Paměti ze života dvou ptátel, Zvon 9, l 909, s. 73.
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Wintr24' jak se tehdy zapsal do seznamu posluchač , zvolil, kromě filozo-
ficko-psychologickych disciplín, které bude zapisovat i v následujících
Semestrech' Ťímské dějiny u HÓflera, Ťímskou kulturu u Bippar1a, Tomkriv
rakouslo.i dě.jepis a Vietzovy etnografické pafiie. Po absolvování kolokvií
na konci prvního semestru byl již v dalších Semestrech od placení ko-
lejného osvobozen.2s V letním senestnl následovaly historie umění (Vo-
cel), státrrí zÍízenív Čechách (Tonrek), pŤehled světovych dějin (HÓfler) a
pŤednáškry o hudebním dramatu (Dram. Musik, Ambros).26 Zikmund Win-
ter se již během tohoto prvního ročníku studia dostal jako kopista do
archivu města Prahy, kde prisobil profesor Josef Emler. Ačkoli později ve
svych Pamětechbude Winter tvrdit, Že víceneŽ l"-idělek váží,,historická
erudice..,'' které se mu tam dostalo, jistě finanční stránku věci neopomíjel.
Finance mu však pŤinášely i soukrorné kondice a u-íuka v soukromém
dívčím stalu paní Svobodové.2s Něčím vypomohl i pŤítel od kŤíŽovníkri
Václav Horák, pozdější velmistr Ťádu, k němuž do kláštera občas zašel na

Arclriv Univerzity Karlovy, Seznamy posluchač FilozoÍlcké fakulty _ filozoÍbvé
Ťádní, zimní sernestr 1869/1870. Z. Winter se zde skute čně zapsal jako Wintr, v dalŠích
semestrech je pď< zcela běŽrré Wrnter' Jatr<o Sigrrrund se pŤestal psát aŽ po svénr
pŤesídlení z Rďiovníka do Pralry pod vliverrr Aloise Dohnala. Viz J. Sach' rukopis
monografie o Z. Wintrovi' s' 25' fond Josef Šach, titerární archiv Památníku niirodního
píserlnictr'í v Praze' Tato nevydaná monografie ná jen velrr-ri rrral! vlznarri z lrlediska
vědeckého pÍínosu a koncepčně je značně neucelená; je poznalrrenána Šachovou
oblíbenou ',metodou vzpomínkové mozaiky..' zejnréna jeho pohled na literární dílo
Zikrnunda Wintra je nutno zcela odmítnout, nebot' veltni často reprodukuje pouze
obsalry bez j akékoli interpretace'

Archiv Univerzity Karlovy (dále AUK)' Seznarny za léta 1870_1873, YizÍéž J' Y'
Šimák: Zikmund Winter, s' 97-98, kter1-í' zde otiskl piehled Wintrova studia pouze
s několika drobnlmi pŤepsánírrri' v zinrnínr semestru roku I87Il72 měl zapsáno pět
(nikoli tii) hodírr helénského iečnictví' v letnírn selnestru 1872 i zilntn senestlu
I872173 šLo o estetiku urrrění básnického (lrikoli unrělého básnictví)' v letním senrestru
1871 pak zŤejmě zárrrěrně J' V. Šrrnák prohodil podle smyslu nazvy dvou zapsan ch
Loweho pŤednášek (Kant's Logrk. Psychologie)' ačkolr sIovosledje v seznantu zapsált
v poÍadí 23 1 '

AUK' Seznarn za letní senrestr l870.

Z. 'tl,{ínÍer. Parněti ze Života dvou pŤátel, s 73.

T amtéž. Y iz též J- V' Širnrík: Zikrrrund Winter' s. 97.
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schvaloval.17 Zároveí však dodal: ,,Žebud,e studium teologie obtížn n,
rrepŤíjenrn1im prrichodem k studiu historie, toho Stupeck1i nepociťoval tou
měrou jako já, poněvadŽ byl tehda čIověk nábožensky nade mne pravo-
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kého ladění.2o

Zdá se, jako by doba národních buditelťr, kteŤí zbásnili i to, co nikdy
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odchodem z kŤiŽovnického Ťádu tak teprve začína1í Wintrova univer-
zitní studia, která započal roku 1869. V prvním semestru si Sigmund

Z..\NinÍer: Panrěti ze Života dvou piátel' s. 56.

Tamtéž'

Tatntéž'

J' V. Šinak: Zikrnund Winter' s. 96. Některé básně byly téŽ zhudebněny'

Z. Winter' Parněti ze života dvou piátel' s' 57,

J. V. Širnák: Zikmund Winter, s' 96. TéŽ K. Krofta: Únlrtím Ziknrunda Wintera.'.'
Česbj, časopis historicbj,(dá|e CCF) l8. I9I2, s' 376. Wtnter snad těchto rrrateriálrj uŽil
24. Iedna l887 k piednášce v Královské české společnosti nauk na téma o kiiŽov-
nickém zboŽí pied válkou tŤicetiletou'

Z' \NinÍer: Paměti ze života dvou ptátel, Zvon 9, l 909, s. 73.
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oběd,29 a hojné podpory se mu dostávalo u Stupecklch, kde ,,bydlil, jídal a
spáva!/'.'/skoro víc/'../ než doma...3o V létě l87l pak získal i stipendium
sto dvaceti z|atych znadáni císďe Ferdinanda.3l

Ve školním roce 1870/l871 pokračoval v návštěvě Tomkovlch zÍízení
státních, napoleonské války a rakouské dějiny tentokrát lykládal HÓfler,
kte4f mu v létě četl i o stŤedověk1fch dějinách, dobu husitskou vysvětloval
Tomek, tŤicetiletou válku Gindely a o kronikách (snad městskych?) pro-
mlouval Hattala.32 Tyto pŤednášky historického rázu doplnil opět Vocel
staroŽitnostmi česlc.fmi a českou literaturou, Schulte otázkou církve a státu
(Kirche und S^taat) a Ambros pŤednáškou o dvou hudebnících - Gluckovi
a Mozartovi."

Ve školním roce 187lll872 navštěvoval HÓfleruv pŤehled dějin, Schul-
teho dějiny státu a práva, dějiny Ťímského práva (Cryhlarz), novou homo-
německou gramatiku a německá cvičení (Unterricht in Deutschland) u Kelle-
ho, Kalouskovu historii českou, helénské Ťečnictví (Kvíčala), dějiny české
literatury (Hattala) a Emlerolu paleografii, v letnínr semestru HÓfler ho-
voŤil o Ťech.fch a německ1ich a Kalousek o česklch dějinách' staročeské
básnictví pŤednášel Hattala a estetiku básnického umění Durdík.3a

Závěrečny, nepovinn! rok studia navštěvoval kromě didaktiky (Will-
mann) téŽ v.-iklad o historickych encyklopediích a metodách (HÓfler)'
estetiku básnického umění (Durdík), Ťímské dějepisectví (Kvíčala) a histo-
rická cvičení (Hirschfeld), v létě pokračoval v historic\ich cvičeních
a v historick1fch encyklopediích a metodách, Emler pŤednášel o česklch
listinách ve 13. století, Gindely o Marii Terezii a Hattala o hláskách.,'

Z. Winter: Panrěti ze Života dvou pŤátel, s' 73.

Talo;^též'

,  - ,  x  , t  - l'|'amtéŽ'.|'ěŽ J. V. SImá'k: Ztktnund Winter, s' 97'

AUK, Seznanry posluchač Filozofické fakulty _ frlozofové Ťádní' školní rok
1870/|8,7I' Hattalova pŤednáška je zde zapsÍna nejasně, pochopit, o jaké koniky se
jednalo, se nepodaŤilo ani J. V. Šimakovi.

TamtéŽ'

Tamtéž, školní rok I87Il1872'

TamtéŽ. Školní rok 1812/18,73,
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Z ťt|ozoťtckych disciplín během studia navštěvoval zejména pŤednášky

LÓweho a Volkmanna, pedagogiku absolvoval u Willmanna, právní filozo-

fri pak u Rulfa.36

Tento, snad až pŤíliš zdlouhaqí, l".ičet návštěv pŤednáŠek nám umoŽní

nahlédnout do školních zájm Zil<nunda Wintra. Jak vidíme, kromě ob-

lykl1f ch pÍednášek z filozofie a (vzhledem k budoucímu povolání nutn1/ch)

věd pedagogicko-psychologick'-ich, zde nalezneme tŤi oblasti zájmu: histo-

rii, krásná umění (literaturu, hudbu a dějiny umění)^a zájem o dějiny
právní, ktery je dán vlivem jeho pŤítele Stupeckého.,, Ačkoli bychonr

očekávali, Že Zlkmunda Wintra ovlivnili v jeho kariéŤe váledem k jeho

pozděj šímu zájmu, kultumí historii, etnografické pŤednášky stárnoucího
K. J. Vietze či staroŽitnosti Vocelovy, ani jedno není pravda. Kamil Krofta

uvádi, Že,,velmi mocně.. na Wintra zaprisobil zejména Václav Vlad.ivoj

Tomek,38 íetay uyna za jeho učitele povaŽován i Konstantin HÓfler,39 ale

nesmíme opomijei ani jeho školení archivní po boku Josefa Emlera.ao

Zikmund Winter měl i Ťadu mimoškolních ,,povinností... Zmínili jsnre

se jiŽ o jeho členství v Akademickénr čtenáŤském spolku, kten.i rydal roku

1869 ve syém Almanachu českého studenstya i verše V. Zikmunda (tj.

Z. Wintra).al Winter Yystupující ve společnosti ,,se solidnínri vědomostmi

věcnyÍmi, ale s trochu všedním a nerihlednlm šatem básníck!m..a2 Se však

neomezoval jen na psaní veršri (často s historich-Ími náměty), ale pronikl

36 TamÍéŽ.léta l869_l873;srov. téŽJ. V. Šimak: Zikmund winter' s.97-98' Zde opsané
nazvy pŤednríšek Z..\U intra _ v iz též pozn. 25.

3,7 TamtéŽ,s,97'

K. Krofta: Úmrtím Zikmunda Wintera' s. 376. Podle K. Kazbundy (Stolice dějin na

pražské univerzitě' PÍaha l965, s. 85) byla pro studenty nejzajínravější Tomkova

pŤednáška o zemslo./ch zÍízeních.

Viz A. Novák: Zikmund WinÍer,ín Zvony domova- Myšlenlq a spisovatelé' Dvě knihy

studií a podobizen' Praha - Bmo 1940' s. 350.

Viz J' Šusta: Mladá léta, s. 86. Podle Šusty si Winter ve stáŤí stěžoval ,'na to, že se mu

nikdy nedostalo náležitého metodického vlcviku a že proto, jak sárrr pravil, v ryze

vědeckém díle spíše bezradně klopytal,neŽržuněvykačoval.., nicméně za dané situace

na univerzitě se mu lepšího školení dostat nemohlo a v podobné situaci byli i vŠichni

ostatní.

A. Novák, J. V. Novak: Pýehledné dě1iny literatury české,Bmo 1995' s. 652.

A. Novií'k: Zikmund Y,linter, Zvony domova, s.350'
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právní, ktery je dán vlivem jeho pŤítele Stupeckého.,, Ačkoli bychonr
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Zikmund Winter měl i Ťadu mimoškolních ,,povinností... Zmínili jsnre
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36 TamÍéŽ.léta l869_l873;srov. téŽJ. V. Šimak: Zikmund winter' s.97-98' Zde opsané
nazvy pŤednríšek Z..\U intra _ v iz též pozn. 25.

3,7 TamtéŽ,s,97'

K. Krofta: Úmrtím Zikmunda Wintera' s. 376. Podle K. Kazbundy (Stolice dějin na

pražské univerzitě' PÍaha l965, s. 85) byla pro studenty nejzajínravější Tomkova

pŤednáška o zemslo./ch zÍízeních.

Viz A. Novák: Zikmund WinÍer,ín Zvony domova- Myšlenlq a spisovatelé' Dvě knihy

studií a podobizen' Praha - Bmo 1940' s. 350.

Viz J' Šusta: Mladá léta, s. 86. Podle Šusty si Winter ve stáŤí stěžoval ,'na to, že se mu

nikdy nedostalo náležitého metodického vlcviku a že proto, jak sárrr pravil, v ryze
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A. Novák, J. V. Novak: Pýehledné dě1iny literatury české,Bmo 1995' s. 652.

A. Novií'k: Zikmund Y,linter, Zvony domova, s.350'
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i na prkna, jež znamenají svět - ve studentském pŤedstavení Mikovcovy
Záhuby rodu PŤemyslovského na scéně Novoměstského divadla hrál po-
stavu Dalemila.a3

Toto obdobíje i počátkemjeho organizační kariéry - stává se členem
l".íboru a posléze i jednatelem Akademického spolku čtenaŤskéhoaa a stojí i
u zrodu Historického klubu, privodně to studentské organizace. Tento bod,
nesporně zajlnavy nejen pro Životopis Wintruv, ale i pro organizaci naší
historické vědy, je v literatuŤe opomíjen a to ténrěŤ všemi, kteŤí o tom psali.
Jak se zdá' nechuť univerzitních a muzejních historikri, jak se děiili' šla
dosti daleko a tak i Historick]f klub a Historick1i spolek se staly záIežítostí
jejich frakcí a hovoŤit o vazbách k druhému pÓlu se nechtělo ďejmě ani
jedné ze zričastněnjzch stran.

Historick1/ klub' kten.i ve svych stanovách měl lytčeno ,'podporovati a
šíŤiti snahy po vzdělání historie a jejích věd pomocnlch a pěstovati mezi
členy kolegialitu..,45 se ustavil jako studentsk! spolek. o jeho vznik se sna-
žili posluchači fakulty již roku l868,46 něl nahrazovat existenci histo-
rického semináie, v němž by se historická věda mohla pěstovat v českém
jaryce.a7 Snahy o dohodu s Jed.notou filologťr o společném spolku odeměly
bez v.-isledku a tak bylo roku 187l roáodnuto scházet se v soukromí:
,,Byly to pŤátelské schťrzky s lyloučením veŤejnosti. Účelem jich bylo
pŤednášeti, vespolně se vzdělávati a kolegialitu utvrzovati...a8

Asi dvacet dva členŮ se scházelo ve vÝborovně Akadenrického čtenáŤ-

ZIHMUND t]JlNTtB V DoBČ UN]VCBZ|TNiCH STUDIl

ského spolku, jemuŽ platili pouze pŤíspěvek na plyn.ag Schťrzím, které byly
věnovány pŤednáškám čt rozpravám o historick1ich tématech, pŤedsedal
Zikmund Winter a též je Ťídil, ačkoli funkcionáŤi ve skutečnosti neexis-
tovali.5o Zjara 1872 bylo rozhodnuto, Že spolek vystoupí na veŤejnost pod
názyem ,,Historiclgi klub... Na sch zce 25' dubna 1872 byIa zvolena
ďíčlenná komise ,,ku sestavení stanov. Byli to pánové: Zikmund Winter,
Lerach a Giinther...5l Po schválení stanov ,,členy.. i místodrŽitelstvím byla
svolána ustavující valná hromada, kterou zahájlI Zikmurrd Winter.', Win-
ter, ač byl zvolen do v boru, funkci nepŤijal váledem k svému zane-
prázdnění (blížíci se státní zkoušky a jednatelství v Akademickém čtenáŤ-
skénr spolku).,' TíÍn končí jeho aktivní ričast v organizování Historického
klubu, kterému ještě zajistil bezplatn! pronájem místnosti k jednáním.5a

Máme-li se závěrern pokusit o shrnutí Wintrol".ich zájmú v době uni-
verzitrrích studií. vidíme, Že jsou nrnohostratrné. Hudba. divadlo ijazyky.5.

Tamtéž, s ' 2. Y iz Íéž I ' Špét: Dě1iny Historického klubu v Praze, Praha 195 7 (strojopis
v Archivu Av CR, fond Historick klub' karton 12)' Na s. 10 uvádí jnrenovitě 2l
zakládajícich členri'

A. RokTta: o vzniku, vjlloji a činnosti Historického klubu, s. I-2'

T amtéž, s. 2_3 .

TatntéŽ, s' 3.

,  x  , .  ^ . . .
l. SpéL: Dějiny historickěho klubu v Pru:e,s' |2.

Archiv AV ČR' fond Historicbj'klub' karton 12 (styk HK s instituccrni); dopis' jehož
zněni zde pŤetiskujeme:

Slavnérnu Klubu historickéInu !
Drazi pÍáÍeÍé|
ohlďuji Yán, že k tnému návrhu usnesl se správní vlbor Akad' čten' spolku jedno-
hlasně o torrr, aby místnost spolková (vlborovna) bezplatně várrr byla vŽdy k sch zím
svobodna.
PovaŽujte to za dar pÍátelslry várn podávany, v1i bor uznává, že snahy vďe podporovati
se musí.
PÍeje vám veškeren zdar a vznik znantenánr se
Ziknrund Winter' t. č. jednatel akad' spolku
Dáno v Praze 23. listopadu 1872
L. S. Akadenrick! čtenáŤsk! spolek.
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Z. Winter: Paměti ze života dvou pŤátel, s' 74; na s. 85 téŽ zmínka o kritice piedstavení
(snad Nerudově)' M. Novotn! v doslovu k vlboru z Wintrovlch paměti (Z'-Ý,linter: Ze
studentslcychvzpomínek,Praha l941' s. 28) upozoriiuje i na skutečnost, Že na plakátech
pťedstavení je Z' Winter uveden pod pseudonyrrem p. Zíma' Divadlo však Z. Winter
hráljako ocbotníkjiŽ na gymnáziu'

Z. \č,linter.. Paměti ze Života dvou piátel, s' 74.

Archiv AV CR, fond Historic\Í klub, karton 12, stanovy Historického klubu v Praze
z roku 1904.

TamtéŽ' Yiz rukopis pŤednáš|y A. Rokyty o vzniku, ujuoji a činnosti Histoťického
klubu, s. L

TamtéŽ.

Tantéž.
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ale pŤesto jsou zde dva zájmy, které nad vším pŤevažují a vzájemně se
doplriují _ literatura a historie, obě rovnocenné složky jeho 9-eloživotního
pťrsobení. Podíváme-li se do bibliografie Wintrov'.ich prací,'o zjistíme, Že
první jeho díla jsou verše a písně, často s historicklm námětenr. Tak již
v těchto tiplnlch počátcích je pŤedznamenáno to, co se bude snažit skloubit
po cel;/ život - historie a literatura, či spíše mnohovrstevné dějiny kultury
v širokém smyslu, které zpracovává uměIecky či vědecky podle toho, co se

mu k danému materiálu zdá adekvátněiší.

56 Tamtéž. s. 145-156. dodatek s. l85.

.1crrosIcrv Čoch

ZIHMUND I.UINTCR
R RRHOVNICHY RRCHIV

Wirrter pťrsobil v Rakovníku na reálce deset let _ od roku 1874 do roku
1884. První část svého rakovnického pobytu věnoval vedle intenzivní
činnosti ve škole společenskému Životu' S něstskym archivem se dostal do
kontaktu teprve ve druhé polovině roku 1879.

Zistává dodnes záhadou, proč se nenašel v tehdejší radě Žádny poně-
kud osvíceny konšel, kter;f by dal návrh, aby se město obrátilo na ně-
kterého historika z profesoru piaristick;ich a později premonstrátskyích
s Žádostí o pomoc pŤi uspoŤádání a pŤestěhování městského archivu. Léta
plynula a archivní materiál, poházeny po rťrznlch místnostech radnice,
pŤekáŽe| čím dále tím více. NěkteŤí jednotlivci si brali listy, listiny i
městské knihy domri, snad proto, aby je zachránili. Později někdo v radě
navrhl, Že by se nrohl archiv uloŽit na bezpečném místě, jakym se zdála b1/t
Vysoká brána. Návrh byl pŤijat a vše, co se na radnici povalovalo i se
špínou' ptačím trusem a prachem bylo bez ladu naloŽeno a bezjakéhokoli
poŤádání naházeno do komory v bráně. V1ijinrkou byly listiny česk;/ch
králri, kteŤí udělovali kdysi městu privilegia, naněŽ byli konšelé hrdi, a
proto zristaly na radnici a byly velmi pečlivě uloženy.

Zoufa|y stav archiw vadil jen Františku Hovorkovi, malíŤi pokojťr, od
dětství tělesně postiŽenému. Roku l861 slíbil na radnici, Že on sám bez
nároku na honoráŤ provede skartaci, archiv srovná a dajili mu pro archiv a
městskou knihovnu vhodnou místnost, oboje tam uloŽí' Konšelé mu míst-
nost nezaručili a chtěli jen' aby Hovorka vypsal věci, které stojízazapsání
do městské pamětní knihy - ďejmě s rinysly poté sta4f papír zlikvidovat.
Hovorka pŤesto na radnici začaI s prací a za tÍi tydrly byl hotov. Pak se
lydal na Vysokou bránu, kde bylo archiválií daleko více. Byly uloŽeny ve
rn-iklenku v komoŤe u okna nad prrijezdem, kde b1Ívalo kdysi vězení pro

dlužníky. Na nrateriálu, ktelď chtěl Hovorka pročíst a pŤestěhovat na
radnici, spočívalo šest palcŮ ptačího, zvláště holubího trusu. Páni na
radnici konečně poskytli místnost a dokotrce dali poŤídit i dŤevěné regály.
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