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P edmluva

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, historici teorii neuniknou. Vskutku, p ed-

stava, že historie by mohla a měla b t svébytn m oborem akademického
llírdání, kterou dnes (zpravidla) p ijímáme jako samoz ejmou, závisela
(.iak dokládá írvodní kapitola této kiiihy) na posunech v chápání samot-
rré podstaty poznáni, k nimž došlo v osmnáctém století' Dokonce i teh-
tly, nezabyvají-li se historici v slor,ně teorií, bude jejich psaní rafinovaně
rrtvá eno teoretickymi p edpoklady, které p ijímají. Velilc'anti-teoretik
(leoffrey Elton mohl sice dovozovat, že vzdé|ání v technikách historic-
l<ého bádání za p edpokladu věrnosti písemn m záznam m umož uje
lristorikrim získávat objektir.ní poznáníminulosti, sám ovšem p i vlastní
lristorické práci p edpokládal teoretickou nad azenost politiky a sv m
č'tená m p edkládal takové pojetí dějin, v němž rozhodující roli sehrá-
val vjvoj britského státu. Někte í dnešní historici termíny p ebírané z li-
ttlrární kritiky, nap íklad ,,diskurs", zawhují jako pouh žargon - stejně

iako když jejich p edchridci na počátku dvacátého století ohrnovali nos
rrad tehdy m dními psychologick mi koncepty, jako byly ,,nevědomé
ttrotivace". Avšak i ,,diskurs" se zanedlouho p esune do oblasti prosté-

Iro zdravého rozumu' takže p estane b t považován za teoreticlcy ťyraz.
l(dyž na to p ijde, žádny z konceptri, jež historici používají, není tak do-
t:ela nevinn :každ má vlastní dějiny.

Jak se píšou dějiny: Teorie a proxe jsou první knihou ediční ady
,Iuk se píšou dějiny, jejimž cílem je poskytnout univerzitním studentrim
Ilistorie základní seznámení s teoretickrni koncepty (vědom rni i nevě-
tlomymi), které uwá ely obor historie, zvláště naZápadě. Úvodní svazek
rady nabízí p ehled soupe ících ,,škol" teoretického myšlení stojících
v pozadí studia dějin, p ičemž empirická metoda je zde' pojímána jako
jedna z několika možností, jak se lze dějinami zab vat. Čtená i se p ed-
liládá stručn 'a kritick 'Írvod do idejí, technik a institucionálních prak-
tik, které umožnily ustavení historie jako svébytného vědeckého oboru.
|''ehlížejí se zde hlavní soubory teoretickych poznatkri užívan ch k ob-
jirs ování minulosti a zkoumá se vlivtakov ch idejí na skutečné p íklady
1rsaní dějin i na některé obory historického bádání.



]AK SE PíŠoU DĚ]]NY

' 
Není tovšak pojed1á1í o,,filosofii dějin". P ímo se netyká abstrakt-

ních otázek souvisejících s epistemologií, p íči.'''ostí, otázkou' zda je
historie vědou, či uměním, ani s uplatněním zákonri pri ni.to.ict é. 

"y-světlování - byt znalost těchto otázekje pro praktikujícího historikazá-
sadně driležitá a v mnoha kapitolách .". ni*i ..tkáme, alespori nep ímo.
Čtená , ktery se o ně zajímá, bude s pomácí rejst íkí schopen sledovat
související témata nap íč celou knihou.

Právě tak není tato kniha ani o ,,historiografii" nebo]i o ,'dějinách
děj epi s9ctví". Neposkyt rjs žádn r,yčerpávají Jí p ehled vyvoi e' historic-
ké profese v jejím politickém, sociálním, t<ultuinim a inštitucionálním
kontextu. oddělit teorii bezezbytku od tohoto kontextuje p irozeně ne-
možné: empiricko-vědecko-profesionální zprisob p.u''id81ir', jak uka-
zují první t i kapitoly, zcela bezprost edně souvisel s ustavením historiejakožto svébytného akademického oboru a dědictví tohoto zakládajícího
okamžiku utvá í strukturu našeho oboru až dodnes, tim s|ise, ze teo-
retické novinky se často zdályjako zpochyb ující oborovoi autonomii
historie, a tudíž i samotnou možnosi oqet<tivnitro poznáni minulosti.
Víceméně už v naší 

{9!^u 
piipaaá poststrukturalismus některj.m bada-

telrim jako ďábelská léčka literárních kritikťr , jejimž cílem je áničit cel
obor historie a s ním-i objektivitu společenskéiro ádu jako takového.
\avzd9v t9mu, jak klíčov v znam podobné otázky.ují, těžištěm ná-
sledujících kapitol nejsou.

_ . 
Učelem této kn ihy j e prozk_oumat zprisoby, j ak teorie utvá e la pr akt i c -

/cé dějepisectví . Jak se píšou dějing \,ycháziže zjištěni. že studenti nez íd-
ka shledávají obtížn'm uvědomit si, jak se abštraktní diskuse o filosofii
dějin-tohoto oboru (p ičemž slovo ,,dějiny" zde mriže b t míněno vied-
notném i množném čísle) do! kají jejich vlastního prakiikování historie.
ryžqá z následujících kapit^ol tudíž spojuje r,ysvětlení zásadních k<lncep-
tri s kritick mi rozbory zprisob , jak právě-tyto koncepty uwá.ely clíla
praktikujících historikri. Studenti udďají .'"ilép", r.avz se během čtení
této knihy seznámi alespo s některy'rni any tristorit<ri, o nichž je v ní eč.

-Ro_zu1í 
se, že rozpětí teorií, které historici používají, je p itls široké,

než aby bylo možné pokr}'t je v jednom .rru"ko celé. nozhodli jsme se
proto za adit do něj metody, teorie a p edměty bádání, s nimiž se stu-
denti s nejvyšší pravděpodobností setkají v kni_hách, které jsou |robírá-
ny na ''normálních" seminá ích z historie, a tak jim po*o"-i k tornu, aby
poznalip edpoklady utvá ející jednotlivá díla i obory jako celek.
_ Celá kniha je rozčleněna na t i části. Trojice kapiiot prvního oddílu

zkoumá intelektuální a institucionální p ed-poklaáy, ktáré napomohly

PŘEDN/LUVA

rozvoji profesionální historie. osvětlují se v nich intelektuáiní novinky,
které v Německu na sklonku osmnáctého století umožnily vznik histo-
rie jako ,,vědeckého" oboru, rozší ení rankeovskj'ch historiclvch metod
z Německa devatenáctého století po celém světě a metodologická diver-
zifikace, jež se rozpoutala koncem dvacátého století a p inesla zpochyb-
nění ,,západních zp sobri" psaní dějin.

Druhá část knihy se zab vá p ístupyk dějinám, které o sobě prohlašu-
jí, žejsou platné pro všechna období dějin a pro všechny historické obo-

ry. Marxistické, sociálněvědné a annalistické p ístupy rozebírané násle-
dující trojicí kapitoljsou jako vysvětlení dějin bez 

"yjimlv 
totalizující.

Jejich teoretické post ehy a koncepty byly uplat ovány ve všech oborech
historického bádání akažd p edmět studia byl zapracován do všeobec-
ného lysvětlení dějin neboli ,,metavyprávění". V posledních desetiletích
došlo na pridě každého z těchto p ístupri k pokusrim eliminovat jejich
teleologičtější a determinističtější rysy. V sledkem bylo určité sblížení
mezi nimi a do jisté míry i Ztráta jejich specifičnosti jakožto teorií.

T ebaže poststrukturalismus poskytl větší část energie, která tuto kri-
tiku metavyprávění poháněla, za azujeme do druhé části knihy i tento
směr, poněvadž p edkládá metodu kritického rozboru, o níž se soudí'
že je uplatnitelná na všechny p edměty historického studia. Právě tak
je do druhého oddílu zaÍazena i psychohistorie, neboť freudovská psy-
choanal za poskytla soubor koncept , které írdajně vysvětlují všechny
stránky chování člověka - od motivací jednotlivcri až po p íčiny a po-
vahu válek - na základě vztahri mezi dětmi a rodiěi. V době nedávnější
zaéa|a b t psychoanal za ovliv ována poststrukturalismem, ovšem její
univerzální nároky to nijak neomezilo. A konečně, druhá část se věnu-
je rovrrěž komparati.rní historii, která o sobě prohlašuje, že je obecně
uplatnitelnou metodou činící vj'slovně to, co historici dělají jen mlčky.

Kapitoly ve druhé části knihy se tak zabyvajijednotnjrni historick '-

mi tradicemi, zatimco v části t etí se p edmětem pozornosti stává vliv
široké škály teorií na historii jakožto obor. Často se p itom p edpokládá
obeznámenost s teoriemi, které jsou rozebrány v p edešlém oddíle. Čte-
ná p irozeně musí mít na paměti, že teorie b vají na konkrétní p ed-
měty studia z ídka uplat ovány ve své ,,čisté" podobě - mnohem častěji
spojují historici prvky z r zn 'ch teorií.

Rozhodnutí, zda konkrétní kapitoly zahrnout do druhé, či do t etí čás-
ti knihy, se mriže zdát do jisté míry svévolné. Genderoví historici a his-
torici rasy nap íklad dovozují, žeueškeré dějiny mohou _ a musejí - b t
p epsány s ohledem na jejich koncepty. Kapitoly zabyvajici se těmito



lF.ll!tll llt lt .lllllél1ll1 rIlr llr,Il r.rtrrIl ll,(l\'()tl tliivod . Zaprvé, auto i jed-
tlll|lll ll lr lirIr||rr| l rrliillrrittr 1rrrltIttvi (qender) a rasy p istupují jakožto
lr 1rt-r,rltttcltt altttlltt, ttir ttť,;Ž rr;lllrtlrtrjí jednotlivé teoielické i.udi"", .pí-
al. lllia Irtl,rr l,r, tlt.r,lrt,lrri,ttl tttt'ttxlátn. Zadrv,hé, velkou část současnÝch
gr'llrlt'lll\'l'('ll ll t'ttsrrr'yr'll ttlrlI'ií lze chápat jako metodologickyvyvozenou
r ; rl:rl:rl rrrkl ulrrli.srrtu.

'|'rr,li rlrltlíl ltttrl knihy odráži míru, nakolik bylo dějepisectví v nedáv-
ttt'rlrrllť' ttlvái"erro poststrukturalistick m angiž^á rrmorit<ri. Historici
;lrllitil<y, společností, idejí, pohlavi (gender),.u.y u ekonomie všichni _
lryť v rrestejné mí e _ p esouvali poiornost od fundamentá]ních p íčin
k lristoriím rryznamu a totožnosti.šoučasní historici se tudíž bez oh]edu
na sv j konkrétní obor stále častěji zabyvajikulturami.

V době, kdy vznikla tato kniha, uběhd již od nástupu strukturalis-
mu a poststrukturalismu p inejmenším dvě desetiletí, iakže jejich sta-
tus ,,špičky oboru" se poněkud otupil. Několik kapitol iuk.,uááč,rj", ž.je pot eba umírnit poststrukturalištické zamě eni na kulturu a v}tvo it
metodu' která bude brát větší ohled na sociální strukturu a nero\,'nost
a dokáže vysvětlit fenomén změny. Jak se dovozuje ve čtr,rté t apltote'
nové kulturní dějiny by měly b t vztaženy k ,,širšímu pohledu na spotet-
nost obecně". V sedmé, osmé a patnácté kapitole se nawhuje, že cestu
by mohly ukázat bachtinovské metody, kdežio kapitola deváá i,aji .]"a-
nocení poststrukturalisticky ovlivněného ku]turníio p enosu se stlciálně
založenou metodou. Desátá kapito]a volá po spojení kulturních p'ístupti
k politick m dějinám s p ístupy e]itními á .o.iát''i*i a kapitola ti'.inírc-
tá obhajuje p ístup Quentina Skinnera k dějinám idejí iakoztrl .stlciirlně
kontextualizovanou metodu, která těží 

'" .il.'y.h st.a.'et p<lststrrrktu-
ralismu, aniž p itom trpí jeho slabinami. Čtrnáctá kapitola vyz]iuír Íšen-derové historiky, aby s'e !no-\u zamysleli nad souvislostí mezi.irryk",',_,,
tělem a psychologií. Pátá i dvanáctá kapitola naznačují, že ek<lrrilmi.k
p ístup by se mohllecčemrr p iučit od p ístupu kulturniho a naopak' Zcla
na taková smě ování pohlížíme jako na pozitivní, anebo jako ná 1lokusyotupit kritické ost í poststrukturalismu jeho začleněnim do ustavenycÍr
metod, to ovšem zristává otev enou otázkou.

]^, ,l l'l:;OU DĚ]lNY

Keuin Pessmore, Stefan Berger, Heiko Feklncr
tl. zá í zoo9

Část první
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Nová vědeckost v
kolem roku 1800

H rrro FEt-oNrn

dějepisectví

,,Schorske není takov blázen, aby lyhlašoval konec historie," p ipouští
Steven Beller ve své recenzi pojednání Carla E. Schorskeho Thinking
with History,

není však po chyb,že Klei podle jeho mínění prožívá trudné časy. Krá-
lovna věd poloviny devatenáctého století žije dnes v mnohem skrov-
nějších poměrech a musí, Schorskeho slovy, ,,chodit na schrizky" s kaž-
d m oborem, kter' je svoln jít s ní. ovšem pocit, že historie upadla
v nemilost, je p íliš pesimistick'. Tak vjimečnému postavení, jaké jí
p ipisuje Schorske, se ve skutečnosti nikdy netěšila, snadjedině s v'-
jimkou Německa.'

l]ellerova kritika se dot 'ká hned několika otázek, o nichž je v následující
kapitole eč. P edevším zde nacházíme p edstalu, že historie je věda,
lt s ní související nejistotu, co p esně má takové twzení znamenat. Za-
tlruhé, setkáváme se s p edpokladem, že existovalo cosi jako zlab věk
lristorie, jímž (neníJi to pouhá fikce) muselo by1t Německo devatenácté-
lro století. A konečně, stáváme se svědky risilí obda it historii jako aka-
tlemickou disciplínu - tak či onak - svébytn'm životopisem' V pozadí
t<lho všeho se rysuje otázka, co tvo í historickou vědu (francouzskou
science historique a německou Geschichtswissenschaft) a oč se vlastně
tlpírají její nároky na objektivitu, platnost a pravdivost. Toto téma se
stále znolrr wací a stává se z něho p edmět rozho čen ch debat, zvláště
v dobách změn paradigmatu."
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Nedílnou součástí těchto debat je rovněž diskuse o tom, kdy a jak se
v historickj'ch dílech vlastně začal prosazovat vědecky ád.3 Samoz ej-
mě, dějepisectví jako kulturní praxe a pravdiv obraz minulosti je pod-
statně starší než historiejako akademick obor. P esto však platí, že až
do osmnáctého století se nikdo vážněji nesnažil nárokovat si pro dějepi-
sectví vědeck Status - když na to p ijde, historia a scientiabyly v rámci
p edmoderního ádu poznáni považovány zavzájemně neslučitelné. Co
se anglickému filosofovi Thomasi Hobbesovi (165r), německému učenci
Christianu Wolffovi (t7tz), a dokonce ještě i francouzsk m vydavatelrim
Encyklopedie d'Alembertovi a Diderotovi (v roce t75t) zdá|o byt termi-
nologick lrn protimluvem, totiž p edstava, že by na historiografii bylo
možné pohlížet v zásadě vědeck m zprisobem, stalo se však jen o stole-
tí později - v roce 1857 _ Johannu Gustalrr Droysenovi vjlchodiskem,
na němž rybudoval svou teorii historické vědy s názvem Irstorrk.a Byli
badatelé devatenáctého století jako historik a Hegel v žák Droysen ra_
finovanější než jejich protějšky v sedmnáctém a v osmnáctém století?
Poda ilo se jim tozpoznat do té doby nelyužir potenciál dějepisectví,
kterj' jejich p edchridci p ehlíželi?

Nic takového jako historická věda neexistovalo a tato kapitola si klade
otázku, co stálo na jejím počátku. Táže se, jak došlo ktomu, že začalo byt
možné pohlížet na historii jako na vědu, a zkoumá vzestup nové věrlec-
kosti, kterou si nárokovali, o které vedli diskuse a kterou praktikovali
auto i historick 'ch prací kolem roku r8oo. Zpravidla se uvádí, že mo-
derní historie vznikla na německych univerzitách, a proto se tato kapito-
la bude zabyvat p edevším p ípadem Německa. Nezabrání nám t<l však
zamyslet se i nad situací jinde a vyvodit některé obecnější závéry tyka|ící
se psaní dějin jako celku.

1.1 Experientia aliena

Hobbes v pojednání Leuiathan (r6sr) uvádí svrij systém poznáni roz-
hodnj,rn prohlášením, že ,,existuje poznání dvojího druhu, p ičemž jed-
no je poznání faktu, drrihé pak poznání drisledku, jejž má jedno prohlá-
šení pro prohlášení další... Druhé se naz vá Vědou..' Rejst ík poznání
faktri naz vá se Historii." Zatimco věda se tyká ,,uvažováni" a,,sestává
z p edvádění drisledkri jednoho prohlášení pro prohlášení další", his-
torie není ,,než vnímání a paměť', neboli ,,poznánižádané od svědk *.

Historie tudíž v Hobbesově rozpisu věd nefiguruje.5

r.rrlvÁ vĚorcrosr v nĚ]rptse cTVÍ KoLEN/ RoKU '1 800

od doby, kdy Hobbes napsal tyto ádlcy, se mnohé změnilo' A p esto,

tlokonce ještě dnes je pro historika bezmá|a nemožné promluvit o his-
ttlrii jako o vědě, aniž se na tvá ích posluchačri objeví risměv. Kdykoli je
ttltiž eč o filosofii vědy, historii vědy nebo jednoduše o vědě, historici
lludou s největší pravděpodobností jedin 'mi, kdo p edpokládá, že sem

1lat í i jejich obor. A co je ještě horší, historici si za to částečně mohou
sami' protože se dlouho neuměli dohodnout, zda se má k historii p i-
stupovat jako k,,měkké" vědě, kvazivědě, vědě suť generis, anebo snad
r'aději v bec ne jako k vědě, n brž jako k umění'

Podobné otázky sice nepochybně mají svrij v znam, zde se však jimi
zab1vat nebudeme. Nehodlám zkoumat, zda vědeckost (neboli postupo-
vání v souladu s vědeckou racionalitou) je pro praktikující historiky do-
sažiteln m cílem. Právě tak se nemíním zab vat otázkou, zda vědeckost
a s ní související kategorie objektivity a pravdivosti ve skutečnosti exis-
tují, a pokud ano, zda jsou něčím, oč je t eba usilovat. Tato kapitola není
věnována problémrim existence a legitimity, n 'brž historie. Když na to
p ijde, během posledních t í staletí se odpověď na otázku, co p esně zna-
mená ,'dělat něco vědecky", velmi dramaticky měnila' Stopy těchto pro-
měn se dají rozpoznat i v tom, jak ještě dnes užíváme slova ,,vědeck ".

Snadno totiž p echázíme nap íklad od ontologiclc ch twzení o základní
struktu e dějinné skutečnosti (tedy o objektimí pravdivosti vědeckého
twzení) p es vy'roky o procedurách zaručujících platnost našich empi-
riclcj'ch zjištění (vědeck 'ch metodách) až k nárokrim na vědeck étos
pravého badatele (osobní nezaujatost, odstup, nestrannost, skromnost
anebo jednoduše objektivitu). Naše pojetí vědeckosti, které je směsicí
v podstatě zce|arozdiln chv znamri, odkazuje totiž k r zn m, často si
i proti ečícím dějinám a ty dále vedou k rozmanitm intelektuálním tra-
clicím, kulturním praktikám a privodním sociálním kontext m, v nichž
rrizné p edsta\,y a ideály vědeckosti získávaly své v'znamy. Mym cílem
je n1'rrí prozkoumat některé z aspektri těchto dějin a vztáhnout je k ději-
nám dějepisectví.7

Lze prohlásit, že od doby reformace v šestnáctém století byla široká
paleta rrizn ch žánr apraktik, o níž mluvíme jako o dějepisecwí, v Ně-
mecku pevně ustavena neJi jako scienťia, tedy alespo jako driležitá
součást eruditio (erudice či uěené vzdělanosti) . Historia se v Německu
těšila v znamnému postavení svébytného diskursu a dalo se poukázat
na skupiny učenc , kte í se jí věnují, jakož i na normy, jimiž se ídí, a in-
stituce, kde je pěstována. Vribec první lectio historica vznikla na univer-
zitě v Mohuči již v roce 1504. Cognitio historica p edstavovala čwrtou
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z forem poznání - p ed ní stály scienťia, prudentia a ars _ a byla uzná-
vána jakožto experientia či cognitio empirica, tedy empirické poznání.
Jako takové bylo historické poznání považováno za nezbytnou složku
většiny učenj'ch oborri, nakolik se t5rto obory opíraly nejen o axiomatic-
ké zásady, ale také o empirické koncepty rozvtjené procesem indukce.
V tomto kontextu si historie r,ydobyla zvláštní vyznam jako experientia
aliena, tedy,jiná" či ,,vzdálená" zkušenost. Historie rozši ovala obzory
osobní zkušenosti čerpáním p íkladn ch poučení z minulosti a jako ta-
ková zasluhovala uznání - byla arzenálem morálních a politick'ch ma-
xim, jimiž se jednotlivec ve svém životě ídil. Tomuto svému vyznamu
navzdory však historie jakožto věda zristávala v aristotelském epistemo-
logickém rámci - jenž v Německu a vlastně po celé Ewopě p evládal
ještě dlouho do osmnáctého století - v zásadě nep edstavitelná. Jak to
lze r,ysvětlit?8

P ibližně ečeno, aristotelská teorie poznání se opírá o dva principy.
Zaprvé, sjistotou lze poznatjedině univerzální a abstraktní -jednotlivé
a konkrétní umožriuje jen twzení pravděpodobná. Zadruhé, jistoty lze
dosáhnout pouze tehdy, jeJi eč o stál'ch, ve své podstatě neměnnych
entitách, kdežto mluvímeJi o tom, co se nepravidelně mění, nedopra-
cujeme se více než pravděpodobnych twzení. Do pnmí kategorie náleží
univerzální a odvěké vlastnosti veškerého bytí a p írody, které studují
zvláště obory poznání s ko eny v matematice a logice. Druhá kategorie
se rj'ká ,,člověka a jeho skutkri". Meta$lziclcy vzato lycházejí tyto prin-
cipy z p edpokladu, podle něhož ontologická nutnost (tedy skutečnost,
že něco nutně plyrre z logickych, ffzikálních nebo morálních zákon )
a epistemologická pravdivost Qinak ečeno, status prokazatelného či ne-
popiratelného faktu, twzení nebo teorie) jsou nerozlučně spjaty. Vt<-rmto
rámci plyne z konceptu vědy absolutní jistota. Věda znamená poznání
nutnosti, že je-li něčemu tak, jak tomu je, nikdy tomu nemriže byt jinak,
neboli zkoumání p íčin s cílem objevit univerzální a odvěké vlastnosti
toho, coje.

S ohledem na otázku, již se zde zab váme, bude driležité uvědomit si,
že historikrim, lze-li to tak íci, bránily praktikovat vědu dva drivody. Na
jedné straně zristáva]a historie s vědou neslučitelná do té míry, nakolik
zkoumala konkrétní skutečnosti t kající se jednotliv ch faktri a okolnos-
tí. Na straně druhé, mě ítkrim vědy ner,yhovovala do té míry, nakolik
se snažila zachytit proměnlivou krajinu lidsk ch záležitostí, což je írsilí
nápadně handicapované nevypoěitatelností lidského jednání a svobod-
né vrile.

rovÁvEorC.oStv oĚ-tol5rc-V ho-[V Ro(L '800

Argumentace této kapitoly se skládá ze t í krokri. Nejd íve doložím, že

cognitio historica za a\a byt v Německu jako historická věda myslitel-
ná teprve v drisledku zásadní dehierarchizace celé struktury vědeckého
poznán| což byl proces' ktery započal již v šestnáctém století a během
století sedmnáctého a osmnáctého jej vznamně urychlila dvojice inte-
lektuálních p ewatri známj'ch jako vědecká revoluce a osvícenství' 'Iinak
ečeno, není drivod p edpokládat, že se historiografii v urči| historick '

okamžik poda ilo p ekročit práh vědeckosti - chápané jako nějak ' ne-
měnn , monolitick 'ideál - tim,žesi po dlouhém snažení osvojila meto-
dy umož ující náležité studium dějin. Vědeckost (francouzská scientifi.-
cťťé, německ á WissenschaftIichkeit) není žádná transhistorická danost.
Jako každj' jin koncept má své vlastní dějiny.

Zadrlhé, vzájemné vyror'rrávání vyznamu jednotlivych forem uče-
ného poznání provázelo slábnutí p ijatelnosti aristotelismu a pokles
věrohodnosti jeho v'kladov ch rámcri. V německém prost edí k tomu
došlo ve druhé polovině osmnáctého století, tedy mnohem později než
v Británii a ve Francii' Filosofická agenda aristotelismu byla zastíněna
a ve značné mí e i nahrazena jin 'mi typy vědecké racionality, j ež mnozi
historici p ijímali s otev enou náručí a obratně je uplat ovali p i psaní
dějin.

ZatŤeti, pozadím klesající p ijatelnosti někter'ch pojetí vědecké ra-
cionality a současného Vzestupu některych pojetí nov'ch byly rozsáhlé
celoewopské změny postojri k poznání obecně a k souvislostem mezi
poznáním a společenslqrm ádem zv1ášť. K těmto změnám docházelo
v prost edí krize a p ewatnj'ch změn ewopskjlch společností v prriběhu
století mezi roky 1750 a t85o, o nichž se často mluví jako o ,,dvojité revo-
luci". S prrimyslovou revolucí však nesouvisela jen revoluce politick 'ch

postupri, jejímž ztělesněním se stala zvláště Francouzská revoluce roku
t7$g ajejí demokratické dědicwí. ,,Dvojitou revoluci" provázely a do
určité míry i podporovaly zásadní změny postupri epistemick ch, tedy
těch' které určovaly ziskáváni,hodnocení a p edávání poznatkri.9

Končící osmnácté století bylo svědkem zvláště napjaté debaty, jejímž
p edmětem se stalo dějepisectví a jeho role p i hájení či naopak zpo-
chybriování politického ádu. Již probíhající diskuse o metodě nabyly na
v znamu s tím, jak se schopnostem historického poznání dopracovat se

k jisť'm žádolcimhodnotám a v drisledku toho i p edepisovat sprárnré
jednání zača|pÍiznávat značn 'vliv na vládnoucí společenské názory. od
učencri bádajících nad dějinami se nově zača|a očekávat ryjád ení k ně-
kterym choulostivj.m otázkám. Co p esně je správné historické poznáni?
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Komu je svě ena autorita takové poznání uchovávat a za jak ch pod-
mínek? Jakou míru jistoty je namístě od takového poznáni očekávat?
Dají se r zné skupiny obyvatel p imět, aby vě ily témuž, a pokud ano,
jak toho lze dosáhnout? odvolání na koncept vědeckosti mělo sehrát p i
formulaci odpovědí na tyto i další otázky klíčovou roli''o

Rád bych zde ilustroval svou argumentaci krátk lrn p ehledem posu-
nu od aristotelsk ch k experimentálním koncepcím poznání, k němuž
došlo v sedmnáctém a osmnáctém sto]etí, s cílem p esně ukázatdrisled-
ky, které z něho l'yplynuly pro obor historie' Z mnoha aspektri, jimiž
by se nepochybně zabjvalo každé riplnější pojednání, jsem si zvolil t i
hlarryrí prvky. Nejprve prozkoumám vzestup užitečného poznání a otáz-
ku' jak pozměnil celkovou mapu poznání. Dále se chci alespo ve struč-
nosti dotknout toho, co nizozemsk historik E. J. Dijksterhuis označil za
,,mechanizaci obrazu světa", abych do]ožil, jak 'impuls odtud vyplynul
pro historické myšlení. Poté se hodlám zab vatvzestupem experimentu
jakožto techniky získávání poznatkri a zamyslet se i nad tím, jak p ispěl
věci empirického historického studia. Akonečně nazávěr p edložím ně-
kolik myšlenek o tom, jak $to t i prvky napomohly proměně chápání
vědeckého poznáni,k níž došlo p ed koncem osmnáctého století. P.itom
lyj asním koncept vědeckosti děj episectví, jejž prozatím ponechá m po-
někud neurčit , aby tak jeho vjrznam a drisledky mohly postupně vyply-
nout v prriběhu našeho zkoumání.

1 .2 Y zestu p uŽitečného pozná n í

Kdyby se st edověky intelektuál typu Ecova františkána Viléma z Bas-
kervillu nějak ocitl v raně novověké Ewopě, je docela možné, že ze všeho
nejvíc by ho v novém světě vyvádělo z míry p ehodnocení vyzrrarnu po-
znání sloužícího praktick m ričelrim. obecně ečeno, ctižádost utvá et
společnost podle racionálních principri vedla k tomu, že intelektuáIní
praktiky zača|y byt v rostoucí mí e pod izovány praktick 'm ričeltim.
,,Myšlení," jak to Ý]'jád ila Hannah Arendtová, se stávalo ,,služkou děIá_
ní právě tak, jako ve st edověké filosofii byvalo ... služkou kontemplace
božské pravdy." S rristem vjzznamu užitečného neboli praktického p<l_

znáni _ nap íklad obchodu či v1robních procesri _ byla kontemplace
věčně dan ch pravd nelyhnutelně odsouzena ke ztrátě epistemologické
p ednosti, které se do té doby těšila. Následkem bylo, že 

',vědecká 
a filo-

sofická pravda se rozešly".''

r..lovÁ vĚoe cxosr v oĚ]rptsrcrvÍ xore v RoKU ''] 800

P esvědčení, že poznáni by mělo b t užitečné' to samoz ejmě neby-
la idea, která by jen tak volně poletovala kolem: bylo pevnou součástí
ustavení raně moderních státri a jej provázející politilcy poznání. Ve sku-
tečnosti záviselo totiž praktické fungování vlád v raně novověké Ewo-
1lě stále více na systematickém sběru informací následně po ádan 'ch

k praktickjrrn ričelrim - nap íklad v oblasti ve ejnj'ch financí (économie

politique neboli, v Rusku, kaměralnajanaitka), mapování státního Ze-

rní (kartografie) a blahobytu ve spojení se sledováním ovládan ch (,,po-

litická aritmetika", statistika a v Německu Polizeiwissenschaft). Max
Weber měl tedy dobr d vod charakterizovat nástup by'rokracie, jeden

z klíčov'ch faktorri rozvoje raně moderních státri, jako ,,vykon kontroly
na základě poznáni"."

Nové ocenění užitečného poznání si nacházelo nejrriznější vyjád e-

ní. Rychle se rozvíjející knižní trh byl zavalen publikacemi, jako nap í-
kladÁn Essay toward promoting all Necessara and Useful Knowledge
'l'homase Braye (1697) nebo Von den n tzlichen W rkungen einer
Ilniuersitiit auf den Nahrungsstand des Volkes od Johanna Augusta
Schlettweina (tzz6).v téže době vznikl bezpočet institucí, které usilova-
ly o podporu poznáni emesel a žirryrostí - jako ilustraci lze uvést alespo
Kurfi tskou akademii užiteěn 'ch věd v Erfurtu (t754), Hornickou aka-
tlemii ve Freibergu (tz6il a podobné společnosti ve Philadelphii (tzs8)
ir ve Virginii (tzzz). Nově založené univerzity v Halle (t6g+) a Gottin-
genu (1736) měly postavení Sfoctsdienerschulen (škol pro státní služ-
llu) a ve značné mí e se na nich p ednášely právě ,,užitečné" p edměty.

,'Mechanické dovednosti", jako bylo nap íklad strojírenswí a zeměděl-
ství, zaujímaly stále vyznamnější místo rornrěž ve skvěle se prodávají-
cích encyklopediích, znichžzazminku stojí alespo Cyclopaedia: or,
An [Jniuersal Dictionary of Arts and Sciences Ephraima Chamberse
(1728) nebo [Jniuersal-Lexicon aller Wissenschaften und Kiinste Hein-
r'icha Zedlera (t73z_t754), zatimco Francouzská akademie věd začala
jen několik let poté r,ydávat svou Description des arts et des métiers
(tz6t_tz88), čímž dále zdriraznila v znam,ktery zač.a| byt užitečnm či

1lrakticlgrn obor m poznáni p ipisován''3
Dokonce ani seznamy p ednášek na starobyl ch evropsk ch univerzi-

tách nezristaly nedotčeny. Ačkoli systém čty fakult byl v p evážné mí e
zachován (svobodná umění - včetně filosofie - ještě po ád následovaly
t 'i l,yšší fakulty' medicíny, práva a teologie), jejich ád a mit ní hierar-
c:hii začala v rostoucí mí e zpochyb ovat stále se rozši ující paleta no-
vych oborri, jako byla chemie, politická ekonomie a v neposlední adě
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i historie' Vzestup historie jako akademického oboru byl v osmnáctém
století nerozlučně spjat s její užitečností pro vzdělání rostoucího množ-
ství prár.rríkri' ,'politik " (smíme-li si pomoci tímto p íhodn 'rn ana-
chronismem) a Ír edníkri. Drikladná znalost mezinárodních dějin byla
nap íklad považována za nepostradatelnou součást vzdéláníbudoucích
diplomatri i na takov ch univerzitách, jako byla pa ížská nebo štrasbur-
ská. obdobn é pozadi mělo i založeni regiusovskych kateder historie na
univerzitách v oxfordu a Cambridgi počátkem osmnáctého století.'a

V polovině osmnáctého století zač'a\o byt užitečné a praktické pozná-
ní konečně p ijímáno jako Írctyhodné. Do jaké míry došlo k p ekresle-
ní map tradičního ádu poznání, to naznačují i Diderotriv ,,Prospekt"
(tzso) a d'Alembertova ,,P edběžná rozprava" (t75t) k Encyklopedii.
Nap íklad d'Alembert p ipisuje velmi prominentní postavení matema-
tice, zatímco teologii, svého času králor'rru čty' fakult, p edstaluje jen
jako odvětví filosofie. Tím, jak vyznamné místo p iznala inte]ektuální
vlajková loď francouzskych philosophes emeslrim obecně a posledním
novinkám z technologie zv]áš{ problematizovala navícještě dále relativ-
ní postavení vědeck'ch a do té doby za nevědecké považovan ch forem
poznání. Podobn 'v znam měla skutečnost, že jednotlivá hesla v Ency-
klopedii byla azena podle abecedy, cožjen podtrhlo obecn ristup od
tradičně p ijímanych hierarchií poznáni a dále jej podpo ilo. D ívější
Írtok Francise Bacona na aristotelskou klasifikaci poznání - jeho Noué
organon (Nouum organum) z roku 16zo si dalo za cíl jednou provždy
nahradit staré organon Aristotelovo - tak nakonec p inesl plody.'s

1.3 V1 roba a poznání: svět jako stroj

Tím se dostáváme ke druhému prvku. P ehodnocení užitečného poznání
souviselo se stále častějším užíváním mechanick ch metafor k popisu
světa. ,,Mechanizace obrazu světa", smíme-li si prijčit název Dijksterhui-
sova klasického pojednání, sehrávala p i odwatu od aristotelské fyziky
vyznamnou roli. Aristotelská $'zika chápala hmotu jako ve své podstatě
aktir,ní a pohyb měl podle ní povahu vwoje; materiální p írodě z toho
drivodu p ipisovala plánovitost a ričelnost' V našem kontextu má největší
vjrznam skutečnost, že historicky rispěšné pokusy o ustavení alternatirmí-
ho teoretického rámce obecně známého jako mechanická filosofie si zvo-
lily za model p írody charakteristické rysy stroje. Ve svém risilí ,,odkouz-
lit svět" (jak íkal Max Weber) tim,žehmotu vyloží jako nehybnou a p í-

'' ,/A VtDtCKos- v oĚlrptsIcTVL ho-t|V RoKJ '800

ridu jako p íčinně p esně popsatelnj' stroj, byli mechaničtí filosofové
trrk rozdílného ražení jako René Descartes, Robert Boyle a Isaac Newton

1l 
'esvědčeni , že nalezlri srozumitelnou metaforu, jež člověku umožní po-

r'rlzumět p írodě a jejím složkám, aniž by p itom musel rTvolávat takové
,,tlkultní síly" jako odušerryrělost (animismus) nebo schopnost plánovat
ir pojímat írmysly (teologie). Ve skutečnosti byl v sedmnáctém a osm-
rrírctém století velmi rozší ennázot, podle něhož lidé mohou spolehlivě
1ltlznat jen to, co sami vytvo ili, ať už manuálně, nebo intelektuálně.'6

Mechanická metafora a s ní související p esvěděení, že lidé jsou
st:hopni poznat jedině to, co sami tak či onak zkonstruují, se navíc ne-
rlrnezovala jen na studium p írody. P evládla ve všech oborech poznáni,

ilrk ť'rnluvně dokládá následující írryvek z Thomase Hobbese:

Geometrie je tudíž prokazatelná, poněvadž p ímky a tvary' o něž se
naše uvažování opírá, r 'sujeme a popisujeme my sami; a občanská
filosofie je prokazatelná, poněvadž politické společenství (common-
we(Ilth) vytvá íme my sami.'7

Epistemologické drisledky , jež má takové stanovisko pro myslitelnost
lristorické ,,vědy o člověku", jako prr.rrí srozumitelně vyjád il Giambattista
Vico ve svém pojednáni Nouáuěda (Scienza Nuoua) (tzzsltz++).Ten-
ttl italskjl profesor rétoriky dospěl k závěru, Želrze'lri bezpeěné poznání
r lčekávat jedině od véci, jež Za svou existenci vděčí člověku, je t eba p e-
srtnout pozornost od studia p írody k dějinám. Argumentoval, že stvo-
iilJi p irozenjl svět Brih, mriže mu porozumět zase jen Brih; na druhé
straně, člověk mriže doufat ve spolehlivé poznání jedině tehdy, bude-li
sc zabyvat studiem ,,občanského světa", poněvadž ten je plodem lidské
lvo ivosti v témž smyslu, v jakém je p íroda stvo ením Božím. T ebaže
Vicova koncepce nové vědy ve své době velkou pozornost nep itáhla, vy-

;rlyvalo z ní (v ryze epistemologickém smyslu), že historiografii lidskj'ch
zírležitostí je možnépojímat jako vědu''8

Do jaké míry nahlodala už počátkem osmnáctého století mechanic-
ltít metafora všeobecné panování aristotelismu, lze poznat na p íkladu
vynikajícího německého aristotelika Christiana Wolffa. Ve své teorii po-
t'náni z roku r7rz vznáší Wolff požadavek, aby historie ,,byla sepisována
takovym zprisobem, že budouJi skutky pomě ovány sqrni okolnostmi,
r'tená i dokáží rozpoznat pravid1a božského vládnutí". Studium dějin by
rrírm tudíž mělo umožnit sledování práce velikého hodiná e tak íkajíc
v okamžiku, kdy hodiny sestavuje, takže budeme schopni porozumět
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lllf'('llIllli('(' jr'Itrr ltrrtlirtrlvťllt<l stroje. ,,Povaze hodin porozumím tehdy,"
tt1rÍ'r'Ht1tt'jr' WrllÍ'l', ,,1l<lclrtlpím-li jasně, z jakého druhu koleček a dalších
sr rtrrlítsltrk .js<ltt sestaveny a jaké mezi nimi panují vztahy." Wolff se zde
t'ltÍ1lc rrretaÍbry hodin coby oblíbeného mechanického podobenství své-
lrtl věku a volá po historiografii, která budejak didaktická, tak i užitečná
v tom smyslu' že odhalí skrytou p íčinnou strukturu dějin (pragmatické
dějepisecwí).'9

Užití analogie hodin má však ještě jednu stránku. ,,Člověk porozumí
povaze nějaké věci jedině tehdy," jak zdriraz uje Wolffv pasáži o hodi-
nách, ,,pochopí-li jasně, jak se stala tím, čím je, anebo jak m zprisobem
a jak mi prost edlcy je umožněna.",o Na tomto místě se Wolff v koncept
určování povahy věci pomocí intelektuální rekonstrukce jejích součástí
a struktury mění v genetické lysvěttení jejího vzniku. Když na to p ijde,
druhé má b t dopl kem pnmího, tak jako je tomu v p ípadě Wolffova
systému poznání, podle něhožje každ 'obor rozdělen na abstraktně-ra-
cionální část a část empiricko-historickou. Wolffovi v tom dal za pravdu
i erlangens\ teolog Johann Martin Chladenius, kter ve svém pojedná-
niAllgemeine Geschichtstuissenschaft z roku t75z _ jednáse v podstatě
o německ protějšek Letters on the Srudy and [Jse of History lorda Bo-
lingbroka (tzsz) _ prohlašuje:

pro mrar'ní bytost fiako je nap íklad Stát] je nejv'znamnější událostí
její počátek, kter' je o to pozoruhodnější, že skrvá drivody následují-
cích událostí, jimžbybez poukazu na něj nebylo lze porozumět."'

Hledání pravideln ch uspo ádání a struktur vyvoje či zákonri (,,pravidel
božského vládnutí") bylo po celé osmnácté století velmi oblyklym té-
matem. Jako vyznamné p íklady mrižeme lvést ordre naturelfrancouz-
skj'ch fyziokratri nebo Stooťsulíssenschaften (vědy o státu) v Německu
a vzestup teoreticko-historické metody (conjectural history) v Anglii.

Analogie hodin ilustruje dvě věci. Na jedné straně ukazuje, že nástup
nového historického vědomí v raně novověké Ewopě vděčil za jeden ze
svych nejmocnějších impulsri obecnému p ijetí mechanické metafo-
ry a s ní souvisejícímu p esvědčení, že lidské bytosti mohou spolehlivě
poznat jedině to, co samy r,yprodukují. Na straně druhé tato analogie
odhaluje také omezení mechanické metafory, která koncept dějin redu-
kuje na proces vzniku. Jakmile je totiž hodinov stroj jednou uveden
do chodu, stává se z něho víceméně stabi]ní koncovy produkt. Mecha-
nické analogie však svoji metaforickou p itažlivost začaly ztrácet teprve
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v 1loslední t etině osmnáctého století, kdy je nahradily jiné, p edevším
,rr'ganické metafory.

1.4 Vzestup empirického poznání

'|'í'etím prvkem, jemuž bylo souzeno v znamně ovlilrrit postoje k po-
t,rtáni,se stal vzestup experimentu jakožto legitimní techniky ziskáváni

1lrlznatk , vj'mlurmě shrnut 'vyrokem Francise Bacona o ,,lyslj'chání
1l'írody". P ijatelnost experimentu jako aktivityvedoucí k poznání vdě-
r,í za mnohé již vj'še zdrirazněnému p esvědčení, podle něhož lidé doká-
Ží porozumět jen tomu, co sami vy'robí. Ze stejného p esvědčení p ímo

1llyne, že chceJi člověk spolehlivě poznat, co sám nevyrobil, musí na-

1rrldobit či zopakovat procesy' jimiž to vzniklo. Vskutku, v experimentu
jtle vlastně o umělé vyvolání jev , které chceme pozorovat. ,,Dejte mi
lllnotu," prohlásil německ'filosof Immanuel Kant ve své teorii privodu
vesmíru (tzss),,'a lystavím z ní svět - jin 'mi sloly, dejte mi hmotu
ir p edvedu vám, jak se z ní svět vyvinul"'"2 Kantova slova jsou p íkla-
tlcm spojování tvo ení s věděním, jež bylo pro jeho dobu tak charak-
ttlristické. Umož ují nám zahlédnout alespo něco z tehdy stále ještě

r'rlzší eného p esvědčení, že mezi,,faktem" a,,vfrobou" existuje spojení.
l(<lncem osmnáctého století za ala už b t tato dvě slova (bezmála) sy-
l|()nymy a z ,,fakt" se pomalu stávala ,'data", tedy cosi, co je spíše dáno
rrež uděláno.

V našem kontextu sehrává kritickou roli p esvědčení, které leželo v sa-

rllotn ch základech experimentální filosofie (a raně novověkého empiris-
rrru obecněji), že totiž pravé poznání mriže a musí bfi rryvozováno zpŤi-
rrté smyslové zkušenosti. Šlo vlastně o frontální írtok na další ze sloupri
lrristotelské tradice. Tento postoj skvěle ztělesnily pokusy Roberta Boyla
se vzduchovou pumpou' o nižlrze tvrdit, žeby|avribec nejproduktir'rrěj-
Š í rn,,faktoplodn m" p ístroj em tohoto věku' Unikla snad aristotelikrim
tliiležitost smyslové zkušenosti? Vťrbec ne' na dvě zásadní otázky dávali
však odlišné odpovědi. Jakou roli hraje v procesu dosahování spolehli-
vť:ho poznání zkušenost? A dále, jak 'typ zkušenosti bychom měli vyhle-
tlírvat? Aristotelská tradice hleděla na spolehlivost našich smyslov'ch
zkušeností s určitou podez ívavostí, a dávala tudíž p ednost zkušenos-
tem toho druhu, které obecné soudy o fungování p írody potwzovaly,
s1líše než by jim poskytovaly jejich základ. Vj'znam se tak sice zkuše-
rrtlsti neupíral, byla však pod izována procesu zajišťování již ustaveného
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poznání obecné a nepochybné povahy věcí. Podle baconovské tradice
experimentální fi]osofie měla p ímá smyslová zkušenost naopak po-
skytovat pravému vědeckému poznání zák]ad. Účelem experimentálně
utvá ené zkušenosti nebylo podle něho dokládat obecná twzení. Místo
aby zkušenost sloužila obecnému filosofickému uvažování, měla ho ovlá-
dat. Tento typ zkušenosti neměl však b5,t p ekroucen v bezduchj' sběr
írdaj , jejž Bacon p irovnal k činnosti mravence. Spíše mělo jít o vj'sle-
dek spojeného ťrsilí sběru i trávení, u Bacona symbolizovaného včelou.
P edkládaná metoda zkoumání měla byt tudíž induktivní a empiricky
zakotvená - jin mi sloly, mělo se vycházet z pozorovanjlch a experimen-
tálních faktri (z ,,konkréten") a od nich krok za krokem stoupat k p íčin-
nému poznání a závěrrim obecnj.m.

Vzdor tomu však neměla bytt vj'sledkem experimentu zkušenost živel-
ně r,nímaná smysly nezasvěcen ch (,,babské povídačkf' ). Experimentál-
ní filosofové od Christiaana Huygense až po Roberta Hooka byli jeden
jako druh p esvědčeni, že fungování p írody lze zcela porozumět jen
tehdy, budeJi hromadění zkušenosti ízeno a ukáz ováno náležib mi
pravidly metody. ,,Vjzslech" p írody' lzeJi to tak íci, měl tedy byt veden,
,jako by jej prováděl stroj" (Bacon). Jin mi slory, vzestup experimentu
jako p ijatelné techniky získávání poznatk nezbytně prováze|a ctižá-
dost zmechanizovat samu produkci poznání, jinak ečeno, ukáznit pro-
cedury tvorby poznání pomocí metodologick'ch direktiv, jejichž ričelem
bude odstranit či alespo ovládnout drisledky lidslc ch vášní a osobních
zájmi.'3

Ačkoli se experimentální metody vědeckého bádání daly uplatnit jen
v některjlch oborech poznáni,jejich triumfální nástup poskytoval odza-
čátku do konce osmnáctého století siln impuls empirick m studiím na
pridě mnoha oborri včetně historie. Podobně jako protestantská refor-
mace trvala na tom, aby se každ k esťan p ímo setkával s Písmem (aniž
se p itom spoléhal na pomoc ze strany kněží), a tak jako experimen-
tální filosofové od Bacona až po Newtona naléhali na své současníky,
aby si sami prostudovali ,,božskou knihu p írody" (aniž se p itom budou
spoléhat na časem prově ené vyklady), historici začali na sklonku osm-
náctého století jeden od druhého stále častěji očekávat, že na autoritu
sekundárních děl se budou odvolávatjedině tehdy' neumož ují-|i otáz-
ky, kterymi se zabyvají' p ím 'zkušenostní p ístup. Dějepisectví mělo
b t tudíž v rostoucí mí e postaveno na tom, co jsme se postupně naučili
označovat jako ,,primární prameny" - jinj'rni slovy, na empiricky zalo-
ženémbádáni.'a
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Vyprávění o triumfu historického empirismu bylo dílem sepsáno na
pa ížskych ulicích, i kdyžjeho autory nebyli vždy nutně historici. Stej-
ně jako Gutenbergriv v5mález knihtisku dokázal uspokojit protestantsk
požadavek osobní četby Bible a tak jako užití dalekohledu a mikroskopu
proměnilo rétoriku individualistického empirismu (,,P ečtěte si knihu
p írody sami pro sebe!") vprakticky postup, ,,násilné otev ení někter 'ch

d íve tajnych ewopsk ch kanclé ství a archivťr""s v období bezprost ed-
ně po Francouzské revoluci stimulovalo volání historikri po kritickém
studiu primárních pramen .

Status historické zkušenosti, která se dala ze studia primárních pra-
menri r'yvodit, byl však ví ce než ošidnj'. Nap íklad epistemologie Imma-
nuela Kanta, jednoho z nejv znamnějších filosofri Ewopy pozdního
osmnáctého století, byla s myšlenkou, že archirnrí záznamy jsou ,,pri-
márními prameny" toho, co se lidé o minulosti mohou dozvědět, zkrát-
ka neslučitelná."6 Ještě d ležitější je, že studium dokumentri s l'yužitím
metod historického v zkumu znamená vlastně kvalifikované čtení a to si
žádá odborného vzdělání, díky němuž historici získají schopnost I9Zpo-
znat, jaky typ informací v dokumentu ,,číst" a od jakého odhlížet. Žáane
instituce, které by se staraly o vj'cvik profesionálních historikri a vště-
povaly jim zásady správného čtení historick ch dokumentri, však p ed
iokem r8oo nebyly v dohledu."7 Trvalo až do poloviny devatenáctého
století, než začarli byt auto i historick 'ch pojednání schopni obhájit to'
co dokázali v záznamechlyčíst a co shledávali p ijateln m (,,historická

fakta"), jako dostatečně spolehlivé základy našeho poznání minulosti.
V tomto procesu postupně začala historická díla Leopolda Rankeho hrát
roli báze a rižas vzbuzujících líčení minulosti i roli kritérií, ktermi se

pomě ovaly historiografické počiny druhych."8
Celkem vzato bychom však Rankeho p íspěvek ke vzestupu empiricky

založeny ch,kriticky zkouman ch a objektivně sepisovanych dějin nemě-
li p ece ovat' Ranke nebyl totiž ani pnmím, kdo se v dějepisectví do-
žadoval objektivity, ani tím, kdo zavedl historicko-filologickou metodu
hodnocení pramen .

Chce-li historik psát a p edstavovat [čtená m dějiny] takovm zpriso-

bem, aby historická pravda nebyla p ekroucena' musí b t osobně neza-

ujaty, musí události líčit bez vlastních, již p edem utvo en ch p edstav

a nesmí dávat p ednost žádné z forem vlády ani žádnému státu; stejně

tak nesmí žádnou z existujících forem vlády považovat za nejlepší ze
všech ..' ani vym štet ideál vlády, jimžby vlády existující pomě oval;
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spíše má povinnost skromně a s p ísnou neutralitou r.1právět jen to, co
se stalo a j ak se to staTo (bIoJ3 erziihlen, w as und wie es g eschehn ist).,e

T ebaže právě ocitovanjl text p ipomíná slar'rré Rankeho krédo, jeho
autorem není Ranke, n brž pruslc medievalista Karl Dietrich Hiillmann,
kterého následující generace nebraly tak vážně. V době, kdy Htillmann
na ja e roku 1796 vydal esej o dějinách ewopskych státri obsahující i tato
pravidla, kter mi se měl každ seri zní historik ídit, byl Ranke ještě ne-
mlur'rrě v plenkách. Ideál nestranného či nezaujatého poznání a otázlq
související s tím, jak se ho dobrat, byly p edmětem bou liv'ch debat po
celé osmnácté století. V mnoha oborech byly p ijaty kodexy nestrannosti
a nezaujatosti _ od prár.rrick ch postupri hodnocení svědeck ch vjpovědí
až po p írodní filosofii.3' Rétorika pružnosti hlediska (tedy nestrannosti'
jež r,ystupuje nad všechna stranická stanoviska) se objelrrje v traktátech
z morální filosofie stejně jako z historické teorie' Nap íklad Adam Smith
se ve své Teorii mrauních cit (Theory of Moral Sentiments, t75g) doža-
doval, aby ,,sobecké a privodní vášně lidské p irozenosti" byly p ekonány
a na věci se pohlíželo ,,očima t etí osoby..., jež soudí s nestranností".3'
Vskutku, schopnost p ekročit p i rozvažování a p ijednání hlediskojed-
notlivce považovali mnozí morální filosofové za cestu k ustavení harmo-
nické a spravedlivé společnosti' Lorraine Dastonová označila takovj'p í-
stup k poznání termínem ,,aperspektirmí objektivita" - jde o pokus ,,unik-
nout h]edisku" tim,že ve jménu ve ejného poznání a univerzální srozu-
mitelnosti budou odstraněny individuální i skupinové idiosynkrasie.3"

Pro historiografické diskuse druhé poloviny století byla zvláště symp-
tomatická mnohj,rni sdílená obava, že zaajetí stanoviska a stranickému
p ístupu se historik jako takov ve skutečnosti ubránit nem že' a proto
bude spíše pot eba ričinně se s těmito jeho povahov.mi sklony vypo á-
dat než lomit nad nimi rukama.33 Snaha odolat drisledkrim perspektiv-
ního zkreslenivyz vánim k mravní integritě historikri byla p itom stále
častěji považována za nepostačující, a d raz se tak p esouval od morál_
ních konceptri osobní nestrannosti (etick 'ch imperativ ) k onomu typu
aperspektivity a nestrannosti, jejž zaručovala neosobní pravidla me-
tody (k imperativrim metodologiclqrm). Chladenius ve své Allgemeine
G e s chicht sw i s s e n s chaft píše :

Neměla by se historická pravda těšit témuž prálrr ... b t lyjád ena
v pravidlech, když nám nyní bezmála všechny motivační síly lidského
rozumu objelující všeobecné pravdy ... leží lysvětleny p ed očima?3a
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Formální metodologické p edpisy měly tudíž více než zajistit pro-
rrlěnu historika v nehmotn epistemologick 'subjekt, jenž lystoupí nad
všechna stranická hlediska: empirická drivěryhodnost historikri a celé
lristorické profese zača|av osmnáctém století stále více záviset právě na
rrretodologické odbornosti. Pokud se v'chodiskem dějepisecwí měla stát
irrduktirmí a empiricky zakotvená procedura, muselyb1't její základy ne-
rrapadnutelné. V takovém kontextu získala zásadní v znam schopnost
lristorikri rozlišovat skutečné odbájného, což mělo za následek, ženav ,-
sluní se dostal kritick 'rozbor textu' Akonečně, triumf induktir'rrích me-
ttld v dějepisectví p ímo souvisel i s nástupem ,,poznámek Pod ěarou".ss
Zvyk odkazovat na prameny v mnoha směrech odpovídal podrobn m
4'lrávám o prováděn 'ch experimentech, neboť smyslem tohoto postu-

1lrr bylo umožnit čtenáfi zopakovat a ově it si proces, jímž autor dospěl
l< poznatku, ktery ve svém dí1e p edkládal. obecně se soudilo, že jde
rl neodmysliteln 'rys vědecké racionality. Do jaké míry se z poznámek

1lrld čarou stala v prriběhu osmnáctého století v dějepisecM zavedená

1lraxe, o tom ostatně svědčí už to, jak se David Hume v roce 1758 cítil po-
vinován omluvit se čtená rim za nedostatek náležit'ch odkazri ve svj'ch
l)ěiin .ch Anglie.36

Abychom to shrnuli, debaty o konkrétních historiografick ch pravi-
tllech metody se vedly už dálrro p edtím, než se z historie v devatenác-
tťlm století stala ustavená profese' V praxi ovšem zristávala formální me-
trldologická pravidla p i ,,prosíváni a zvažování" historickí'ch záznamtl
ť'asto mnohem méně driležitá než hluboká znalost toho, co se považo-
valo za p ijatelné a náležité, totiž sociálních kodexri pravdomlur'nosti,
jtlž nebylo zapot ebí nikde rozepisovat. Jak 'druh dějinné zkušenosti
rrrá sloužit jako základ psaní dějin? A čí zkušenost má b t p ijímána
jirko zkušenost autenticlv dějinná a schopná posk5,tovat náležity základ
lristorického poznáni? Čím p esně se lyznačují drivěryhodné primární

1lrameny? Jsou jimi írstní svědecwí lidovych tradic, anebo spíše psaná
svědectví p íslušníkri elit? odpovědět na takové otázky znamenalo roz-
ltrldnout, kudy povedou hranice mezi pravdivj.m a bájn m, historick m
lr Íilosofick m, literárním a vědeck m, nekultivovanrm a vyt íben m.
V osmnáctém a poté i v devatenáctém století tak vyvstávala z metodizace
lristorického poznání mapa sociálního ádu.
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1.5 Historie jako humanitnívěda

P esun od aristotelsk ch k experimentálním pohledťrm na poznání měl
ještě mnohé další rysy' pro historiografii a její p ijatelnost jako vědy
neméně v znamné. Nap íklad newtonovská koncepce lineárního a jed-
nosměrného času, podle níž se čas stal absolutní, reálnou a univerzální
entitou zakoušenou každ m, všude a stejně, měla mít dramatick vliv
na sbližování historickí'ch a vědeckych zprisobri bádání. IJmožnila rov-
něž koncept času jako progresiwího a stejnorodého kontinua a potažmo
vzestup ideje minulosti v tom smyslu, že je ,,dějinami" a ,,dějiny,, má.
Idea dějin (v jednotném čísle) jako svébytné a souvislé formy skutečnos-
ti, kterou lze analyzovat zprisobem zcela světsk rn a racionálním, vykry-
stalizovala postupně až v diskusích osmnáctého století'

Jin rn v znamn1.rn impulsem se pro dějepisecwí stalo to, co (po vzo-
ru francouzského historika Michela Foucaulta) dnes označujeme jako
,,antropologickj' obrat"' odehrál se ve druhé polovině osmnáctého sto-
letí a provázel ho rychly nástup ,,věd o životě", nap íklad antropologie'
biologie nebo psychologie.37 Nelze snad p ecenit vyznam,jejž mělo pro
ctižádost konceptualizovat historii jako humanitní vědu nové paradig-
ma ,,vitalismu". Nap íklad Peter Hanns Reill ukáza] zvláště dramatic-
k dopad, jejž mělo v roce t74g zveÍejnění prr'rrích t í svazkri Histoire
naturelle francouzského p írodního historika Georgese Louise Lecler-
ca de Buffona (t749_t8o4). Tento myslitel hlásal koncept vědeckosti,
podle něhož je t eba roz]išovat mezi abstraktními pravdami (jako jsou
matematické drikazy) a reálnymi pravdami fizzikálními. Zatímco pnmí
jsou vysledkem lidského drimyslu, druhé jsou svou podstatou empiric-
ké a svou povahou historické, takže si žádajijak podrobny rozbor, tak
i tv rčí p edstavivost (,jasnoz ivost").38 Podobného tématu jako Reill se
chopil také J<irn Garber, jenž argumentuje, že kolem roku r75o Se pro
mnohé směry historického bádání stala vridčím oborem antropologie.
Nejviditelnějším p íkladem byl kvetoucí (nikoli ovšem nadlouho) žánr
,,historie humanity", podle něhož se dějiny r,ykládaly jako evoluce hu-
manity ve dvojím smyslu slova: jako vvoj lidské rasy v prostoru a času
a jako postupné uskuteč ování potenciální kvality humánnosti. K nej-
r,yznamnějším p íkladťrm historie humanity pat í pojednání Johanna
Gottfrieda Herdera Ideje kfiIosofii dějin lidsfua (Ideen zur Philosophie
der Menschheit, t79z_r79r). Spojení, jež bylo tehdy navázáno mezi
dějepisectvím a antropologickymi diskursy, jak ukazuje Garber, nejen
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r r r ttožnilo utvo ení svébytného badatelského oboru (,,historie člověka"),
irltl zárove i lybavilo ty, kdo se jím zab vali, souborem strategií a metod
(ilrko je nap íklad komparatirnri rozbor, analogické myšlení nebo inte-
h, ktuální intuice), které děj episectví umožriovaly vypracovat si vědeckou
lrltožnost, aniž se muselo uchylovat k nějakému soubornému filosofic-
lirimu rámci.39 Skutečnost, že v tomto kontextu získaly koncepty aktivní
lrrtloty, samovznikajícího pohybu a ričelného vyvoje Zno\'tl část své b -

vlr lé p esvědčivosti (poněvadž,,orgán",,,organismus" a,,organizace" na-
lrr'adily nyní jako r,udčí metafory,,stroj" a ,,mechanismus"), zárove uka-
tl1ie, že posun od aristotelsk 'ch k experimentálním metodám poznáni
rrtlbyl procesem ani zcelajednoznačnj.m, ani jednou provždy zawšen m.

Vzdor tomu ztratila ovšem aristotelská teorie poznání své v sadní in_
t(.lektuální postavení během osmnáctého století nadobro. Zatímco de-
rltrktir,ní teorie p išly o svou roli paradigmat vědeckého bádání ve pro-
s1lěch empirick ch forem diskursu, aristotelslc koncept scťenÍrc byl sice

;lrlmalu, zato však nezwatně nahrazován nov 'm konceptem vědecké ra-
t'irlnality, podle něhož se místo jistoty zdriraz ovala pravděpodobnost.
Mrtozí obhájci nové vědeckosti uznávající, že absolutní jistota je mimo
rlrlsah člověka ve všech oblastech až na několik málo vfiimek, p ijíma-
li rryní jako v chodisko Esej o lidském porozumění (Essay Concerning
!Itunan Understandťng) Johna Locka (1689), v níž se rozlišuje mezi
r'iizninni ,,stupni souhlasu".ao V ostrém protikladu k demonstratir,ní jis-
lrltě, které se dožadovali aristotelici (a když už jsme u toho, právě tak
i karteziáni' následor'r:íci Reného Descarta), se pravdivostní nároky to-
lrrlto empirického konceptu vědeckosti opíraly v'hradně o pragmatické
lir'itérium kriticky prově ené pravděpodobnosti. Podobně jako k dokla-
rliirn u soudního p elíčení, také k historick m pramenrim se začalo p i-
stttpovat ve smyslu rrizné míry jistoty (,,mimo rozumnou pochybnost").
Vtlltaire, jeden z prvo ad ch historick 'ch myslitelri celého století, tak ve
svém článku ,,HiJtoire" (tz6+) prohlásil s lakonickou stručností: ',Žádná
jistota, jež nesestává z matematickych demonstrací, není víc než nej-
vvšší pravděpodobnost; žádné jiné historické jistoty není."4' Jak ovšem
rrlr druhé straně upozornil francouzsk matematik a fyzik Pierre Simon
l,lrplace (Essai philosophique sur les probabilités, r8r4): ,,Jak málo věcí
jt. prokázáno? Drikazy p esvědčují pouze mysl; nejsilnější drikazy nám

1r 
'edkládá zlyk. Kdo kdy prokázal, že zitra ráno lyjde slunce, anebo že

ztlm eme? A dostává se něčemu obecnější viry?"+z Tento Laplaceriv riry-
r'tlk je typick 'pro pravděpodobnostní p ístupy k poznání a pro intelek-
t r rírlní sebevědomí, které je provázelo.a3
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,,Pravděpodobnostní obrat" je v mnoha ohledech svorníkem vln ojo-
vych trendri, které jsme v této kapitole rozebrali. Jak se osmnácté stoleti
chylilo ke konci, začalo byt z epistemologickjlch drivodri možné pojímat
historiografii jako vědu. Kolem roku r8oo _ v německém prost edí _ tak
historia nadobro opustila chrám mírzick ch umění, v němž po dlouh '

čas p eb vala ve společnosti poezie, rétoriky, malí ství nebo hudby.aa
Zatimco rostoucí množství učebnic, jako byl nap íklad rivod do systé-
mu poznání Johanna Joachima Eschenburga z roku t7gz, zača|ohistorii
adit mezi vědy,as samotní historici stále častěji mluvili o historiografii

jako o ,,opravdové racionální vědě",a6 jež si ,jméno vědy nárokuje pln 'rn
Právem".+r August Ludwig Schl zer, jeden z velikánri německého his-
torického bádání pozdního osmnáctého století, žádal, aby historie byla
,,p ednášena vědecky" (,,s cienťifi"s ch u or g etr ag en w er den" ).48 P edstava
historiejakožto vědybyla ovšem nestejnorodá, k ehká a rozhodně nikoli
obecně sdílená. Koneckoncri, v pozadí konceptu vědeckosti se skdrra-
la sbírka rrizn ch p edstav a p esvědčeni odrážejicích rychle se měnící
konstelace politiky poznání na p elomu století.

1.6 Několik závěrťr

r) Vědeckost nárokovaná, rozebíraná a praktikovaná v dějepisectví
kolem roku r8oo byla nová hned ve dvou ohledech.Zaprvé, novin-
kou bylo samo propojení historického s vědeckj'rn v empirickém
dějepisectví. Zadrlhé, nová vědeckost se zásadně lišila od aristo-
telského konceptu scientia, ktery ve značné části Evropy p evládal
ještě dlouho do osmnáctého století.

z) Historie se v humanitní vědu nevyvinula v opozici k vědám p írod-
ním' Dichotomie mezi vědami humanitními a p írodními je ve své
podstatě potomkem až devatenáctého století a jeho vlastní mapy
poznání.

g) Není drivod p edpokládat, že se historiografii v nějakém konkrét-
ním historickém okamžiku poda ilo p ekročit práh vědeckosti tím,
že si po dlouhém snažení osvojila metody umož ující náležité stu-
dium dějin. Jak to r,yjád ila Irmline Veit-Brauseová, ,,zvědečtění
historie" nebylo ,,lineárním procesem mí ícím k pemě danému cíli
,sprár'né' vědecké praxe".49 Vědeckost je pohyblivj' terč a totéž lze
íci i na adresu samé podstaty toho, co považujeme za spolehlivé

poznání.
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4) Koncept vědeckosti se nejen měnil v čase, nj'brž byl ror'rrěž zpo-
chyb ován, p ičemž r zní auto i p icházeli s rriznj'mi rozlišení-
mi. To mělo dále rrizné drisledky pro praktickj' náhled dějepisec-
tví. Rrizní praktikující historici chápali tedy kategorii dějin - jako
p edmět svého zkoumání _ radikálně odlišn mi zprisoby a totéž
platilo i pro koncept vědeckosti.

s) Idea vědeckosti nepoletovala jen tak volně konceptuálním prostorem.
Jako kodex jednání, zprisob poznáváni a soubor metodologick ch
maxim neoddělitelně souvisela se sociálními institucemi, diskursy
a pra}tikami. (K tomu více esej Petera Lamberta v tomto sborníku.)

Ó) A konečně, vědecká racionalita by neměla byt zamě ována s rozu-
mem. P em šlení ničím nahradit nelze, ani vědeckostí.
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2.1 P ípad Lipstadtová-|rving

l )ne t t. ledna z o o o zahájil londjnsk ' wchní soud proj ednáván i ne zce|a

tlbvyklé žaloby pro pomlulrr. Na lavici obžalovanj'ch se ocitla americká
lrkademička Deborah Lipstadtová a s ní nak]adatelství Penguin Books,
které jí v roce 1993 vydalo knihu Popíriní holocaustu: Sílící ittok na
praudu a paměť (Denying the Holocaust : The Growing Assault on Tfuth
tmdMemory). Žalobcem byl David Irving, autor mnoha pojednání o době
tlruhé světové války. Podle obžaloby ho Lipstadtová zhanobila prohlá-
Šením, že je ,,popíračem holocaustu" a rimyslně p ekrucuje historickou

1lravdu. Irving to odmítal - podle svého p esvědčení holocaust nepopí-
r'al, a ačkoli se mohl stejně jako každ ' dopustit chyb, vždy postupoval

iako poctiv 'badatel. Se zvláštní pílí se věnoval studiu dokumentárních

1lramen a odměnou mu byl objev zásadních, do té doby neznámych
tlokladri z hitlerovské éry.

Na pnmí pohled se zdá, že soud rozhodoval o dobré pověsti konkrétní-
lro spisovatele jako historika a o írdajné iíjmě, kterou utrpěla jeho pub-
likační kariéra' V praxi se však ze soudního procesu stala spíše tribuna
llezpočtu rozmanitych akademick ch i pseudoakademick'ch stanovisek,
rt<lkud se stoupenci každého z nich lyjad ovali k takovému spektru otázek,
lrž to brďo dech. Na p et es se dostala svoboda slova, absolutní právo na
z1lochybnění p evládajících názorri, souvislost mezi badatelskou a poli-
tickou aktivitou, historičnost holocaustu, psaní dějin i jejich povaha. To
vše se navíc servírovalo médiím ve formátu, ktery dokonale lyhovoval
icjich dychtění po kontroverzich, a pod zamračen m dohledem soudce
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Charlese Graye, zpočátku z ejmě doufajícího, že by analogie mezi histo-
riclcÍrni a legálními doklady mohly omezit argumentaci, místo aby ji na-
opak rozdmychávaly; jeho naděje se však lkázaly byt' zce|a iluzorními.
Co se obecnějších dopadri tohoto p ípadu | če, vládne mezi komentá-
tory jednomyslnost. Noviná D' D' Guttenplan r,ydal o p elíčení s lrvin-
gem knihu nazvanou Holocaust p ed soudem, zatímco Richard Evans,
jenž u procesu rystupovaljako expert obhajoby, si lybral stejn název _
,,Holocaust p ed soudem" - pro írvodní kapitolu svého pojednání Lži
o Hitleroui: Proces s nejuětším popíračem holocausfu (Tetling Lies
About Hitler: The Holocaust, History and the Dauid lruing Trial).

Jedním z drivodri, proč se soudce Gray ve sv ch nadějích zklamal, je
skutečnost, že psaní dějin nelze oddělit od p edpokladri o povaze a cíli
historiografie' právě tak jako historiky nelze vytrhnout z kontextu,
v němž píší. Lipstadtová a Irving vnímali rikoly a povinnosti historika,
jakož i metodologii, jižby se měl p idržovat, zprisobem založen 'rn na
tom, co bychom mohli nazvat rankeovskou tradicí, a soudce Gray vlast-
ně rozhodl proti Irvingovi s odvoláním na to, že neplnil rikoly a povin-
nosti historika a nedržel se historické metodologie, jak ji p edepisuje
rankeovsky model bádání.

Cílem této kapitolyje rozebrat v kontextu povahu tradice spojované
se jménem Leopolda von Rankeho (1795-1886) se zvláštnímárirazem
na to, jak vliv si lydobyla ve světě anglofonní historiografie. Richard
Evans p i svém zpochybnění Irvingovy historické odbornosti háiil stě-
žejní roli rankeovské tradice p i praktikování historiejako takově. Bylo
to od něj docela p ípadné, vždyt už jeho pojednání In Defence of His;to-
ry z roku t997 neby|o než sžíravou kritikou rrizn'ch filosofick'ch, lin-
gvistickjlch a p íležitostně také hermeneutickych ritokri proti hlavním
principrim rankeovského p ístupu. Nejprve bude tedy ná místě otázat
se, o jaké principy jde. Irving k tomu íká: ,,opravdové dějiny jsou to, co
se dá najít v archivech, a m 'rn protir,níkrim nahánějí strach' poněvadž
jim berou pridu pod nohama."'

Zdttazťtoval-li však Irving nezbytnost pečlivého studia historickych
dokument a odtud plynoucí pot ebu, aby takové studium vždy bylo ne-
zaajaté a tak objektir,ní, jak jen bude možné, jeho protir.níci se ho během
procesu snažili bít stejnou holí. Evans na žádost obhajoby vyhodnotil
Irvingoly nároky na objektir,'rrí badatelství a shledal je neopodstatněn -
mi. Irving pÍameny' které se mu poda ilo objevit, sice nepopiratelně ci-
toval a zvažova| s použitím p íslušného badatelského aparátu, ale podle
Evanse tak čini] s cílem klamat'
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Poznámky pod čarou a v někter'ch p ípadech i text odkazují sice na

bezpočet arctrivnictr pramen , rozhovor a dalšího materiálu, ktery se

'u 
p*'i pohled zdá odpovídat běžnjlm kánonrim historického bádá-

ni...e\,sat.poté,cojsem^tohlevšechnopodrobildrikladnémuzkoumá.
ni a zača]'jsem stopovat Irvingovy formulace a vroky o Hitlerovi až

k p vodním dokument m, o nichž uváděl, že se o ně opírají' ukázalo

,", ž" I*irrgo.ra práce je v tomto ohledu domečkem z karet' rozsáhl m

aparátem klamu a podvodu.'

Stručně ečeno, Irving z ejmě není historik, kter'by zápolil spožadav_

r.v 
" """awtnymi 

pr ulémy objektivity a'své hypotézy by byl.ochoten

*'ti' koď.i tďhistoriclé piameny vyžldaji' Spíšeo něm platí' že je

i'"";Gl s krajně prarricovori agendou ochotny prostituovat ve službě

iát" 
"g""au 

to, co sám p ijímá jako krédo historika. Soudce Gray tak ve

svém závěrečném prohlášení uvedl:

Zd,ásemi,žezasprávn ,anelyhnuteln 'jet ebapovažovatzávěr,pod-

le něhož fa1šováni historick'ch záznam byl o zpíevážné části rimyslné

a že lrvingak němu podnítiia touha p edstavit události zp sobem, kte-

Úby odp vídal jeho ideologick m p esvědčením, ato itehdy' pokud si

tá 
"yzaa^ao 

zkráslení a p ekroucení historick 'ch doklad '3

Snad bylo šťastnou okolností, že rankeovsky model je -o?l: poměrně

,nuá"o oprutnit p i zkoumání v soudní síni a dále že se všichni ríčast-

ír"i prrp".'i" Lipsiadtová - jak jsm9 vigŤli - shodovali na definici toho'

z čeho sestávábbo. ornačorra''y. jako historie' Rozumí se, že podobná

shoda vládne asi jen stěží obecně. Nejd ležitější rankeovské principy -
reálná(ikdybyjenneriplná)existenceobjektivity,možnost.smyslupl-
ného ,.irklaďu áo'top"i'"r' dokumentárních pr1r'ngnri v rámci právě tak

.-y.rr'pr"e snahy poráro-ět minulosti na základě jí samé, odmítnutí

'r.'i,.r"""t 
tyto aodaav poukazem na osobní či současné pot eby - se už

.tutv t"'l.* íltok 
''".t'otny.n 

i nep íjemn 'ch. V následujících'oddílech

iáiÍ mpitotv se budeme ,áuyrut Řu''t 
"t'o 

vlastním historickm dílem

iii-':ur. uío jeho dědictví ..r.žiuá''o p iobraně ploti takovym- tok m.

rím sá ovšám ne íká, že by Ranke*u 
''ši"hni 

ti, kdo se ocitli pod jeho vli-

vem, riplně porozuměli. Podobně to neznamená,žeby ti' kdo si vliv to-

hoto n8mecí<ého učence uvědomovali, čini1i tak vždy docela bez ohledu

Ilu srré osobní, akademické, profesionální nebo politické prost edí' Jak

uvidíme, tradice historického bádání spojovaná se jménem Leopolda
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v()n Rankeho skytala a dodnes skytá možnosti obrany proti aktuálním
politick rm a p ípadně i filosoficlcjnn trend m, které jejich protivníci po-
važuji za natolik podvodné nebo nebezpečné, že nezaslouží nic lepšího
než osud Midjáncri a Amálekovcri pod mečem Gedeonoťrn.

2.2 Historické spisy Leopolda Von Rankeho

Ranke za svého dlouhého života lttvo il dílo, jež |zebeznadsázky ozna-
čit za ohromující. Zristaly po něm mnohosvazkové dějiny národ , které
podle jeho značně eurocentrického názoru v'znamnou měrou ovlir,ni_
ly dějiny světa, totiž Geschichte der romanischen und germanischen
V lker uon 494 bis t5t4 G8z4), F rsten und Vijlker uon S d-Euro-
pa im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert e9zTnn) a Deutsche
Geschichte im Zeitalter der Reformation (r8gg-fi+il. Jeho Die rijmi-
schen Pdpste in den letzen uier Jahrhunderten (18g+-18g6) tyto národ-
ní historie vlastně dopl ují, poněvadž ímskokatolickou církev její moc
jakožto nadnárodní instituce ner,yhnutelně činila prvo ad m činitelem
po celé Evropě i v zámo í. Ke konci života ryjad oval ovšem Ranke ne-
spokojenost s omezeností p edmětu svého bádání - soudil o něm, že mu
neumožnil plně prozkoumat souvislosti mezi r znymi událostmi a jejich
následnost. V 8o. letech proto sepsal ješté Weltgeschichte (6 svazkri v le-
tech r88r-r8B5; sv. 7-9 \yšly posmrtně v letech 1886-r8BB)'

ChcemeJi rozebírat Rankeho dílo a jeho p ijetí britskmi histori-
ky devatenáctého století, bude pro nás p íhodn rrn v chodiskem lord
Acton' P edmětem jeho obdilu nebyla jen energie a pracovitost ně-
meckého historika a právě tak jej ne]ze označit za obdivovatele nekri-
tického' Tak jako tak byl ovšem Ranke podle Actona nejp ednějším
p edstavitelem

věku, jenž z ídil moderní studium Dějin' To Ranke jej naučil byt kritic-
k m, bezbarv m ... udělal pro nás více než kdo jin ... V podstatě roz-
hodl, že je t eba potlačit v sobě básníka' vlastence, náboženského či
politického straníka, nezasazovat se o žádnou věc a sama sebe z knih
vykázat...a

Acton měl sice zato,že Rankeho historická díla jsou už p ekonána' do-
šlo k tomu však jen risilím jeho vlastních učedníkri bádajících v nově
zp ístupněn ch ewopsk ch archivech; stručně ečeno, Ranke stál na po-
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čátku ,,heroického studia záznamfl",5 o něž se historické zkoumání musí
<lpírat. Actonovo líčení Rankeho zásadního stanoviska je p itažlivé a jako
rlzvěna v něm jasně zaznívají i některé z Rankeho vlastních poznámek.
Ve svém pnmím zve ejněném díle Geschichte der romanischenund ger-
manis chen Vijlker Ranke napsal :

historii byl svě en rikol posoudit minulost a pouěit lidi ku prospě-

chu budoucích věkri. Tak vznešené nároky však tato práce nevznáší.
V zásadě nechce vic než p edvést, jak se věci udály (roie es eigentlich
gewesen).6

A pak ještě dodal: ,,Striktní p edstavení faktri bez ohledu na to, jak pod-
rníněná a nep itažlivá snad mohou byt, je bezpochyby nejvyšším záko-
trem. "7 Jak pozděj i uvedl na adresu poj ednáni Eng lische G e schicht e, u or -

nehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderf (18S9-1868),
snažil se v něm ,jakoby zadusit vlastní já, aby mluvit mohla minulost".8

Vtomto eseji se nemrižeme dopodrobna zab vatotázkou, zdabyl Ran-
ke podle Actonova pojetí pravj' rankeovec, ovšem chápat Rankeh'o myš-
leni iako zjednodušen program, jejž lze shrnout několika hesly (',Řekně_

te to tak, jak se to stalo!" ,u{ť minulost mluví sama Za sebe!" ,,Každ věk

ie jedinečn ' a dějiny nelze posuzovat mě ítlcy p ítomnosti!")' p ípadně
dělat z Rankeho cosi jako primitivního empiristu, či dokonce pozitivistu
klanícího se dvěma oltá rim zasvěcenjnn realitě minulosti a slávě induk-
tirryrího myšlení, to je nebezpečí, kterému je driležité se r,yhnout. Rankeho
kategorického empiristu lze těžko sladit s Rankem luteránem nebo Ran-
kem romantickjnn idealistou p esvědčen m, že historikťrm je proprijče_
na posvátná írloha odhalovat (byt jen v omezené mí e) ,,božskou ideu"
či ruku Boži v pozadi odvíjejících se dějin člověka, o níž Ranke soudil,
že vribec nejz etelněji se zjewje (jak učil Herder) v rozkvětu národních
kultur; odtud qrplynul jeho zájem o dějiny jednotliv ch národri. Podob-
rrě i s Rankeho formulaci ,,tuie es eigentlich gelDesen" je t eba nakládat
tlbez etně: ,,eigentlich" zde neznamená ani tak ,,ve skutečnosti", jako spí-
še ,'v zásadě" či ,,charakteristicky",9 takže není vhodné považovat tento
vyrok zajednoznačnou podporu historie jako prohledávání dokumentri
it honu na fakta. Spíše jde o poznámku p ekypující idealismem. Lze sou-
tlit (ostatně spolu s Kriegerem), že Ranke postupně začal činit rozdíl mezi
rnetodou ziskáváni historick 'ch poznatkri a hledáním obecn ch, Bohem
clanych pravd, jež z badatelské metodologie vyvstávají. Mrižeme r'ycítit
ijisté napěti mezi tím, jak Ranke píše o dějinách národri (pojíman 'ch
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bezvj'hradně romanticky j ako shromáždění j ednotlivcri), a zprisobem, j ak
od těchto konkréten pŤecházik obecnému. P íliš nep ekvapí, že z Ranke-
ho líčení tohoto procesu lyza uje atmosféra náboženské touhy:

vznešenj' ideál dozajista existuje, zmocnit se události samé v její lidské
srozumitelnosti, jednotě a plnosti... Uvědomuji si, jak jsem čemuko-
li podobnému vzdálen... ovšem nikdo ať nad tímto selháním neztrácí
trpělivost ... naším tématem je lidstvo, jaké je, r,ysvětlitelné i nelysvět-
litelné, život jednotlivce, generací i národ , a v některych okamžicích
ruka Boží nad nimi.'n

2.3 Dějepisectví v Británii devatenáctého století

V našem kontextu nehraj e ovšem otázka, které byly ve skutečnosti Ran-
keho nejdriležitější principy anebo jaké byly povahy, hlalrrí roli' Spí-
še nám prijde o to, jak si je r,ykládali a jak na ně odpovídali Rankeho
současníci, kte í se zabyvalipsaním dějin v Británii' Úmyslně se lyhybám
takovym spojením jako nap íklad ,,historická profese v Británii", protože
tehdyještě neexistovalo nic, co by zasluhovalo podobně dristojné ozna-
čení. Na univerzitách v oxfordu i v Cambridgi prisobili sice regiusovští
profeso i historie, ale jejich katedry byly ve skutečnosti sinekurami bez
učitelskj'ch, natož pak vědeck ch závazki' Teprve v roce 1853 vznikla
v oxfordu Škola prár,ní vědy a moderních dějin (School of Jurispruden-
ce and Modern History) vzdělávající budoucí prár,níky, ale historie v ní
hrála druhé housle - své vlastní školy se dočkala ažv roce r87z. V Cam-
bridgi probíhal tento proces ještě ležérněji: oficiální zkouška z historie
(Historical Tripos) byla zavedena tepwe v roce rB75; do té doby se z his-
torie zkoušelo všehovšudy v rámci pěti p edmětri takzvanych mrar''rrích
véd (xlIoral Sciences), a to od roku r85r. Zaostalost formálního histo-
rického bádání navíc vribec neodrážela značni, zájem o britské dějiny'
p inejmenším mezi čtená skou ve ejností. Z píevážné části ho však
uspokojovala rriznorodá skupina urozen ch badatel a samoukri, z nichž
někte í se lyznačovali rozmanidmi mesianistick mi sklony a nechyběli
mezi nimi ani vyložení excentrici. Úkolu oslavovat národní pokrok, čili
jak íkal, ,,fyzické, mrarmí a intelektuální zdokonalování",'' se s velik m
zápalem ujal Thomas Babington Macaulay (r8oo-r859) a své čtená e
seznamoval se zástupy historick ch hrdinri i zlosy'rrri. Jeho stránky byly
plné karikatur a dramatickj'ch kontrast ; Macaulay navíc trpěl sklonem
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p edpokládat, že hrdinové sedmnáctého století zasazujici se o pokrok
uvažovali navlas stejně jako liberální viktoriánští gentlemani.

Těm, jimiž ot ásly ritoky na protestantsky v klad Bible ze strany buď
oxfordského hnutí, anebo německé biblické kritiky, se nabízela mrzutá
apokalypsa Thomase Carlyla, syna kameníka z Dumfriesu, jemuž dicken-
sovská generace p iznala postavení mrarmího proroka. James Anthony
Froude ve snaze zachránit alespo něco ze své ztroskotavší k esťanské
víry objevil nap íklad cosi jako kotlrr v Carlylově spisu Froncouzská re-
uoluce (r833-r84z), v němž se teror a jeho následky prohlašovaly za
viditelnou odplatu Boži za lidskou špatnost. Carlyle sám poznamenal
(v stižně), že autorem je ,,diuoch, člověk znesvá eny se světem, v němž
žije"." Není to ovšem žádná naratirmí historie - spíše Francouzská re-
voluce vržená do bublajícího, ž]učí p ekypujícího kot]e Carlyloly mysli
jinak až po okraj naplněné německou idealistickou filosofií, zoufalstvím
a zaho klostí, lybuchující rižasně živy-rfli a nez ídka lysloveně děsivmi
obrazy v pr ze (psané v p ítomném čase), v nichž Carlyle popouštěl otě-
že p edstavivosti a své čtená e drásal mimo jiné svm bizarním slormí-
kem. Ke konci knihy nap íklad zajeéel:

PERFIDNOST je v plamenech, Perfidnost je spalována na popel: jedno
jediné rudé mo e ohně se zběsile vzdouvá a zaplaluje cel Svěu sÚm
ohniv m jazykem olizuje samotné Hvězdy. Tr ny se do něj hroutí...
a - ha! co vidím? - všechny Bryčky stvo ení: všechno, všechno! Běda
mi! ... Král, Královna (hrrizo!) byli do něj l'rženi; jedinkrát tam za-
šuměli; lyletěli do v še, praskajíce jako svitek papíru.'3

Tolikke smrteln rn k ečím Francouzské revoluce. Carlyle se zde po zpťr-
sobu idealistri snaží zprost edkovat ideál pomocí syrnbolri - ,,Bryčky
stvo ení" znamenají v tomto p ípadě ctihodnou buržoazii - jež měla na
to, vozit se jednosp ežními povozy - a zmínka o papíru se znol'u wací ke
druhé knize nazvané,,Papírovy věk" , jež papír činí zástupn .rn sJrmbolem
chatrnosti francouzské společnosti. Skoro to qpadá, jako by Carlyle svou
knihu sepsal v záchvatu nenávistné zu ivosti, kterou lze (více či méně)
lysvětlitjeho sžíravou pot ebou p edat čtená i hlarryrí poselství, žetotiž
protějškem chudiny neofeudá]ní Francie osmnáctého století je chudi
na industrializované Británie století devatenáctého a vládnoucí t ídy by
se měly poučit z osudu sq ch francouzskj'ch protějškri, než bude pozdě.

Rozumí se' že Carlyle ve skutečnosti v1rržíval svého v kladu dějin
k tomu, aby bědoval nad zly současnosti. Psaní dějin se pro něho stalo
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nejlyšší formou poetického r,yjád ení, což vjeho p ípadě znamenalo ma-
ximá]ní uplatnění p edstavivosti. P itom si zjer'rrě nedělal žádné nesmělé
a uctivé naděje, že by snad bedlivé studium minulosti z jejího vlastního
pohledu mohlo odhalit stopy Boží. Carlyle neohroženě hlásal' kde v mi-
nulosti sestoupil z nebe hrozivj' Boží hněv a kde v budoucnu sestoupí
Zno\'u. Jednoduše ečeno, Carlyle za svrij rikol - za rikol historika - pova-
žoval takov v'klad prisobení Proz etelnosti, jenž čtená e zkrátka donutí
ho p ijmout' Věcné hodnocení privodních dokumentri a drisledné potla-
čování autorského hlasujsou roli historikajako věštce docela cizi.Když
Carlyle v roce rB45 vydal sborník dopis a projevri olivera Cromwella,
ukázalo se, že jeho text je plnj' faktick ch omylri i chybnych transkrip-
cí a p isouzení, ovšem není pravděpodobné, že by na tom Carlylovi p í_
liš záleželo. Pnmí kapitola jeho vlastního rivodu nesla název ,uA,nti-Su-
Chopár"'+ a Carlyle v ní divoce írtočí na ty, kdo uve ej ují dokumenty
a používají je, aniž jim dávají tvar a činí je závažn mi pro p ítomnost'

Ve wcholnych pasážích (zejména ve Francouzské reuoluci)je nepo-
piratelnou p edností Carlylova p ístupu nenapodobitelná energie, s níž
dokáže uchvátit p edstavivost sv ch čtená , p itom však zristává p íliš
kategoricky a diktátorsk', než aby s ní mohl v nějakém smyslu zapÍitroz-
houor, natož pak s jejich intelektem. Koncem čt5. icár.ch let už Carlyla
jeho stále prchlivější odsudky společnosti p iměly sympatizovat s někte_
r mi skutečnymi despoty i rádobydesPotY, což mělo za následek, že jeho
humanismus postupně p estával b1?t pod antiliberálním a autoritá skrm
světonázoremkrozeznání, až se Carlyle nakonec rozkmot il i se sv mi
b val mi učedníky. Mnozí z těch, kdo ho d íve uctívali jako mistra' za-
čali mít pocit, že svět se p ece jen pozvolna v}'Vljí k lepšímu: historie
psaná s cílem poučit p ítomnost musí nabídnout alespo nějakj' srozu-
miteln obraz nejen minulosti, ale i současnosti, zatímco historie psaná
jako proroctví musí r'ykazovat alespo nějaké názna\<y, že se napl uje.

Žaani, p ehled historie psané ,,literáty" by nebyl riplnjz, pok"d by
v něm scházela zmínka o díle Henryho Thomase Bucklea (18zr-186z).
Buckle byl typick urozenju badatel opírající se o svou obrovskou knihov-
nu a jeho cílem bylo ustavit zákony dějin podobné těm, ježÍidi,,mecha-
niku, hydrostatiku, akustiku a tak podobně".'s Jeho psaní odráželo teh-
dy rozší en zájem o filosofick pozitivismus Augusta Comta, jehož spis
Cours de philosophie positiue ryšel anglicky v p ekladu Harriety Mar-
tineauové v roce 1853 a v nestejné mí e ovlimil i takové osobnosti, jako
byla George Eliotová, John Stuart Mill či Frederic Harrison. Comtrivp í-
stup byl nekompromisně empiricky a induktivní;jeho historické zákony
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l'r lr' ťrdajně \yvozeny z nashromážděnj'ch historiclc ch rídaj . Comte
'rll'( )V()li prohlašoval, že se mu v dějinách poda ilo tozpoznat t ístup o-

',' r'Ýv<ljové schéma (odpovídající vvoji mysli člověka), které umož uje
''llrtttlvit smě ování budoucnosti. P ítomnost Comte chápal jako vědec-
l,,, 1lr'iimyslovou, pozitivistickou epochu, ježmá vywcholit vládou har-
rr r, , rt it: a blahob1tu po celém světě' p ičemž naženy pŤipadne riloha kně-
:,'l, lrtrmanity. Dalo se očekávat, že Comtovy teorie zaujmou p edevším
|r,li s optimistick'rn postojem k vlir,'rr vědeck 'ch objevri, kte í ztratili
l,,rrvtlnční náboženskou víru, p itom však nep estali pociťovat pot ebu
,rlll,r'rlatil.ní mravní základny, o niž by se společnost mohla opírat. Com-
tt' r'Šltk nikdy nenabid| žádny historiografick kontext své filosofie, což
.',r rtč.Iro učinil právě Buckle. Pnmí svazek jeho.Fíťsfory of Ciuilization
ttt litx1landvyšel v roce 1857, autoT však zem el krátce po lydání druhé-
lrrr; tlťrrí pochyb, že jinak by byl jeho projekt dosáhl mnoha dílri. Buck-
l,',,r'rl schéma bylo v1T azné deterministické a nepokrytě pohrdalo všemi

1,,,rlrlllami náboženswí, v nichž spat ovalo p ekážky civilizačního lozvo-
1r' V t'oce 1857 se z Buckleova díla stala }iterární Senzace' ale jeho vliv na
l,r rlskou historiografii zristal omezen jen na blízké následomíky Comto-

' t. (]rlmtisté, kte í psali dějiny, nap íklad Frederic Harrison a Edward
ltr.r.sly (pozdější profesor historie na londmské l]niversity College), jsou

' 
,,rrl< z hlediska historiografie jen okrajovj'rni figurkami. Nebylo p ekva-

|'l.llílll' že v historiclc ch kruzích hlamího proudu se Buckleovi dostalo
,1'rŠt' rrep átelského p ijetí a stránky časopis , velikj'ch vzdělavatelri cti-
.',rr ltlstivé inteligence té doby, se hemží stížnostmi na Buckleriv materia-
ll',tttttS, determinismus a aroganci. Liberální katolíci Simpson sActonem
1 

, r , rlt'stovali ve své re\lle nazvané The Rambler na soteriologické rirovni

1, r l rt i induktivnímu postupu dokazování takzvanych dějinnych zákon ,

|',/ |X)píraly svobodnou vrili a sabotovaly tak spravedliv Boží soud nad
,lrr:lí člověka.'6 Goldwin Smith a Charles Kingsley, dva regiusovští pro-
l,.',ti'i z oxfordu a Cambridge, v podobném duchu namítali proti snaze
-.rlrlŽit historickou vědu na zákonech p írodních spíše než mrar'ních.
]]r.Šlrl však o nic, co by se dalo označit za námitky zásadně metodologic-
l ,'. s ko enyv nějakém názoruna povahu oboru zvaného historie; vzhle-
,lr.rrl k prost edí, znichž odprirci zpravidla pocházeli, to stěží p ekvapí.
|, r r r gs ley byl samoz ej mě nejznámější j ako polemicky autor populárních
rr rtt11i11fi, k esťansky socialista a duchormí, zatimco Goldwina Smithe lze
r r,'tlil(1it, budemeJi shovívaví, zamuže širokj'ch intelektuálních a politic-
l t,'lr zájmri (v tisku nap íklad vedl polemiku s Disraelim, v níž se ne\,y-
l r r r r r l tt e chutně antisemitsk 'rn nat ážkám)''7
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2.4 Acton, Stubbs a rankeismus

Goldwin Smith v roce 1866 rezignoval a nov m regiusovskjrm profeso-
rem historie se stal William Stubbs (r8z9-r9or). Právě za Stubbse za-
ěaly b}it na univerzitách s cílem zprofesionalizovat q uku a studium his-
torie systematickyprosazovány rankeovské principy. Na tomto místě je
t eba uvědomit si a alespo ve stručnosti shrnout, proč tyto principy
danému kontextu tolik vyhovovaly a proč se v něm tak dob e uplatni-
ly. Ranke p edevším nabídt metodologii založenou na kritickém q,rržití
archivních materiálri, která historii ustavovala jako svébytny obor, navíc
takov , jejž bylo možné vštípit generacím p íštích historikri (což ostat-
ně sám Ranke činil na Berlínské univerzitě). Historistické zdriraz ová-
ní jedinečnosti každého věku bránilo tomu, aby se z historie stal pouhjz
mechanismus sběru fakt, z nichž by pozitivisté mohli vyvozovat své od-
pudivé a anachronistické 'p irozené zákony" lidského chování. Právě
trvání na objektivitě mělo spolu s odmítnutím smí it se s využíváním
historie pro ričely p ítomnosti zajistit tomuto vědnímu oboru stabilitu
a integritu. Jednoduše ečeno, rankeovské paradigma dalo historii do
ruky zbra , která jí umož ovala bránit se ričinně proti carlyleovsk m
prorokrim, pozitivistrim, sociálním darwinistrim a dalším, neméně po-
chybnj'm literátrim činícím si právo rTmášet historické soudy, po.'c-
vadž nebyl žádny standard, jímž by se jejich prohlášení dala pomě ovat.
Samoz ejmě, riplně zadarmo to nebylo a teologičtěji zamě ení bada-
telé se s cenou' již bylo t eba zaplatit, pokud chtěli b t opravdu dri-
slední, smi ovali jen neradi: historii p estalo brt možné r,yužívat jako
teologickou zbra a právě tak nepoužitelná byla i jako zbra morální,
ať už s pomocí teologie, či bez ní. Nejslavnějši z oběti sváru mezi pot e-
bou objektivní badatelské erudice a osobním mrarmím povoláním byl
lord Acton.

John Emerich Edward DalbergActon (1834-r9oz) byl ímslcjlkatolík
narozen v Neapoli a obda en nevšedním jazykovym nadáním _ ve-
dle angličtiny ovládal plynně také francouzštinu, italštinu a němčinu.
Jeho učitelem se stal qmikající německ teolog Johann von Dcillinger.
Hugh Tulloch'8 s velkj'rn pochopením rozebírá Actono\1l konverzi, jíž se
z doktriná ského katolíka stal katolíkem liberálním, ale my bychom si
měli všímat h]arrrrě jednoho z nejvjlznamnějších faktorri této transfor-
mace, totiž Actonova studijního pobytu ve vatikánskj'ch archivech spolu
s Dcillingerem. V této souvislosti stojí za pozornost, že v roce rB54 p i-
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.','l rrlr Dcjllingero\u univerzitu v Mnichově Ranke, aby tam p ednášel
t,.r'ltrtiky hodnocení pramenri: jak to formuluje Altholz, ,,D llinger mu-
,,,,l slittt sebe r,yškolit v novych metodách a p ehodnotit ve světle nov 'ch
''trrrlií svrij historickj'náhled".'9 Právě archivní lyzkumy v D llingerově
,,1,,rlt.čnosti p esvědčily Actona, že církermí historici byli ve službě or-
l,lrlrlxii ochotni p ekroutit pravdu. Acton začalpovažovatza axiom, že

1,titvtllt nikdy nemriže církev poškodit, a proto by jí historická pravda
rrrr',llr sloužit. odpor k ultramontanist m (nekompromisním stoupen-
, rrrtt 1lapežské monarchie i neomylnosti papeže) lycházel tak u Actona
l ;ri't'svědčení, že historie neposkytuje jejich nárokrim žádnou oporu. To
, rrlilrl ještě v znamnějším, aby jeho vlastní historická bádání byla tak
,liilillrclná, jak jen bude možné; spat oval v tom p ímo svou posvátnou

1rrrvittttost. Pečlivé anal ze historick 'ch dokumentri bylo však t eba

1l,rrl'ídit také spisy historikri samotnj'ch a v určitém smyslu tak Acton
1tlt,l<rltral i samotného Rankeho (lze-li to vribec íci)' protože se méně
,,1rrllťlhal na oficiální dokumenty a raději se pokoušel bez p edsudkri
rrliiiz,at vnit ní život historick ch osobností, jimiž se zab val: jak jednou

1'r'rr|tlásil, ,,sloupával qprijčené slupky a odhaloval, vědecky a nezÍrčast-
rrí,rrčl, duše vestálek, k ižák , novok těncri i inkvizitorri".'o Jakmile však
tr,nto pokornjr, oddan' a nestrann historik jednou odhalil historickou

l,t'ltvdu, cítil právo, pot ebu a povinnost lynášet to, co považova| zaBoži
tttt'ltvní soud nad herci na jevišti dějin. Na tomto místě jako by Acton
z r'lrttkeovské lodi nejen vyskočil, ale ror,'nou ji torpédoval. V ostré kon-
lrrrverzi s Mandellem Creightonem, jejímž p edmětem byla neochota
lrrlltlto historika r1mášet mra'tmí soudy nad renesančními papeži, Acton
1'rrrIrlásil:,,Jepovinnostíhistorickévědyobhajovatmrarryrostjakojediné
r rr ,s tranné kritérium, jímž mrižeme pomě ovat lidi i věci, a jediné, s čím
lrt, trp ímnou mysl p inutit k souhlasu."''

.linak ečeno, Acton pojal obalu, že rankeovská metoda je rposledku
ll'l'll'lou relativismu: její neochota lynášet soudy a twdošíjné trvání na
l.r ltttextu, bez něhož není žádného porozumění, mohly snadno a neblaze
',l'tlrrčit trpnym p ijímáním nízk ch (často politick ch) motivri. Slabiny
lrllt<lto postoje jsou nabíledni a jasně z nich plyne, proě lze Actona prá-
r',,rrr obvinit z stupu zpět k anachronistick zrn postuprim takzvanych
rvlrigovskj'ch historikri, kte í p edpok]ádali, že lidská p irozenost se
', í'asem nemění, žeprávé tak neměnnáav zásadě prostá jsou i mrarmí
,rlrsolutna a že skrze dějiny jedná Proz etelnost, což dějiny činí v zásadě

1'l lkrokov mi, neboť lidské bytosti se postupně dobírají stále írplnějšího
,'lri'rpání svobody a svědomí jednotlivce'
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Jak je obecně známo, Acton ve snaze praktícky svá p ikázání uplat-
nit narážel na nesmírné obtíže. Vynášet mrarmí soudy skutečně beze
stopy p edpojatosti, to si žádá dech beroucí hloubku poznání, a v sled-
kem bylo, že Acton za svého života neuve ejniljediné historické dílo' .
P ipravoval sice ,,Dějiny svobody", nikdy je však nenapsal: projekt uto-
nul v mo i kartiček s hesly a dod chal pod smrtící tíží prostudovanych
materiálri. Ztoho drivodu zristal Acton vvliv na dějepisectví a na rozvoj
historické profese poměrně omezen . Nejspíš však udělal jen málo, čím -
by zabránil r stu vlilrr badatelri rankeovského ražení na obor historie
v univerzitním prost edí. Inaugurační p ednáška, kterou v roce 1895
pronesl jako regiusovskjz profesor moderních dějin na univerzitě v Cam_
bridgi, Rankeho obecně vzato p ijímala' jak už jsme viděli' a Acton v -
znamn m dílem p ispěl i k vzniku English Historical Reuieu v roce
1886. (Tomuto časopisu trvalo ovšem jisty čas, než začal p ipomínat své
německé protějšky a z ek] se pozlátka literární rer.ue.) V každém p ípadě
Acton znamenitě ilustruje silné i slabé stránky p itažlivosti rankeovské
metodologie' Těm, kdo už byli o vj'znamu historie p esvědčeni, poskyt-
la zprisob, jak tento obor distancovat od diletantismu a stranictví. Ne
každému to však stačilo. Neměla by mít historie nějak 'hlubší cíl, jehož
r,ry'jevení by rankeovsk p ístup sloužil jako p íprava? Acton soudil, že
ano' a není bez zajímavosti, že stejné p esvědčení sdílel i Rober1 Seeley,
Actonriv p edchridce na regiusovské kated e. Seeley se sice považoval za
Rankeova žáka, p itom však prohlašoval, že ,,historie, jejíž metoda jistě
má b t vědecká, by měla sledovat praktick tičel"'"" Podle Seeleyho bylo
cílem historie politické vzděLán| k němuž se mělo dospět cestou odha-
lování obecností (zprisobem nikoli nepodobn m comtovskému poziti-
vismu), jež bude možné, jakmile se nashromáždí dostatečné množství
historick ch ridajri.

ovšem nejčistší rankeovské víno se mělo pít p edevším na univerzitě
v Oxfordu. William Stubbs (r829-r9or), regiusovsk profesor moder- (

ních dějin v období 1866-1884, nejen usiloval o založení samostat-
né ,,školy historie" následující rankeovsk1 vzot, a\e ve svych vlastních
knihách ukázal cestu, jež k tomu měla vést' V roce 186o lydal s]arryré

,,Stubbsory listiny" (Select Charters and Other Documents lllustratiue
of English History). Jeho t ísvazkové dílo The Constitutional Histo-
ry of England, in its origin and Deuelopment (t87g_r878) se opíralo
o zhodnocení nesmírného množství záznam ,,p ičemž Stubbsovo krédo
i program jasně r1jád ila už jeho inaugurační p ednáška. Co se rykalo
Rankeho samotného, Stubbs prohlásil:
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l.t'<lpold von Ranke není jen největším žijicim historiclc m badatelem,
jt'rrž se rymyká srol'nání, nbrž ijedním z největších historikri, jak '

litly žil. Bezkonkurenční hloubka p oznáni, d kladnost bádání, drivěrná
zrtaIost nejskrytějších pramen ...'3

]ilrrllbs sdílel rovněž Rankeho nechuť k tomu, jak pozitivisté z dějin de-
,trltr jí obecné zákony. oba měli pocit, že dějiny díkybožské Proz etelnosti

1'r rsltrpují lp ed, a uznávali to, co BuÍrow nazval konceptem ,,odušev uji
, rirrtlividualityčispíšeindividualitjakoprotagonistridějin: jedinečnj'ch
l r r s l tlrickych konfigurací, z nichž každáje ztělesněna nějakou základní
;,,tlirrečnou ideou"."a Jinak ečeno, individualitu národri a národního
,lrrt'ltir oba považovali zaBoži nástroj k utvá ení dějin. Stubbse anglické
rrl;litvní dějiny lákaly částečně proto' že š1o o intelektuálně mimo ádně
rr;rt'tlčny podnik (vzhledem ke složitosti ridajri), částečně jako p íležitost

;rt;tt'<lvat se stále dostupnějšími ri edními dokumenty z dob minul ch,

' ,rsltlčně s cílem ričinně podpo it rozší ené p esvědčení o jedinečnosti

'rrrglického státu, částečně v reakci na rrist státní mašinerie' jejž si v té

' 
l,lllč uvědomoval prakticky každy,'s a částečně i proto, jak skvěle lyho-

r r rvltl cíli, kterym bylo prosazení prestiže nové školy moderní historie."6

,l.5 Velmi neuplny triumf doktora Suchopára,
( ,]St první: Herbert Butterfield (1900-1979)

llr.r'llert Butterfield, od roku 1919 badatel na cambridgeské Peterhouse
t'rrllt:ge' byl v roce tg44 zvo|en profesorem moderních dějin a v roce
l,ttll] získal i regiusovskou profesuru. Up ímně ečeno, označit Butter-
lrr.ltla za p edstavitele ,,suchopárství" je tak trochu nestydatost, ovšem

1,'llrl vyznamné p íspěvky ke studiu historiografie vedly v zásadě k vy-
l, r l'stalizování stanovisek k rrizn m wp m historie a podpo ily britskou
,,.r'zi rankeovskétradice. Stejně driležité je, že Butterfield vpostoj nebyl
r.rk tiplně jednoznačn1 a p inejmenším nep ímo znéjlzepoznat, nakolik
rr'lšina historikri l1lznávajícich ,,profesionální" nebo ', emesln"' model
l r r s l r lrie shledávala tento model nakonec značně neuspokojiv m, t ebaže

''rrr 
tlávala p ednost p ed jeho alternativami, které by podle jejichnázo-

r l r rrrěly drisledky hned v několika ohledech nep ijatelné.
V poiednání Thel4hig Interpretationof History Gggt) se Butterfield

1,r'rrslavil kritikou historikri za jejich ,,posedlost p ítomností" (present-
tttitttledness). Snaha uyužít historii k pot ebám p ítomnosti nebyla
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v Butterfieldov ch očích jen metodologickou richylkou, ale i nebezpeč-
njrn a v podstatě rouhar,1m projevem hybris. Whigovští historici se
r,yznačovali strašlivě sekulární a v závislosti na tom i značně arogantní
teleologií. Prohlašovali, že v dějinách lze tozpoznat určité smě ování:
dějiny sice někdy pochodují ajindy se sotva vlečou, vždy však postupují
směrem k naplnění, jež si máme zbožně p át' totiž k ustavení liberální
parlamentní demokracie po britském zprisobu. To zprisobilo, že whigov-
ští historici sepisovali mizerné historie - nez ídka nacionalistické a bez
vfiimky anachronistické a optimistické ažhrťna. obecně vzato, Butter-
fieldoly námitky proti whigovské historii byly jak metodologické, tak
i teologické a v tomto ohledu značně p ipomínají Rankeho stanoviska.
Minulost si zaslouží byt chápána kr.uli ní samé a historik vždy má mít
na z eteli její složitost, vyhybat se zobec ováni a zdtraz ovat spíše roli,
kterou sehrávajíjednotlivci, a snažit se Zno\u objevitjednotlivé a kon-
krétní bez ohledu na p ítomnost (to se p irozeně nebjlká snahy učinit
minulost srozumitelnou pro historikoly současníky). Butterf eld twdil,
že auto i posedlí p ítomností nelyhnutelně sepisují dějiny ,,zestručně-
né", poněvadž se v minulosti pokoušejí nalézt,,dtikaz" mrarmího cíle'
k němuž minulost podle jejich p esvědčení smě ovala - podobnostem
a zákonitostem proto vždy dávají p ednost p ed odlišn'm a jedinečn.rrn.
Doširoka rozkročené populární l'yprávění, zoufale samolibé a k nevydr-
žení arogantní, se snadno obejde bez potiži, které plynou z pečlivého
bádání, a stačí mu zjednodušující azaváďějici analogie'

Nejspíš by se dalo namítnout, že horlení proti ,,posedlosti p ítomnos-
tí" je p epych, kteÚ se p íliš nehodí v časech, kdy vládne hluboká Írz-
kost a zmatení, takže mnozí vzhližeji k historii spíše s nadějí na ritěchu
a pomoc ve snaze zorientovat se. Butterfield podle všeho dostal pocit, že
uprost ed druhé světové války si mriže dovolit i zamyšlení nad pozitiv-
ním p íspěvkem' za ktery whigovské historiografii vděčíme: ve svém po-
jednání The Englishman and his History (tg++) uznává, žebez ohledu.
na to, jak chybnj' mriže whigovsk 'vj'klad byt, vstoupil už tento v klad
sám do dějin a stal se pozitir,ní silou podporující vlastenectví a jednotu'

S hlubokou nedrivěrou pohlížel Butterfield na snahy naléztv akade-
mické historii odpovědi na transcendentní otázky. Historie podle jeho
p esvědčení není v žádném smyslu vodítkem: není ji možné ani zredu-
kovat na deterministické zákony, ani lyvyšit do postavení proroctví.
Podobně jako Ranke zde Butterfield zaujímá stanovisko p esvědčeného
k esťana. Zatimco Rankemu dělal starosti vliv osvícenství s jeho pop e-
ním swchovanosti Boží, Butterfield se obával spíše prisobení sekulari-
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''tir'I<ého liberálního optimismu a ateistického komunismu _ p rČemŽ
,,r'r't'lrovanost Boží popíraly oba tyto směry. Stejně jako Ranke by si ni-
l'rly nedovolil twdit, že se mu poda ilo poznat, co je Božím záměrem
r rlčljinách, ale zárove nemohl p ijmout p edstavu, že Brih stojí v něja-
l.rirlr smyslu stranou dějin' Prohlásit, že Brih je tak či onak nep ítomen,
l't' znamenalo sabotovat osobní náboženswí. V p ípadně nazvaném eseji
.,t itlcl in History" (rqsS) Butterfield uvádí: ,,Nem že-li B h hrát žádnou
r , rli v životě, jinak ečeno v dějinách, pak se jím ani lidské bytosti nemo-
l r, r t r nij ak vážnéji zabyvat nebo s ním mít reálněj ší vztahy ."27

Světová válka, studená válka, holocaust a Hirošima, krize a hr zy,
l,lt'r'é Butterfie}d zažilr, podle jeho p esvědčení potwzovaly skutečnost,
;r, lidstvo je ve své podstatě h íšné. Není divu, že s optimismem sv ch
1'r't'tlchridcri mohl stěží souhlasit. V pojednáni Christianity and History
( l()49) se bezmála zďá, jako by jeho írsty znor,u promlouval - více než

1';rr'itdoxně - Acton:

1lrotože historikovi dává náboženství klíč k jeho pohledu na celé drama
č'lověka, mriže se bez obav pustit do podrobného studia všedních udá-
lrrstí, i kdyby se snad z jejich vrrit ních souvislostí nenaučil ničemu více
rrež cestám Proz etelnosti."8

l(tlzdíl mezi Actonem a Butterfieldem spočívá v tom, že zatimco Acton
r'itlčI v pokroku směrem ke svobodě součást cest Proz etelnosti, Butter-
lrr'l<l považoval takovj' p edpoklad za nepodložen a nebezpečně blíz-
l.l' zrreužití historie k rryvozování smyslu života samotného. Tato hybris
,'rrŽuje v Butterfieldovych očích akademické bádání jako celek. Ti' kdo
,,trrclují dějiny, mají podle něho absolutní povinnost znovu se jich zmoc-
rrlt tirk, jak se ve skutečnosti odehrály, protože dokud tak neučiní, nebu_
, l,' člověk schopen r ozeznat ty souvislosti mezi j ednotlivj.mi událostmi,
r Irichž se opravdu odrážiprisobení Boha v dějinách.

Itutterfieldriv pozdější v]iv na historiografii byl sice hlubok ', jen za
rrrii lo však vděčil jeho neskr vanému k esťanswí per se. Butterfield utvr_
,lil I'ealistickou, empirickou a historistickou tradici zawžením determi-
rr tstrtu a zdrirazněním role jednotlivce' Protože však Butterfield všeobec-
tttitllu a doširoka rozkročenému vyprávění nedrivě oval, vznikl dojem,
1:rl<tl by dával p ednost rizce zamě en .rn monografiím ,,technické histo-
r it"', jež jsou ťrdajně znakem ,,profesionalismu", bez něhož se ,,skutečná
lristorie" neobejde. Stručně ečeno, Butterfield byl dezinterpretován.
.llrli íká R. H. c. Davies,
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Butterfield své práce nesepisoval s p edstavou, že jimi p esvědčí his-
toriky, aby p estali usilovat o v'klad dějin. Ukázal však, že whigovští
historici vkládali do historickj'ch události své vlastní p edstar.y, á his-
torici menšího formátu tak pod jeho vlivem ztráceli odvahu vyjad ovat
ideje."e

Paralely mezi Rankem a Butterfieldem jsou jasně vidět ror.rrěž v tom' čím
p esně oba p itahovali své následor.rríky. Pro historiky, kte í nesnáše]i de-
terminismus marxistické historiografie, staly se rankeismus a butterfie]-
dovství cennymi protilátkami, kdežto ti, kdo nedrivě ovali mnohooboro-
v 'm p ístuprim k dějinám, spat ovali v Rankem a Butterfieldovi strážce
chrámu, v jehož svatostánku je jejich obor dosud uchováván v ryzosti
neznečištěné troufal 'rni novici, jako jsou sociální psychologie, antropo-
logie, ekonomika a sociologie.

]'6 Vglmi neuplny triumf doktora Suchopára,
část druhá: Namier a namierizace
\4iv Louise Bernsteina Namiera (1888-196o) na historickou profesi
v Británii padesáb ch a šedesát ch let byl naplosto bezprecedentní, a to
i-za hranicemi jeho vlastní specializace, kteiou byly anglické politické
dějiny osmnáctého století. Slovník oxford Eng lisi1 bi"tiorrry- obohatil
Namier o heslo ,'namierizace" a s ním spojované precizní a dátai]ní his_
torické bádání, jež tento termín označuje, poslqt]o kolegrim historikrim
a student m buď p íklad k následování, anebo p íklad odstrašující, ig-
norovat se však nedalo. Namier se věnoval podrobnym dokumeniárním
vj'zkumrim, které zjer,ně doplriovaly a odrážely ranleovsky profesiona-
lismus' Vypl valo z nich takové pojetí parlamentní politiky; podle něhož
|lavní roli hrály motivace jednotlivcri a místní po-8ry spíše než stranic-
ká p íslušnost nebo ideologická p esvědčení. Ňamier prito. rozhodně
odmítal teleologické p ístupy všeho druhu a jeho práie nejen okáza|e
potwzovaly status historika a historie jako oboru, n brž p edstavovaly
bezpečnou trasu, po níž bylo možné proplout mezi Scyllou marxismu
a Charybdou mnohooborov ch p ístupri.

Podobně jako Butterfield neměl ani Namier drivěru k doktrínám po-
kroku, protože nevě il ]idskému rozumu a jeho potenciálu. Butterfiel- '

dova nedrivěra byla ovš em teologická a vy cháze|a- zj eho metodi stického
p esvědčení, kdežto u Namiera š]o o nedrivěru psychologickou, v}rrstá-

vající z jeho životního pocitu cizince' Narodil se jako 
''"{y"_k 

Bernsztajn

u"í Ňi"*i-wski ve v'chodním Polsku a jeho rodiče pat ili ke statká ské

i ídě;i; 
" 

;ěivnŽíaeft1t nepraktikující), těšili se neobvykle patricij-

skému statusu. Ňu*ieru .ic" i"t'o otec vydědil, to mu však nezabránilo

'i.r."t 
roku r9r5 vysokoškolsŘi' tit''t nejlyšší t ídy v oboru moderních

d_ěji" ; o*io.ašte Bailiol Coliege a jeho konzervati'uní p esvědčení zri_

.tulo ,r"po.rršeno. Každé-r' uyto zÍejmé,že Namier je mimoŤádně na_

áurrj,, u p'oto by ho 
"u 

,ro.n'ák ích bkohostí zakrátko čekala katedra

" 
o-i"'a' či cambridgi' ale na to byl p íliš bojovnj" arogantní a p ímo

po."arí' sám sebou; s ručně ečeno, neby1 to muž schopn 'honosit se

irro,, ,ri"no.tí s elegancí očekávanou od anglick 'ch gentlemarrri, jejichž

;p;i"d".k éclot t hk obdivoval, ale nikdy nedokázal napodobit' Jeho

ulá"á.r.e" zájmy odrážely tento jeho obdiv i jeho konzervatismus'

il;." ,grg waátpojednání The štructure of Politics 9t the Accession

of Georg e III á rr ro."'r93o spis Englon d in the Ag e of the American Re-

irt rto". V nich podkáial 
^nuay 

ortodoxního whigovského vj'kladu,

páar" 
"or'"z 

se král dajně snažilotnovitabsolutní vládu, ale jeho poku-

iy rÁu ilu opozice u-uii"t y'.t' rebelri a whigrived*v^"| Rockinghamem

í.vÁputi'ojících s principiálnim odpo_re1r kolonist k tyranii. Namier

p"p'*r, z" ry t'a .no"a podobné rírysly, že by Rockinghamovi whigové

yíi;i;;""J s j ahmiko1i ideály p esahujícími vypočítavé stranictví a _

r.ívz 
"z 

uyt u tbrro _ že v bec lze mluvit o věrnosti poslanc politick m

stranám, aniž tím rrrluvčí odhalí neschopnost pochopit jejichzásadně

osobní motivace. Namierriv,,strukturá1nirozbor" rych1z91 tudíž z,,pod-

hi;áJ;, be-li to tak označit, spíše než z celkového p ehledu a Z prosopo-

grufi" spíše než z naratirnrího v'kladu' Jeho podrobl9'*9$*kce živo-

,i á -árir,u"í jednotliv'ch posiancri by nebyly myslitelné bez'ne navné

i'""tv 
'" 

jejich rodiníy-iaon'*enty, jež pak podrob_oval detailnímu

t oa'á".rri. 
-Rozbor 

dopisri jednotlivych poslanc dovedl Namiera k p e-

.rrJáe"r'i, že oni sami politi]ku nevnímali z hlediska ideálri, stranické loa-

;;n,y á.ni .t.""i.r..i'"r' principri, nvblž.jako pokračování sv ch osobních
'ii|uzitortia místních pomor,i,'u 

''i"t'z 
." pohytovali. Jeho rehabilitace

Jirin" rn. vycháze|az'královsk ch dokumentri uchovávan ch na zámku

lqindsor. Rázbor korespondence ridajně dok1ádal, že JiŤi III' byl nejisty

u .píš" konvenční rnoz, t't"'í'se rozhodně nechystal obnovit autokracii'

Ňamierovi se tak sice po"da ilo wátit do politiky osobnosti, na dru-

hé straně však p ipravil osobnosti o politické ideje' což nebylo zase

t"r."'y'' prek ruperrím, protože se zabfual soukrom mi dopisy' zatim-

;; ;uíiu;""tní debaÚ 
"p 

Ť ev ážné ignoroval. Jeho korektiv tradičního



_T

JAK SE PiŠoU DĚ]]NY RANKEoV.,l.'^ lli^D CEV BRlTSKÉ H SToRloGRAtl|, 1840-1 950 51

wlrig8ovského p ístupu byl na místě, zristal však p íliš rizce zamě en .
Pokud twzení, že stranická p íslušnost a stranickďideologie hrály v po-
litice osmnáctého století jen vcelku nevyznamnou rilohu, -ao ryt out'a-
jeno, bylo k tomu zapot ebí širšího časového záběru,než byl ten Namie- z
r v' Podobně nep edložil ani žádné zhodnocení práce Sněmovnylord .

Stručně ečeno, Namier byl fascinován Dolní .'ěmo.mor, _ respektive
jejími poslanci. Na profesionální ťrrol'rri se mu takov kolektivrrí životo_
pis_zamlouval jako technika, již neltrozilo nebezpečí ze strany doširoka
rozkročen ch vyprávění spočÍvajících na prisobení ,,velikych mužri,, ani
rozborri založenych ideologicky (jako byf marxismus), ťteré se indivi-
duálním motivacím spíše lyh baly a dávaly p ednost neosobnímu deter-
minismu. Na osobní rirorrrri shleda] Namier snadn rrn vcítit se do myšle-
ní svjlch sebest edn'ch statká ri a kromě toho mu kolektivní živoiopis
poskytoval možnost uplat ovat j edinou formu determinism l, již bezvy -
hradně schvaloval (protože byla osobní), totiž freudovskou anaij,zu. Sám
byl ostatně s psychoanalytickou pohovkou drivěrně obeznáměn, a tak
historické osobnosti vJa'stně lyz val, aby si pohodlně lehly a lyložily mu
co a jak' Jak se dalo očekávat, Namier p ekročil zemi nikoho, iež skuteč-
nj'vhledodděluje od posedlosti historika sebou samym, takže jeho bodá-
kové ritoky někdy uspěly, kdežto jindy stoupl 

''a 
*in,r. Když vzpomínal

na sv j vlastní komplikovanzvztah k otci, pomáhalo mu to plně^doce o-
vat a chápat politické dopady k ehk ch vztahri mezi hannoverskymi králi
a jejich mužskymi dědici. Podobně byl schopen vysvětlit alesio něco
Z newzpytatelné dráhy Charlese Townshenda poukazem na pioblema-
tick vztah, jalc měl s oběma rodiči. Zároveťlse rršak nabizi otilka, zd'a je
opravdu na místě vysvětlovat z tohoto hlediska nap íklad Townshendriv
postup ve funkci ministra financí (Chancellor of the Exchequer), jenž
vedl k prosazení tolik nenáviděného Zákona o dovozních clech (v6).
Jak upozorni]a Linda Colleyová, ,,člověk se jen těžko zbavuje dojmu, jako
by k Americké revoluci dost možná došlo jěn proto, že griianii v šedesá-
b ch letech osmnáctého století vládla oligarchie neurotikti,,'3o

N11i-er byl ovšem p íliš rafinovany, než aby z psychologické pot eby
neudělal ctnost. Jak poznamenal,

skutečně intenzivní r. zkum a rozbor lyžadují jisty vzájemnjr vztah
mezi citor. m životem a zkušeností badatele a p edmětu jetro bádani...
Co se t 'če p esnosti, jedná se o koncepci, již bych spojoval spíše s r.y-
roky než s názory.3'

Poslední tltlsctiletí života věnoval Namier projektu, ktery se_stal svědec-

wí* o j"h,, 1l<lsedlostech, schopnostech a nejspíš i omezeních, azároveťt

i Ji*.ilut,,'iejich epitafem - ďověk, ktery se pustí do něčeho-takového,

mu.i b t vit,e než jen pracovity. V roce r95r udělila Namierovi Nadace pro

álíi"í "p"'r",."'to (Íhe Histora of Parliament Trust) pově ení lrypraco-

vai instit,,,'ionální historii tohoto tělesa, ovšem členové nadace dostali

něcodocela.jiného,nežočekávali'Vet echsvazcíchpojednáníHouseof
Commons l754_17go,které lyšly čty i roky po Namierově smrti v roce

';6o, 
;; Ň";iá. á*t.a"c 

"yr'""t 
,,velik m.mužtim" a místo toho sepsal

áá"t u".ou.'i množství životopisri jednotiivych posiancri (čím' méně zná-

; il'iil lépe), podlevšeho s cílem posk}tnout suroviny' na jejichž pod-

i. il'b';'hly'vzniknout ani ne tak politické dějiny manu'j.íc] skutečné

t""gá'á"r obou sněmoven, jako spíše sociální dějiny mapující měnící se

t íd"ní a ekonomickou strukiuru oolní sněmovny. Místowcholného opu-

su tak za sebou Namier zanechal pouh 'rivod, dílo, jehož nevyhnutelná

zlomkovitost lyza ovala frustrace tohoto věčného outsidera.3"

2J Lávěry

Namierovi bylo podobně jako mnoha da1ším historikrim, o nichž byla

u t"to r.upitoie rát, ,o.r""rro bfi prohlášen_ mistrem toho typu historie,

:utí"" s'kutečnosti nepsal a \ ncm.i-' měI dosti nejednoznačn '_vztah'

Ňu-i"' uyt nepokojná duše a dítě svého věku - a jako takov'psal histo-

rii il;';.au.'crorratu ideologii, za\oženimbyla konzervllYí' v otázce

iia.r.e p irozenosti cynická, u=;uk .. alespo zdálo, náLežitě empirická

" "t:"r.'i".r 
po rankeárrském zp sobu' Že iento zp sob psaní dějin nebyl

.,r. ."t r't"o"osti ani jeho, ani Rankeho, tím se nikdo nezatěžoval' Peter

xo"i"t"yrieil podoĎn vliv, jaky mělo p ekroucení Rankeho p ístupu na

historickou piofesi ,, 
"e-"ii""'á3 V Británii bylo Namiero\'u a podobně

i ioii"'naaáw prisobení souzeno potl'rdit jedru zveyz,: 
'y.1nkeovské 

tra-

dice jako jedin 'iprávn a profesionální zp sob psaní dějin'
- 

íí"'a]ějsim avacatom a poté i na počátku jednadvacátého sto1etí byla

rankeo'oská tradice vyrržívána jako žbra proti metodologickj'm i epis-

i"Á"iási"L * zásahím do prišobnosti]ristorie. G. R' Elton se s konku-

'""l"r'ii 
nároky kleiometr1kri l'ypo ádal (uspokojivě, jak alespo sám

'á"Jirj 
v pojednání ch Which niia to the Past? a Return to Essentials,

í;žbyí^otoil"- (právě tak uspokojivm, jak se domníval) na postmo-

d"rrri.ty snažící ._" urg'-.rrtovat,-že žádná cesta do minulosti prostě
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neexistuje'3a Richard Evans, jehož knihu Lži o Hitlerouť jsme zmínili
hned na pnrních stránkách této kapitoly, provedl v pojednání In D efence
of History,jak sám ekl, ,,základní rankeovské ohledání"; historii jako
oboru, jenž postmoderní kritice navzdory nep estává vytvá et v klad
minulosti i p es všechny nedostatky odrážejicito, k čemu ve skutečnosti
došlo, tak doufal pos\ztnout základní pracormí nástroje.

Historie je empirick m oborem, jenž sezab váobsahem poznání spíše
než jeho povahou. Prost ednictvím pramenri, jež r,'yrržíváme, a metod
nak]ádání s nimi jsme schopni (pokud postupujeme velmi obez etně
a drikladně) p iblížit se k rekonstrukci minulosti, která sice mriže by't
kusá a provizorní, a v každém p ípadě nikoli objektivní, p esto však
pravdivá.35

Tím se ne íká, že by protivníci této p ekroucené rankeovské tradice
vbritské historiografii neměli v mnoha ohledech pravdu. Není nap íklad
pochyb, že se tento p ístup často opírá o politováníhodnou neochotu po-
jímat historii jakožto epistemologii. Je rornrěž zjetmé, že existují píšící
historici,jako byl nap íklad Carlyle, obda ení schopností fascinovat své
čtená e (ať už v dobrém, anebo ve zlém) prisobiv1mi tirádami, v nichž
se tu a tam strefují do černého a lystihují pravdu pomocí literárních po-
stupri. A rozumí se také, že jen máloktery Rankeho následor,ník, aťuž se
k tomu hlásil otev eně, či nikoli, se spokojil s historií čistě jen ve smyslu
metodologie. Tak jako tak ovšem rankeovská tradice zristává buď mě ít-
kem, anebo terčem: ignorovat ji nelze.
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Nejpraktičtější sborník Rankeho spisri sestavili G. G. Iggers a K. von Mo]tke pod ná-
zvemTheTheory and Practíceof History: LeopolduonRonke (Indianapolis, 1973).
V rivodu k ce]ému sborníku p edkládají Iggers s Moltkem vj'bornj' krátlry rozbor pro-
st edí, z něhož Ranke pocházel, jakož i jeho díla a historiografického v]ilrr. Těmto
otázkám se dá]e věnuje i sborník G. G. Iggerse a J. M. Powe]]a Leopold uon Ranke
and the Shaping of the Hístorical Discipline (Syracuse, r99o). Cenné p íspěvky k té-
matu vzájemné inspirace mezi německou a britskou historiografickou tradicí obsa-
huje rovněž sborník Benedikta Stuchteyho a Petera Wendeho British and German
Historio graphA 1 ZSo - 1 g1o (Oxford, zooo).

otázkami profesionalizace historie se rispěšně zabyvajípojednání Philippy Levinové
The Amateur and the Professional: Antíquarians, Historians and Archeologists in
Victorian England, tB3B_l88 (Cambridge, 1986) a Petera S]eea leornÍn g oid" o t't-
beral Education: The study of Modern History in the Uniuersities of oxford, cam-
bridge and Manchester L9oo_l9l4 (Manchester, t986); za zmínku stojí ror,něž esej
Doris Goldsteinové ,,History at oxford and Cambridge: Professiona]ization and the
Influence ofRanke" z Iggersova a Powe]lova sborníku. John Kenyonve svém pojed_
náni The History Men: The Historical Profession in England since the Renaissance
(London, tggg) p edkládá charakteristicky osvěžující kritiku. o něco více jsou svm
p edmět m nakloněny driležité monografie r,ycházející v ediční adě,fírstorrons on 'F/ťs-
torians nak]adate]ství Weidenfe]d a Nicolson; zv]áště ]ze doporučit pojednání Ácťon
Hugha Tullocha(r9BB), Macauloy Owena Dudleyho Edwardse (r9BB) aNamier Lin-
dy Colleyové, r,ynikající schopností umístit své p edměty do širokj'ch kontextri.

Pokračující v znam rankeovské tradicejako takové p esahuje sice rámec této kapito-
ly, p inejmenším zde však mrižeme uvést, že zatímco Richard Evans v pojednání In
Defense of History (London, 1997) p edkládájejí obhajobu, The Routledge Compa-
nion to Historical studies A]una Munslowa dovozuje, že rankeovsk 'empirismus je
mrtev a postaral se o to postmodernismus. Někte í Munslowovi čtená i si ovšem dost
možná položí otázku, proč trávit čas ve společnosti nosičri rakví.

a institucion alizace historie

Prrrn LRvsrnr

t'ílem historikri usilujících o to, aby se jejich obor dopracoval profesio-
rrlilního Statusu, bylo obhájit autoritati\rní postavení historického bá-
rliiní jako takového' Na rozdíl od sv ch kolegri, kte í se věnovali jin -
,,llortim, nedokázali si totiž historici na svém vlastním poli - v oblasti

1lrrskytování informací o minulosti - vywo it skutečn monopol. Kde-
lirlli ovšem jejich risilí o profesionalizaci uspělo, lych 'lil se jaz ček vah
r'tlzhodujících o tom, komu bude svě ena moclykládat minulost' o další
rlílek v jejich prospěch. Autorita historikri nerozlučně souvisela s jejich
lr;iroky na objektivitu, kterou Zaručovalo striktní uplat ování historic-
livch technik kritického zkoumání dokladri. Paleografické, filologické
lr l<ontextuální techniky a metodologie, jež historici využívali, p edsta-
r tlvaly jejich společné vlastnictví: jeden historik se jim učil od druhého,
:.1l<llečně ově ovali jejich platnost anavzájemsi sdělovali v sledky zkou-
i;r.l<, kter m je podrobovali.'Institucionalizace oboru poskytovala pridu,
rrlr rríž docházelo ke spolupráci, a vytvá ela kariérní struktury a mecha-
llisrny toho, co snad lze označit za ,,v stupní kontrolu kvality".

Historici vlastně ustavovali svou profesi jako myšlené (p edstavova-
rrri) společenství _ určovali její mě ítka a snažili se nastolit situaci, kdy
.lr'.jejich p ijetí stane nutnou podmínkou členství v historické komunitě.
',\však dokonce ani tam, kde se historikrim poda ilo rybojovat si auto-
rrt rrnii' jednotlivá národní spoleěenswí se jen z ídka podobala čemukoli,
,'r t lly alespo v hrub ch rysech odpovídalo nezávisl rn a samosprár'rr1im
tr'lcs m' jež p edpovídají sociologické modely profesionalizace.

V této kapitole se budeme věnovat ustavování mě ítek profesiona_
lilv v oboru historie. Prvrrí oddíl se zabyvá otázkou, které podmínky

3

Profesionalizace
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\ l{'(,llléně Zopakovat i o t i desetiletí později.'V Británii začal proces pro-
l,.,iitltralizace historie poměrně brzy' Počínaje šedesát mi léty devate-
rrrlr,tťllro sto]etí bojovali historici o zÍízenihistorick ch studijních osnov
ir rrť,l<cly i o zaÍazeni vuky badatelsk 'ch technik, reformáto i však zápo-
lr|r s ruzn 'rni p ekážkami a navíc jim chyběla jednotná, drisledná vize.
Nrlkteré jejich írspěchy tak byly jen lokální a p echodné. Tu a tam se
,,r,'t, tlbjevovaly jednotlivé seminá e, brzy však byly zase zavírány, pro-
trrlt, zristaly jen osobní iniciativou svych zakladatel , kte í po nějakém
, ;rst'zatoužili věnovat se něčemu jinému. Za dokonalé ztělesnění celkové
irrrli1latie k jakémukoli profesionálnímu historickému étosu by se dal

1,rrllrlásit Frederick York Powell, regiusovsk profesor historie z oxfor-
, lrr, jenž na svou vlastní inaugurační p ednášku nejprve p išel pozdě a po-
l( }ll) vystoupil s trapn 'rn p edstavením trvajícím sotva dvacet minut.3

|'tlwell p itom v pozdně viktoriánské Británii nep edstavova| žádn
lltlll(:hronismus; podobně nebyl ani zjevem, s jalcjnn bychom se nikdy jin-
, lv setkat nemohli. Nap íklad Charles Kingsley Webster považoval ještě

\' l'( )ce 1922 za 
''\T/soce 

politováního dné" , že dosavadní pokusy o ustave-
rrr 1tostgraduálních škol historie v oxfordu a Cambridgi byly ,,tak velmi
rrr'tlostatečné"; situace si podle jeho p esvědčení žádalaradikální nápra-
vrr, totiž v podstatě riplné zrušení obou univerzit jako institucí zajišťu-

;rt'íc:h všeobecné vysokoškolské vzdělávání a jejich vynucenou promě-
rrrr v postgraduální instruktážní badatelská st ediska.a Eric Hobsbawm
r' 1l 'edvečer druhé světové války shledal, že univerzita v Cambridgi nepo-
:,li.ytuje víceméně nic, co by se dalo označit za odpovídající vzdělání bu-
,lrlttcích profesionálních historikri' Na profesory historie byl podle něho
,'t,lkově ,,neradostn pohled: samolibí, izolovaní, kulturně zaostalí, hlu-
llrlce p edpojatí ... dokonce i odporují p íliš velkému profesionalismu...

|'/,|am ch čas se tomu, co Marc Bloch označil za , emeslo historika',
r l}ritánii zkrátka newrrčovalo".s York Powell tudíž dozajista nebyl po-
sltldním exemplá em lymírajícího druhu britsk ch historikri' jehož cho-
r';iIrí a postoje k vj.uce i bádání byly charakteristicky neprofesionální.

Zákonitosti profesionalizace historie, jak to Ýyjád il Eckhardt Fuchs'

1rr'edstar,rrjí jeden z vrcholri trojírhelníka - zbyljnni dvěma jsou indust-
r'ializace a modernizace.6 IJvážimeJi však, že profesionalizace historie
llyla v devatenáctém století nap íklad v Belgii mnohem pokročilejší
rrež v Holandsku, zdálo by se, že Fuchsovo tlrzení bude t eba poopra-
vit. Pokud se totiž někde dalo mluvit o gramotné a vzdělané ve ejnosti,
r'yhlídky historické profese na rozvoj tam byly nep ímo riměrné mí e
''rnodernity" (a někdy i industrializace), které se dotyčné zemi poda ilo

bylo t eba splnit, aby mohla historie vzkvétat, a co p esně motivovalo
její stoupence. Poté p edložíme několik ,,momentek", které nám umožní
vf menovat hlavní okamžiky procesu ustavování historie jakožto akade-
mického oboru v zemích ,,pnmího" a ,,druhého" světa v priiběhu ,,dlouhé-
ho" devatenáctého století. Nakonec p ijde eč i na rozšíiení tohoio oboru
do ,,t etího" světa ve druhé polovině dvacátého století.

3.1 Podmínky a motivace

Institucionalizace historie byla otázkou poptávky: profesionalizace his-
torickéŤro bádání a psaní do značné míry p edpofuaaatu existenci ka-
riérních struktur a jedno i druhé záviselo na tom, zdalž daná společ-
nost dosáhla pot ebné míry gramotnosti a vznikla v ní pat ičně }ozvi-
nutá st ední t ída. Další podmínkou byla existence syst_ému univerzit,
ze všeho nejd ležitější však byla ochota těch, kdo je hnancovali (ať už
šlo o státní fondy, an9b99 soukromé p ispěvatele), umožnit historii, aby
se na těchto univerzitách etablovala. Zásadniv znam měla tudíž vrile
či naopak nevrile v pravj' čas do historického podniku investovat - tato
proměnná rozhodujícím zprisobem určovala, tt".o.' cestou se profesio-
nalizace historie r,ydá'

. Historici sice nep estávají debatovat o tom, do jaké míry ovlir,nila
situace v Německu pozdější vl'voj v ostatních zemích, o vysadním po-
stavení této země však nepochybuje nikdo. V polovině děvatenáctého
století Lze již v Německu pozorovat mnoho ,,klasickych" rysri plně pro-
fesionalizovaného oboru. Nás]edně německou cestou r,ykročila nejprve
Francie a po ní (na prrnrí pohled nep íliš sourodá) skupina dalších zemí,
na p edních místech mezi nimi Spojené státy' Japonsko a Belgie. ovšem
dokonce ani v západní Ewopě nepostupovala historie všude"rrnž tem-
pem. Nap íklad v Nizozemí bylo profesionálních historikri máio a jejich
zajištění zristalo až do doby po druhé světové válce zoufalé. V osobě Jo-
hana Huizingy se Nizozemí sice mohlo honosit historikem s impozantní
mezinárodní pověstí, 

9všem sám Huizinga si doma p ipadal iiolovan,
a odcizen od národní intelektuá]ní kultury, která akaáemickou histo-
rii p ehlížela - v roce r9o7 dokonce sardonicky nawhl, že by Nizozemí
mohlo své kompletní národní archivy odprodai tomu, kdo p edloží nej-
lyšší nabídku, poněvadž za hranicemi by se p ípadně mohi najít někdo
s časovymi možnostmi a zájmemv nich bádat. Jeho náwh -ohlu hrstka
sotva deseti nizozemskych profesor historie s I mž ospravedlněním
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dosáhnout. Vzdělaná nizozemská ve ejnost měla podobně jako nizozem-
ské vlády spoléhající se na sílu nizozemského národního státu a nizo_
zemské totožnosti sklon pohlížet skrz prsty na Belgičany obecně a na je-
jich historickou profesi zvlášť. Už jen to, že Belgie vribec něco jako histo-
rickou profesi pot ebovala, považovali Nizozemci za p íznak její zaosta-
losti. V takolych p ípadech nebyl metr, jímž se poměiovala ,,žaostalost,,,
ekonomick , a dokonce ani kulturní - šlo spíš o rove , které dosáhto
utvá ení národa a budování státu.

' Skutečnost, že prrrrrí laborato e, kde se prováděly experimenty ve-
doucí ke zformování moderní historiografie, vznikly právě v Německu,
bezprost edně souvisí s tím, jak nemoderní bylo Německo v některych
dalších ohledech' Novj' étos Wissenschaftlichkeit? sloužil totiž částečně
jako náhražka chybějících faktor modernity a částečně i jako korektiv
vojenské slabosti Německa; obojí bolestivě odhalily napoleonské války.
Humboldtova reforma prusk 'ch univerzit zajistila p inejmenším urči-
tou míru akademické svobody na akademické pridě, jejíž následr'jící .o'-
voj nabízel vysokoškolslcj'rn podnikatelrim tržní p íležitosti.8 Pro utvá e-
ní nov ch oborri zavládly skvělé podmínky. Motorem vyvoje bylo p ede-
vším soupe ení o studenty a mladí, ctižádostiví profešo i s neotiel mi
nápady, pro něž od poloviny století začalbyt t}picky sklon p esunovat
se co chvíli z jedné univerzity na druhou, se stali jeho palivem. Někte í
p ijímali akademická místa, která jim byla nabízena, jen pod podmín-
kou, že se jejich oboru dostane štědré podpory: ve vztahu k potenciálním
zaměstnavatelrim to byli oni, kdo tahal za delší konec.g Historie p itom
měla oproti soupe ícím oborrim jednu velmi zásadní v hodu: stát}i, které
p ežily Napoleonovo p ekreslení mapy Evropy (a nez ídka se v jeho p í-
mém d sledku i rozrostly), cítily poté, co se Napoleonriv režim zhroutil,
pot ebu nové strategie legitimizovat, a právě s tímto cílem začaly pod-
porovat rozvoj historie na univerzitách. Vztahy mezi historiky a sláty,
kteÉ je r,posledku platily, byly však často napjaté. Historiky vďla jejich
intelektuální ctižádost k tomu, že p ekračovali zeměpisné hranice poli-
tiky, jež byly navíc provenience por.ytce nedámé, a malá knížectví zase
uměla nastolit místní cenzuru. Historici tak podobně jako ostatní vzdě-
laní měšťané navazovali vztahy se svymi protějšky na áruhé straně stát-
ní ch hranic, zvláště prost ednictvím časopisri a v zájemné koresponden -
ce. Historick ,,cech" (ZunÍt) se tudíž zformoval dlouho p edtím, než se
jeho wcholnou platformou staly každoroční sjezdy německy'ch historikri
(od roku r89z) a než vznikla Německá íše (r87r), a už oďpočátku stál
na národních zák]adech. opíral se p edevším o trvale houstnoucí ady
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,lrzit('lii ustaven ch kateder historie: v roce r85o jich bylo kolem zB,
.'itltttt(:() v následujících šesti desetiletích stoupl jejich počet na rB5.

Zlirlumání historick 'ch pramenri uchovávan ch v archivech, jejich
l, r rt i<'lty vykl ad (Quellenkritik) aposléze i jejich propojování do publiko-
\ llllí,ťIr lyprávění, to vše byly známky p ístupu k dějinám zcela nového
tr 1rrr' Leopold von Ranke'o - jak už se dnes obecně uznává - tuto t í-
,,lrt;tt\rlvou metodu sice nevynalezl' nesporně byl však jejím nejrykon-
lri jŠíIr'r popularizátorem. Navzdory tomu, že jeho jméno je dnes ben'i'-
l,r.lrrlrlěipojováno s archivním bádáním, Ranke ve skutečnosti lycházel
,,' s,.kunáárních zdroj podstatně více, než dával najevo. P inejmenším
l;rr rť'íttku se k nim p iznával jen zdráhavě, nep esně a tak zmatečně, až to
,lrrr'šní badatele pohoršuje; poznámky si dělal po cel žívot jen velmi ne-

1,, rí.litlně.', Je ovšem t eba mít na z eteli, že jemu samotnému se žádné-
lr,r rltlborného historického vzdělání nedostalo, a to Z prostého drivodu:

1'lrl 'il ke generaci otcri-zakladatelri profesionalizující se historie. Ranke
',,, tllouho a celkem vzato nezaslouženě těšil pověsti velikého novátora
tlr,jtltt Ve věci metody, ale i na poli historického vzdělávání. Rozší ení
,r lr'vanlivost rankeovského mytu je tak svědecwím mimo jiné i o jeho
,,t.lrrlpnostech propagandistick 'ch - o p esvědčivosti, s jakou hlásal zá-
,,;ltlrtí nutnost, aby se tovaryšrim historického emesla dostalo ná|ežité-
lrrl vyučení.

Ve skutečnosti byl Ranke vzděláním filolog a dovednosti, jež si osvojil,
l'l,l.v rozvíjeny v prost edí filologick 'ch seminá ri, německého vynálezu
l rlsmnáctého století. Historici tak ve dvacátych letech devatenáctého
l'trlletí zkoumali dějiny jednoduše technikami, jimž se naučili na filolo_

1iit.kych seminá ích - š1o hlar'ně o diskursir,rrí a kritické st etávání učite-
lii lr studentri, jakož i studentri mezi sebou. Takzvaná ,,historická cviče-

rrí", kdy se hrstky qrvolenjlch student neformálně setkávaly v domech
:lvych profesorri, byla po ádána právě od dvacátych let _ jako soukromá
llllr'omáždění pat í p itom spíše k dějinám rozvoje občanské spoleěnos-
ti v Německu než do procesu institucionalizace historie' V roce rB33
r'Šak Ranke uspo ádal adu podobnych ,,cviěení" p ímo na pridě Berlín-
:ll<é univerzity a poté se s nimi setkáváme stále častěji i na dalších ně-
rrreck ch univerzitách. Postupem času začaly jednotlivé univerzity tyto
st'miná e studentrim aktivně nabízet a z írčasti na nich se zanedlouho
srala studijní povinnost' Když Heinrich Sybel lyhradil V Íoce t86s jed-

rrrr knihor,ničku a její obsah lyslovně ,,cvičením", která vedl v Bonnu,
jt:den novy trend (směrem k v5'rvá ení seminárních knihoven) tím od-
startoval a další naznačil. Seminá e se totiž stále častěji začaty po ádat



60
, |NAL ZACE A NST TUCIONAL ZACE HISTORIE 61

t./ Nacionalizace a internacionalizace historie

l,l,.littctlte-li, že mezi nacionalismem a historiografií se lyvinulo silné

1,, 'rtlrr, často to bude považováno za obvinění. Historici, kte í až dosud
, rl rr,t' l lt") p ijímané rozdělení svého oboru na národní bloky vnímají j ako
,,,,.lrrl cliuhu intelektuální ja mo, nepochybně budou mít sklon soudit,
;,, lllllížení s nacionalismem je největším a také nejrozší enějším aktem
, r r rt lv' .iakého se obor vznášející v nějaké mí e nárok na objektivitu mriže
I l' l|)l lstit. Je tudíž ironií, že právé tam, kde se národní historické profese

lll! jlzilly bj.t jevem veskrze p echodn 'm, byvají dnes často slyšet hlasy,

1,,,,llc nichž p íčinou jejich írpadku byla neschopnost navázat intenzirmí
r rlltlt S místním národnostním hnutím. Podobná obvinění zaznivajina
,rrltt,stt akademick ch historikri pozdního období carského Ruska i je-

1rr.ll č'ínskych protějšk prisobících ve dvacátych letech dvacátého stole-
ll ( )(ltud plyne zjel'rr drisledek: jen tam, kde se národním historick m
1,r r rli.sím poda ilo uzav ít permější spojenectví s ,jejich" nacionalismem,
ir,lilrlje dlouhodob 'rozkvět. Historici obhajující tato spojenectví argu-
rrr,,tltovali ovšem spíše v opačném gardu: nacionalismus podle nich po-
ttl,lrrlval ,,své" historiky. Čínsk 'historik Liang Qichao tak v roce 1902
tr'r'tlil, že ,,k vzestupu nacionalismu v Ewopě a k rozvoji moderních ev-
r,,1lskych zemí došlo částečně i zásluhou studia dějin". P esněji ečeno,

lll}ltllnentoval Liang, nacionalismu prospívá uědeck . historie, a má-li
',,' v Číně vytvo it podobně zdravá situace, jaká vládne v Ewopě, nebu-
,lr, l< tomu zapot ebí ničeho menšího než ,,historiografické revoluce".14

\'zrríršelJi Liang jménem historikri nárok na vyznamnou roli V procesu
l,rltltlvání národa, nelze p itomlyloučit, žesezárove snažil obhájit sÝuj
,llttll. á lychvaloval tak zboží, jež nabízí, p ed potenciálními investory
r r.itd nacionalistick ch politikri. Jak ještě uvidíme, historici z některych
lllrlších zemí se ke srovnání s jin mi, historiograficky ,,pokročilejšími"
,,tlity nepokrytě uchylovali jako ke strategii, kterou se pokoušeli p esvěd-
,'it své vlády (aťuž cestou p íslibri, či pod hrozbou ostudy), že financovat
rrrstitucionální historické projekty je nezby'tností. Nacionalistická histo-
r irlgrafie musela stejně jako nacionalismus sám opatrněbalancovat mezi
rt liiraz ováním nárokri na vlastní jedinečnost a uznáním, že se často ne-
,.lrír inspirovat jin mi národními tradicemi. Z jednoho nacionalismu ne-
r'vlrnutelně plynuly souvislosti s nacionalismy jinj.mi, v neposlední adě

l 1ltoto, že se na ně pohlíželo jako na soupe e nebo i jako na ohrožení. Do

;lrl<é mírytedy snaha ustavit historii jako moderní vědní obor následovala
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vprostorách.iiItt vvltr.rrtIrti. rrr.čenych. Problémem však nadále z stalo, že
o tom, z<lit l<rlrlktr'llrrí rrIriverzita takové seminá e nabídne, rozhodova-
lo p eclevŠírtl zittttť'it'rtí historikri, kte í tam shodou otor"á.u |,isobili,a .je.i iclr ť'i I tr rt'r lr lr ls t. Řešení poskytla teprue formální institucio'nalizace
serttiIriiiii' .1t'Ž llyly lybaveny hierarchiemi autority u .p'urrouány podle
vlitsttl ít'll stattov. Mn9h'é univerzity a ministerstrru .hl.dá'ouly dlouhodo-
llťl lilrirrrční 7ávazky,jež s sebou historické seminá e nu.ty,'priiut"tnou
cell()tl za stabilitu a p itažlivost pro potenciální studenty i i.1.uluiici.'"

organizáto i seminffi rozhlašovali jejich vj'hody u"oyna!.ii;" iur.o,,ztělesnění" nové akademické historie. 
"Jejich 

cílem by]o aosannout
toho, aby všichni studenti historie dokázali nejen porozíÁla u-'g"-""-
taci článk (či knih ap ednášek),_kteréjim ve vypracované podobě p ed-kládali jednotliví historicj,'a]e také. (což uyto iesic arirezit-císiipáchopit,
jak se k ní dospělo. K prohlubováni aověiováni ."r'op"o.iii"a'"áui'i'"r'
studentli sloužily vlastní specializované qzku-"e p-j 

"ktv' 
k*;a mus e-

li r.1pracovávat' Jiné národy snad mohou mít ve]ik3 r'i.t"'ir.v, p.thlašo-
va] v roce 1868 Heinri:|."o" Sybel' a p ednášky f.u.'"orrr.tf"i'-histori-
kri do st možná do s ahuj í ri rorryr ě nes rorir ateln e vys s i 

""z 
ty, i"i ) uzniv aji

v německ ch posluchárnách, takové postgraduáiní p ednáffi .á.r'sut
,,vším' jen ne školou badatelství". záklaáem nad azenosti německého
modelu byly seminá e, neboť právě jen seminá e odhalovaly, co skvělép ednášky ponechávďy bez povšimnutí, totiž mravenčí p.aáí Ěáaut"t"'
.'1\ sÉa dodal, právě tomu zahraniční obdivovatelé 

't;..;kj.h histo-
rikri dob e porozuměli. P esto však zikladním ričelem seminá e nebylo
ďou.žit jako cvičiště profesionálních historikri. sk"t"ční.;;;;Ň;h z nich
měli p edevším budoucí učitelé a mezi nimi zvláště ti, ká; .;;iy.iali pri-
sobit na dobr ch školách druhého stupně.'3 Požad,avkyvznášená na začí-
nající historiky a schopnosti, které .n8li oykurorrat, bylo nesnadné sladit
s rutinním vzděláváním budoucích učitelri. Ranke si ostatně sám uvědo-
mil, že práce s prameny učite]ské schopnosti p esahuje, a proto ilm, tao
neaspirovali na více než učitelskou dráhu, lyhradiÍ.o.ijuko seminá
nižší Írrovrrě. I Sybel spat oval v paralelnícÍr seminá ích praktickou od-
!":ě{. na problémy spojené s v ukou studentri nestejn itr."t'o|.'o.ti.
od p elomu století s9 v9{ volání po nov ch vyzt 

"m"ych 
i".iii"t""r'

gŤl!.-čím dál častěji a hlasitěji, neLoťhisiorici ši začínali uvědomovat,
že jejich seminá e slouží ve většině p ípadri spíše pot ebám budoucích
učitel , a to na náklady potenciálních historikri. Ve dvacátém století se
tomuto volání dostalo náležité odpovědi.



6362 ]AK SE PíŠoU DĚ]lNY

německé vedení nejen v prostém chronologickém smyslu, ale i zcela do-
slormě, totiž vědom m p ijímáním německého p ípadu jako vzoru, ktety
si zaslouží byt napodobován?

P ímé i nep ímé německé vlily, strategické r1rržívánimezinárodních
srovnání s cílem zajistit si investice do vlastního oboru i privodní domácí
tradice, to vše historici nap íklad ve Spojenych státech, Francii a Bri-,
tánii dokázali zkombinovat zprisoby nikoli nepodobn mi.'s V nestejné
mí e sdíleli také ochotu a schopnost p ejímat a vst ebávat cizí badatel-
ské techniky a ideje, což jasně svědčilo o prostupnosti jejich ,,národních,,
kultur. Diametrálně se to odlišuje od situace nap íklad v carském Rus-
ku, kde tamní profesionální historici sváděli marn boj na jedné straně
s masovou negramotností, na straně druhé pak s ochotou represivního
státu investovat do jejich oboru velké prost edky s cílem vycvičit si tak
poslušné státní íl ednictvo. Ať se snažili sebevíc, jejich étos, instituce
i díla zristávaly,,exotickrmi importy, bez nichž se dalo obejít".'6

Ve Spojen ch státech se akademická historie rozvíjela mimo ádně
rychle. Ještě v roce r88o celkovy počet profesoni historie sotva dosaho-
val dvoucifern ch hodnot, zatímco o pouhé desetiletí a pril později jich
už bylo více než sto. Zpočátku se práce hrstky prrikopníkri ztrácely v zá-
plavě literatury sepisované duchor'rrími a prár,níky, neboli amatéry, mezi
nimiž nechyběli ani ,,gentlemani" aženy, ovšem na počátku dvacátého
století už o sobě profesionální historici mohli twdit, že se v historiografii
těší čelnému postavení. odhlédnemeJi od nápadně nízkého počtu žen
vjejich adách, vcelku se jejich sociální profil podobal sociálnímu profilu
historikri amatérsk ch. Univerzitní katedra s sebou ve Spojen ch státech
nep inášela žádnév znamnější společenské postavení a svym držite]rim
p íliš nezlyšovala ani p íjem. Na rozdíl od Německa tak nelze vznik his-
torické profese ve Spojenzch státech spojovat se společenskym vzestu-
pem celé jedné sociální skupiny: normou byla spíše stagnace. Američtí
historici však p esto toužili dopracovat se star,tr, kdy si jejich díla budou
činit nárok naWissenschaftlichkeit,kvalitu, jíž se už tehdy honosily prá-
ce jejich protějškri v kontinentální Ewopě' Rozvoj americk ch univerzit
jim k tomu poskytoval široké pole prisobnosti. V roce r87o p esáhl cel-
kovj' počet studentri ve Spojenjlch státech jen o málo 50 ooo, a]e během
následujícího prilstoletí narostl témě dvacetkrát. V tomto kontextu do-
cházelo k bou livému rozvoji akademickych oborri a k vytyčování hranic
mezi nimi podle německj'ch vzorťr, pochopitelně s p íslušn m časovj.m
zpožděním. Hraniční spory se vedly jen nad otázkou, kde p esně končí
akademická historie a za iná politologie. Američtí historici se totiž vel-

I , ONALIZACE A ]NSTITUC ONALIZACE HISTORIE

l, , r r r většinou stávali historiky politick mi, a navíc patriotick mi historiky
|tmriky. Bádání a vjuka na seminá ích probíhďy podobně jako v Ně-

rltr,t'l<tt s cílempostavitvlastenecké cítění navědecké záHady. Historie se
,,trrlir nástrojem potwzení velikosti národa a p íspěvkem k jeho dalšímu
lrrrrlrlvání. Její rilohu vizuálně znázorni|Herber1 BaxterAdams, autor do
r r,,r rvě itelnzch podrobností rozpracovaného programu $'zického uspo-
l irt lli Ilí ideálního jednotného seminá e, ktery měl velkou nástěnnou mapu
ii1rtljen ch státri ozdobenou stále rostoucím množstvím zabodnutych
i l x. lt dlík , z nichž každ označoval založení nového historického semi-
tlití't' na další univerzitě jedním z absolventri Adamsova vlastního semi-
rrlrie, r,ypisovaného na Johns Hopkins University již od roku tB76.'7

Ve Francii probíhaly změny a rozvoj obor bezmála stejně p ekotn m
tr,rrr1lem jako ve Spojenych státech. od poloviny až do pozdního devate-
rrlir'tého století měla sice Francie velké množství autor , které bychom
rrlrrlrli označit za ,,historiky z ad ve ejnosti"' francouzsk stát však už
r 1l<lsledních letech p ed l'1puknutím války s Pruskem začinal volat po

1'r'rtf-esionalizaci historie, j ejimžzáHaďem by se stalyuniverzitní katedry.
\ r r jenské a politické ponížení, které Francie utrpěla v letech t87o_r.97t,
;lr'irrrělo poté Státní ri ady a historiky k cílevědomé spolupráci s cílem
1rrr'tvo it historii tak, aby se z ní stala součást programu národního ob-
t,rztlní. Na scéně se zakrátko objevilo několik patron , akademick 'ch

, 'r'ganízátorri p ipomínajících zakladatele seminá ri v Německu, ale dis-
1' r r r r uj ících j eště většími mecenášskjrni možnostmi. Nov' driraz kladen
rrlr r. zkum a s ním souvísející prohlubování specializace se staly cha-
rrrl<teristickírni rysy několika generací historik zformovan ch v letech
tt|7o-t9to.'8 Ani v p edvečer pnmí světové války nebylo sice francouz-
:'livch historik tolik, aby se sv.rn němeclqrm protějškrim r.yrol'rrali po_

r't,trrě, kvalitativně se však s nimi mě it mohli. Na sv ch univerzitách se
rlrlkonce těšili lepšímu postavení než jejich němečtí kolegové.'g

Američtí i francouzští historici lystupovali v roli dovozcri německj'ch
1rrlstupti a jejich hlar,rrím cílem byla profesionalizace oboru. Jak ovšem
lrr'gumentuje Gabriele Lingelbachová, odlišovali se od sebe jednak zpri-
srlllem p ebírání německ ch vzorti, jednak (v souvislosti s dosti nesrov-
rllrteln 'rni vychozími podmínkami, v nichž bylo německé kulturní zboží
1rÍijímáno) jeho konečn'rni drisledky. Pozoruhodně velká část americ-
livch historikri absolvovala nějakou část svého studia v Německu, p i-
ltlrn však američtí nakladatelé lydávali p eklady německ 'ch odbornj'ch
1lr'ací jen minimálně. Mezi francouzskj.mi historiky bylo sice studium
r' Německu spíše vfiimkou, Zato německá historická literatura byla ve
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1rr r lt tl|l ani netoužil' V p ípadě alespo některych konkrétních historikri
l.,, rlrrltrlnce twdit, že se jejich r,yhrady k tomu, jak se v Německu pro-
,,,r r r jt, ltistorie, prohlubovaly p ímo riměrně rristu jejich obeznámenosti
,' t rr.tttt'ckou historickou vědou.

l]ir',l<lhn Seeley se podle vlastního svědecwí začal věnovat studiu his-
lrr111, y roce 1869, téhož roku, kdybyl jmenován regiusovskym profeso-
rr.rrr ltistorie na Univerzitě v Cambridgi.'' Na německj' nacionalismus
t .,,lr' 1l<lhlížel se sympatiemi a nikdyho neomrzelo lyzdvihovat německé
rrrrrvt't'zity jako ,,model" a prohlašovat, že ,,dobré knihy b vají zpravidla
, ttr'.tttčině".'" P irozeně se rozhodl, že pn'rrí zásaďni pojednání na pridě
,,r,'llrl nového vědního oboru zasvětí německému tématu, a tak v roce
lll1:| ()dcestoval do Německa' Tam ho šokovalo zjištění, že p i obsazo-
\ ]lllí kateder historie na německ'ch univerzitách ěasto nemají poslední
',l, rvtl lristorici,nj,bržspíše duchor.ní' Německé historiky shledal poskw-
rl,.ttytni tím, jak se p átelí s vládními ír edníky:

ztlii se, že pruslc trrin obklopuje cosi na zp sob kněžstva, jehož vy_

zltiiním je božsM Caesarovo' Mají v něm svého Konstantina. A právě
rrlt t1to muže dnes hledí cel svět jako na proroky, jako na učence' je-

iit'hž poznání je hluboké a jejichž kolektivní soud je bezmála defini-
tivní, a p edevším jako na ty, jejichž názory nejsou tak, jak tomu b vá
v |inych zemích, ovlivněny riplatky žádného typu, n brž zristávají vždy
r r cporušitelně svobodné ! "3

|'ll l<ová odhalení však Seeley svě il jen stránkám svého deníku, ktery ne-
l'l'l určen k lydání - na ve ejnosti nedal své znepokojení nikdy ani ná-
zrlitkem najevo. Snad odvedli britští historici budující pomník Německu
1lrlirl vzoru akademického snažení až p íliš drikladnou práci, takže pop ít
llt,zkonkurenční rirove německého bádání by už v té době znamenalo
, rlrrozit plány na profesionalizaci historie v Británii.

,,Germanizáto i" ve svém risilí prosadit historii v oxfordu a Cambridgi
1lrl<o p edmět, z néhož se uděluje akademick 'titul, nakonec uspěli, ge-

ll(lrace otcri-zakladatelri historie na těchto univerzitách však nevykazo-
r';rla až takov ' zájem o vzdělávání budoucích historikri, jak byl charak-
tt'ristick pro jejich protějšky v Německu, Francii a Spojen ch státech.
I(rllejní struktury s tradicí osobního vyrrčování prost ednictvím lektorri
(/rrfors) se na ,,stal ch" univerzitách myšlence zavedení seminá ri kaž-
tltlpádně stavěly na odpor. V Británii zača|y b t seminá e běžné teprve
rrit p elomu století a jen na několika univerzitách dostatečně novych na

li'itlrcii obecně p ijímána. Americké univerzity, ktery'rn scházely nezpo-chyb ované centrální ídící instituce a jejich ánancování pÁinár"to ,"
sou_kromych zdroj , p ípadně od jednoiliv ch stát ,r.riu, .re^ělybez-
mála žádné kontakty s historií na nižších školách, u .ru'uí"'." ábsolventi
historie rozhodovali pro politickou nebo noviná skou dráhu mnohem
častěji než pro povolání učitele. Ve Francii bylo rozši ováni univerzit
pod kontrolou centraliz'ujícího se republiká',.tei'o státu, jenž podpo-
roval nadvládu pa ížsk 'ch- institucí nad jejich protějšky íprovinciích
a povzbuzoval i navazování kontaktri *"á hi'toiitqy 

"a 
it otach nižších

stup ri a na univerzítách. Hlavním rikolem francouzsk .t' ut uau-i.-
kjlch- historikri tak bylo p ipravit studenty na učitelskou áráhu.

.. 
P esto existují p esvědčivé doklady.'oědčící o tom' že situace ve Fran-cii a Spojen ch státech se r,yvíjela podobn1,rn směrem. Nikoli všech-

na ,,poučení" z Německa byla vykládána oátis.'ě. Historici ve Francii
i v'Americe začalilykazovat zájem spíše o metody historického bádání
než o jeho vs]edky a.jedni i druzí ryjad ovali také drivěru', ze wrda vy-
zkumná prá9eve spojení s Quellenkiifik zajistí so]idní prt*!.rro.r,iro-ve historického badatelství. Tu a tam sicá mohla 

"";uta 
miÁo ádná

historická práce vzniknout jen'na základě p irozeného nuaá"i, á.iruzito:-
ši.y.sak_b/o' aby množswí nově vznikajících historickycn actáosuhorralo
p ijatelné rirovně. S takov m cílem ná z eteli byla klíčová role p ipsá-
na. vzdělávání mladych historikri. To, co Sybel prohlásil o zahraničním
zájmu o německou historickou praxi v rbce 1868, zristalo v p ípadě
Francie a Spojen ch státri zcela platné i v osmdesát ch a devadesá_tj,ch
letech devatenáctého století: prívě seminá coby iaeami zprisob-p edá-
vání historick ch dovedn ostí p itahoval největší zahrani čni ;Áí;-.-

Na rozdíl od Francie a Spojen ch státri tb v Británii dlouho"r.,ypadalo,
jako by sepětí státu a národa bylo p íliš hladké, p íliš dob e ,a#,r-.n]
tované a snad i p íliš ,,samoz ejmé", než aby bylo t eba buď brzkého,
anebo nějak zvlášť riplného posunu směrem t historii jako moáerním.'
oboru. P esto se však od poloviny devatenáctého století stále rostoucí
množství britsk ch univerzitních historikri začalo domnívat, že profesi o-
nální mě ítka badate]ství jsou zkrátka nezbytná. Zárove mnozí trpěli
pocitem izo|ace' a to jak od sebe navzájem, ták i od qiruoje nu e*op.ké-
kontinentu. Podobně jako v ostatních p ípadech, ježlsme ,á" 

"t 
áumati,

hlásali i v Británii pot ebu p.ore.lorraLaáe historie pr"a"r,si- ii, tao ." .
na ve ejnosti nijak netajili sÚm obdivem k německému historickému
bádání. Nikdo z nich s9.však nepokoušel prosadit, aby byly v Británii
všeobecně uplatněny také německé normy á modely o.jur,írá.", a nikdo
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to, aby byly nezatiženy drtivou tradicí, zárovelvšak dostatečně bohatě
financovan 'ch, aby si mohly dovolit nabídnout místo více než jedno-
mu či dvěma historik m' V Manchesteru učinil Thomas Frederick Tout
V procesu osvobozování univerzity od londmslc ch regulí, kterj'mi se do
té doby ídilo udělování akademiclc ch titulri' seminá základním ka-
menem v}uky historie. V p ednášce z roku tgo6, již proslovil nejprve
p ed cambridgesk m posluchačstvem a hlásalv ní prospěšnost seminá-
ri také mimo Manchester, se sice po ád ještě odkazovál p edevším na

německj' vzor, ale zmínit už mohl i p íklady z Francie a Spojen 'ch stá-
tri-'a Také v Londmě se prrikopníkem jak nov ch metod vyuky student ,
tak i nového pojetí historického emesla stala instituce teplve nedávno
založená, totiž London School of Economics. Právě na této univerzitě
dosahovaly ve dvacátych a t icár ch letech ekonomické a sociální dějiny
největšího pokroku v Británii. Snad nic však nei]ustruje veskrze para-
doxní povahu rozvoje historie v Británii lépe než pověst experimentáto_
ra v historickém oboru, kterou si LSE plnym právem zasloužila. Jak totiž
p esvědčivě dokládá Maxine Bergová, změny na její pridě umož oval ve
skutečnosti amatérismus, počátkem dvacátych let na této instituci všu-
dyp ítomny.Žadnemezioborové hranice zdě neexistovaly - všichni aka-
demičtí pracovníci se v nějakym ohledu zabyvali historií a skoro nikdo
ner1nrčoval p edmět, jejž sám r,ystudoval'"5

3.3 Globálníobor? Expanze a krize po roce 1945

Vpolovině dvacátého století se už historie jako moderní vědní obor pev-
ně zako eni]a ve většině Ewopy, v Severní Americe i na tak neočekáva-
nych p edsunutych základnách, jako bylo nap íklad Japonsko' Několik
málo bílj'ch míst, které na mapě ewopské historie ještě zristaly, bylo po
roce 1945 rychle vyplněno. Jako p íklad lze uvést Holandsko, kde histo-
rie ,,dohonila" v voj v ostatních západoewopskjzch zemích, ale i několik
zemí vj'chodního bloku, které nyní spolu se stalinistickymi deformace-
mi p ejaly i dosud jasné rozpoznatelné německé struktury. Pokud však
mohla o sobě historie kdykoli od poloviny dvacátého století prohlásit,
že se stala glob lním oborem, aťuž sví.rn vjlhledem, anebo zeměpisnj'rn
rozložením odborníkri' kte í sejí věnují, opíralo se toto tvrzení ] a do-
dnes opírá - o instituce ve ,,t etím světě".

P ekonat bylo nutné hlar.rrě intelektuální p ekážky ewopské prove-
nience. Hugh Trevor_Roper tak ve svém televizním projer,ui roku r9o3
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,,lrlr.r llrl ',rreužitečná bloumání barbarskj'ch kmenri v malebn ch, ale bez-
, t rtritttttrych končinách světa"" nehodnj.mi pozornosti historika. Nap í-
l, lrrr l All'ika tudíž ani nemohla mít žádnou prekoloniální historii hodnou
l, 

'lrr 
r jttténa' Trevor-Roper stál p itom pelmě v tradici ustavené badateli

, ,l l l l r.gcla po Jamese Milla - r zní ,,orientalisté" prisobící po celou první
Ir,r|rrvitttt dvacátého století sice pohrdání, s nímž tento britsky historik
1',,lrliŽtll na zkoumání kmenovych zlyklostí a všedního života domorod-
, ri, zjt'vně nesdíleli, ve skutečnosti však k Trevor-Roperově pestrému
,,rrtllltll'tl p edsudkri spíše jen p idávali klapky na oči, které byly vlastní
1r.1rr'll <lboru. Antropologové sice mohli vyznamně p ispívat k tomu, co

1'r'r'ttí svět" věděl o africkj'ch společnostech, jejich p ístup však zárove
,,.tll l< tlefacťo pop ení historicity těchto společností. Stěží se dalo očeká-
r rtl, Že by se univerzitní katedry historie zača|y věnovat vyuce koloniál-
lrt,'lr tlějin postkoloniálních zemí, a proto musel pokrok na poli africké
lrr:ltrlt'ie počkat na dobu, kdy oborhistorie zapustí ko eny p ímo vAfrice.

Vt' chvíli, kdy Trevor-Roper vystoupil se sqrni p ezíravj'rni poznám-
lrrlrrti, už existovala rostoucí komunita badatelri p ipraven ch zformulo-
r rrl rrlpověď. Historie u AÍrice i dějiny Afriky vznikly ze vzájemn ch
l.,lrrtitkt mezi Ewopany a Afričany, což platilo právě tak i pro samotné

|'l'( )('esy kolonizace a dekolonizace. V této souvislosti bude t eba zmínit
tr i svébytné podněty. Zaprvé, zatimco propagandisté impéria na domácí
1'iirlě samolibě popírali p edstalrr, že by kmenová společenství mohla
r rr it rrějaké dějiny, misioná i a koloniální ri edníci v Indii a v Africe zjiš-
li,r,ltli, že se s dějinami těch, jimž vládnou, pot ebují obeznámit, i kdy-
|'t'.ien v zájml efektivnějšího vládnutí. Už v devatenáctém století si tak
r r rr 1reriální ri edníci zlykli pově ovat Indy a Afričany, aby pro jejich po-
tl'(.l)u Zaznamenali ristní tradice sv ch společností. Zadruhé,vefázi,,roz-
r, r j<lvého kolonialismu", již Velká Británie odstartovala v době po druhé
:;r'čltové válce, šlo o to, aby byl kolonialismus p ehodnocen ve smyslu
:llrrŽby kolonizovan m' Ti měli b t nyní pozvednuti na takovou riroveri,
l'ttlrá by jim jednoho dne umožnila osamostatnit se, p ičemž nedílnou
.lrltrčástí této strategie bylo poskytování univerzitního vzdělání p ímo na
rrrístě. Stejnjz postup byl uplat ován v mnoha oblastech Britského impé-
rilr s p evážně nebíl rn obyvatelstvem."7 Škola orientálních a africkych
:lttrdií p i London Uniuersity jmenovala roku r94B Rolanda olivera vťr-
lltlc pnmím docentem ,'historie kmenovlch národri v chodní Afriky" na
světě a p ibližně ve stejné době byla v Ghaně, Nigérii a Ugandě pod je-
jírn vedením založena ada ,,univerzitních kolejí" (Uniuersity Colleges),
rra nichž bezmála okamžitě vznikly i katedry historie. AzatÍeti, válečné
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l l.l,lll l'.. V náhlém proz ení ... mi proběhly hlavou ruzné zpola už zapo-

tttr,tttllt'' Ť,alozpěvy, nap íklad Laxisfebris,,,S povolen mi strunami""'
llrrirrrtgské básně se nápadně podobaly m 'm st edověk m žalozpé-
r rirrr! l}yly to texty, což je činilo p edmětem možného zkoumání káno-
rrl' lristtlrické metody. Jakmile by jednou byla posouzena hodnota této

l r lll lit't', dala by se využít jako pramen stejně jako každá jiná."g

.lrrt i Itistorici dospívali k podobn rn závěr m. Jakmile se antropologie
',1rr r1tlil s historií, mohly ristní tradice otev ít v'hledy do prekoloniálních
rrrtrtrtltlstí. Rozumí se, že historici se v p ípadě žádné konkrétní tradice
rr,,rrrolrli spolehnout jen na jedin pramen, tak jako se nemohli soust e-

,lll rrit 1lrameny související s životem kmene či rodiny do té míry, že by

1,t r.lr líŽe li všechny ostatní. Pokud byly k dispozici jakékoli písemné pra-
rrr,,rtl,, ťtzkostlivě se jich vyržívalo a další surov materiál poslgtla his-
l, rt tliiittt archeologie. Některé verze stních tradic byly navíc sepsány již
, ,lr,r,ltlenáctém století, což jim prop jčilo jisty druh pramenné írctyhod-
rr, rl,|i 1[1;[6nge i v očích historikri pov tce konzervatirmího p esvědčení.
l l'l l(',t() chvíle je bylo t eba už jen p esvědčit, aby se stejnou vážností

1rlrjrrrtaIi i p íspěvky ristních tradic, které jim Zprost edkovávala orální
llr,'lrlt.ie. Sáma skutečnost, že se spoléhali na ristní prameny' sice rané

1,r , rlt,sionální historiky Afriky rankeovskému modelu vzdalovala, k těm-
|' l :ivvln pramen m však p istupovali kriticky a komparativisticky, jak se
r rrr t tvědomělé rankeovce slušelo.

|'r.aktiky ewopsk 'ch historik devatenáctého století se odrážejí také
,,' z1ltisobech, jak historici Afriky své zdroje r''yužívali, p ičemž byli mo-
lrvrlvítni sromateln]foni drivody. Poté co africké Státy Získaly nezávis-
l, r:.l, v investicích do historie po britském vzoru pokračovaly z vlastních

1rlrlttrutek. Nacionalistické p esvědčeni, jež politici s historiky sdíleli,
''lrrrtr.rlovalo p edevším pátrání po dokladech Státních ríwarri v prekolo-
lrr;rlrrích spoiečnostech. Zamě ení na státnost ilustruje, že první akade-
rrrič'tí historici černéAfrikybyli stejnějako pnní akademičtíhistorici zčer-
rr,i Afriky ve většině ohledri p esvědčen mi rankeovci - jedinou odchyl-
l., rrr, jež se jim dala vytknout, byl právě driraz k]aden na ristní prameny.

V tropické Africe se tak rozvinula svébytná verze státního paradigma-
lrr' kterou čekala nedlouhá zlatá doba. Její vribec první základnou se stala
l.;rtedra historie na lbadanské univerzitě v Nigérii. Ibadanská škola kladla
, l iir'az na politickou historii a její p íslušníci psali dějiny, v nichž se sou-
,ltreďovali zvláště na prekoloniální období. Postupovali p itom tak, aby

1,. jich práce spl ovaly mezinárodní požadavky historického badatelswí,

69

zkušenosti p ispěly k rozší ení nacionalismu jak v kolonizovanych společ-
nostech, tak i na straně jejich kolonizátorri, žatímco'n*opJá rr" Spoje-n ch státech se zformovala generace mlad ch badatelri, jej'íž |ii.r"8nir.ymotivovala lysloveně antirasistická a antiimperialistická ;g";á;
. Pod těmito vlivy se v podstatné části tropické Afriky "'il 'l' 

profe-
sionální historické komunity. Zakladatelskou generaci 8"..ry"t airick.ch
akademick ch historikri vzdě]ali p ímo Ewopáné, kte í privodně rozho-
dovali také o obsazování akademick'ch pracovišť'na africky"h univerzi-
lá:|' i |!vžllem byla od samého počáiku jejich afrikaniiace.jakmile
!v-lil"9:l ar.ičané p ipraveni, p evzali na sn ch r.ut"a.á"ťoi.ko u 

"u-čali je ídit. Ewopští historici vBak v Afric" n"1"., učili Afričany: sami sezárove učili od nich. Zpravidla cílevědomě, ale někdy i shoáou oko]-
ností p ijížděli Afriku studovat, nejen vzdělávat místní hi.iilk;. Jak toformuloval jeden z veteránritohoto oboru, ,,rozumí se, že historie Afriky
ani tak nevznikla v Británii,_jako se spíše v padesáq cr' r.t".r'..r-inula -často i pod rukama stejnjlch učitelri _ z pot eb a žkušeností univerzit-
ních kolejí tropické Afriky".,8

. Jan Vansina byl mlady belgic]Č. badatel' kterjz r,ystudoval medievalisti-
ku na Katolické univerzitě v Lovani, a proiože s'e c"hystal podniilnout ant-
ropologicky rryzkum v Africe, absolvoval p ed odjezdeir studium tech-
nik.,,zÍrčastněného pozorování" (p articip int ob s eiu ation; na lonaynske
Uniuersity College. P edmětem jeho badatelské pozornoíi úyiir"tuo-
vé v Kongu. Vansina si p edstavova]., že intelektuální svět svďdisertace,
v níž zkoumal st edověké poh ební chvalozpěly určené k uctívání hro-
bri nedávno zesnulych panovníkri, nechal aennltlvnc 

'u."to,r. šlo si"e
o kompozice v-e své podstatě orální, částečně se však -"hly;,á, ďedmě-tem historického bádání, poněvadž alespo p íležitostně tyry ""ápi.o"a-ny jakožto probatio pennae", tedy jako cvi8ení, jimiž se 

"táís.íu 
.'or,a

pera. Vansinoly nové w3k1my, jež zahájíl okamžitě po svém p íjezdu
$9 

erri]<v. ys-ak nebyly ani tak antropologii, jako spíše *er'o aÁt,, pot.,i
historií. Už během prvního prilroku straveného v Kongu, kam-áorazil
na počátku roku 1953, si uvědomil, že na každém krokir naráži na své
vlastní p edsudky, a to ewopské i antropologické. Nakonec tak dospěl
k druhé intelektuální konverzi, tentokrát_lprir,dě durrr"šshjrch rozměrri.
Nájemce tábo iště, s nímž Vansina rozmloirval, zničeho nic

v}padl z poklidného tempa, jímž až dosud hovo il, a s rétoriclcm drira-
zem vzk ikl... ,,My také, my známe minulost, protože noviny si nosíme
v hlavách!" Pln nadšení mi jako drikaz odrecitoval několik krátk ch



/(\ 
]AK sE PiŠoU DĚ]lN\

tr.je.jich vliv se rychle ší il. Zaned]ouho zača]a ibadanská škola určovalagendu badatelrim na katedrách historie univerzit 
" If;,;;;;.u, PorlHarcourtu' Nsukce a Calabaru. 3o Počínaj e padesárj.mi l.ťy; J; ;"zkvetl< li archirirricwí, ustavily se historické spoĚtnosti a iača\y vycházeioabo.nr,časopisy' Zkrátka u 99bI9, tropickďAfrika získala pozoruhodně rychlevšechny charakteristické instituce moderní r'i.to'l"r.J p.oi".* 

"
Jak prohlásil Roland oliver, intelektuálni .nur'y ui.i"-r.y. 

' 
historikti

'd9kon3le 
z1nadaly do risilí lynakládaného vtéže době stále početnějšímihistoriky Afriky v Británii. V Americe sohistorie Af.ik';;^íjliu po-u-leji, ale poté co si Vansina našel dlouhoaána institucionální ritočiště naUniuersity of Wiscons.i:; 

??ču!o se o jeho obo. zi',J raii*ui,i'noz.trriamerick ch studentri, jejichž zíjmu p inejmenší- rpotátn'oapoviaaoi štědré financování vj'zkumn ch p.o;"tm. Ukázalo se tur.e, ze"a-"riotihistorici Aliky mají sklon k podoůnéÁuzamě ení jako jejich protějškyprisobící p ímo v Africe aryciázejicí z africk ch r'r"ái."ť širiiJ" ao;"-'že historie se dekolonizuje- Historici, kte í si stejně jako Vansina jas-
ně uvědomovali, že zdraví.dějin Afriky závisí na ,áruirriJo.i.l, ar.i.",mohli alespo knátk čas doufat, ze 

"eaeni 
se n1mí ujmou sami Afričanéa 'ačnou na sq ch vlastnÍch institucích sepisovát .rre rnu.trriti.to.i..Pnmí zpochybnění vzácné mezinároďního paradigmái" 

_Juji" 
r.o-pické Afriky mlad n'o{9u9r.j9stě nijak r1znamněji nepoškodilo, spíšeho obohatilo o rozměr_ živé aétaty a nastátito některé 

'i""J 
áidr.y' r"-rence Ranger vystoupil s tvrzením, že nacionalismus ibadan.te sr.otyi..iT:l'PÍ a elitá sk ; 

'|.won's]<a 
koncepty p ejímá 

""*ni'o._ ilyby seafričtí historici zamě ili nihistorii p.á.t'y.r' riai, -or'ri tv uí uo,".',it-těji afričtí. V roce tg68 užRangerovi kritika inspirovala ía.,'op *"iarncuvědomělejší nacionalistlck9'.|risio1iografie, a to na pridě univerzity Dares Salaamu v Tanzanii.'Nová šl<ola hlá"sala 
"africkou ini"iutŇi."ro.*,r-jící jak zp sob psaní dějin, tak i její p eamot a její p íslulniJ se snaziripo*rlg"i historii ,,prospěšnou; nejen státu.

P ibližně od poloviny sedmdesátych let však už ani ibadanská škola, 'ani škola z Dar es Sa'aamu,její největší soupe , nemohly r,i"á8i a" t"-doucnosti s žádn 'm v9lk rn optimismern 
"luk-." "r.a"uio, 

áuŇí roz'uojhistorie jako vědního 
9boru p.obit'ut rr"l-i nu.o'"'oměrně a reálně hro-zilo spíše její omezování. v Ňigérii, jež byla domovem 

"cr.oiir.u 
,'L:.tu.-ších univerzitních kateder historie,.]'akozi outec p..n'i ur.i.te t i.tori"r.aspolečnosti a nejl znamnějších 

' 
p""^i generace africk ch historick chčasopisri, panoval ke'konci desetiletí plcit, že obor zachvátila krize.E. A. Ayandele odsoudil nigerijskou vláání politiku ,utá,iár. r,li.u"io-
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rttlttt, tlezdravé a kulturně wažedné" honbě za hospodá skj'mi, vědeck '-

trri rr lt,t:hnologickjmi rispěchy obrací k historii zády'Mezi studenlv niž-

air lr r.tlčník zustávala historie sice i nadále nejoblíbenějším humanit-

t llltt r rlx)rem, ale stala se z ní ,,cesta lemovaná petrklíči", na jejímž konci
l,tllr rlrlb e placená ri ednická místa lákající potenciální postgraduální

llrrrlr,ttty a podstatně tak oslabující reprodukční schopnost historické

1,,,,l,,r".T ebažesiAyandelep isvékriticevládníchri adrinebralservít_

ir, viibec nejost eji se r,5'.jad oval na adresu,,do očí bijícího selhání"

rrlp',,'r'i.jsk ch i'i'to.iki samotnj'ch' obvinil je, že p ehlížejí'smutnj' stav

, r',,l,v'nilerijské historie na školách avládne mezi nimi ,,naduté p esvěd-

r=r,tti, že Ěy bylo jejich akademického postavení nehodné ... snížit se na

,,,, ''],,,i 
*tl.a"ost itit"j'ch studentri". Povjlšenost profesionálních histori

l, ri st' rravíc nedala omluvit ani v znamnj'mi badatelskymi r'ysledky a ši-

r,,liť, 1lole nigerijské historie proto nadále okupovala bílá historiografie'
t't,g.',:iiští ništoiici se prodávali do ,,akademického otroctví", poněvadž

,1,.ii.t''hluo"'ím zájmem bylo udělat dojem na bílé muže" a p esvědčit je,

li, ,rliická historiá 'je 
plně legitimním odvěwím Univerzální Historie".

Nrr všechny tpo choráby naĚízel Ayandele všelék v podobě obnovení
, lii r.irzu na "vlástenecké 

povinnosti" historikri: je pot eba, aby začali psát

,,lr,v .eně,,nacionalistické dějiny". Mezinárodní historická komunita si

1,, ltlle něho nebude mít nač stěžovat. ,,Kde jsou naši kolegové z takzvaně

r,,zvinut ch oblastí světa," tázal se Ayandele, ,,kte í by nepsali naciona_

lr:;lit:ké dějiny?"t'
,litk se iakrátko ukázalo, Ayandeleho nejhorší obavy z budoucnosti

lrrsttlrie v tropické Africe nebyly ani trochu p ehnané. V polovině osm-

,lr,sírtych let na ídil Mezinárodní měnov fond africkjm zemím'splacení

1,iiičet, což mělo za následek, že historie a ostatní humanitní obory p i-
l't'",, dáta"". Ibadanská ani darská historická škola nep ežily. Journal of
tltt, Historical Society of Nigeria p estal lycházet, což prakticky platilo

r 1rr'tl všechny ostatnihistorické magaziny tropické Afrik'v. Akademické

riiikosti pak ještě prohloubil nástup diktatur.3" Nap íklad v Zairurd'rrku

lristorie "nahradilo 
vyprávění tržkovit'ch p íběhri, na místech, kde se

,,llrvělo' íežely pusté trosky, programy a akademické kalendá e lyst ída-

Ir, íikce a mísio morálky se lidí zmoc ovalo elegické zoufalství." Mobutu
lr istoriky brzy lyhnal ze zeméa univerzitní kampusy po celá sedmdesátá

,,,,rmdesátďléia opakovaně terorizoval. Vše r1rvrcholilo powažděním

1riirrejmenším dvacěti studentri univerzityv Lubumbaši a následnj'rn ly-
, t,.ancováním kampusu elitními jednotkami v roce r99o' Univerzity pak

,. prakticky p estaly existovat".s3
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Zatímco se materiální základna institucionální historie postupně roz-
padala, ohrožovala legitimitu oboru v Africe (a nejen tam) také intelek-
tuální traumata novj'ch druhri. Ayandele se v zásadě pokoušel zaujmout
watké stanovisko na pril cesty mezi odmítáním a napodobováním ewop-
ské a americké historiografie. Pro takové historiky, jako byl nap íklad
Abdullahi Smith, byl právě v tom základní problém: ibadanská i darská
škola zristaly uvězněny v profesionálních a institucioná]ních kategoriích,
které byly projevem ,,strašlivé korupce západní společnosti". V drisled-
ku toho zristaly jejich nacionalismy rozporuplné a nep esvědčivé. Smith
v roce 1975 nastínil program všeobecného p epracování univerzitní
historie v islámském duchu. Ve městě Zaria na severu Nigérie, tedy již
v muslimské části země' se na základě Smithov ch myšlenek ustavila
další africká historická škola, tentokrát zpochyb ující nejen intelektuál-
ní a politické, ale také institucionální zásady školy ibadanské.3a

Tento Íltok měl oh]as i daleko za hranicemi tropické Afriky, ačko-
li v p evážné většině p ípadri byl formulován riplně jinak než jazykem
islámu. Skupině historikri, která se shromáždila kolem občasné ediční
ady nazvané Pod ízené studie (Subaltern Studies), se poda ilo r,1.rvo it

dojem, že indické historiografii se jejich zás]uhou dostalo v povědomí
,,západních historikri" jednou provždy pevného místa. Dosáhli toho pro-
st ednictvím čehosi, co |ze označit za ,,historii zespodu" a co zkombi-
novali s antiimperialistickj'm, nikoli však nacionalistick m zamě ením.
Jejich zpočátku marxisticky inspirovaná hlediska ustupovala ovšem stá-
le více hlediskrim spíše ,,postkolonialistick'rn" a postmoderním' Tento
posun se odrazil i v prohlubujícím se vědomí, že jejich vlastní postavení
profesionálních historikri zristává v mnoha směrech nejednoznačné' Di-
peš Čakrabar|y, člen kolektilu Pod ízen ch studií, odmítl proto ,'pěkně
se poslouchající, ale p edčasná" blahop ejná slova, jež Ronald Inden
adresoval indick tn historikrim,,r,ykazuj ícím známky toh o, že znovl zis-
kali schopnost reprezentovat sami Sebe" v mezinárodní badatelské ko-
munitě. Čakrabarty hájil ,,perverzní stanovisko", pod'le něhož ,,všechny ,
historie" _ včetně těch, které sepisují stoupenci jeho vlastní ediční ady
Pod ízené studie - ,,mají sklon stávat se variacemi vládnoucího r,'yprá-
vění, jež |ze nazvat,historií Ewopy'. V tom smyslu se ,indická' historie
jako taková ocitá v pod izenémpostavení: jménem této historie lze arti-
kulovat jen pod ízená stanoviska". Ewopa nelyhnutelně zristává ,,nikdy
nep iznan.m odkazovacím rámcem historického poznání jako takové-
ho... Historici z t etího světa cítí pot ebu odkazovat na díla z ewopské-
ho dějepisectví", ale tentojejich postoj není opětován. odtud plyne, že

I

lrts oNAL ZACE A INST TUCIONAL ZACE HISTORIE

1riisrlbení ,,v oboru ,historie', jak jej formuje institucionální stránka uni-
t't'r'zit" znamená,,zásadni tajnou dohodu" p edepisujíci lznáni ewop-
:lliych l'1právění o modernizaci. ,,'Historie' je jako systém poznání pevně
zirktltvena v institucionálních praktikách, jež na každém kroku vzyvaji
rriir'odní stát - stačí se jen podívat na organizaci vuky a na politiku
v jt-'jím pozadí, na to, jak jsou p ijímáni noví pracor,'níci, jak dosahují
:lltržebního postupu a jak členové kateder historie publikují své práce."
r ilrlbální .oiší e''i historie v rámci vzdělávacích systémri Čakrabarryho

;rrlst eh jen podtrhuje: historici za toto rozší ení vděčí tomu, ,,čeho spo-
lr't1rrě dosáhl ewopsk imperialismus a nacionalismus t etího světa, totiž
lrrriverzalizaci národního státu". Dokonce i snažit se o zpochybnění této
vt'rze univerzalismu je 

',v 
rámci protokolri poznání akademické historie

ttt,možné". od sekulárních chronologii ažpo pravidla nakládání s dok]a-
,l.v, ktedrni se historici ídí, nenechal Čakrabarty ani jedinou stránku
sv(lho oboru bez zpochybnění.3s Ještě o krok dále postoupil Ašis Nandy,
litcry odmítl i samotné uvalení ,,kategorie historie na všechny konstruk-
t't' rninulosti". Historické vědomí' jež indičtí intelektuálové v polovině
tlcvatenáctého století, kdy se na indickém subkontinentu začalo proje-
vrtvat, uvítali jako ,,mocn 'p íspěvek k v 'bavě indické civilizace", bylo
tt'd'odsouzeno jako beznadějně ewopské a jeho ,,nadvláda" jako ,,kultur-
rrí a politická slabina". Místo něho hlásal Nandy strategii zapomínání.36

3.4 Závěry

Nandy v]astně bezděky reprodukuje strategii stalinismu: lyretušovat
z lristorie vše' co se nehodí' Jeho vlastní odsudky imperialismu, jak upo-
ztlrnil Frederick Cooper' navíc závisejí na historickém poznáni, za néž
vtlěčíme akademickj'rn historikrim. A dále, zawhujeJi Nandy akademic-
l<<lu historii, rycházi z nezpochybnitelného rozlišení mezi akademicko_
lristorick m chápáním minulosti a jin mi pojetími.37 P estože tak činili

l' r zné mí e a s rriznyrn rispěchem, moderní profesionální historici od-

ilrkživa rycházeji z eklekticky p ejíman 'ch myšlenek, které mají privod
za hranicemi akademie. Netrvají na tom, že amatérské historiky a no_
sitele ristních tradic lze p ijmout nanejv š jako prameny. A ačkoli Jan
Vansina p ipouští, že mu trvalo roky, než toho dosáhl, poda ilo se mu
jirsně si uvědomit, že ,'informanti", jako byl Mbop Louis, jsou zárove
jcho ,,spolubratry, historiky tak jako já, jen historiky komunity, niko-
li akademickjrni po mém Zprisofuu".s8 Akademičtí historici čas od času
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dost možná (vlastně o tom není pochyb) nadměrně zdriraz ují svou pro-
fesionální d stojnost. ,,Badatelskj' aparát", jejž mají k dispozici, znenži-
vají k matení a zastrašování čtená ri, a někdy dokonce i ve více či méně
paranoidní snaze zajistit se p ed možn1'rni kritiky z ad sv ch profesio-
nálních kolegri. Pravděpodobně si ovšem ve většině p ípadri velmi dob e
uvědomují, že se častní procesu ve své podstatě kolektivního ažezávi.sí
na diskusi a na kritice jak v rámci svého oboru, tak i p es jeho hranice.
Pluralismus je z toho drivodu nezbytnou podmínkou historie.
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OFF ELEY

\l tlrl poloviny dvacátého století se člověk s marxistic\mi p ístupy
l', l i j i rrírm setkával zpravidla jen mimo akademick svět, v alternativním
i l l l',l ('ktuálním a pedagogickém prost edí odborového hnutí.,,Materia-
lr',lrcl<é pojetí dějin" bylo spojováno bezmála v lučně s opoziční kultu-
r r rrt tlisentU, s intelektuální polemikou a s dělnickj'rn samovzděláváním.
r'Jil lllliVerzitách se marxistická historiografie prosadila teprve v rámci
r ,,,.,lllecného obratu k sociálním dějinám, které uchvátily p edstavivost
lrr'ilrlt'ické profese v šedesáb ch letech dvacátého století. Tomuto obratu
1,tr,tlt:lrázela ovšem dlouhá prehistorie, během niž}ze marxisticlcy p í-
',;rť,r'tlk chápat snad nejlépe jako součást mnohem širšího risilí rozvinout
lr'rlt'itl á metody, ježsižádaly komparatir'rrí,,dějiny společnosti". od t i-
,,rlí't'lr do sedmdesátych let p icházely nejdriležitější prrikopnické myš_
l,, r l li.y na tomto poli z prost edí nové generace britsh ch marxistri, jejichž

' lrr' lze srovnat s prisobením francouzské školy Ánncles, s niž ostatně
rrrlrr'xisté vedli dialog. V rrizn ch zemích se situace v rrizn'ch ohledech
lr'iillr, ale ko eny sbližování zájmu o ,,sociální dějiny" či ,,dějiny společ-
rrr rsli" je t eba hledat v pokusech politick ch a sociálních myslitelri kon-
, ,, rlcvatenáctého a počátku dvacátého století porozumět v znamu kapi-
t'l l istické industrializace.

,1.1 Klasickyi marxismuS: Materialistické pojetí dějin

\ Marxově a Engelsově osobitém uvažování o dějinách hrála klíčovou
r, 'li svrchovanost ekonomie. Jejich p ístup se odvíjel od obecného axio-
,'lrr poznání: ,,Zprisob vyroby materiálního života podmi uje obecn '

lll'()ces života sociálního, politického a intelektuálního' Není tomu tak,
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že byvědomí lidí určovalo jejich existenci, n brž jejich sociální existence
určuje jejich vědomí." Anebo, jak zní jiná, neméně proslavená formula-
ce: ,,Podle materialistického rykladu dějin je určujícím prvkem v ději-
nách produkce a reprodukce reálného života."'Tento striktní filosoficly
materialismus pochází z počáteční fáze Marxoly a Engelsoly spolupráce
ve čty icát ch letech devatenáctého století a během následujícího dese-
tiletí se rozvinul v obecnou teorii ekonomie (kapitalistického v5,'robního
zprisobu a jeho ,,zákon pohybu"), jež měla byt uceleně lyložena v adě
svazk Marxova Kapitilu.

Tato obecná teorie se netajila souvislostí s politick m projektem so-
cialismu a snažila se nastínit ewopskou revoluční krizi let is4s-rs49
v historické perspektivě, proniknout do základní logiky sociálního v '
voje v období kapitalistické industrializace alysvětlit možnosti budou-
cího zhroucení kapitalismu' Právě ona je Marxor,1rn nejvyznamnějším
odkazem a p ed rokem Íg74 z nilycházela celá sociálněáemokratická
t-radice sestávající z politick ch stran, jež byly během poslední čtwtiny
devatenáctého století zakládány v jednotliv.ch evropsk ch zemích. To
ji měli současníci na mysli, kdykoli m]uvili o ,,marxismu", totiž Írlohu
,,ekonomického faktoru" v dějinách, určující prisobení materiálních sil
na vše, co lidé činí, a souvis]ost možnych politick ch změn se zásadními
ekonomickymi pohyby. Jako obecny princip učinila ,,vyrobní síly,, a je-
jich vládnoucí vjlvojové formy hlar.rrím motorem dějin _ ne;vznámnj;ší
politické změny závisely podle ní na hospodá skjlch krizíctra s nimi sou-
visejících sociálních silách, beznicbžby se trvale neudržely.

Marx po sobě zanechal jen málo formálně historick ch prací, t ebaže
jeho ,,ekonomie", jejíž hlar.rrí teoretické pojednání Kapit 7 bylo r,1'dáno
mezi roky tB67 a rB94 ve t ech svazcích, obsahuje množswí historic-
kych ridaj , jakož i adu pečliv ch a dalekosáhl .ch historiclcjlch ana| z
soust eděn ch kolem konkrétních otázek, ježzkoumal _ k nejslarmějším
pat í líčení ,,primitivní akumulace", p echodu od manufaktur k moder_
nímu prrimyslu nebo empiricky bohaty rozbor boj o délku pracovní

'doby." 
Podobně platí, že jeho novinové články z padesátych a šeáesátych

let sice vždy odrážely d kladná historická zkoumání (a to včetně obsah_
l ch rozborri současn ch politick'ch událostí ve Francii)' z historiogra-
fického hlediska se však jimi až donedávna nezabrual nikdo. Když na
to p ijde, Friedrich Engels se mohl pochlubit nesrormatelně počětněj-
ší formálně historickou bibliografií. Jeho prvním historick m počinem
byl spis nazvan Postauení dělnické t ídy u Anglii (.8++_tá+s), v němž
zkoumal rozvoj moderního prrimyslu a jeho sociální dopady, pak p i-

r'lCKÁHlSToRloGRAtIE

,,l, r ;lrl jednáni Německi' selsk . uálka (t8.5o) a wcholem se stala dila ze

',.,lrlrtlesátych a osmdesát ch let, znichž nejkonvenčněji historickym je
|'ittuxl rodiny, soukromého ulastnictuí a státu (tBB+).

|',rrgelsovjrm hlavním cílem bylo náležitě formalizovat Marxovo dědic-
l\ l, Zlx)pularizovat jeho myšlenky a rozpracovat je vuniverzální filosofii.
|'lrrltlllná ctižádost inspirovala i nejranější generace Marxov ch násle-
,l,lvrríkii sdružené v nově založen!,ch socialistickj'ch stranách, včetně
lrrrr'lir Kautského, ktery si v devadesátych letech rychle získal postavení
rr,,1vliženějšího z Marxov ch žákri. Podobně jako dalším prrikopníkrim
tttrtt'xisrnu, jako byl nap íklad Eduard Bernstein v Německu, Victor
'\r llt'I' v Rakousku, Georgij Plechanov v Rusku či Antonio Labriola v Itá-
lrr, i Kautskému šlo o to,

svstematizovat historick materialismus v obecnou teorii člověka a p í_

r'r rtly, jež by byla schopna nahradit soupe ící buržoazni obory a poskyt-
rrtltrt dělnickému hnutí celkovou a srozumitelnou vizi světa, které by
stladno porozuměly jeho militantní složlry.3

|';rlitlvé Írsilí často zahrnovalo i obecně historická témata, jako nap í-
l.llr<l v Kautského vlastních pojednánich Agrárni ot 'zka (t8qq) a P -

t,,,t! k esťanstuí (tgzg), p ípadně rozbory podmínek kapitalistického
r r rzv<lje v zemích, odkud pocházeli jednotliví myslitelé, jako nap íklad
r tlílech V uoj kapitalismu u Rusku Vladimira Iljiče Lenina (r8gg)
n,llo Pr myslou rozuoj Polska Rosy Luxemburgové (r8q8). K dal-
,',rrll vyznamn m spisrim nesporně patíi The Peasants War in Germa-
rrr7 lirnesta Belforta Baxe (rB99), Histoire socialiste de la Réuolution
It'tttryaise Jeana Jaurěse (r9oo-r9o9) a Dějina Pa ížské komuny z roku
r,'{zl prg''.'a oliviera Lissagarayho (1886). V prost edí novych socia-
lr:ltickych stran vznikalo také stále více dějin jejich vzniku, z nichž snad
rrr' jťrctyhodnější jsou Bernsteinovy t ísvazkové dějiny dělnického hnutí
t lttlrlíně (tgo7_tgto).

l)á se toto ,,klasické" období marxismu lystižně shrnout jakožto pro
lristoriky v,znamn myšlenkov'celek sahající od privodních děl Marxe
.r l,)rrgelse až po pojednání jejich následorryríkri z konce devatenáctého
., l r lletí? Vedle obecně filosofického stanoviska charakterizuje marxistic-
|, v pohled na dějiny čwe ice hlarmích p esvědčení: progresirmí teorie dě-

ll založenána p edstavě po sobě následujících vvojov'ch stup ri, mo-
,lt'| sociální p íčinnosti rycházejicizideji,,základny" a,,nadstavby", v -

lilird smysluplné dějinné změny s odvoláním na prisobení protikladn ch
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zájm a kolektir,ního jednání sociálních t íd a chápání sama sebe jako
,,vědy o společnosti".

Podle velikého marxistického dějinného schématu postupuje lidská
společnost od nižších vjrvojov.ch stup ri ke stup rim vyšším,-p ičemž
slo'žitost forem organizace hospodá ského životá v ní neustále foste, až
nakonec umožní nahradit materiá]ní nedostatek materiální hojností.
Primárním kontextem tohoto uvažování byla urbanizace a industria]i-
zace promě ující ewopskou společnost, již Marx s Engelsem pozorovali
všude kolem sebe a konceptualizovali jako p echod od feud]aIsmu ke
kapitalismu. Sociální formace p edcházejíci feudalismus byly napro- /
ti tomu \Trynezeny spíše jen nejasně - v některych p ípadecir se mluví
o ,,asiatském" či ,,starověkém" q robním zprisobu, aie jindy se rozlišuje
mezi,,orientálními", ,,starověkrni", ,,germánsk,Tni" a snadl ,,slovansk -
mi" modely majetkového vlastnicM, jež samy vznikly vvojem z ješiě
ranějších forem,,primitir,ního komunalismu". Motor"- i* ého hi.to-
rického postupu jsou podle tohoto schématu v robní síly, jejichž dyna-
mika nakonec vždy p eroste rámec společensk ch vztahria inititucí spo-
lečnosti: má-li tudíž dojít k dalšímu dějinnému pokroku, neobejde se to
bez násiln ch sociopolitickych ot esri. Vyčerpání rozvoj ovjlch možností
vlastní ch kapitalismu dá v b_udoucnu lyvstat iocialismu' t<tery ; e chápán
jako nejr,yšší stadium sociálního vjvoje. Ztéto marxistické teorie vvo-
jov ch stup ri vypl vají kritéria periodizace alze z ní odvodit i šablonu,
kterou se dá posoudit \.vojo\.'status každé konkrétní společnosti.

Zadr,9hé, Marx a pnmí generace marxistri charakterisiicky p ipisovali
prv9 1dj'w znam _ jak ontologick a epistemologick , tak i ánalytick' -základní hospodá ské struktu e společnosti, jež podmiriuje vše ostatní
včetně možnych forem politiky, zákonnosti, insiitucionáiního rozvoje
i sociálního vědomí a osobního p esvědčení. Nejobvyklejším vyjád ením
tohoto určujícího vztahu byl architektonicky jaiyk ,základny ínadstav-
bY", v němž prostorová metafora po sobě jdoucich, stoupajicích ťrrovní
zároveťl' naznačuje i koncov bod, kterym logick etěiuíažování ly-
wcho]í. V] klady, oč p esně prijde, se mohly lišit, což otevíra]o prostor
názorovym rozdílrim a autonomii: bylo nap íklad možné p edsiavit si
samostatné prisobení nadstavby recipročně ovliviiuj ící zákládnu, zvláště
v kontextu rrizn ch detailních politick ch, ideologick'ch a estetick ch
rozborri. Ani tyto anal zy však r.posledku nep ekračovaly obecně mar-
xistick rámec.

Zat eti, podle marxistri je v kapitalismu hlar'rrím motorem změny
t ídní boj. Tento boj se chápe jako strukturální a endemick faktor, per-
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rrtrttlt.tttní a neodstranitelnjl rys sociálního života v kapitalismu \Tpl -

,lrllr'i 7. nelyhnutelného antagonismu vzájemně neslučitelnj'ch a kolek-
tir rrť, tlt'ganizovan ch t ídních zájmri. V rámci takového pojetí se sociál-
rlt lrlttlžnost lyvozuje na prr'rrím místě z nero-mého zápasu mezi těmi,
l,,l,l vlltstní a ovládají vyrobní prost edky, a těmi, kdo byli v}rrlastněni.
.' lrrlltlto strukturálního antagonismu vyvstává boj o sociální distribuci
,.l,,,ttrltrrické hodnoty vylvá ené v ekonomice, takže lidé se rozdělují ,,do
,lr,,rr velik ch nep átelsk'ch táborri, do dvou velikych t íd, jež stojí če-
l,'rrr 1lt'ttti sobě: na buržoazii a proletariát".a Dělníci jsou t ídou p ím ch
l ,l , ,, lr tt:entti, kte í nadále nevlastní žádné nezávislé prost edky své obži-
! \ tl<lkonce už ani své nástroje. Mají-li si zajistit živobytí, jsou nuce-
rrr 1rt'rlclávat svou pracovní sílu kapitalistrim v měnou zamzdll. Nemají
1irrr, ztlroje, než je jejich kolektirmě organizovaná síla, kterou je t eba
rrr,rllilizovat prost ednictvím odborov ch svazti a socialistickych stran.
\' rrr,rlstále se zhoršujících podmínkách kapitalistické akumulace a kle-
''rr1tr.í ziskovosti mriže kolektivní mobilizace dělníkri vyvíjet na politic-
l, r livstém tlak, jehož prisobením se postupně začnou otevírat možnosti
ltltt'.llV. Nejkrajnější formou takového prrilomu v situaci, kdy nastane
,r l;rŠtě těžkáadále se prohlubující krize, je revoluce.

'\ I<onečně, marxismus je vědecky. Velmi t}picky byl v tomto ohle-
,lrr rlirp íklad Kautsky, jenž za svou intelektuální formaci témě beze_
:Ilt,llitt vděčil novj.rn p írodním vědám: vliv Charlese Darwina a spisri
l rrrlwiga Biichnera či Ernsta Haeckela na jeho p edmarxistické myšlení
1,' r'Šrrclyp ítomn'. Jeho měsíčník Neue Zeit, nejprestižnější teoretickjl

' 'l|,,|ill e6opského marxistického hnutí, hlásal dvojí věrnost učení Marxe
'r l)lrl'wina prakticky na titulní stránce. Podle Kautského byl t ídní boj -
l',,i č'lověka jako sociálního zví ete v sociální komunitě" - odrazem bio-

l,,1irt'I<ého boje o p ežití' I podle Augusta Bebela, čelného p edstavitele
l]r'rrtccké sociálnědemokratické strany (SPD), byl marxismus,,vědou,
l' llt'rltt lze s plnym porozuměním uplatnit na všechny obory lidské ak-
t r r'i lv". Engels udal tento t n již sv rn proslovem na Marxově poh bu -
|';rli.jako Darwin objevil zákon vyuoje organické p írody, Marx objevil

.',rl.rrrt r'ryvoje dějin člověka" - a většinu sedmdesátych a osmdesáb ch let
.rrlrvil hledáním doklad , o něž by se toto tvrzení mohlo op ít, což platí

'' r l;iŠtě pro jeho posmrtně rydan 'spis Dťolekťrkap írody. Většina těch,
|,r lr l s na konci devatenáctého století ve ejně prohlašovali za Marxoly
'.rliv, p ijímala ekvivalenci ,,vědy" a ,,společnosti" jako axiom. Svěděilo
t,, r r.jistotě, že dějiny mají směr, a o objektivistické drivě ev poznáni, jež

1', lt l l tl .iejich očekávání marxismus lidstvu zp ístupní'
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Tato prisobivá kombinace několika ry1Ých p esvědčení (teorie v _voje společnosti umož ující periodizaciao1i.,, modelu sociální determi_nace postupující od materiálního života 
',"h 

.o, t.o'i" *.iaJn i změnyza|ožené na t ídních b.ojich u j.ji"r' á,i.i"!cich a objektivistick pohlerlna sociální poznání) byla v p.,itctru několika JeJ"iii"li"pr"a rokemt9t4 zformována v jednotn postoj, jenž marxis,,r*p" 
'ítJiiu násle-dujícího století skvěle ryhovoval. naáoi.,i"r.a ni.i"riir.a'porta'a.,i,.po celé toto období značně lišila mírou své promyšlenosti, tím, nako-lik lycházela z historickych dokladri, i"ar."-' táá;i;l.ffi;octivostísqlch autorri, coŽ bylo.do_určité -i.y áa"á také klimatem socialistickéhoa komunistického politického životaá ta.*t"o i tim, ,rako'ik byli mar-xisté v akademickém sv9tě a vjin ch u'aa.n intelektuálního st etáváníp ijímáni. V stižnost tohoto o"b"ěnor'á popisu navíc komplikovala takéobdobí kritického v ení v adách -"''iiril,ty'.i, t"o."tikďi)J-li ,,upri-klad čty icátá léta a počátek t", p"á".]ď.r' označit za roky jen poměrněchabé kreativity ve vsech tcchto .;;;;ď."ná dvacátá léí" by naopakdobou ohromn ého experimento"á"i ; i;též ;';r;;i";"#J:iesárcha sedmdesátych.

4.2 sbliŽování a otevírání

Marxisticlgm idejím s: ry..9"9 r9r8 pod radikalizujícím vtivem válkya ji provázejících revolučních krizí uu'ue,smc B*"piláo"i" "áostávat
vyrazně širšího p iietí. Jejich p itažlivo 

'podpo 
il i rispěch bolševic-ké revoluce v Rusku u po.itorru.ri 

"Ň"".rqr"r' .rrotoá 
'"-žáp"ao. v"a-lo to mimo jiné k nárristu az dos,rá_sti.Jmné intelektuální p ítomnostimarxistri mimo organizované hranice 

'o.iutirti.t 
y.h ; k; ;išii"r.y.r,stran - marxistrim se ny'-'í na tržišti idejí priznárraía vl,šil.gili,"ii" 

" ".-čité postavení si získáváli i na unive.'riá.i'.
Počátkem dvacátého století d9ilo k;;;oruhodnému sbližování zá-jmri, jehož ohniskem se stalynov-é 

1o'-y-ni.to.ického bádání, p edevším,,sociální" dějiny ve r'yzi"Tl:q <ede.aiy"}' let již všeobe""J .Jxr""e-,a marxismus jako ,,materialistická korrce|"" dě1irr,. 
"a. 

.'uti^i_nejsil-nější program. Vzhledem k tomu, z".'u,r.'írr".zitních katedrách historiese pozornosti těšil p evážně stát a diplomucie, oaletnicJin,.ái.? o"r'-tika, státní správa a zákonnost, n"j.u'ncjli .ociální dějiny mohly spat itsvětlo světa jen mimo hájemství 
"ť'J;;i;'l"ko plody risilí soukromychbadatelri, anebo v alternátimi. i'.iitu.i*ámi- prost edí odborového
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lrlrrt|| l'tl roce r9r$ však p íznivější politické klima otevíralo sociálním
,li lirrrl ttt 1lodstatně lepší možnosti rozvoje, nejčastěji za podpory p ichá-
. r Ilr l /,Vt'Itčí historického oboru jako takového. Zatimco v Německu hrál
lrlrrr ttl t't)li rychlj' rozvoj sociologie a ve Francii ekumenická koncepce so_

, t' r l l r t r'ť'tly krystalizující v okruhu Reuu e de synthěse historique Henriho
ll',l l l| (v'y(lávanétlžod roku r9oo) a vedoucí k založení časopisuÁnnales
,l ltt,,lttit.tl économique et sociale v roce 1g2g,v Británii se rozhodujícím

1,tr,rlť,lt,tll stalo založení Společnosti pro hospodá ské dějiny (Economic
t I t,,tr tt'r1 SocietU) a jeji Economic History Reuietu v letech t9z6-t927.

l(rrzttrtrí se, že historiografie, která v novych podmínkách vznikala,
rl,.|r\.|lt ,,rnarxistická" ve smys1u uvědomělé p íslušnosti. Nap íklad ve
l r,rrrt.ii byly základy nové historie položeny během pnrrrích t í desetiletí
,lr lr,.iittlho století díky mimo ádně plodnému setkání historie a sociální
, ,., l t,, li rrěmuž došlo částečně na pridě p aÍižské École Pratique des Hautes
l ltttlrs pod vlivem ekonoma Frangoise Simianda a Berroly Reuue, čás-
t,', rrť, 1lak v prost edí pozoruhodné skupiny myslitelri na štrasburské
,lrrtr'r,t.zitě, k níž pat ili Maurice Halbwachs, Georges Lefebwe a zakla-
,l,rlr,lti Ánnoles Marc Bloch a Lucien Febwe.s od t icáb ch do šedesátych
l,,l :it, llleZi obecn 'rni v 'chodisky členri školyÁnnales a p ístupy marxis-
lrr tl;t|y r,ypozorovat jasné analogie: jedni i druzí nap íklad sdíleli \T/Soce

,,|,;r,l<tivistickou p edstavu historie jako sociální vědy, qrrržívali kvanti-
l rr l t v t t í metodologii, zdtiraz ovali vznam dlouhodob ch zkoumání eko-
r r, , r r r ickych Úlq/vtt ve smyslu kolísajících cen, zbožních tok nebo rristu
,,|'t,r,itte1stva alryznávali ',strukturální" 

historii a materialistick 'model

I'n(linnosti.
Nlr opačné straně kanálu La Manche, v Británii, inspirovala sociální

,lr.Iirry jednak veliká historická qprávění o prrimyslové revoluci avze-
.,trr1ltr jednotliv ch národních ekonomik, jednak levicová schopnost
r r 

.r l it se do situace obětí industrializace. Hlarmí p edstavitele sociálních
,lr. jirt motivovala také jejich politická p esvědčení. R. H. Tawney, hospo_
,lirr'sk historik raného novověku a profesor na London School of Eco-
rtr rtt1ig5, k esťansk socialista a kandidát do Dolní sněmormy za labouris-
l r r. litlu stranu, ve ejně obhajoval Dělnické vzdělávací sdružení (Workers'
Ltlttcational Association' \^IEA) a vťrbec pat il k nejviditelnějším inte-
l,.lituálrim své doby. G. D. H. Cole, jenž už ve dvacá| ch letech p ednášel
rr;r ()xfordu a od roku rg+s byl profesorem sociální a politické teorie, byl
1,r't.svědčen cechormí socialista6 a p ední nezávisl socialistickjz inte-
l,.l<tuál. Radikální žurnalisté John a Barbara Hammondovi vydali trojici
1,r l 

jednání o pracující chudině' která se stala epickm lylíčením lidsk 'ch
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nákladri industrializace. A konečně, Beatrice a Sidney Webbovi, jejichŽ
pozoruhodné badatelské risilí věnované odborové"'" "h'"ii 

i;kální exe-kutivě, zákonu o chudině (Poor Lau) a sociální adminisirativě polo_žilo základy plně profesionalizovanyrí sociálním dějinil;e neváha|i
otevŤeně ztotožnit s nástupem parlámentní labourisiické strany. ve]kÍvzdálenost, j9ž tr'to historiky dělita od ,nu.*i'.,,u;ur.o i"r."*i'", nvr" .i.-mimo pochybnost, ale jejich p esvědčení o pot ebě studovat materiálníávot motivované jejich.rozmáni{'rni levicowj.mi politiclc mi názory a je-jich p ipravenost ztotožnit se s ,prosdmi há-i,i j;kk;ít;il_paterna_
listická a pov šenecká, odhalovaia poaot"a r"i'"t odiska. Colovo studiumdějin odborového hnutí mí ilo stejně jako Tawneyho práce ošesináctém
a sedmnáctém století sv m zájmem o prosté tidi, o sirsi p,i.ou""i socio-ekonomick ch sil' zejména in-dustria|izace, a o etiku politického angaž-má p ímo k sociální historii období po loce lg45.?

Tato raná pojednání inspirovala pochopiteÍnši jiná než ryze politická
opozice. V p ípadě Británie šlo nejen o nacionalištickJ pa1adiima his-torie jako studia státu, tistavního v1voje a zákonnosti, ár" t"r.? o Star-
i'-.llhl p ijít s nějakou_,,lidorro,r" nebá ,,demokratickou,, alternativou'P edch dcem Hammon{ov ch byl radikání poslanec u o*rora.l"i, 

"t 
o-nomiclc historik Thoro''c] 

5'ose!s, kteri' proti ,ista""i- ácii''a- .rrodoby postavil vlastní sedmisvázkové rhe'History of egríiiit re and'Prices in England, které vyšly v ]etech t866_t9oz.Rogers v tomto svémpojednání shromáždil ťržasné množsM materiálu, na jehož základě by sebyly daly sepsat i socrální.9ě::'l pracujíci chudiny. '"aÁJ Ř"gersrivmlarlší_oxfordsk současník john Richard Green v knize Short Histo-
ry of the English People, která r,yšla v roce 1874, postavit proii vikto-riánskému oslavování omezeného anglického konstitucion"li.-; lidovprotip íběh r,1právějící o demokraticlké samosprávě.8 Mimáll"l i:.rr"p ičiněním vznikla svého druhu ]idová historie mimo ur'iu"r"itrrí pro-st edí sahající od Hammondovjzch a irsk ch dějin creenoly 

"áo"v 
e;i""Stopford Greenové až po dílo People's Iiistory" of nnglond"lyáané rokur93B, jehož autora, komunistu Leslieho Mortoná, inšpirovala antifašis-tická kampa Lidové fronty.g

Vznik uvědoměle marxistického společenství historikri na pridě brit-sk ch univerzít nelze oddělit od těchto obecnějších a8:i" plriii"r.erro
vzdělávání. Do doby, kdy se prisobením fašistické hr .r;y tŤi"{Ú.n t", .u-
1i\ulYglllu nová generace itudentri, zristávalo však marxistické histo-rické bádání jen subkulturním proudem mimo profesionální akademic-k svět, navíc ve většině p ípadri o*ur".ry- na politické vzdělávání po-

r;' ,IORIOGRAFIE

-| i lr l\ illlt'| tlrkovymi organizacemi, jako byla Komunistická strana Velké
llrlllllll|,, Ntlzávislá labouristická strana, Plebejská liga, Národní rada
lr'llri,,l,t.r,lt krllejí (Nafional Council of Labour Colleges, NCLC), Ruskťn
t "lltl!t,.jr'rlrrotlivépobočky\alEAaněkterédalšísložlcydělnickéhohnutí,
..r,,llr lr.lI s l<lkálníprisobností. P itažlivostmarxismuzhrubaodpovídala
,l t l tl, l tt t.ii ttt myšlení, o nichž byla eč v p edcházejícím oddíle. Spoleěnj'

i,llt ||l l\'ilt(ll p edstavovala vášnivá oddanost konceptu totality, tedy inte-

Fl ' '1lllll,ll() či holistického p ístupu k poznání, jakož i p esvěd eni ovzá-
i, r t tttr. st tllviSlosti rriznych oblastí života.'o K tomu se p idávalo i populis_
rir lr'r"i rltlrnokratické p esvědčení, že p edmětem historie má b't,,spo-
lr r llr|,il jlrkožto celek" - historie by se měla zab vat méně ,,vzestupem
,, l,,t,l,,ltl i'.íší" a více ',nep 

etržitym pokrokem lidstva a po sobě následu-
ir, lrttt :itlt:iálními systémy", méně ,,bitvami" a více ,,íržasnjrm p íběhem
li,l,,l.r,llrl trvládnutí p írody" a ,,méně králi ... [a více] národy". A navíc,

i, l r l r rst rtrie skutečná věda, nemají v ní místo ani osobnosti, ani banální
,lr lrttl\' všedního života' Jak poznamenal jeden b l/al horník a student
';r l,t',,,tlezajímalonás,jestlisiten-a-tendávaldokálycukr,anebojipi}
Il, r| |rr rt|. Zajimalro nás, proč a jak se společnosti mění"'''

:i l llllto holistickí.m či totalizujícím p ístupem k historii právě tak ne-
, , ,,'lttí.l l('| souviselo i p esvědčení, že dějiny kráčejí kup edu - jinak ečeno,
,r rrrlr jí směr. V p edstavách nejen lidov 'ch mas, ale i nejprestižnějších
rlr,rr ristickjzch teoretik se tento názor opírai o teleologicky optimismus
lr rltr r Iy1;11, jenž podporuje sám sebe. Jak uvedl Peter Beilharz na adresu
t,r.,t,,r.it:kych děÍ o ruské revoluci, která právě v tomto období sepisoval
l ,.r '|'rrlckij, jejich teleologické pojetí lycházelo ze známého schématu
,l''1rrrrrychstup ri'podleněhož,,vzájemn'vztahfeudalismu,kapitalismu
', 

.,,,r'iitlismu jakožto vy'robních zprisobri následujících jeden po druhém
rr,,llivii koncepcí zcela neryhnutelnou a evolucionistickou". Bez ohledu

'r'r litllísající míru ,,citlivosti na specifika a nerormoměrnost vjvoje" cha-

''rl.t.r'izující prisobení jednotlivych marxistickjzch myslitelri tak všichni
, l zrr;ivali víru v historick ' materialismus jako ,,pozitirmí filosofii dějin,

1,,,rllt, níž sestupné \Ykyvy nebo spirály mohou snad pozměnit, nikdy
, '.,rli zvrátit p evládající evoluční smě ování k lyšším formám".'"

|'rltenciál kreativnější marxistické historiografie, v jejímž rámci by

1,t r1lltclně mohlo dojít k uvolnění ustaven ch pravidel svírajících myšlení
t1,rl.rl.je teleologie, determinismus opírající se o model základny a nad-

't,rvlly nebo p édstava p íčinně provázané skutečnosti), se otvíral spíše
,,''rrrtl oficiální diskurs socialistick ch a komunistick 'ch stran. Došlo
l' l()luu v praktick ch kontextech, v nichž zača|a prisobit nová generace
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srlc:i1tlrtíc:h historikri, ať už na univerzitní pridě, či mimo ni. Když na trrp'ijde, většina genealogií marxistickJ}ármy radikálnÍch dějin p ipisujt,univerzitním katedrám historie až priris 
"err< 

vyznam, coŽ platí také prrrformy feministické a další. xuprir.j"á_tritští marxističtí historici, kte'Íb vají p ibližně od sedmdesáq'.r'r.i p"'" žoYrriza svébytnou skupinu,získávali sice ve své většině ,i"i""''ii'i vzdělání 
"ž " 

lái;;h t icát] cha postupně začali prisobit na univerzitách, ale -.ro"ipo &""h;' část sv(,kariéry zastávďi ján pod adná foriu_u'Jn*i''ebo pracova,í v jin ch povo-]áních než v historii. George B*u.t B"u".'t'qoq _9B7),prrikopník orálníhistorie, spisovatel' a lyva't1; utiteiií.i'ao'"r sice univerzitu, ale poté,co si ve t icáb ch letecr osvoji, 'uai nlisi 
"a'".y u 

'.,"'ou ih" komu-nistické strany, napsal celé své airo',i_o-rno mi*o ahá";i;k* prid'u.,3V podobn zch situacích. inspirovala toa.rotu materialistichfch foremrozboru, o níž nikdo.p íliš n epocr'vu"'"i l"r.;l ;il.tdiliT'oi,n,"uo"p edstavivost mladšrch badaielri ,]a,nr"jrJ.r-, 
^''ffi;#.,i'"iloly 

obo-ru a běžnou historickou pracorrní .uii",i. p.arrě zde spočívala p itažli-vost sociálních a ekonoml.gkÝ-ctr dějin. xádse ni rtino-,,zár.or:i"u prahuspolečného projektu sociálnjho po.o"u'icr'i, umožnila marxist m na-vázat spojení se stoupen"i e"""i"i, íuuostatně naznačovala už zkuše-nost Labrousseho a I,g{ebwa primo'"e É.ancii.'. ir{otivuÍ.i J.,reaoun imarxistick ch historikri této pnmí akaáemické 
'enerace 

je tedy t ebahledat nejen v jejic!. obecně frr".án.ilit q.chodiscích , ježbypodrob-nější qklady nejspíš odhalily j"il ;;il; prozaicky ortodoxni, nybrž ,mnohem více v podrobn;zch láaut"r.r.íďpojednáních, která sepisovalia jež mohla mít hodně společného s dil;.] ' ;#ffiffiií.il'#ilt:Lze argumentovat, že ,r"hl"d"- r. ,o'"-o'"á-á v tomto ota"ti át"gori.-ké rozlišování mezi marxistick]í.rni hŇ;.tky a historiky ško|y Annalesv Británii valny smysl''5

4.3 Britští marxističtí historici:
formování jedné intelektuátni' t uttury
V šedesát ch letech .:ju\ z britskych sociálních dějin postupn ,rn'y-vojem stala vyznamná' badatelska 

"áái.á' 
r.,.l; á;"'.;;;Í'á na;,tuprestiž Tawneyho a Cola. V této .ouui.io.ii hrály roli nejrriznější faktoryvčetně dlouhodobějšího institu.ili;jh; vlir,u hospodá s\ ch dějin,činnosti něJ<te4 ch jejích prrikop'it,r,l.í." byl Asa Briggs, soust eděníprogresirrrrí sociální vědy na ptac iliáii šchool ,r ztriri"^xš, cam-

l,rrrlgeského prisobení J. H. Plumba a George Kitsona Clarka i regionál-

,,t,.lr' center ,, Leedsu, Manchesteru a jinde. Kolem nově vzniklé Spo-

l,,r,tttlsti pro studium dějin dělnicwa (Society for the Study of Labour
ttr,,rrrry)'a jej iho Bulletinuvycltázejiclho od roku 196o se brzyvytvo ila

, ,,l,, ,íťíaďatelri studujících život pÝedevším britsk ch dělníkri.'6 V tom-

t,,r.irrorodém badatelském prost edí si získala snad až neriměrně velk

, lrr' rla další rozvoj sociálních dějin takzvaná ,,Skupina historik " (Histo-

l ttltls,Groltp) p i Komunistické straně VeIké Británie, která se scházela

l, 1,l-lrvidelnjnídebatám od roku rg46. Většina její9h p íslušníkrináleže-
l,r l' téže chárakteristické generaci, jejíž cesta do ad komunistické strany

, , 
,r l lit_ p es antifašistické kampaně druhé poloviny t icát'ch let, a většina

il,'lr raké stranu opustila v obáobí krize komunismu Zlet1956_1957, kdy
,,,,,,Skupina" rozpadla.

ii,,t"t tiolri debaty těchto britskj'ch marxisticlr ch historikri p ispěiy

!,,zÍbrmování obryšri sociálních dějin v Británii jako historického podo-

l, ,,u, j."z se na mezinárodním poii dlouh'o_době těšil ohlasu sror'rytatel-

,,,,'''u". prisobením časopisu Ánnales. Pat ili k nim historici jako Chris-

ll'l)ller iriil ('g'"-"oo3;, G"o'ge Rudé (r9ro-r993), Victor Kiernan

, ,,',,;)-"oonr'Řodney Hilton (1916-zooz), John Saville (1916-zoo9), Eric

r t,, t,slawm t 19 r7), Ďorothy (:rgzil a Edward Thompsonwi (tgz+ _ tg gs)

, r l{rlyden rra''i.o" (t9z7:zo'oz), jak9ž i generačně mladší Raphael Sa-

rrrtrt,l (1938- |gg6).Většina z nich však prisobila mimo st ediska centra

t,,ir.kěho-univerzitního života jako oxford, Cambridge a Lond n. Ně-

l, tr, .í ani nebyli historiky , porroiá''í, iako nap íklad starší cambridgesk

,,l,rltlom Maurice Dobb (rgbo _976), kolem jehož Studies in the Deue-

t,,1,,rirt o7 Capitalism lydanj'ch v roce 1946 se točila podstatná část

,l,rl<trsí veáenych na p aě ,,SŘupiny historikri". Jiní prisobili v oblasti

, z,lčlávání došpě ch. nudé a Thbmpson sice akademická místa získali,

r lt'š(,tTl poda ilo ..ji- to až na koncitedesát'ch let, a nrvni.3................1ic\musel

l.r,iili tomu dokonce \ycestovat do Austrálie. Nejv znamnějším zdrojem

,,r,,tivací se jim stala politika, p esvědčení, že historie má plnit peda-

1i,,gickou funkci, a obecnější ziotožnění s demokratick rni hodnotami

,r litlovou historií. K čeln'm mentor m této doby pat ila Dona Torrová

r ,8ss_rgsz), členka komunistické strany a neakademická intelektuálka,

,,,,ui arti í marxistická badatelka, jíž ,,Skupina historikri" v roce 1954

" 
l r lŽi la hold sborníke m D emocracy and the Labour M ouement.'7

Zvláštní inspirací se členrim ,,Skupiny historik " staly Dějiny Anglie

l !,t,tlple,s History of England)A. L' Mortona r,ydané na wcholukampa-
,'., tjdové fronty v roce'1938. Pod jejich dojmem se členové ,,Skupiny"
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snažili rozvinout takové sociální dějiny Británie, které by mohly zpo-
9hvb"it qficiální vyprávění. Někte í z nich se p ímo specializovali na
britské dějiny: nap íklad Hilton se stal uznávanim odborníkem na ang_
lické rolnictvo ve st edověku, Hill se zab'val anglickou revolucí 17' sto-
letí a Savillor{,rn oborem byla industrializace a dějiny dě]nictva, zatim-
co Dorothy Thompsonová studovala chartismus' Jiní se pohybovali na
širokém mezinárodním poli _ nap íklad Hobsbawmo.,y Ěadátelské zá-
jmy zahrnovaly dějiny dělnictva v Británii, evropská lidová hnutí i la-
tinskoamerické rolníky a vedle toho se zab va| i nacionalismem a vydal
adu nep ekonateln ch univerzálních dějin, jejichž čq i velkolepé svaz-

kyspolečněpokrj'vají moderní éru odpozdního osmnáctého stolětí až do
p ítomnosti. Kiernan byl skutečny polyhistor a vydal množství děl o jed-
notliv ch aspektech imperialismu, o formování raně moderních siátri
a o dějinách aristokratickych soubojri, jakož i o britsko-čínsk'ch vzta-
zích nebo o španělské revoluci z roku rB54, a ještě mnohem širší záběr
1ě]v jeho četné eseje zabyvajici se ek]ektickou škálou témat. Rudé pat-
il k čeln m historikrim Francouzské revoluce a lidorych protestri' Ďva

další členové,,Skupiny" se sice zamě ovali na Británii, z dl,ouhodobější-
ho hlediska však měli značn, vliv i mimo její hranice: Raphael Samuel,
spťrťrus agens v pozadí hnutí Historické dílny (Historical Workshop)
a jeho časopisu, a Edward Thompson' autor proslulych děl jako The Ma-
king of the English working class (z roku 1963), whigs and Hunters
(tgzil a Customs in Common; do posledně jmenovaného zapracoval
své novátorské a vlivné eseje a p ednášky sepsané privodně v šeáesátych
a sedmdesátych ]etech.

Britská marxistická historiografie čerpala p edevším ze specificlcybrit-
skj'ch otázek' Některé její hlasy promlouvaly v hradně ja"yk"* historie
britské (Hill, Hilton, Saville a Thompsonovi), ale nároánitémata hrála
Úznamnou roli také u badatelri s širšími zájmy. Snad nejznámějším pro-
jevem tohoto smě ování se stal Thompsonriv energicky všeobecnj' esej
s názvem ,,Zv]áštnosti Angličanri", jenž lyšel v roce 1965 jako rozho če-
náodpověď na obecn v klad britslcjlch dějin formulovany dvojicí mlad-
ších marxistri Tomem Nairnem a Perry Andersonem.'8 Thompsonova
poj'ednání z období poté, co se rozešel s komunistickou stranou, mí ila
podobn rn směrem jako p íbuzné rozbory literárního kritika Ra1rrnonda
Williamse, jehož Culture and Societg a The Long Reuoluťion z iet 1958
a t96t zahrnovaly mimo jiné i jeho vlastní vj'klad moderních britsk ch
dějin. Thompson a Williams toužili p ivést národní minulost znovrr k ži-
votu, ovšem v opozičním a demokratickém smyslu, takže bylyrvali veli-
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|''' llll|'(Xlní l'yprávění z rukou rrizn'm konzervatirmím w rcrim ve ejné-
lr, r rtr ittční a piepsali je takovyrn zprisobem' aby se jeho st edem stal boj

l,r,,,,l í,t,lt lidi v rámci dosud neuzavŤeného demokratického projektu.'s

\' 1rrrtlesátych letech smě ovalo írsilí britskj'ch marxistick ch histori-
l.,r 1,it,tlevším dvěma směry. Na jedné straně utvá ela,,Skupina" klíčo-
, r rrr z1liisobem historii dělnického hnutí v jejím formatir'rrím období,
rr,'1rjcvrlěji Hobsbawmoq'rni zásadními eseji, ježbylry V roce 1964 w-
,l'llll s()uhrnně ve sbornikl Labouring Men, podobn vliv však měla
i 1rrljt,tlnání Johna Savilla, Roydena Harrisona a badatelského kolek-
ttr rr, jtlrož základnou se stala Společnost pro studium dějin dělnictva
,,rl,,Žt,rl1t v roce 196o. V tomto rychle se rozvíjejícím kontextu nového

l,,r,llitlí vzniklo i cosi jako volná rmit ní organizace, a to díky adě kon-
l, r r,l r r íc:h otázek souvisejících s ridajnou neschopností labouristického
l r r rr r l í r.ozpoznat trajektorii radikalizace plynoucí z Marxova v1vojového

rrrrxlt,lu. Ťo vedlo ke vzniku dlouhodobě aktuálního souboru problémri,

l, t,,r'ti 1l estaly ovládat marxistické myšlení až v osmdesáťjlch letech' Na
,,trlrrr! druhé, komunistická ,,Skupina historikri" zformovala v souvis_

l, rlili s těmito problémy historii kapitalistické industrializace v Británii,
ll,,l ll(linápadrrěji v podobě kontroverze o otázce životní írrormě, již vedl
llrlllslrawm s Maxem Hartwellem v letech tg57_tg63; šIo v ní o to, zda

rrrrlrrstrialismus ve skutečnosti zlepšil, anebo naopak zhoršil životní riro-
r,,ri 1lracujícího obyvatelstva."o oba tyto zásadní p íspěvky ,,Skupiny" -
l, lristorii dělnictva a ke kritice kapitalistické industrializace _ by byly
',irrlr<lz ejmě nemyslitelné bez p edchozího risilí Webboq ch, Cola, Taw-

rrylro a Hammondov ch.
Náhled těchto marxistick ch historikri p itom rozhodně nebyl nijak

1,l.r rvinční' Když se Rudé v Pa íži věnoval svjryn novátorskyrn r zkumrim,
;,;,,,lupracoval i s Georgesem Lefebwem a Albertem Soboulem. Kiernan

1,rlrktikoval ek]ektickou verzi globálních dějin dár.rro p edtím, než se

'',,včtové dějiny" Guorld history) staly uznávanou částí organizace jak
Iristtlrické p.oiese, tak i vjuky historie. Hobsbawm q.rrikal sv 'mi bo-
lr;rtymi kontaktyjak po celé Ewopě, tak i v Latinské Americe a Thomas
t ttl<Igkin (r9ro-r98z), další komunista, byt nikoli člen ,,Skupinyhistori-
l.ii.., žásadně ovlirryril africkou historii v jejím počátečním období, i když
.'lll11 Se pohyboval na samém okraji historie a angažoval se hlavně na

1,r'li vzdělávání dospěl 'ch'"' Hobsbawmova práce časem vlrstila v ši-
i',,l<ou diskusi s Braudelem a jeho spolupracor,'níky, jakož i s Labrous-
,;t'In, Lefebwem a Soboulem. Prisobením Hobsbawma a Rudého došlo
ri lvněž k radikální proměně studia lidov'ch protestri v preindustriálních
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společnostech' a to v mezinárodním mě ítku. Rudé trpělivě a podrobně
dekonstruoval staré stereotypy,,davu" a na p íkladech Francouzské re-
voluce a nepokojri v Anglii devatenáctého století rozebral rytmy, orga-
nizace a motily v pozadí kolektir.rrího jednání, p ičemž položil základy
prrikopnické sociologie,,tvá í v davu". Hobsbawm se věnoval proměnám
lidové uvědomělosti provázejícím kapitalistickou industrializaci - touto
otázkou se zab vají jeho studie luddismu a zaměstnaneck ch protestri
v období p ed rozší ením odborovjzch svaz , ale figuruje také v jeho
vzrušujících a originálních poznámkách k sociálnímu banditismu, mi-
lenarianismu a mafránsM, jakož i v esejích zabyvajicíchse rolníky a rol-
nick rn hnutím v Latinské Americe. Byl také prrikopníkem kontaktri
mezi historií a antropologií a napomohl redefinovat, co mriže politika
znamenat ve společnostech, které postrádají demokratickou stavu, vlá-
du zákona nebo rozvinut parlamentní systém.

Nejv znamnějším počinem ,,Skupiny historikri" p i Komunistické
straně Velké Británie se v roce 1952 stalo založení časopisu Past and
Present s p íznačn 'rn podtitulem ,,Časopis pro vědeckou historii,,, je-
hož ričelem bylo zachovat dialog s nemarxisty i v době, kdy jej studená
válka činila čím dál tím nesnadnějším."' Časopis Past and Present se
stal intelektuálním projektem, jemuž marxističtí historici r.tiskli l'trdčí
vizi ,,sociálních dějin" jako snahy porozumět dpamikám společností
jako celkri. Jejich ctižádostí bylo uvést politické události do souvislosti
se sociá]ními silami v jejich pozadí. V období let tg47_1g5o se členové
,,Skupiny historik " soust edili zvláště na p echod od feudalismu ke ka-
pitalismu a komplex s tím souvisejících problémri, jako je vzestup abso-
lutismu, povaha buržoazních revolucí, zemědělské rozměry rozvíjejícího
se kapitalismu nebo sociální dynamiky reformace. V roce 1954 r,'ypukla
na stránkách časopisu Past and Present po zve ejnění Hobsbawmo-
va dvoudílného článku ,,Všeobecná krize sedmnáctého století" zásadní
debata, jež pak pokračovala po celé pnnrí desetiletí jeho existence; jed-
notlivé p íspěvky lydal roku 1965 Trevor Aston ve sborníku Crrsis ťn
Europe, t56o_l66o'. Tato diskuse zaktivizovala historiky, jejichž obo-
rem byla Francie, Španělsko, Švédsko, Německo, Čechy, tiusko, trsko
a ran novověk obecněji, jakož i specialisty na dějiny Británie' Politická
zemět esení sedmnáctého století byla uvedena do souvislosti s podoba-
mi hospodá ské krize, které bylo možné r,ykládat v rámci Ewopy jako
ce]ku v období, jež Aston označil za ,,závěteěnou fázi obecného posunu
od feudální ke kapitalistické ekonomice"."3 V této debatě byla oEhájena
také pot eba studovat náboženské konflikty ve vztahu k sociální situaci,
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, , rr l rvl širší projekt, ktery hrál roli i v některj'ch dalších debatách vede-
ll\ r'lt llil stránkách tohoto časopisu v prvních letech jeho existence, ze-

llll(.llil V diskusi nad otázkou vědy a náboženswí. Její írčastníci se posta_
r ilt r't'lem k pot ebě konceptualizovat dějiny společností jako celkri, což
rrrilrr zltsadní drisledky i pro jejich vlastní pozdější bibliografie - snad
rr,'1vyznamnější je v tomto ohledu dalekosáhl ' p íspěvek J. H. Elliotta
l, 1lrrlblému ,,tipadku Španělska". Celá tato debata Znovu zdrirazni-
l'r i 1rrlstupné sbližování časopisri Past and Present a Annales, ostatně
l lr lllsllawm v rivodní p íspěvek se z velké části opíral o badatelské risilí
,,t;',,itttizované Braudelem. P edevším však tato qměna názor odhalila
r lr'rrŠtrjící a konstruktirmí možnosti ,,komparatirmí metody".'a

lllrluhodob vj'znam role, kterou časopis Past and Present sehrával
r 1rr'vrrích letech vzestupu sociálních dějin, lze jen stěží p ecenit. Jeho re-
,lrrli('tlí radu p ímo podporovalo konkrétní marxistické uskupení, jehož
l'rli|ltclnu tvo ila ,,Skupina historikri" p i britské komunistické straně'
,rl,. širok rozhled jejích členri v1'Lrstil v adu konkrétních angažmá, jež
rrlr,;i 'ela ctižádostivé historické diskuse následujících desetiletí. Prvním
l lť,t'Irto angažmá byl internacionalismus: právě tento časopis otevŤel to-
lrr tttnoha objew1'rn, vzrušujícím ewopskjrn historick m dílrim cestu
rlrr ltrrglicky mluvícího světa' P ínosné byly v tomto ohledu také poli
trr'liť: kontakty někter 'ch členri redakce, jakož i p ímé vjrněny s Francií
ll t l l()tivace' již poskpl Mezinárodní historiclc kongres uspo ádan ' roku
l{)5() V PaŤiži azejména jeho Sekce pro sociální dějiny'

Zadruhé' Hobsbarrryn a jeho spolupracormíci podobně jako redakto i
Itttrulesvyz vali ke komparativnímu studiu společností v obecném rám-

,'i lrr'gumentace o sociální změně p edkládané v slormě na riror''ni ewop-
',livt:h nebo i globálních hnutí a systémri. Toto zamě ení rry'rostlo p ímo
l l<lirsick ch marxistickÍ'ch náhledri, jež si tito historici osvojili ve t icá-
tr't'|r a čt5,Ťicátych letech, postupně lykrystalizovalo v praco'rmí agendu
.,Sl<upiny historikri" a stále Zno\'tl se projevovalo i v tématech vj'ročních
l,r rrtferencí po ádanj'ch časopisem Past and Present od roku 1957.

'/,atÍeti, časopis Past and Present začal hrát Írlohu prrikopníka mezi-
,,lrtlrov ch v měn mezi historiky na jedné a sociology a antropolory na
,lr'trhé straně, k čemuž jej povzbuzovalo axiomatické marxistické zdri-
llrz ování nedílnosti poznáni - také v tomto ohledu se britslcy časopis

;,tlltyboval po podobné dráze jako francouzské Annales. P íkladem ta-
ltrlvého otev eného a eklektického materialismu v slornrě založeného na
rlrczioborové (nebo snad,,neoborové") s1mtéze,,historické sociologie"
,lt' stalo zvláště prisobení Philipa Abramse (r933-t98r), od roku 1957
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Dozrání a rozší ení

9s

Hobsbawmova asistenta._ {bra9s rystudoval až v padesátych letech,
takže se pohyboval v intelektuálně-politickych kruzích britskJ Ňo'o te-
vice a komunismus Lidové fronty leit i cátychz v]astní zkusenásti nepo-znal. Jako p íslušník nové generace formované zvláště kritickou socio-logií poválečné Británie časopis Past and Presentqrznamně obohatil."s
Další svébytnou osobností se stal Peter Worsl ey (t9z41,:"i'oz p.a". 

"v-kazovaly ještě svobodnější'a. eklektičtěji meziotororro 
"u-cr"nj 

a jehož
historickou citlivost podpo ilo- antropoiogické vzdělání, Ú"r."*v, r.,"'epodnikl v Tichomo í a jihor,ychodní Asii'-i místo na .r.ri'ue."itr'í kated esociologie. Také Worslel.b_vl {g roku 1956 členem t o-"niJi.t é strany
a toto formativní období jeho života nep estávalo u"i po'áo:iovtirrrovat
jeho četné a velmi rozmanité publikace."

Začtvrté, marxističtí redakto i_časopisu Past and Present nepochy-
bovali, že sociální dějiny kráčí ruku .,, ,u." s ekonomií - ať už Ve smy-slu ťrst ední annalistické kategorie struktur, anebo cestou marxismu
a-materialistického pojetí dějin. Pokud šlo o historiiiakozto akaaemick
obor, sociální dějiny se^ na tomto poli rozešly jak s popui*iru".-i ,r.stylu ,,ptisobri a mravri", tak i s projekty ,,uaár"y"r' il]in . št?i" 

"o"aspoj enectví uzavírala. spjše 
.s 

hospodár.ry-i dějinami," j akoffi rinuana.katedrách hospodá slcych a sociálních dějin, j"z rir"íy iut'ir.r.y,"r,
univerzitách nově vznikat v šedesátych letech.

Á_ konečně, p esvědčení .T"*l|!i"k ch historikri o pot ebě dialogu
a debaty i o tom, že marxistické.p ístupy by se nejen mEly stát v znam-n'rn p edmětem diskusí historiŘri 

" ti.ita"ii, n,brž že.i 1ur.o ia.ua"iprost edek umožriující mezinárodní v měnu i plodná meáoboÁvá se-tkávání zas]ouží také pozornost mnohem širších intelektuáini"r, no-hri, zásadním zprisobem obohatilo intelektuálni kultu.u obo*, á ,rur,i.právě v do!ě_, kdy neb val rozmach vyššího vzdělání, r.nl."z a"no
v šďesátych lete_ch, zprisobil mimo ádny nárrist objemí, 

"átl- i luau_telské riror,ně odborného historického uaaa''i. v tá-to'.;y.il nebylypodmínky, jež na konci dvacátého století umožnily aaBi vĚilky, rozrro1historického studia, nastoleny jednoduše tím,že,,áiny nárJní bada-
telské instituce, byly za|oženy nové univerzity a zv šily se finanční pro-*Ť''atv na podporu Ý'kYTl. Neméně v znamni, faktor lze spát ovat
také vtwdé a nápadité práci, kterou oavaácti člen-ové taauta.tž sr.rrpi-
ny, jejímž st edem byl časopis Past and" Present, jakoži 

" 
poriii.. po".,a-

ní, kterou prosazovali.

'l',rlttírn zbyvalychčlenri ,,Skupinyhistorikri" britské komunistické stra-

rl t,, it.rrž se v prr'rrí fázi navydávání časopisu Past and Present nepodíiel,
|,l,l l,]tlward Thompson, p estože i on se koncem šedesátj'ch let členem
r,,, l l r l<ční rady nakrátko stal. Thomson zača| bfi znám nejprve díky sá-
lr,,rllrluhé, ale energické studii o Williamu Morrisovi, a později i jako

,,.lrrÝ p edstavitel Nové levice. Slym dílem inspiroval hned několik ge-

,,,,r.lit'isociálních historikri, což platí zvláště o jeho spisu lhe Making of
tln, linglishWorking Closs, ktery vyšel v roce 1963 a o pět let později jej

, t l, lvtt '"yd'alo nakladatelství Pelican. Thompsonovi se zde poda ilo zfor-
,,,,rl,,vat srozumitelnj' p íběh odporující gradualisticky'rn verzím brit-
.,l.l,t'lr dějin jakožto triumfálního vvoje parlamentarismu: tento vyvoj

1', xllc Thompsona ve skutečnosti vypl val spíše z násilí, neror''nosti a r,y-

l,,,i.isťování. ,,Jde mi o to, zachránit chudáky v punčochách, ludditské
,.l\l.ilchovance' ,p ekonané'tkalce na ručních stavech, ,utopistické' eme-
,,lrlíl<y, a dokonie i pom 'lené následovníky Joanny Southcottové p ed
.,tr'iršiivou blahosklonností, s niž na ně pohlížely následující generace,"

rrir1lsirl Thompson v jedné z vribec nejcitovanějších pasáží ze všech his-
t,,r:itlkrch děl pozdního dvacátého století. Z jeho knihy se stal anti-re-
,lrrlit:ionisticky manifest - Thompson v ní zaťrtočil proti tizce založen m
l r,,s1lodá sk m dějinám, nadměrně deterministickému marxismu i sta-

t rt.liíltn teoriím t ídy. T ída je v Thompsonově pojetí dynamic\'rn jevem,

,rl.livní sílou, jež \TrrVá í v dějinách stopu, souvztažností a procesem, ja-
|., rŽ i sdílen m vědomím kapitalistického lyko isťování a státního tla-
l, r r' l<terému lze porozumět skrze kulturu. Thompsonovo The Making of
tlu, Iinglish Working Closs p ispělo k patrnému posunu od institucio-
rrlrlrrího studia dělnictva k sociálním dějinám pracujících t íd, které braly
r' rivahu práci, ubytování, stravu, volnj' čas a sport, alkoholismus' zločin-
rr,,st, náboženství, magii a pověry, vzdělávání, zpěv, literaturu, dětství,
,lr'tl 'ení, sexualitu, smrt a podobně.

'l'lrompson napsal své veliké dílo mimo akademii (prisobil v oblasti
r z.ltilávání dospělychv Leedsu)' jako komunista (až do roku |956), aktivis-
t;r Nové levice a írčastník ve ejnj'ch polemik' V roce t965 za|oži| Centrum

1,r.rl stud'ium sociálních dějin p i Warwick University, které pak ídil až

,lr r své rezignace v roce r97o. Mimo kruhy odborníkli věnujících se ději-
n lr r rt dělnictva a časopisu P ast and Presenť se Thompsonovo The Making
,,| the EnglishWorking Clcss stalo terčem hlasit'ch ltok , zaktivizovalo
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však mladší genelace. Inspirovalo také nově vznikající a od]išně utvá e-
né marxistické směry, které pak sehrály rist ední roli p i formování vlny
sociálních dějin.

Thompsonriv vliv p ispěl také k tomu, že se na okraji historického
oboru mohly sešikovat dvě iniciatir,y, jejichž dlouhodobé prisobení p i-
pomínalo d ívější dynamiku ,,Skupiny historik ", p itom však - a to
bylo zásadní - p esáhlo její substantir'rrí rozsah, organizační formy i po-
litick 'cíl. Pnmím byla oxfordská ,,Skupina pro sociální dějiny" (Social
History Group),jejíž členové se scházeli v t 'denních intervalech mezi
roky 1965 a ry74.organizátory tohoto seminá e byli p íslušníci mlad-
ší generace levicově zamě en ch postgraduálních studentri, mezi nimi
Gareth Stedman Jones (tg4z), autor knihy outcast London, Joaquín
Romero Maura (t94o), odborník na anarchismus ve Španělsku' a Tim
Mason (tg4o_tggo), historik nacismu a po jistou dobu také redaktor
časopisu Past and Present. Všechny je inspiroval čtlTrí'vyznamn člen
oxfordské ,,Skupiny", poněkud starší Raphael Samuel (t9g4_tgg6),
kterého už jako školáka p itáhla ,,Skupina historikri", ze strany však
v roce 1956 odešel, načež se stal vj'znamn .rn organizátorem Nové le-
vice a nakonec (od roku 196r) profesorem na Ruskťn College, odbory
založené koleji, jež sice sídlila v oxfordu, ale součástí tamní univerzity
nebyla. Samue] po ádal každoroční Historické dílny, které sdílely ctižá-
dost členri Skupiny pro sociální historii a zpočátku bylo jejich ričelem
h]avně nabídnout studentrim Ruskťn CoIIege možnost setkat se s jin .-

mi historiky' V následujícím období se však tato setkání stala motorem
ženoucím sociální dějiny lp ed a ze skromnj'ch počátkri zanedlouho
lyrostla v mezinárodní události. Prvních t ináct dílen mezi roky t967
a |g7g se konalo p ímo na Ruskťn College, poté však začaly bylt po ádá-
ny na rriznych místech po celé Británii. Inspirovaly také adu pamfletri:
mezi roky 1g7o a t974 jich bylo r.ydáno dvanáct a v období lg75*:r9go
lyšlo pod hlavičkou Historické dílny více než t icet knih. Ještě priso-
bivější byla však skutečnost, že Samuel a jeho skupina dali vzniknout
mnohem širšímu hnutí, jehož základnou se stala rozmanitá lokální
univerzitní a komunitní prost edí a jehož syrnpatizanti neváhali lystu-
povat porriznu na ve ejnosti, snad nejv razněji v osmdesát ch letech
v rámci debaty o Státních učebních osnovách. Vlajkovou lodí projektu
se stal History Workshop Journal rydávanjz od roku l'976, jenž spo-
]ečně s časopisem Social History založen m ve stejném roce usiloval
o novou aktivizaci angažmá formulovanych již na stránkách časopisu
Past and Present."T
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lrr'uhym ze zminénych hnutí byly dějiny žen. I když jeho první roky
, lrirr'ltkterizovalo napětí a nez ídka i rozhněvané spory s Historickou díl-
Illlll ll se staršími mentory, jako byli Hobsbawm a Thompson, pnrním

1'riiI<<lpnicím tohoto podoboru, k nimž pat ila nap íklad Sheila Row-
l',llltamová (tg43), se ze strany Historické dílny i starších historikri brzy
,,,rť'lrltl dostávat podpory a inspirace. Budoucí čelné p edstavitelkf' dě-

1ttt Žtlt-t poprvé rystoupily právě v prost edí Historické dílny, a to včetně
,\rlrry Davinové (:g4o), Sally Alexanderové (tg+il a Catherine Hallové
tr,l'l5). LzeŤici, že p edběžně byl budoucí obor zmapován již v ran ch

'lrlt,t'h Sheily Rowbothamové."8 Pn'ní Národní konference o osvoboze-
rrl Žtln (NoťÍonal Women's Liberation Conference) uspo ádaná v roce
Il,'/() na Ruskťn College se p vodně sešla jako odborné setkání histo-
rrIii zamě ujících se na dějiny žen a sedmá Historická dílna byla roku
l','/:l svolána s tématem ,,Ženy v dějinách". Mimo $to nové politické
lil)lltexty by byl vzestup sociá]ních dějin stejně jako d ívější klíčové
rrrllil<lsti dvacátého století a činnost komunistické ,,Skupiny historik "

rr,,1r'cdstaviteln .

'l'lrompsonriv vliv nesporně p esahoval hranice Británie. Jeho The Ma-
l, t t tt1 o.f the English Working Class spolurozhodovalo o tom' čím se zab -
r lrli severoameričtí, afričtí a jihoasijští historici, a podobn v znam měly
r 1r'lltl studie formování t íd v Británii a v Ewopě. Eseje, v nichž Thomp-
,,,'tt rozebíral některé stránky dějin osmnáctého století, měly snad ještě
,,rr'Ší <lhlas, zejména jeho ,,Morální ekonomika", kterou ovlivnil badatele
lirlryvající se r znj.mi národními historiemi v rrizn ch oblastech světa _

\ l'( X|e 1992 se v Birminghamu konala retrospektirmí konference , jejimž
|(.lllíltem byl právě tento esej' V sedmdesáť 'ch letech došlo k interna-
, r,rtlalizaci sociálních dějin v plném slova smyslu, p esně jak p edvídali
l'lilští marxističtí historici, kte í stáli u zrodu časopisu Posť and Pre-
,l'tll, ato díky stále častěji po ádan m konferencím, no{rn časopisrim
,r :;í 'ícím se p eklad m' Thompson a Hobsbawm začali hrát hlavrrí roli
rr;r .jcdnom z nejdriležitějších takovych f r, jímž se stala ada Kulatych
.,trr|ii o sociálních dějinách svolávan ch Braudelovou Maison des Scien-
, t's de l'Homme, u nichž se setkávali badatelé z Francie, Itálie, západní-
lr,r Německaiodjinud.

V osmdesátych letech se však už aktivizující st edisko inovatir'rrího
lrrstrlrického myšlení p esunulo jinam.Y riuzn chzemích bylo možné sle-
,l, rvltt rtizné dynamilcy. Nap íklad v Německu se tlaku ze strany Alltags-
,tl's('Iichte (dějiny každodennosti) postupně poda ilo lyvolat v rámci
lll;rvního proudu historického oboru postranní smě ování k formám
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kulturních dějin, které do jisté míry utvá el rozwjejici se dialog s antro_
pologií, v němž se'q znamně uplatriovaly také dějiny genderu."9 V Británi i

se neočekávané zpochybnění materialistického v chodiska sociálních
dějin, s nímž p išel Stedman Jones a někte í další, stalo počátkem ady
dlouhotrvajících diskusí, jejichž vjlsledky se ukázaly b t v souladu s ně-
kterymi v znamn rni intelektuálními proudy, s feministickym historic-
k m bádáním i s rozší ením kulturních studií právě v tomto prost edí
nejnápadnějším, až sociální dějiny v drisledku toho ztratily vedoucí po-
stavení, jež podle p edpokladri měly zaujímat dlouhodobě.3o

Na konci století r.yristil už tento vyvoj ve lysokou míru diverzifikace,
jež se t'kala nejen jednotliv ch druhri sociálních dějin, jimž se histo-
rici věnovali neméně než d íve, ale i rriznych jinak r,ymezenych a so-
fistikovanějších verzí politick ch dějin a dějin idejí, charakteristick'ch
a záměrně se ryrnezujících forem ,,novych kulturních dějin" a nep íliš
početné, o to však hlasitější avantgardy těch, kdo se označovali za ,,post-
modernisty". Stranick m a občas i sama sebe izolujícím exponent m
podobn ch směrri navzdory bylo však nejnápadnějším rysem tohoto
nového období mísení stanovisek: očividně se stalo možn m b t his-
torikem sociálním i kulturním, spojit dějiny idejí s pečliq mi formami
kontextualismu a p ijmout určitou míru současné kulturalistické kriti-
ky, aniž to nutně značilo bezpodmínečnjz ristup zpozic strukturálního
nebo marxistického bádání. Někte í ze stoupenc ,,nematerialistické" či
,,lingvistické" historie mohli sice trvat na v'lučnosti svého p ístupu, ale
jejich obhajoba se neopírala o žádnou nezpochyb ovanou a široce uzná-
Vanou epistemologickou autoritu a nedokázala ani náleži{ryn zprisobem
popsat pokračující rozmanitost historiografick ch praktik v rámci oboru
i za jeho hranicemi.

VezmemeJi tuto rozmanitost v vahu, nem že b1t o pokračujícím
vjzznamu marxistické historiografie padesátych a šedesár ch let sporu.
S cílem ještě více to oz ejmit nebude od věci, wátímeJi se k jednomu
z programovych prohlášení této doby, jež zaznélo v roce r97r, tedy na
sklonku formatirmích let, jimiž jsme se zab vali q še, a na počátku veliké
vlny sociálních dějin, v té době již patrné. Ve svém často citovaném p e-
lomovém eseji ,,od sociálních dějin k dějinám společnosti" Hobsbawm
argumentoval, že skutečn vilznam tehdy se právě utvá ejících p ístu-
pri nespočívá ani tak v obhajobě nějakych až dosud p ehlížen ch histo-
rickych p edmětri, jako spíše v otevírání novych možností psaní dějin
společnosti jakožto celku. To zahrnovalo mimo jiné i ochotu zobec ovat
a teoretizovat, postupovat zprisoby, jež nespouštějí ze zŤetele celkovy ob-
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,,rl. rr 1li'iclržovat se částečně analytickj'ch postupti, jejichž cílem je umís-
lll \';il'('lll'lyproblémydojejichspolečenskéhokontextu.Nenípochyb,že
.,rrl tttltlí p íčiny jsou podle Hobsbawma prvo adé, majíJi se však brát
,rl,,,ll' srlciálního v znamu vážně, neznamená to nelyhnutelné p ijetí

' 
l l ll l |,|'iillismu tak zásadního t1pu'3'

/'rrtrlve došlo ke zjevnému ristupu d ívější totalizující ctižádosti, tedy
,,rr,rltv 1lsát dějiny cel 'ch společností nějalcjrn integrálním či souvisl ryn

.1,ti.,rrllt,tn' Makrohistorické chápání cel 'ch společností měnících se
, ,',t:;t,, t'harakteristické pro zakladatele časopisu Past and Present aye-
, l'' r r,' stlbevědomj'm poznáním rozvojov ch či strukturálních modelri

' r t ,,rt,tlych ze sociálních věd, zač,a|o byt stále méně udržitelné. ,'Spo-
lr'i ttrlst" jakožto sebevědomá materialistická projekce sociální totality
\ llllllt() smyslu se vyslgtovala mnohem vzácnéji, protože ji antireduk_
, t, rrristicky tlak současné sociální a kulturní teorie v období od osmde-
.'rrlt'r'lt let radikálně p ipravil o autoritu. Privodně byla tato antireduk-
r rrrrrislická logika mimo ádně prisobivá, ale jak se v osmdesátych letech

lrrr,,|ttllttě uvol ovalo sev ení, v němž historii svírala ekonomie, a tím
.|rllrltl i určující prisobení sociální struktury a z ní pl1moucích p íčinn 'ch
lr t r'r,ttí, otevíral se imaginatir.rrí i epistemologicky prostor rozborrim ji-
rrr.ltrr typu. Nedocenitelnjrn drisledkem se stalo rychlé rozší ení nov 'ch
,lrrrlrÍi kulturních dějin.3" N5nrí, kdy již povyk, ktery se zvedl s nástupem
rr,,t'\'r'lt kulturních dějin, z větší části utichá a extrémnějšiťyazy rizkosti
, 1 r'r rllttté takzvan 'm ,,lingvisticlgm obratem" byly z ejmě uchlácholeny,
rrríirt' by't snazší Znol'tl se chopit sociálních dějin v základním smyslu
,l, rr';r,jejž prosazoval Hobsbawm a jeho současníci, tedy ve smyslu trva-
l,'lr, r risilí vztáhnout naše konkrétní p edměty komplexně a promyšleně
|, ,'rr'Šímu pohledu na společnost obecně. Pokud k tomu dojde, marxis-
tr,,|iri ltistoriografii, o níž byla v této kapitole eč, zťrstane natrvalo místo
r r,. 

1 
rr rtninutelného pramene.

|'rlznámky

r l(irrl Marx, p edmluva k A Contribution to the Critique of Political Economy
{rtlsg), v Marx, Early Writings, Lucio Coietti, ed. (Harmondsworth, 1975),

sll'. 425; dopis Friedricha Engelse Josephu B]ochovi z 2L._22. zái7 t89o, v Marx
r r r rd Engels, Selected Correspondence (Moskva, t96 5), stt. 4t7.

' l(lrrl Marx, Capital: A Criťíque of Polítical Economa, sv. I, David Fernbach, ed.
( l I armondswo rth, 97 4). Rozboru primitivní akumulace j sou věnovány kapitoly
':(l_33, p echodu od manufaktur k prrimyslu kapitoly r4-r5 a bojrim o délku pra-
r'rlvní doby kapitola ro'
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t leoff Eley, ,,Labor History, Social History, Álltog sgeschichte: Experience, Cultu-
rt, and the Politics of the Everyday - A New Direction for German Social Histo-
ry'?", Journal of Modern History, roč. 6r (rg89) , str. 297_343; Alf Liidtke, ed',
'ilrc History of Eueryday Life: Reconstructíng HistorícalExperiences andWays
t 'Lífe (Pinceton' 1995).
()areth Stedman Jones, ,,Introduction" a ,,Rethinking Chartism", v Langucges
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3r. Eric J. Hobsbawm, ,,From Social History to the History of Society", Deadalus,
roč. roo (r97r), str. 20_45.

32. co se takolych intelektuáIních historií tyče, iz Geoff Eley, ,,Is AIi the World
a Text? From Social History to the History of Society Two Decades Later", v Ter-
rence J. McDonald, ed., The Historic Turn in the Human Sciences (Ann Arbor,
1996), str. t9B-243, a ,,Between Social History and Cultural Studies: Inter-
disciplinarity and the Practice of the Historian at the End of the zoth Century",
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Dennis Dworkin, Cultural Marxísm in Posttuar Britaín: Hbtory, the New Left, and
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ltr,liIlovat pomocí srozumitelného ohraničení' co p esně se rozumí psa-
rrtrrt dějin, m že byt rikol tak složib , až si ělověk zonfá. Historiografie
lrrlrr'truje minulou činnost celého lidstva, a proto je její vztah k soused-
rrrlrt sociálním vědám (i tehdy, omezíme-li se na moderní akademické
l'rrrliiní v Ewopě a Severní Americe) tématem, jehož složitost a rozsah
l 

' 
r rt l í báze . S tímto varováním na paměti mrižeme však alespo nastínit

, r|rt'VsY vlilrr, jejž měly sociální vědy na moderní historiografii, p ičemž
lrllrvrrí pozornost bude věnována vyuoji zák]adních paradigmat sociální-
lr,, rrryšlení a tomu, jak si je profesionální historici už od devatenáctého
',trllctí lykládali. Jakmile se totiž sociální vědy začaly bou livě rozvÍet,
',l;rrtttli historici p ed pot ebou vytvo it si platformy, které by jim umož-
rrilv intelektuálně se st etávat S pestÚmi šiky ekonomri, politickj'ch
lr,rlr'etikri, antropogeografii a vedoucích p edstavitel tako\.j'ch oborťr,

1;rl<rl jsou antropologie, psychologie, sociologie a p íbuzné etnografické
,lrsciplíny. S ohledem na omezení/ rozsah se v tomto p ehledu zaměŤi-
rrrt, tta profesionální dějepisectví p edevšímv Británii, Francii, Německu
,r S1lojen ch státech. Vzdor rozmanitosti každého z těchto čt5 národ-
lrir'lr p ípadri a navzdory protichridn 'm vvojov m trend m budeme
r tlirlším právě tyto čq i považoYat za charakteristické z hlediska pro-
lrlrlrn , které v konkrétních debatách určovaly zprisob integrace sociální
I r.olie a historiografie.

Z parametrri, jež tato čwe ice p ípadri vykazuje, qp]ynou v souladu
., tlalšími kapitolami tohoto sborníku dvě veliká témata, která se v dis-
l'rrsích o západní tradici mezioborového p ístupu objelrrjí stále znolrr.
| 'rr ltože sociální vědy považovaly samy sebe za objektilrrí obory poznání,
,r t<l s praktickym uplatněním v p ítomnosti, byt nikoli nutně i ve smy-
',ltr p edpovídání budoucnosti, platnost mezioborového p ístupu zača|a
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bezprost edně souviset s vírou ve vědeckou objektivitu a pádnost empi-
rickj'ch drikazri. Jakmile však plisobení postmodernismu tento základ
zpochybnilo, začalo se i na ťrspěchy, kterych po velkou část dvacátéh<l
století Klei ve spolupráci s klasick}rni sociálními vědami dosahovala,
pohlížet s rostoucí skepsí' Rozumí se, že bylo p edloženo mnoho nov ch
alternativ, ovšem ve srormání s wcholnou dobou mezioborového bádání
v sedmdesáť ch letech se už dnes p íslib sociální teorie poučit ve ejnost
o její minulosti a o tom, jak tato minulost souvisí s p ítomností, v rám-
ci jednotného vj'zkumného projektu setkává s mnohem menší dťrvěrou.
Druhé téma je možné vyjád it otázkou, do jaké míry se historici nechali
ovlivrrit metodologiemi nebo p edměty zájmu sociálních vědcri, nikoli
však jejich konkrétními p edstavami o lidském chování, ať už společen_
ském, anebo jako jednotliv'ch psyché. Vyzkumné agendy a metodo]o-
gické otázky jsou neodmyslitelnou součástí každé diskuse o historiogra_
fii, ale bude na místě položit si otázku, nakolik historici problematiku
metod uměle oddělili od teorií badatelri, kte í se s jejich vlastním kon-
ceptuálním záměrem p íliš neztotož ovali.

5.1 osvícenství, věda a historismus

Co p esně bychom měli označit za ,,sociální vědu" v protikladu k ,,his-
torii"? V zásadě se moderní sociální vědy vyvíjely od poloviny devate-
náctého stoletíjako konceptuální odpověď nav nry Ze strany urbani-
zace, industrializace a nastupující mezinárodní kapitalistické ekono-
miky. Jejich institucionalizace v podobě vědních oborri byla však záro-
ve i v sledkem vlilu moderních univerzit. Státy taková permanentní
st ediska myšlení podporovaly, protože se na nich vzdělávali odbor-
níci, kterych bylo pot eba k plnění stále složitějších rikol moderních
byrokracií. Pokud však měly sociální vědy cosi jako společnou inte-
lektuální páte , vyrristala nepochybně z osvícenského dědictví. Ačkoli
philosophes sami sobě v mnohém proti ečili, všem jim šlo o to, za|ožit
zkoumání p irozeného i sociálního světa na rozumu a na p esvědči-
vosti faktickych dokladri - a nikoli už na v kladov ch tradicích teolo-
gie či na hierarchick ch strukturách autority.' od ,,teorií" deduktir.rrí
logiky se r.yžadovalo, aby z nich v1vstávaly nové otázky po fungování
společnosti, a od v 'sledkri induktivního bádání se očekávalo, že ově í
nejautentičtější zákonitosti chování. Jakmile byly tyto ,,zákony" jed-
nou prokázány, pokládaly se za univerzálně platné pro všechny lidi
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l,',.. 1,'r,1i1u, což znamena|o, že se dají uplat ovat p i ešení součas-
r,t' lr lirrItfliktri. Konkrétní sociální teoretiky je sice nemožné vtěsnat
,l,, rtltlr,tltlé šablony, aťuž ji vyvodíme ze sror'nání se současníky, anebo
. r 'rt'lt't.tlSkého projektu jako takového, každopádně však mnozí z nej-
, r .'rrrrrr r rtějších teoretikri tyto postuláty p ijímali' osvícenství odkázalo
|'l lilllll generacím víru v univerzalitu rozumu a ve slučitelnost teorie
'' ,'rrr;rir'ickym drikazem. Jeho stoupenci oěekávali, že jakmile si lid-
',lrrr ttvt'ldomí pravou povahu svého chování, umožní mu uplat ování
1r.lrrl rrlrr'iistojícího poznání dopracovat se lepšího, všemi milovaného
.';', rlr,r't,Itství.

l lrsttlrické bádání nevyvstalo ovšem jako profesionální činnost v luč-
rr,' r ltllrrlto dědicwí. Akademická historie se rozvinula pod pláštíkem
1'.'ltrtr'ť'tté metody zkoumání minulosti - tak, jak ji praktikovali kritič-
tt r lr,rrlii''i teologick ch a právnick 'ch spisri a jakbyla p ivedena k do-
l,,,rrltlrlsti Leopoldem von Rankem, p ijala akademická historie poža-
Illl\t,l( (]lnpirického bádání jako doklad své odbornosti." Spolu s ním
|,l,.t'zltla i související víru v otev enou komunikaci v'sledkri prost ed-
r r tr 'l r' í tt t racionálního diskursu. od klasick 'ch sociálních věd se však pro-
l'',,l')lliilní historici distancovali' a to zdrirazněním ideálu ,,historismu" i
,r ',lrtlyttt soužitím profesionální historiografie s amatérskou literaturou.
\ trttttt:i mezioborové inspirace sociálními vědami se historie porriznu
,,rrrrzilit s těmito sporn mi body lypo ádat, p ekonat je však nedokázala
r rtl,r ly.

Nllirrreli ve stručnosti shrnout, oč šlo, historismus se začal rozvíjet
lrrl lr()l'lCi osmnáctého století jako dalekosáhl 'v klad, podle něhož je mi-
rrrtlrrsli, a dokonce i současn m jelum nemožné porozumět jinak než

' l,rrtttextu konkrétních historickych podmínek času, místa a okolnos-
tr. l'lr'r'é se odvíjely p ísně chronologiclc m zprisobem.3 Badatelé cvičení
l,. lir'itickému čtení text tvrdili, že p esné doklady v podobě prame-
rlrr, jirttiž jsou p edevším ve ejné dokumenty, jsou hlavrrím svědectvím
,r lttlll, čeho jednotlivci dosáhli, co zam šleli nebo o čem v minulosti
rrr;tzrlvali. Jako takové ukazovaly tyto nezpochybnitelné doklady jedi-
ttr.t'tl()St každého p edmětu zkoumání, protože podmínky se pro každ
1'l ,'tlItrět s plyrrutím času a změnou místa nevyhnutelně a neustále mění.
l , lr,lily ,,p irozeného zákona" ve smyslu p edvídatelného sociálního cho-
, ,rrrí llyly zawženy, a to buď jako pouhá filosofie, anebo jako nehisto-

' 
r,'liť' redukcionistické dogma. Protože historici kladli driraz na p ísné

rr;rllrtIiování metody dokumentárního vzkumu, mohli sami sebe po-
r,tzrtvilt za osvícené vědce. Na druhé straně tato metodologie rozhodně
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odporovala sociá]ní teorii, a proto měli její p íwženci sklon sociální dť,jiny p ehlížet. Sluj obor pojimari:ar<o siiiqjy- i"a"otri'.,i, i.i"ri ," i*,,z ídkakdy stávali 
''íce 

neísouh.nan .r.l'.r' ea.ti. s". ilihiilri.i ,u p'',,změnu stavěli nep átelsky t< tristorismu, poněvadž jeho driraz na jeclinečné nep ipouštěl.srovnání u .'"pri"''árrui"Lou-a.,i -i.'"ro.ií'y".u"',kter by jakkoli o:::"l"4 ko"k;_t''í ; ípad, jímž ," 
_t'i.i".ir. 

pra",rzabyval. Pro p ítomnost měl historismrr]s.minimální praktick uyznatlta závis]ost na ve ejn;ch dokument".r' li"iiu u #; 'h*toriky 
.kte í byli koneckoncri .tat"i*i"u*j.tnu.,.i - ner,yhnutelně závisl nrina politické agendě vlád, v jejichž rukou se nacházely archir'y.a Nebylrltudíž p ekvapením, že histoiici a."ui".,a.toho stoleií tori^r. áápo.u;i.i,,redukcionistické" sociálnj t"om priui.a1i oči nad svou vlastní naciona_listickou ideologií oslavující .ta,v,:i"r.z_tyri občany, a relatilrrí konzer-vatismus vládních p edstavitelri." "

Značné napětí vládlo. rovně ž me1iprofesionáIními historiky a histo-riky amatérskíryni, kte í byii na:ur.ei.t"ri i;lti;;;;; í; cviku čipodpo e ze stranv národních q'kil"y"l' .,ilj;;;;#Ji. Yyzva,kterou znamenali nejen p-ro r'i.tá.ir.v, uiál p- sociá]ní vědce, spočívalav jejich autorské svobod-ě u .'"popiruiuiná pop,rruritě jejich děi. ropu-lární dějinybyly často psa.'y se 
'.'áonJ'o-*ti"r.y- n" ,,osiáigicLympojetím minulosti. Jeji primárni to.-o,, tvl" 

"yp.á'ě;á "ěr"i"".,,"r.zásobovala napínar.1mi-p íběhy 
"yt'o^:i.i-i jejím nárokrim na histo-rické poznání zjednodušent- -"ot'u "iil.r. a často až servilním rozdě-

]ová.ni_1postav na ,,hrdiny" u ,,puao""t'i|\ utrzosobní či sociální.s Ta-k9'á 9lt naprosto p ehlížela p1'z"a"'r.í historistické metody, Za svoup esvědčivost však z ejmě va8lita t.""iiáj.'';'il;;ffiii;'i'' .,.y
obrazení minulosti, jež sociální'r."su"o.t uyjad ovalo prost ednictvímvypravění chápaného 1roJisticky u po"uzá"uneno.r"r"1rr'ŇlJiiu.ne..
Ať už se profesionální historici aai. riairi.unkeovskou metodou, ane-bo se nechali zlákat o ísliby .o"iai''i i;;;", ani plynutí času neodstra-nilo jejich dlouhodobé n".Í,/t', /;'t' .á r".-alní akademické bádánímohlo sr m vlivem lyrovnat amatéiské lidové hi.t*ii. f;í še stato,že obliba amatérské historie ""ili ;á ě to-p'ikor,ála .o.ja.i .ori,kterou si jako dědici osvícenské 

"al".'""l historici i sociální vědcinárokovali.7
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" 
,' l'ozitivismus

t ll lll()lll.y tedy sociální vědy nabídnout oboru, kter si už v polovině
,l, r,rllttiictého století r,'ytvá el vlastní ,,vědeckou" totožnost? Moderní
.,rr trtltlí vědě jsou z jejich základních kamenri nejbližší ,,pozitivistické"
ll l ll |(, Íj'ancouzského filosofa Augusta Comta.8 Z hlediska historie tkví
r ,,tttliiv v znamv tom' že historické poznáni pov šil na produkt syste-
lrrrrltr'|iťl vědy a evoluěního procesu' spíše než v konkrétních idejích jeho
',r rr tttlttí filosofie. S maximální stručností lzeíici, že Comte p išel s p ed-,

lÍlvlltl' podle níž se civilizace r.yvíjejí směrem k inteligentnéiší, blaho-
l,rlrriiší a mírumilormější budoucnosti založené na uplatriování racio-
rr,rlrtílto poznání. Komunity v Ewopě povstaly z teologické fáze, v niž
tt:ivť'tlení sociálního i p irozeného světa posk5,tovala k esťanská dok-
l l r r llt. osvícenství osvobodilo inteligentní mozlcy k tomu, aby dogmatic-
l,,'rr teologii nahradily novou metafyzikou racionalismu a všeobecn ch
l,titl,. V Comtově vlastní é e, tedy ve čty icáť'ch letech devatenáctého
,,lrrlt:tí, stanula Ewopa na prahu závěrečného stadia ,,pozitivního pozná-
rrt"' Comte vě il, že exaktní věda a lidskj' rozum umožní lidstrrr ly ešit
|'l,st()u empirického v zkumu veškeré sociální problémy a poučenou ve-
tr, jrtost tak obda í lyšší mírou individuální svobody. Nikdy však p esně
rrt,1lopsal, jak vlastně lidé toto správné poznáni racionálně p ijmou.

,Iak už prokázala ada válek, k nimž od Comtov ch dob došlo, oče-
ltlivat, že objer,y na poli p írodních a behaviorálních věd budou v1užity
l' tlbecnému pozvednutí lidstva, je nairrrrí. ovšem badatele mnohem více
rlr jímala metodologick á vazba pojící pozitivistickou platnost s velkole-

1lym evolučním náhledem na sociální 
"yuoj. 

Na jedné straně mohlo ta-
lirlvé metarr5rprávění odhalit širší univerzálni vjrznam, jejž rankeovská
rrretoda p ehlížela, zejména pokud bylo zakotveno v tradici západního

1tokroku; zákony r,1vozené z empirického studia, které by umožnily for-
rlrulovat p edpovědi, mohly také zv'šit užitečnost historikri z hlediska
činitelri mimo ustaven monarchick status quo. Na straně druhé, jeho
rlddanost věci evolučního pokroku, empirismu a syntetickému rozu-
rnu sk1tala p íslib lepší společnosti nastolené uplat ováním objektirnrí
vědy, které by se odehrávalo ,,nad masami". Šlo tedy o p íslib potenciál-
ně velmi p esvědčivé alternatilTl k ,,utopickrn socialistrim" i k marxis-
tické vědě, která hrozila odwžením blahodárné starostlivosti vědecko-
-buržoazního vedení a nastolením ráje materiální rormosti'
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5.3 Sociálníteorie a historie: p ípad Británie

Pozitivismu bylo souzeno ovlirmit rrizné národní tradice po celé Evro-
pě a ve Spojen 'ch státech rrizn m zp sobem, p esto nám však p ehlecl
sociálněvědného a historického psaní v Británii posk1tne snad nejlepšl
p íklad toho, jak se pozitivistick 'teoretick rámec století a pril po svém
r,yhlášení uplat oval jen v omezené mí e. Pokud je z ,,pozitivního pozná-
ní" společnosti možné r,tvodit normatir,'ně uplatnitelné zákonitosti, his-
torici ve své snaze získat si náležity společenslcy v znammusí zapracovat
pozitivistické zákony do nějakého velikého evolučního schématu dějin.
P esně o to usiloval Henry Buckle, ,'amatérsky" historik, ktery svou knihu
History of Ciuilizationin Englandr,ydal už v roce 1857, tedy jen krátce po
zve ejnění Comtovj'ch děl. Buckle p edložil p edstalu, podle níž se ang-
lick národ vywinul prisobením několika základních civilizačních zákon
uplat ujících se v konkrétním prost edí daném klimatem, možnostmi
obžily a rirodností p dy.n Tyto ,,pravidelnosti" lze podle Bucklea mě it
a vyržívat p i odhadování relatir'rrího pokroku jedné civilizace ve srovnání
s dalšími společnostmi. Budou-li poučení vedoucí p edstavitelé uplat-
ovat moderní vědu ke studiu národa, místo aby se soust eďovali jen

na politické elity, p ispějí v rámci těchto obecn ch zákonri k národnímu
blahobytu nejlépe. Buckle p itom jistě nebyl jedin m historikem, ktery
by lycházel z p edstary sociálního pokroku hnaného lp ed objekti'"ní
vědou a individualistickmi liberálními hodnotami _ Franqois Guizot
sepsal podobnou historii Francie.'o Edward A. Freeman, Hippolyte Taine
ve Francii a Karl Lamprecht v Německu se rovrrěž pokoušeli založitpo-
vahu svj'ch národních komunit na zákonech životního prost edí a p í-
rody. A dokonce i John Bagnell Bury v Cambridgi měl později lykládat
Buckleolu vizi s odvoláním na svou vlastní ,,vědeckou" historii ímské
íše, papežství a uctívaného ideálu ,,pokroku".'' Filosof Carl Hempel ob-

hajoval existenci historick ch zákonri ještě dlouho ve dvacátém století.'"
Skutečn 'vj'znam Buckleova projektu spočíval dost možná spíše v d -

sledcích odmítnutí, jehož se mu dostďo ze strany britsk 'ch historikri. oka-
mžitě po zve ejnění History of Ciuilization in England sepsal Buckleriv
krajan lordActon esej, v němž zpochybnil možnost prokázat obecná his-
torická tvrzení jinak než selektirmím r'yrržíváním powchních dokladri.
Co však bylo z hlediska jeho liberálního čtená stva ještě pádnější, Acton
naznačil, že deduktivnizákonyby zejmě omezily svobodnou luli každé-
ho jednotlivce a tím podkopaly Buckleovu vlastní p edstavu, podle níž

,, lll,lllilta v voje anglického národa mí í ke svobodě.'3 Prusky liberální
lrr',lrrr'ik Johann Gustav Droysen usoudil, že Buckleriv historickj'náčrt
.lIl|lIl(.l1á frontální írtok na metodologická twzení historismu, která pro-
l' ',|| )lliilní historiky činí kvalifikovan mi strážci bádání o minulosti. Zdri-
lrl,,rril' Ž pátrání po univerzálních zákonechby obsah pramen už dop e-
,lrr 1'rrrl 'ídilo terminologii teorií, s nimiž k nim současní badatelé p istu-
1'rr1t' Místo toho r,yžadoval, aby si historici disciplinovaně osvojili empa-
ti' Lr. t'ltápáni (Verstehen) minulosti v jejím vlastním kontextu, drisledně
'',, rrlr'Ž,rlvali soudri a vyh bali se neplodnému pátrání po p íčinn ch ly-
''' ,'llt,ttích.'a Jak prohlásil teoretik historie Robin Collingwood, setkat se
, rrrrttttlostí lze tak, že ji člověk znovu zinscenuje ve vlastní mysli, kterou
|, l,'tttrt uschopní dostupné doklady a autorova p edstavivost.'s

\' llr'itánii se vedly debaty hned na několika Írrovních. Ještě dlouho po
l|l'lll litl dvacátého století byli historici na univerzitách v oxfordu a Cam-

l,r rrl1ii 1l esvědčeni, že jejich institucionální povinností je vzdělávat mla-
,l,'ll illlg'lickou elitu k plnění její národní povinnosti' Kvality jako čest
'r rttttŽtté sebevědomí byly proto považovány zav znamnější než drobné
, l, 'l rr i l V byrokratické odbornosti nebo syntetická schémata sociálních dě-
lrrr Srrtyslem vzdělání v historii bylo zejména p imět studenty k tomu,
,rl't .li ttvědomovali své sociální postavení - nikoli vštípit jim nějak
l,,'rrkr'ť'tní typ kritického pohledu na jeho povahu či vvoj. V atmosfé e
;,,ltrrr'ijského vzdělávání a požadavkri imperiální služby považovali his-
l' lI l('i lX)dmaniv 'styl a prokazateln 'čtená slcj' zájem za nejlepší dok]ad
l,,r'lrtlr'lské odbornosti a učitelslcj'ch schopností. Profeso i se zájmem
,, ',,rr'ililní dějiny psali tak svá pojednání na Írrormi ,,amatérsk ch" ba-
,l,rlr'lii it dějiny britského národa prohlašovali za triumf jeho národní

' r lrrl rr,č'ttosti a neporušitelnosti liberálních sociálních v'dobpk .'6 Kon-
,,rr'ltlivní historici ani nep ipouštěli, že by sociální teorie bylo vribec

'l;,, rl t't'llí, a preindustriální Anglii vykreslovali jako šťastnou komunitu
, r,'l lr tl ť'('nou bolestmi moderní industrializace''7

\' lť't'hto podmínkách začalbyt rizkoprs historismus zpochyb ován
l l 

| 
| l \'(, V souvislosti s pozdním voláním po ,,profesionalizaci" historické-

lr, ' lr;trlliní, kďyžuž anglické univerzity začaly ve sror''nání se zahraniční
l , 

'r 
r l. tl t'tlncí zaostávat, a v rámci kritičtějších požadavkri, aby se historic-

l , l';rtllilrí zamě ilo nov'm směrem, jenž by bral ohled na prohlubující
, ',,,r'ililní problémy moderní industrializace. Univerzitní historici však
, ,l r;t l t l í teorii p estali p ehlížet až po druhé světové válce a status sociál-

',,'r,,rlttťlho bádání zristal nero-'nj'' Akademičtí badatelé mimo historis-
tr, |.l rtt |itlmunitu už od devatenáctého století chápali studium ristarmího



111ii0 ]AK SE PíŠoU DĚ] NY

práva a politické ekonomie jako základ národního zájmllInterpretativ_.
ní teorii tudíž omezovali na prál.rrickou expertízu a později ustavenou
formálnější politickou vědu, jejímž těžištěm však nadále zristáva]a státní
politika.'s Na pridě ekonomie se proto sociální teorie zača|adělit na dva'
tábory. Liberální profeso i, kte í měli v držení nejv znamnější katedry
politické ekonomie v zemi, nap íklad William Ashley nebo John Clap-
ham, napodobova]i historistickou metodu' jak ji prosazoval německjl
hospodá sk historik Gustav von Schmoller. Soudilo se, že induktivní
bádání napom že objasnění vvoje ekonomické politiky a jejího priso-
bení na trh v rrizn ch podmínkách. Jinde došly širokého p ijetí ekono-
mické teorie Davida Ricarda, a to s cílem ochránit samosprárm 'kapi-
talismus p ed dramatickou sociální reformou a propagovat vjlhodnost
,,neomerkantilistické" imperiální politiky.'9 Sociálněhistorická reakce
mohla tudíž p ijít jen ze strany historikri prisobících mimo hlalrrí vzdě-
lávací systém, jako byli Hammondovi a Webbovi, kte í studovali pr -
myslovou revoluci jako reformistické varován i, z néhož plynula nutnost
zavést systém sociální péěe a podpory chud ch. I když se jejich dějiny
zamě ovaly hlar'rrě na životy lidí, nikoli na státní politiku, ve skutečnosti
neobsahovaly prakticky žádné uplatnění sociální teorie s cílem vysvětlit
souvislost urbanizace a společenskjzch problémri v jakkoli abstraktním
smyslu. Sympatie Fabiánské společnosti tak sice pozměnily zamě ení
historismu, ale jeho metoda zristávala beze změny."o

Jak pozitivismus, tak i sociální teorie byly v Británii až do dvacátého
století odsunovány stranou, což mělo t i vjlznamné drisledky. Zapwé,
sociologie se jako univerzitní obor dokázala prosadit teprve v mezivá-
lečném období a zásadnější akademich vliv získala až po druhé světové
válce. Liberální akademici r'yznávali empirismus a morální idealismus,
zatímco pozitivistickou nebo marxistickou teorii zawhovali ve strachu
buď z jejích souvislostí s dramatickrmi sociálními nepokoji, anebo pro-
to, že ,,teoretické struktury" považovali za neodpovídající spletité pova-
ze, jížvliv rychlé urbanizace ltiskl sociálním hodnotám i materiálnímu
životu. Sociální teorie tak postrádala institucionální oporu' a proto na-
bizela všehovšudy neurčitou naději na transcendentní pokrok a p íslib,
že praktické v sledky začne byt možné nezpochybniteln m zprisobem
vyvodit z empirickj'ch ridajri."'

Toto konceptuální vzduchoprázdno vyplnil bezprecedentní rozmach
zkoumání otázek evoluce, ktery nastal poté, co s tímto konceptem vy-
stoupil V roce 1859 Charles Darwin. Mnozí Britové shledávali darwi-
novské myšlení mnohem slibnějším než pozitivismus. Podobně jako

l 
^ 
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. t'rrttt[<lvě p ípadě s sebou myšlenka evoluce p inášela velikou teorii
|,,,|, t r l|( tl, jež definovala zdokonalování organismri od nejjednodušších
l,' ,,l()Žitějším. Její vědečtí stoupenci prisobili solidnějším dojmem než
,,t',llttlt'i d ívějších fi1osofií, poněvadž všude po světě byly objevovány
It.,tr'liti doklady jejichtezi' Z hlediska historikri hrálo ovšem driležitěj-
'r r,rli' že darwinovská evoluce se prost ednicwím teorie p irozeného
i1lrr.|'(l a vlilu děděnych mutací dor kala i otázek změny a času, a to
, rlrí.t'ítku věkri. Teoretici wcholného viktoriánského impéria soudili, že
l,,p',rl.lt tlarwinovské evoluce jejich p esvědčení o etnicko-rasové nerov-
rrr r',|; ;l1;d|g všeho potwzaje a činí prokazateln m biologick m faktem.
lt,,z r lltledu na to, zda cokoli podobného zam 'šlel sám Darwin, získávala
.'t 1r.ltrr evoluční teorie mezi historiky a sociálními vědci početné poslu-
,lrirť'r', 1lrotože zÍejmě legitimizovala nárok na takové ,,p irozené" ve-
, l, r1 11'i 1;1;5|nyení na cestě k modernitě, jakému se těšili mnozí Ewopané
'r lllrlí) Američané.

Zrrlrč'rry v]iv si získala zejména organická teorie sociologie, kterou
|,l,,rllrlŽil Herbert Spencer, ani ne tak díky mnohokrát citované pasáži

', ,.1rl'r,žití nejzdatnějších", jako spíše sv m evolučním modelem organic-
l,,,lrrl r'tistu následovaného rozr zněním, obdobím nerormováhy či p i-
l1ríisrlllení a posléze rozpadu.22 Ze Spenceroly organické teorie vyply-
r rtlrr. Žt: lidská společenství musí čelit děsivm tlakrim, jež s sebou nese
rr r'lrly r'ust (jak se z ejmě ukazovalo v p ípadě industrializace), a proto
,,l, rirrt'ii'tlní lyběr nebo adaptace v prost edí decentralizované autority
'llrrvir jí rrutností. Místo aby však teoretici jako Robert Hobhouse rozvi-
rrrllr srlciální teorii, která by vysvětlovala kategorie společenského kon-
llthlrr v městskjlch oblastech, spokojili se s evolučními p edpoklady po-
l!|(ll(ll'.jehož motorem je snaha jednotlivcri p izprisobit se či kolektivní

'';',rlrr1rt'áce nezávisl ch občanri.'s V praxi integrovali jednotlivé proudy
lr, rlrrť'ttího biologického uvažování badatelé, jako byl F. A' Freeman, do
l',rrrr;lltt'atirmích studií zdriraz ujících rasovou nerorryrost společností.
|',rr|rlllttě byla organická teorie qrržívána také v populárních knihách
-l l(. ()r'eena jako vysvětlení starobylého ,,zárodku" germánské etnické
,','rtlť.Živosti hluboce zako eněného v anglické totožnosti''a Když se so-

' r,rlrtí teorii v padesát ch letech konečně poda ilo konceptuálně se pro-
., l, l i l, je jím základem se stal marxistick v klad t ídního vědomí, o němž
1r, t' lrlIttto sborníku eč na jiném místě.

:

!

j
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5.4 Staatswissenschaften a Max Weber

Intelektuální atmosféra v německy mluvící st ední Evropě se zdá b t
v některych pozoruhodn ch ohledech srovnatelná se situací v Británii.
Profesionální historie se v obou p ípadech rozvíjela s poměrně zkostna-
těl m lpěním na historismu, lysvětlovan m dílem obavami z konkuren_
ce Ze strany populární historie, dílem prisobením velkolep ch filosofic-
kych evolučních schémat, ať už byla hegeliánská, či liberá]ní. Váha histo-
rismu zprisobila, že německá akademická historiografie trpěla sklonem
k metodologické strnulosti. Historici všeobecně zawhovali komparativní
metody, jakož i abstraktní modely azájem o kolektivní společnost - což
byly ve všech p ípadech rist edni teze nastupujících sociálních véd. Za-
mě ení na formální stát bylo zvěcněno v bezmála mystickou víru, která
se těšila podpo e i ze strany ministerstev financujících v zkum v očeká-
váni, že psaní a rruka historie p ispějí k politické loajalitě luči ri adrim
monarchie."s Tvá í v tvá sociálnímu neklidu, kter1 v Německu vládl od
t icát 'ch let devatenáctého století až do první světové války, se historici
pohodlně usadili ve státních archivech proměněn ch ve st ediska legiti-
mizace minulosti chápané prizmatem státu, jednotlivych p íslušník eli-
ty nebo k esťanského denominačního myšlení (které podporovalo bud'
protestantskou, anebo katolickou státní autoritu).'6

Sjednocení Německé íše v roce r87r pově ilo německ historismus
novou národní rolí. Badatelé začali historii l'}užívat k ospravedlnění
nelyhnutelnosti společné národní identity a loajality k Bismarckově
nově založené federaci, i p es neustále p ítomné katolicko-protestant-
ské napětí.'7 Navíc bylo v prost edí rostoucího vlivu socialismu Zapo-
t ebí lyzdvihnout protirevoluční postoje dějepisecwí, a to v období, kdy
v něm začala nar stat míra etnické nesnášenlivosti vuči ,,negermánskjrm"
národrim ob vajícím rozlehlé ewopské i globální prostory, o než měla
íše zájem. Podobně jako v Buckleově p ípadě, postavili se němečtí st e-

doewopští historici odmítavě k donkichotskému pokusu Karla Lamp-
rechta v}.rvo it širokou evoluční s}rrrtéZu německj'ch dějin, v níž se těž-
kopádně pokoušel uplatnit regionální zeměpis, comtovsky pozitivismus
a nostalgické volání po organické ,,národní duši" (Volksseele)..8

Lamprechtova neschopnost získat si mezi profesionálními historiky
stoupence odhalovala hloubku obav p íslušníkri německého historické-
ho cechu z toho, žebádáni bude od otázek státu a elit nutné p eorien-
tovat na společnost, zvláště pokud by se vzniklá syntéza měla ídit ab-

,lr rrlrlttítni historick mi zákony či nějakou kvaziromantickou kolektiv-
lll Il:;\,t'lttllo8ii. Zároveťt se však ukázalo, že odmítal-li historicky obor
,r"ttrtl ttttvé podoby sociálních dějin, které v omezené mí e volaly po
rrr,'lirrlt<lrové experimentaci, někdy to vedlo k rryrržívání nesnášenlivych
,r,r,'r,rttltlistick ch citri jako paušálního mechanismu umož ujícího pro-
,lrrl,rlr'ltt obecné syntézy, o něž měla ve ejnost i vládní orgány očividně

', ll,t' zii.jem. Tak jako v p ípadě někter ch prvkri britské historiografie
.lrr'illi i Němci v rostoucí mí e zapracovávat do svj'ch studií etnobiolo-
l, i, l,í' ttitcionalismus. Poté co první světová válka skončila pro Německo
|,lrlirstr'rlfální porážkou, zača]i konzervativci upírat naděje k šovinistické
1,,,r lr lllč Volksgeschichte (národních lidovych dějin)' jež se ani v nejmen-

',trrr rrt'vyh bala rasov m charakterizacím jednotlivj'ch společností ani
rl'r1lt-itvťdl ování dobyvačn ch válek, a dokonce ani genocidy jakožto

1,,,',lrirtí ,,silnějšího" národního lidu (Volk). Podobné uvažování poskytlo

1,, rr11ltlI'tl také orgánrim kontroly obyvatelstva a zahraniční politilcy' kte-
r r' r r s l l t vil nacionálněsocialistick ' režim. "9

, l r r l< rtlile došlo prisobením industrializace k nevyhnutelnému zost ení
t t tr l r r ílrtl boje a ri ady monarchie začaly čelit novjrn politickm tlakrim,
l,,,tttr.t'ké univerzitybylypodobně jako jejichbritské protějšky nucenyza-
l,t r itl se i 

',sociální 
otázkou". Hlavní německou odpovědí se stalo rozší e-

rrt ;rir.tlrnětu bádání takzvan ch ,,věd o státu" (sťaatnuissenchaften)' je-

1i, lrz l<<l enyleželyve státnímkameralismu3o od sedmnáctého století, tak
,llrt' 1lrlftry]y i zeměpis, politickou ekonomii, antropologii a r zné podoby
l !llll, s()ciologie'3'T ebaže profesorské k eslo zristávalo Georgi Simmelo-
, t rtr tltl doby krátce p ed rokem r9r4 up eno, právě on byl nepochybně

' ''l 
lr rttt'ím sociálním myslitelem a autorem v1ir'rr ch studií o moderních

rtt,.,;lt,t'h, mentalitě peněz jako vztahu mezi prost edky a cíli a povaze
, 1,,, l r,ť't-'tlskosti j ako zákonitosti volného sdružování zaj išťuj ícího ričast na
,r r rrllrllickém spojení.3" Velky zájem byl věnován rorměž povaze kapitalis-
,rlrr, jr'tlnak v odpověď na marxismus a jednak jako prost edku utvá ení
,,'lr, jttťl či obchodní politiky. Nejednoznačnosti tohoto p ístupu dokonale
.,,,,l rllittlval ekonom Werner Sombart,kteÚwzwal historiky, aby si uvě-
, l, , r r r i l i vyznam abstraktní teorie, a pak ve své vlastní historii kapitalismu
,', l l r : r l i l jeho ko eny v charakteristick'ch rysech ewopskych Židri."

N;r počátku dvacátého století založila skupina německych sociálních
, ,',lr'ii Sdružení pro sociální politiku (Vereinfur Sozialpoliťik)' jež hájilo
,rr''z ir lllorové zkoumání jako cestu k politice omezen ch vládních reforem

',. 1'r'rlspěch dělnické t ídy. Někte í z těchto Kathedersozialisten (socia-
lr,,lri rta profesorsk ch stolicích) využívali ve svych studiích abstraktní
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ekonomické modely a odvolávali se na ně i ve svych doporučeních. Vliv
historismu však pod vedením Lujo Brentana a Gustava von Schmol]era
zristával dominantní. Zvlášté Schmoller trval na zkoumání ekonomiky
a společnosti na základě detailních historickj'ch ridajri a striktně se toho-
to postupu ve svém vlastním, vj'razně empirickém bádání držel, p ičemž
jeho práce jednoznačně podporovaly volání nacionalistri po imperiální
expanzi (Weltpolitik).3a Badatelé, kte í se hlásili k historickému oboru,
vysledky i metody Schmolleroly školy p ijímali, protože z nich pro jejich
cech neplynulo takové ohrožení jako z abstraktních modelri Simmelo-
v ch, z írzké odbornosti jednotlivych sociálních věd nebo z reformistic-
k 'ch podtext nalevo od politického st edu.

Není ovšem pochyb, že největší vliv si mezi německjrni sociálními
teoretiky získal historik a sociolog Max Weber. S\.m vyznamem by si
v tomto sborníku určitě zasloužil vlastní kapitolu' Historiky ovlivnil
zvláště svrm metodologick m konceptem studia společnosti pomocí
ideálních typri. Weber byl p esvědčen, že anal1tické kategorie jako ,,pro-
testantismus" nebo ,,kapitalismus" je nezbytné studovat jako abstraktní
koncepty s cílem lyjasnit tak teoretické otázky, které budou později zod-
povězeny historick m bádáním. ,,Ideální typy" lze p itom konstruovat
i nap íč oborov mi a státními hranicemi' p ijmouJi badatelé Weberovo
pojetí objektivity. Všichni učenci by si měli p iznat svá subjektirryrí hle-
diska, ale zároveí vědomě usilovat o to, aby svému citovému angažmá
zabránili v ovlivnění rozboru, kter provádějí.3s Weberoly metodolo-
gické p edpoklady měly po druhé světové válce bou livy ohlas zvláště
v prost edí americkj'ch historikri a sociálních vědcri, kdy se badatelé
pokoušeli objevit ,,st ední cestu" mezi absolutní relativitou a p ekona_
n m trváním na ryzim vědeckém empirismu.36 Zdálo se také, že zamě-
ení na ideální typy a ,,dějiny koncept " (Begrffigeschichte) skytá lepší

možnosti oživení mezioborového studia nejrriznějších otázek, protože
Weberova metoda spočívala spíše ve snaze omezit sociologické otázky
t kající se konkrétních konceptri než neohroženě p edkládat vědecké
zákony a totalizující evoluční mechanismy.37 Ještě za Weberova života
se jeho konceptri chopil berlínslc historik otto Hintze' kte{ se na jejich
základě snažil dosáhnout (umírněného) rozší ení záběru německé histo-
riografie v 'zvami k mezinárodnímu srovnávání a p ijímání analytickych
kategorií jako prost edkri chápání vyuoje typri vlád v rriznych oblastech
a v rrizn ch časech.s8

Do jaké míry historici ve skutečnosti p ijímali konkrétní teorie pro-
pagované Weberem, to se p irozeně velmi lišilo' Weberoly rané dějiny
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':l.,,llll)l'l kapitalismu na základě kalvinistického ustavení mysli, ridaj-
llt. llsv()bozeného od katolick ch hospodá sk 'ch struktur, se setkaly
,, r,'llivrrr zájmem p edevším v protestantsk 'ch zemich, které p itaho-
,lllll ll|()žnost ztotožnit své denominační dědictví s pozitir'rrím pojetím
rrr,,rlr,t'ltity.39 Jeho koncepty,,charismatického vridcovství" a,,dědického
,l,rlrt" tlrldnes neztrácejí na aktuálnosti' zvláště pro autory životopisri
,r 1,,rlrlit:kychdějin.+"Weberovšemsdílelhistoristickounechuťkpoziti-
' i,,lrr'liVtn zákonrim a evolučním schématrim' a proto ho jeho vlastní roz-
l,,,r t' l<lr1litalismu dovedly až k p edpovědní a vj'vojové idealizaci moder-
lll ,,|x)l()čnosti. Weber byl p esvědčen, že kapitalismus žene vp ed ,,in-
',lrrrrrtt'trtální racionalita" industrializujících společností i vlád. Povaha
,,,ltlr1lt<) trhu dala podle něho vyvstat proces m efektivity, kteÚTn bylo
,:r r t l,r'(,l l( ) prostoupit všechny stránky každodenních smluvních vztah .

',tirlrt tttlzbude než se p idat, poněvadž kapitalismus se dožaduje by'ro-
l, r,rllt'l<íl regulace prost ednictvím zákona' To vede k sekularizaci života
,r l, 1rr rstupnému vyrormávání společenského statusu ve zracionalizované
,r lr.r'ltrt<lkratizované společnosti i státu.4'Weber soudil, že ,,odkouzlení"
,1,,rlr,ť'tltlsti s sebou musí p inést větší materiální bohatswí, a dokonce
i r t'liŠí trríru politicko-právní svobody, obával se však rozt íštění společ-
tlrr,,|j 11i1 autonomní jednotlivce postrádající ukotvení ve sdílen ch hod-
rt, 'litt'll, 

jež považoval za zásadné driležité pro každé smysluplně zďravé

' ;,,, lr,ť'tlnsh/í.a" Jeho pesimistická vize netečné, zracionalizované mo-
,l,.rrrily jasně ukazuje, do jaké míryvětšina sociálních teoretikri devate-
lr,tr'ltlll() století považovala 

',masovou 
společnost" zaznačně znepokojivé

' 
,lrt r rŽt,trí liberální totožnosti.

', 't DUrkheim a strukturální Sociologie

','l|lviril()St mezi sociálními vědami a formálním historiclcírn bádáním
.,' ,,l;tllt p edmětem snad vťrbec nejost ejších spor ve Francii, protože

t ,r rrttti centr&lizovan a hierarchicky vzdé|ávaci systém motivoval poten-
, r.rlrrí vítěze mezioborového soupe ení. od počátku dvacátého století až
,l|,lrtlttl do sedmdesáb ch let akademičtí zastánci kvantitativních stu-
,lrr (jlrk<l nap íklad dějiny cen) a studií dějin společnosti vycházejicich

l,,lrlr'tl1ltuálních struktur formulovali své normatirmí standardY,'správ-
rrr'|trl" tllod rního bádání drisledně v protikladu k tradicím historismu'
\ ll )lllt() historiografickém kontextu se zvláště v'znamnému vlilu těšila

' 'l'l( )l()Íaie' p edevším díky svm pozitivÍstick m cílrim a ideálu jednotné
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teorie lysvětlující totalitu lidského chování. Francouzská sociologická
teorie pohlížela na vvoj prizmatem dlouhodob ch zákonitostí komunit-
ní interakce a holistickych hodnotov ch systémri, jež se všechny odrážejí
v empirick'ch datech p esahujících doklady, znichž oblykle vycházeji
historici. Intelektuální spolupráce se však omezovala jen na jistou míru
soupe ení mezi jednotlivymi obory nebo školami bádání ucházejícími
se o omezené Státní finance a oficiální uznání v rámci národních učeb-
ních plánri.a3 Když tedy Émile Durkheim v adě programaticlc.ch lyhlá-
šení i ve své rel.rre Année Sociologique formuloval svou vizi sociologie,
znamenalo to tok proti historismu jako zásadně nedostatečné metodě
vysvětlení faktorri ležicich v pozadí sociálního vvoje' Mnohem driraz_
něji než sociální vědci vjin ch státech prohlásil, že historici jsou p íliš
zako enění vp ítomnosti, což je nelyhnutelně činí nevědeckymi, a p íliš
se soust eďují na jednotlivé p ípady. Studují události na powchu, místo
aby sestoupili na rirove kolektivních postojri, jež jsou reprezentovány
syrnbolick1imi akty. SeberouJi vribec někdy odvahu navzájem si svá bá-
dání porovnat, činí tak v nep ítomnosti p ísn 'ch anal1tick 'ch katego-
rií klasifikacei?r'Cel ' historick obor je tudíž užitečny jen jako p íprava
ridaj pro sociology, kte í díky němu získávají možnost ově it si své kon-
ceptuálnější a systematičtější hypotézy.

Durkheim zahájil ritok v době, kdy si francouzští historici qtvo ili
totožnost zakotvenou v metodologii historismu podobné té, z niž vy-
cházely jejich protějšky v Německu a Británii' Brzy se rozho ely debaty,
z nichž ta nejost ejší se vedla mezi Frangoisem Simiandem, nadšen1rrn
členem Durkheimova kruhu, a Charlesem Seignobosem, profesorem mo-
derních dějin na pa ížské univerzitě a liberálním republikánem. Simiand
v roce r9o3 prohlásil, že historici se obecně vzato klanějí trojici my-
tick 'ch model: (r) zachovávají věrnost povrchní chronologii a privodu
událostí jakožto mě ítkrim lidského rozvoje, (z) na rikor společnosti se
zamě ují vlučně na politiku a (3) vě í, že společnosti sestávají z auto-
nomních jednotlivcri spíše než z kolektivních postojri či sdílenjlch pod-
mi ujících faktor . Na argumentaci se sice v následujících letech podí-
lelo mnoho akademikri, ale Seignobos se p i své obhajobě historie za-
mě il zvláště na otázku, do jaké míry mohou b t sociální vědy skutečně
objekti''ní a ve sv ch závěrech o lidském chování lyčerpávající. Mluvil
za mnohé své současníky' když twdil, že srormávací metoda sice mriže
mít určitou hodnotu' nez ídka však lychází spíše z analogií než z pro-
kazatelnj'ch mě ení. Jeho závěrem bylo, že jedině twzení formulovaná
v slor'rrě a s pln m vědomím a doložená v nějakém konkrétním prameni

.. 
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,lt,,||ttt| llyt p ijímána jako platné doklady toho, co lidé v minulosti do-
l,,r',,rli lttlbo o čem uvažovali.as Sociální dějiny je tedy možné psát bez

1 
r, rl t7 il i srlciální teorie.

\' rllxlobí ewopskych dějin, jež bylo charakterizováno p edevším
rr-'l,rl:;lí rrad patologiemi moderní industrializace, nebyla p itom mezi-
,rIrrr;tt\r;i r,1měna bezprost edním p ebíráním idejí ve prospěch demo-
|'r,rlrr'liyclr ideálri. Durkheim ve svém nejvlir'nějším pojednání Spole-
,,'tt,,l,|t děIba práce. v němž se inspiroval myšlenkami Herberta Spen-
, r'rrl, ztliiraZlil, že adaptační tlaky vedou v komplexních společnostech
|, Ill||'llŠení společensk ch norem' a tím k oslabení drivěry jednotlivcri
, l,,rlr,|itivní hodnoty usměr ující život. Durkheim tento proces ozna-
, il r\'t'ltzem anomie, tedy jakési ničivé zhroucení společensk ch tradic
r ,,; r liit'cuych vlivem konzumerismu, urbanizace, sekularizace a kapita-
lt-'ttttl vc velkém mě ítku.a6 Byl p esvědčen,že sdružení, znichž se r,yvi-
,,rrl\ vyznamuplné sítě, jako nap íklad náboženské denominace, široké
, , ,, | 1 1 11' t1i starobylé cechy, byla moderním peněžním hospodá swím bez
, r I ttt t l<y ,-oz|ožena.a7 Mriže se sice ukázat, že mzdy jsou jako prost edek
,l,r|,,tltrl rlbchodního rristu efektirmější, pouhá platba však nikdy nery-
1,r,ltt rlllecnější sociální uznáni společenského postavení, jež dotyčn
,l,,r'r',li zitujímá' Ničivé drisledky ,,anomie" lze léčit jen vytvá ením no-

' r , lr rrsrlbních sdružení v malém mě ítku, pracorních či rodinn ch sítí'
l't,'rr, ll.y nabídly odpověď na zmatení atomizovan ch,,mas". Moderní
rrr,rlr,t'iltlismus nedokáže zhroucení hodnot q ešit bez ohledu na to, zda
, ltttlltl p íslibem p ichází dělniclc stát, či kapitalistická ekonomika.

I rr r ll<heim v evolucionistickj' program od jednoduch ch komunit ke
l 

' ' 
l I l l l l l itám složit m se odrazil ve spisech ostatních p edních sociologic-

|'r, lr rlryslitelri ve Francii i za jejími hranicemi. Respektovan etnolog
l ttl lt,ll Lély-Bruhl a durkheimovec Marcel Mauss sepsali zásadní díla,
l't,'rlr tltlfinovala d ívější společnosti poukazem na,,primitirmí mentali_
t, r v zt lr lrující moderním idejím logiky či empirického myšlení. R zn mi
' ,',,l;tttli dospěli oba k témuž závětl, podle něhož byly hodnoty emocio_
,',rlttit'll ,,starověk ch" národ neslučitelné s racionální zápaďni moder-
, , r l , , rt , l<terá je tím potažmo odlišena od ,,primitir,'nějších" neewopskj'ch

1,, 'lr,('tttlstí dvacátého století'a8 Jak už o tom byla eě, v Německu vyply-
rtltlrt Z(| zájml o dopady industrializace nikoli nepodobné rozdělování
,,r,,,lr,t'tlího lidstva do idealizovan ch ,,organick ch" komunit a nestabil-
,rr, lr sl 'edisek urbanizovan ch ,,mas". Sociolog Ferdinand Tonnies se
t'rl lrt, jtrznávanějším německy mluvícím teoretikem twdícím, že ewop-
l ,r :;tlt'iírlní pouta zdegenerovala z těsně provázané organické komunity
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(Gemeinschaft) malé vesnice v mechanickjl konzumerismus městskéh<r
života (Gesellschaft). V Německu i ve Francii byla tak moderní kultu'
ra zobrazována jako kakofonie egoistick ch hlasri hrozící nekonečn nr
konfliktem mezi soupe ícími osobnimizájmy a hospodá sk mi t ídami,
jejž není smlulrrě založená společnost schopna zmírnit.

Změ it celkovy vliv durkheimovské sociální teorie v rámci historick(,
profese je p irozeně nesnadné. Tak jako tomu bylo v p ípadě německé so-
ciální vědy, někte í badatelé si p Mast ova]i durkheimovská metodolo-
gická paradigmata, avšak organickou a evoluční teorii nutně nep ijímali.
Jakje o tom ečještějinde vtomto sborníku, zak]adatelská generace ča_
sopisu Annales se snažila napodobovat vědecké zamě ení Durkheimovir
,,ťymu" vyz váním, aby historici p esně definovali analytické termíny, jak<l
nap íklad ,,civi.lrizace", částečně i rivahami nad p ísnějšími konceptuál-
ními taxonomiemi a někdy také až p íliš samolibou vírou v kvantitatirmí
vj'zkum.ag ohlas v tomto prost edí nacházela i Durkheimova v zva, aby stl
badatelé věnovali studiu kolektiwího chování prost ednictvím rozbortt
komunitních vztahri, p ičemž vztahy budou chápat jako 

',sociální fakta".
Specialisté na dějiny st edověku a raného novověku začali tedy zkou-
mat společnosti jako entity sdílející společné nevědomé postoje utvá e-
né a posilované ve ejn'mi s5.mboly či náboženskyrni praktikami' Marc
Bloch se ve spisu KráIoué diuotu rci proslavil v kladem jist'ch stránek
Durkheimova zd raz ování ve ejn 'ch s}rmbolri jako forem ,,kolekti.mí
reprezentace". Vjin 'ch pojednáních se na základě komparativních studií
francouzského venkovského života snažil podrobněji osvětlit stabilizující
soudržnost historického rolnictva. V Americe p išel historik Allan Bogue
s twzením, že kolektiwí reprezentací je i mytus nezávislého jednotlivce,
zněhož historici tradičně r,ycházeli p i definicích ,,hraničá ského života"
(frontier lfe). Elinor Barberová \Tpreparovala sociologické koncepty ná-
boženského instinktu a anomie v prost edí buržoazie ve Francii osmnác-
tého století.so Další p ední postaly oboru' jako byl nap íklad Charles Tilly
či David Potter, p išly se zásadními r,yklady, jejichž prost ednicwím pod-
robovaly zkoušce Durkheimovy evoluční koncepty a obavy z konzume-
rismu na p íkladu konkrétních sociálních struktur.s'Historici se nechá-
vali inspirovat i mysliteli bezprost edně spojovan 'rni s durkheimovsk mi
teoriemi ,,kolektirmích znakri"' t ebaže jejich evolučním pozadím se za-
b vali už méně. Snad nejlepším p íkladem je Maurice Halbwachs, zak]a-
datel velké části teoretického rámce paměti jako kolektirmí konstrukce
sociálně ustaven'ch syrnbolri, v protikladu k osobnímu vnímání jednot-
livce, freudovsk m snrim nebo nějaké nezávisle objektir,ní minulosti.s,
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|'r r rzlir rttmáme-li však Durkheimovo dědictví podrobněji, uvědomí-
tltÍl ,'l, /'(' jeho konkrétní teorie sociálního chování zristávaly do značné
rrrlrt tlr' jcrlnoznačné. V pojednáních, o kterych byla eč v še, Durkheim
r t ll/l\'ii jerr lybran ch prvkri sociologickj'ch konceptri a nápadně se vy_

lrr l,rr 1lI'i.jetí jakékoli teorie, ježby lysvětlovala ,,totalitu" p edmětu jeho

lrlnt r rl ir'li(lho bádání. Badatelé p esvědčení o vj'hodnosti mezioborové
t 1t1lr1ll\',.iako byl nap íklad Henri Berr, kte í podporovali sociální teorii
,r lrlirll;rli tržitečnost vědeck 'ch hs,potéz, mohli tak sv 'm kolegrim nadá-
|;, 1'1'r'illtt, že takové teorie p esahují vj'sledky dosažitelné empirickjrn
l rrl, l lt t l i l tt.];:l A co bylo ještě driležitější, Durkheimriv pesimisticlc pohled
llll ,'ltlltlvní zák7ady moderní společnosti dával možnost ohánět se jeho
ltllllll'il()tl i historikrim s poměrně konzervativnějšími názory na plura-
llottttts stlciálních hodnot ve zdravé moderní demokracii. Ve t icátych
l'lr,r'll zltčínali mnozí auto i právních a historick ch spisri zkoumat mož-
rr,,''lt rlllt'ození starobyl ch ,,komunit" a autonomních profesních orga-
rtllrtr't s cílem lystavět na nich novy ,,korporátní" ád, kter''by zjevně
l'l/\'|';ilil parlamentní demokracii, tradice p irozeného zákona i otev e-
lr,,, ,ltttlrtvní formy obchodu' Rrizní podobně uvažující ewopští badatelé
,,,, ,,rlvrllltvali na Durkheima a Tcjnniese p i plánování ,,revolucí" nasto-
lrrIlr.tt.Il direktivní ekonomiku ve vichistické Francii, fašistické Itálii či
: l, l l I l('lI tberského poloostrova.sa

l'r l l't'C:e rg45 uplatni] Louis Chevalier durkheimovskou teorii sociální
,l,.li,.ttt,t'ilce ve své studii rolnického p istěhovalectví do Pa íže. Z roL-
rrtl'ii rltlclělen 'ch od stabilnějších komunitních zvykri malé vesničky se
,lll\ ;llv .,nebezpečné t ídy" se sklonem ke zločinu a politick rn nepoko-
trrrrl r, <lobách krize. Tento rozbor posloužil Cheva]ierovi i k vysvětlení
lr,,,,r'lttl1)nosti francouzského státu stabilizovat svou sociálně-politickou
,rrtlrll'ittl, z ejmé už od počátku devatenáctého století.ss Ve Spojenych
'l'rlr.t'lt qnržil durkheimovsk koncept anomie historik Stanley Elkins,
l t,'rr' 1rrováděl komparatimí studia s cílem vysvětlit ridajnou pasivitu
, tr ,,;urre rick ch otrokri na Jihu poukazem na poddajnost jejich kolek-
rrr rrr vÍile v plantážnickém systému.56 Rozumí se, že Durkheim a jeho
lr,rrrr'rlttzští spolupracormíci stáli v tehdejší národní politice spíše na-
l, r,r rltl st edu.57 Negatirmí v znam konceptu modernity a zejména s ní
1,,'1,lvllny nesoulad sociálních hodnot však zprisobil, že na koncepty

t,'lr r sl<tll se až do šedesáť 'ch let mohli odvolávat jak progresirmě za-
rrl,.tt,llí, tak i konzervativní ewopští historici. A byl to Georges Lefeb-
.r,'' r'tllik historik Francouzské revoluce a její obdivovatel' kdo mu_
, l rtzttat, že zp sob, jak ,,durkheimovci" p ehlížejí činnost jednotlivcri
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a schopnost lidí p ekonávat hranice kolektir,ní mentality, p ipomíná rrrrzorypolitick]1;'ch reakcioná ,: oa.ot"lzs9. Ze sociálníteorie sLtak m<lltlrr

;'Ílfftr#{ŤIená 
inte]ektuarniprei.?zíl pot.r,"iatu so.iai,ri 

"tancipitr,l

5.6 Nová historie a sociální teorie v Americe
P íslušníci americké historické profese se na rozdíl od si,ych ewopskyclrprotějškri stavě]i k možnosti 

"ip"'i-""i'r'^ "í" 
j"-r"i.ťtii!io.i 

ogro r l iuž p ed rokem rqr4 
| 
jistou oterí"'á.ii.',,N""i historici., zpochybriovalisamolib é p edpoklady 
.o 

."fi 1met"l:il11i.h ;;j#; 
'ffi['ch 

stá l Íta svá historická zkoumá"i riairi potiJ]., ua.u.ovat celonárodní konflik_ty zrozené z industrializ3*. 
{*ig |ffisi rnc uvažující historici sdílelip esvědčení sr" ch kolegri sociálnÍclh_v& ri. o nutnosti učinit vědecké bírdání nástrojem sociáIní*f ;;;; á*iu straně však p i sirych q.zktImech p i.jímali poměrně neureiiá i.;;;il. ekonomického zájmu, jakoŽi k]asické metoáologie r'"i"."a.r.žio"""r',o,.,.-u a individuality, s ni-miž jsme se již setkďi v.engni aŇo-áí'.'' P ijímali i podobné evolučníp esvědčení o liberálním ;"il"il'l;].ž; měli sk]on p ehlížet ve svénlvolání po reformě sociáln? .,.a-*'''i,ií,,nové-historiky*, k nimž pat-il nap íklad James Hu*"y-not'inl"', í'r" tedy prisobení jednotlivce'z hlediska moderního ouín.r"i 

"."l"'"íJ"a"l, ko]ektivisticko-behavio-rálním smě ováním .o"iotosi" n"ilo"uit1liotogiu ohroženo.6o S ohledemna množsM tamních univerzit 
"e"uiici"t.rlteorieve-"'i..p".I'"pi,"r,,e-';il:'ffi #*illiJj'Tl],iff lÍlilfaktorrim pat ily také i"gi""ál''í';;''"dď'a složité struktury americké-ho p istěh oval e ctví u *9áry.t' ;,;;; ''d":1J 

;'"" itui.'.oliá,o*o"uspolu s odborníkv "^'nk 
''i iuká6i'i.;. Mumford, podporovali 

'y-*':::-'" l:lž byiy patrna or,ru.v;ít,. ; zamě ení na organické ko-muntty ohrožované moderními'nu.u.ni' r-'^b"Ňi'"'" ;ilil ,''".it'ln,u.r.,ewopsk; ch spisri a tradic-venk";;kJ;;.i"lgie měli američtí teoretici(mimo otev eně k esťanské'aí;ilt il iln zd raz ovat, že správnoureakcí na kulturní on:ul oa intug.uji;í;;r,,"" a rodinn;ch sítí ie novádemokratická praxe- oou.orrotr'i8t a"'á."zĚ"r v urbanizujících sé oblas-tech ve spojeni s otevŤen;,'rn ,rpem*;iiil.]I orot.'i ričasti a s ustavenímomezené regulační dáťrq:i' aai i,""ir.ť"ut per,nějším svazkrim ,,so-; 'ť:,Hi;;:'J;.t<tero 
aámzií"d;","r'é iltémy v městskych proste_

, rr tÁLNiVĚDY

t 1' r r r l i l<litdu k těmto směrrim vvoje oboru měli američtí progresivrrÍ
lii',lllt||'| lrŽ clo druhé světové války sklon psát sociální dějiny zprisobem
=,,,' rtrt|r'lttytn s anglick mi fabiány. Pokud chtěl progresirnrí americk
l,i'.Irr| |h, irrk<l byl nap íklad Charles Beard, upoutat širokou celonárodní
l,'l.'llIll'st, zpravidla své koncepty omezil na popis hospodá ské nerov-
.,,,,,t r. l* lr'r'ym se zdrivod ovala pot eba reformistické státní politiky. Na
.,,.,ltl ,rrl stlciálních historikri v Ewopě však Američané mezi světovj'-
,r,l r itllr;tllli rozpoutali debatu, v níž se zpochyb ovala možnost vědecké
',l'1r'l,trr'il.y. Dlouhé rozpravy vedly k hlubšímu prozkoumání ewopské
,,,, l, ,r lr rlt lgické teorie a epistemologie' Ší ila se také větší vst ícnost v&či
',|'lIll.tl('ílll historickym metodám. Možnost obhajoby spolupráce se so-
' i,rlrrtttti vědami však progresivní historici zárove oslabili, protože sou-
.,, ,ll, l rrlttlty definovaly každ 'svou totožnost pozitivistick'rn p esvědče-

' 
l l l l l I l l l l l t llosti empirické objektivity, trvanlivosti sociálních,,zákonitos-

l i l l ll( )l(tld byly organické) a autoritě autentické vědecké expertizy.6' .Lž
,l, , 1',rr lr,síttych let mohli tudíž tradicionalističtější historici l'yužívat tyto
,,, ,lrr'ilt'tltlosti ke zdriraznění svych p edsudkri vriči sociální teorii, jež si
1,,,,llr,;t,jiclrmíněníčinilanároknaneuskutečnitelnouneutralitupomocí
1,,,r tr'lltlích analogií", v protikladu k umělecké povaze historického v -

l l,r,lrr '' ' ,linak se sociální vědci o historickou relativitu p íliš nezajímali.

', / Strukturalismus ve francouzskyich
',r rr iálních vědách a historii
r 

1 ', 
rr lt,síttuch letech už strukturální teorie společnosti začínaly v ewop-

l' , 'r r r st lciálním myšlení ziskávatvjlznamné postavení. Ve Francii se mezi
l r r r l' t r r r'ítlními teoretiky dostalo snad největšího uznání sociálnímu ant-

r 
' 

,1rr rlr t$()Vi C]audu Lévi-Straussovi, ktery se zamě oval na studium nezá-

1',r,lr rir'lt preindustriálních národri.6' Autor praci, z nichž je t eba zmínit
' l l',,, | 

){ ) il Základní struktury p íbuzensk ch u ztah , My šIení p ír o dních
!tltl't,(!i'!neboStruktur lníantropologii,dovozoval,žespolečnostisiko-
,lrrtltiltlívazby uchovávají sdružováním svj'ch p íslušníkri do širších ro-
, l r r r r rí't'lt uskupení, která jsou vytvá ena takov 'mi strategiemi, jako jsou
,',r;'l'íl<lild smluvená manželství. Pod Úznamn rn vlivem Ferdinanda
'l,''']ltttssura a jeho studií lingvistickízch systémri p edložil Lévi-Strauss
,lr rtttllt''llkUl že sociální praktikykaždého jednotlivce či rodinyjsou podob-

',l rrr z1tiisobem,,strukturovány" vztahy, které je nerozlučně pojí s širší-
, , , r r r lr linn rmi sítěmi. T}to hodnoty určují komunitní existenci mnohem
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více než individuální jednání, a dokonce i více než nukleární rodittrr'
Z metodologického hlediska jsou takové rodinné struktury ve svéttt
funkčním ričelu dost všeobecné na to, aby umožnily bohaté srovnáváttl
mezi rriznj'rni kulturami nominálně oddělen mi místně či časově.

V opozici k existencialistické filosofii, která v padesát ch letech pl'tl
žívala svrij zlaty věk, se Lévi-Strauss domníval, že sociální p edmětv,
kter m se věnují historici, jsou ,,strukturovány" kolem těchto poměr.
ně trvanli''ych systémri komunikovan'ch hodnot. Badatelé by se p'i
tom měli věnovat povaze těchto vztahri spíše než subjektu samotnémtr
(ať už jde o osobu, vesnici, nějakou událost či ideu).65 Strukturalisté byli
p esvědčeni, že všechny stránky společnosti jsou podmíněny v soulatlrr
s těmito operativními vztahy, a z toho d vodu nepovažovali za historitl_
ké faktory, které je vhodné studovat, individuální jednání ani dopady
materiálních vvojov ch trendri, jako je nap íklad obchod.66 Podle jejiclt
názoru by bylo zbytečné ptát se po privodu nějakého p esvědčení anebtl
po směru jeho vjvoje, poněvadž p ímo z funkce hodnotov ch systémii
plyne, že jsou od společnosti neodmyslitelné - musí b t tedy objeveny,
nikoli vyšet eny stran svého počátku, vvoje či zániku. o lidovych sym-
bolickych praktikách soudili, že o kultu e prozrazlfii více než jednání,
k němuž se p istupuje cílevědomě, na rozdíl nap íklad od stoupencri kla-
sick ch intelektuálních dějin elit.

Protože jsou tyto podmi ující vztahy nevědomé či ner,yjád ené, ze-
jména v negramotnych komunitách' bylo cílem v'zkumu rozpoznání
a vyklad povahy takov ch struktur prost ednicMm neliterárnich ,,zna-
kri"' Historické doklady zahrnovaly tudíž ob ady, ve ejné symboly, psa-
ná nebo performační média a ristně p edávané p íběhy, nap íklad m ty
p echovávané po mnoho generací a vykazující nap íč rrizn mi kulturami
nápadně blizké rysy. Strukturalisté doufali, že z takového zkoumání r.y-
vstanou metody umož ující sepisování dějin civiliza ce, jež historici spo-
léhající se na formální písemné doklady p ehlížejí.

Lévi-Strauss zásadně ovlivnil historiografii preindustriálních společ-
ností, což lze íci i na adresu antropologického myšlení jako takového.
Nap íklad Fernand Braudel sice odmítal p ijmout jakékoli jediné para-
digma teorie v sociálních vědách, ale jeho vlastní koncept zeměpisného
času v ,,longue durée" vycházel z podobného mezioborového p ístupu,
kter zdriraz oval trualou povahu sociálních totožností, zatímco indi-
viduálnímu jednání p iznával jen vedlejší roli. 7 Antropologickou teorií
bylo už v šedesátych letech ovlivněno zv]áště studium mentalités čili ko-
lektir.rrích p ístupri. Jako jeden z mnoha p íkladri zde m žeme zmínit
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I il,l lll'lt,s(| Dubyho, jenž ,,p ečetl" symbolické či diskursir'rrí doklady do-
, |ll rt tlttti z bitr,y u Bouvines, aby na jejich základě odhalil kulturní rámec
l r t, r111, t .ináctého století ve vztahu k jeho materiálnímu okolí.68 S cílem
rrllIr,r'il, jirk se mentality mohou měnit, p edložila Mona ozoufová do-
tltttr'ttlrll, podle níž ve ejné slavnosti po ádané v době Francouzské re-
r'lttr'l, lill'mulovaly syrnbolick ' jazyk,jímž se nové hodnoty národního
, rl rr- rt t tsl ví zapracovávaly do podvědomé struktury ve ejnjlch p ístupri

1rlr,,ltvlt'iíc:í ještě ze starého režimu.69 Strukturalisté nesporně ov]ilrrili
i r , 

'l 
v ijt' jící se podobor historie soukromého a rodinného života, t ebaže

l l /l\lllll tta tomto poli trpěl konzervatirmí nejednoznačností pohledu na
llt,rrlr,t'ttí politiku a sekulární životní styl.7o oborové hranice však nemi-
:,,lt' Nirvzdory těmto plodnjrn qiměnám si dokonce i Fernand Brau-

'l,,l rlť.llrl starosti' že by etnologická teorie zpochyb ující až dosud vridčí

1,,',,lllvt'tlí pozitivistické historické epistemologie mohla historick 'obor
,,,lr'triljeho základnímu zamě ení na induktir'ní bádání, v znam objek-
llr tttr'll ťrdaj a nejzákladnější realitu materiálního života.7'

" 
lJ Tdlcott Parsons

,l ',trUkturální funkcionalismus v Americe
\, l'r rli kontinentální tradice sociální teorie zahrnovala analytické p ed-

1,,,l,llrtly docházející na protějších b ezích kanálu La Manche a Atlantic-
l',,|rrr tlceánu p ijetí, zájem anglicky mluvících akademick 'ch komunit
,lrrlr, víc upoutávala forma behavioralistického myšlení, které se obec-
rr,' l'ilrltlo ,,funkcionalisticky" nebo také ,,strukturálně funkcionalisticky
,rt,,tlt'l". Jeho povaha, vznik a vjvoj jsou poměrně složité, ale základní
|,rvliv tralezneme v dílech Bronislawa Malinowského, amerického etno-
1, 

' 
, l l l r 1lolského privodu, dále sociologa Talcotta Parsonse a j eho mladšího

l,,l r'gy Roberta Mertona. Konceptuálné vzato, funkcionalistická teorie
1,r,,lrIitšuje, že chování sociálních organizací či komunit je kumulativním
, r,,l,'tlkem írsilí jednotliv ch činitelri naplnit svrij vlastní zájem. Funk-
, l,,rrltlisté tudíž pojímali společnost jako soubor rriznorod ch, navzájem
, '., r li ttlt sobě závisl ch skupin, které lze rozlišit podle jejich ve ej nychzá-
, 'rzliii, individuálních totožností či podmínek, jež musí byt splněny, aby
1,rl'zily. Spolupracujiv zájmu obecného dobra na základě konsenzuál-
rrrItrl souboťU sociálních pravidel a regulačních sil, jako jsou nap íklad
r,,,litly, trh či vláda, p ičemž všechny t1'to síly prisobí ve prospěch stabi_
l,,, ; rt'tl sociálního systému. Společnost navzájem propojen ch jednotek,
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které mohou b1t uspo ádány hierarchicky, anebo si mohou byt sv'rrr
statusem rovny' udržuje rormováhu tak dlouho, dokud její jednotliví,
součásti nep estanou plnit svou funkci. Malinowski se s francouzsk ,rrl

strukturalismem rozešel sv 'm zdrirazněním schopnosti jednotlivct,
utvá et širší kulturní hodnoty podle pot eb v souladu se zájmem kolek-
tirmího celku.7" Behaviorální systémy nejsou zaváděny p irozeně, jak
se poq tce domníval Durkheim. Spíše jsou p edmětem neustálého lry-
jednávání a obnoly podle ,,funkčních" požadavkri jednotlivcri v danént
kontextu' Malinowski se podobně jako Lévi-Strauss domníval, že lid(,
internalizují Zwky, které je pak možné ,,p ečíst" jako společnou kulturu,
nap íklad ve ejné pozdravy. Považoval však vědomé touhyjednotlivce
zanezbytnéjak pro utvá ení, tak i pro pochopení společnosti, a k fran-
couzské p edstavě statickych kulturních systémri se stavěl chladně.

Mezi historiky se podstatně většího vlivu dostalo rozší ené verzi funk_
cionalistické teorie, s níž p išel Talcott Parsons. Ror'rrěž tento sociolog
soudil, že společnosti sestávají z idejí a aktivit jednotlivc . P ijímal ná_
zor, podle něhož komunity a sociální podmínky utvá ejí rozhodnutí, kte'
rá lidé ve sv ch každodenních životech p ijímají, mimo jiné i na základt\
očekávání, jež mohou mít stran toho, jak na jejich chování zareagují dru-
zí. Jeho ,,teorie sociálního jednání" p ijímala jistou míru komunitní uni_
formity, poněvadž očekávání subjektu je podmíněno hodnotami neb<l

,,rolemi", jež společnost postupem času legitimín'$e.73I p esto však sou-
dil, že jednotlivci se chovají v souladu s očekáváními a rolemi závisející-
mi na konkrétních okolnostech každé situace. Komunitní role se podle
Parsonse ídí institucionálními funkcemi, které každj' člověk ve společ-
nosti plní, a mohou b t buď vědomě uznávány, anebo internalizovány
jako p irozen jev. Tyto normalizující procesy omezují v moderních spo-
lečnostech sociální t ení, protože funkčním jednotkám umož ují fungo-
vat v souladu s rovnováhami socializace, asimilace a p esvědčování. Ro-
bert Mer1on posléze Parsonsor'rr teorii pozměnil twzením, že moderní
společnosti si nez ídka rryvíjejí navzájem spolu soupe ící ,,substruktury"
individualizovan 'ch, a tudíž navzájem si odporujících pot eb. Funkčni
substruktury souvisejí s bojem o moc a často b vají ve vzájemném ne-
souladu, ale jejich konflikt nutí komunity k tomu, aby se samy obnovo-
valy cestou konkurenční inovace.7a Na rozdíl od evolučního v 'chodiska
d ívějších sociologri neměl Merton takov 'sklon prohlašovat, že tento
d1.rramismus není ničím menším než definitivrrím smě ováním pokroku.

Američtí historici shledávali funkcionalistickou teorii užitečnou' po-
něvadž se zdálo, že její pomocí lze vysvětlit, jak se takové komplexní or-
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l|.llli/'il(:e' jako jsou nap íklad moderní města, i nadá]e vyvíjejí navzdory
rr,';rrt;liratelnému ryskytu sociálních či institucionálních konfliktri. Na
1,,, r t t t l í nevídaného amerického blahobytu v období studené války lychá-
,,'lr lristorici jako Louis Galambos z Parsonsov ch myšlenek a argumen-
l l rr rrl i, ž systémy sociální regulace j sou hnacími silami v pozadí ,,organi-
,lrí'tti t'elvoluce", k níž mezi vládou, obchodem a dělnílcy docházi i dlouho
1lr rlt., t'{) reforma hlásaná v rámci paradigmatu ,,progresivni éry" vzalaza
,,r r.' ' Met1onova teorie ovlivnila také americké reinterpretace byrokra-
, lr.rr strtdia měst - o dnes již klasická pojednání, jako jsolAge of Reform
lrrllurlcla Hofstadtera nebo The Uprooted Oscara Handlina, se histo-
r r, krl trlzbory ,,velkoměstské politiky" opíraly po celou jednu generaci.7
\rrrr,r'icjané si vždy lybírali jednotlivé prvky funkcionalistické teorie s cí-

l, , 
r r r r r l<ítzat, j ak konfliktem zmítané sociální instituce, nap íklad městské

1,, 'litit:ké mašinerie, nebo dokonce i organizovan zločin, prisobí v pro-
.,ttr.rlí navzájem si konkurujících zájmive prospěch dlouhodobého udr-
:r,rrr 'ítdu.77 Mají-li sociální systémy z stávat beze změny, nepot ebují
l, l r rt ltrt strukturální uniformitu.

",() 
Teorie modernizace

llrrzrlčlovát sociální teorii striktně na její anglicky mluvící a kontinen-
t ,r l r r i větev by bylo falešné, avšak fenomén funkcionalismu skutečně na-
..ttttť'tlval, že ,,angloameričtí" historici věnují relatir'rrě větší pozornost
rrrrlrrstriální éÍe, zatimcojejich francouzští a němečtí kolegové se častěji
.lrrrlť''ují na zemědělské ekonomické systémy a venkovskou společnost.
', 1istyrn zjednodušenimlze íci, že Američané pohlíželi optimističtěji na
'., lrrl1ltrost ,,moderních" lidí zmír ovat konflikty prost ednictvím regu-
l,ri'rríc:lr sdružení a rozhodování jednotlivcri, kte í se tak nestávají oběťmi
,r r r i r l trrkheimovské anomie, ani racionalizující strnulosti weberovského
',''l.rrlÍtrního státu' Taková regulační sdružení byla implicitně uváděna
, ll ) s( )tlvislosti se současnou érou ,,Západ\" , což vedlo k nástupu ,,teorie
,, r,,t lt:rnizace", atL7ž v prost edí americk ch badatelri, anebo ewopsk ch
lrr:;lrtt'ikri, které ovlivnilo jejich studium ve Spojenych státech.

lllrclatelé hlásící se k teorii modernizace jako praví intelektuální dědici
,,',r'ít'ensttí prohlašovali, že se současné racionálně založené společnosti
r rr'; liestanou rozvíjet a pokrok se stane univerzálním smě ováním pozo-
r,,r'ittelníryn po celé zeměkouli a mě itelnym pomocí stabilní ,,škály po-
l, r ,llitt".78 Momentální místo na této stupnici určuje míra ekonomického
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a obchodního rozvoje a urbanizace. Nelyhnutelné hospodá ské změny
mají za následek postupnj'pokles vlir,u nábožensk'ch kruhri a aristokra-
cie na formování základní národní politiky.79 Historici p irozeně chápali,
že modernizace s sebou často nese i období nestability a množících se
sociálních konfliktri, jak se staré ády brání komplexním a nerovnoměr-
nym změnám, o nichž rozhoduje trh, nejistá vládní politika i p irozeny
sociální nesoulad, taková napětí lze však p ekonat, a proto ze západni
industrializace bude nakonec těžit i nezápadní svět ku prospěchu vše-
obecné sociální a politické harmonie. Badatelé jako Walter Rostow nebo
Neil Smelser obrátili Weberovo pesimistické chápání ekonomické ,,ra-
cionalizace" vzh ru nohama a p edložili teorie industriálního ,,zážehl"
a sociální modernizace jako obecného plocesu' kter 'm musí projít kaž-
dy, kdo má zájem p idat se k rispěšnym ,,západním" státrim. Zárovet
z teorie modernizace' jak ji chápali Američané, lypl val i progresir.rrí
ideál historick'ch stup ri osvobozeny od strašidla marxistické revolu-
ce - na wcholu studené války to byla pro mnohé holá nutnost.8o

Potenciální vjzhody teorie modernizace byly mnoha badatelrim zjermé.
Zdá|o se, že taková teorie mriže mít objektivní empirické v sledky a zá-
rove nabídnout permé komparativní mě ítko pro aplikovany vyzkum.8'
Podporovala také dmovou práci a mezioborovou experimentaci. Byla
ťWazné transnacionální svou koncepcí i vj'znamem, ktery p ipisovala
kosmopolitním kontaktrim mezi badateli hledajícími r.ysvětlení postup_
ného zdokonalování socioekonomick ch systémri.8" Vědecké nároky, jež
si teorie modernizace činila, z ejmě zaručovaly, že ji bude možné ly-
hodně uplatnit ve společnostech snažících se poučit z konfliktri, které
zakusily zápaďni společnosti dnes o sobě twdící, že pe ejemi ,,moderni-
ty" zdárné propluly. Mezi intelektuálními historiky se sváděly odborné
debaty nad otázkou, do jaké miry|ze francouzské philosophes pokládat
za intelektuální rodiče západni ,,otev ené společnosti", v protikladu
k rrizn m formám absolutistické, despotické nebo ,,tota]itární vlády".8'
Historici p edložili ,,organizační syntézu" objas ující, jak se soupe ícím
zájmoťym skupinám poda ilo stabilizovat moderní společnosti poté, co
prošly obdobím rychl ch socioekonomick ch změn a politick 'ch kri_
zí.84 Kdykoli se k teorii modernizace obrátili historici, nap íklad Robert
Wiebe, z etelně z ní plyrrulo, že si industrializované společnosti vyvíje-
jí ,,hladce fungující integrovan byrokratick ád toho typu, o jakém si
teoretici p edstavovali, že funguje v poválečnj'ch Spojen 'ch státech".8s

V sedmdesátych letech se však už teorie modernizace navzdory své
nesmírné p itažlivosti stávala p edmětem stále častější kritické pozoÍ-
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llr r.,l i'"'',Iak je o tom eč v rozboru sociálních dějin v tomto sborníku, teo-
r lr' tltrltlernizacelycházela z neurčité angloamerické historické šablony,
r l rl r llivltlo vyvstat pochybnostem stran role, kterou sehrávají p i brzdění

1,r 'h 
t'r rlitt reakční elity, jakož i míry, nakolik modely politiky a industria-

llirrr'r, tltkového t1pu p edstar'rrjí skutečně ideální cestu k modernitě'87
Ht',hl(,í'í badatelé ji tak začali pokládat za etnocentrickou extrapolaci ev-
t,,1r:il'yt'h - ne-li p ímo ,,západních" - sociálních norem na země, které
qr, lr,llt've emancipují od bílé imperiální autority. Vskutku, historici a so-
l iirlrri l<<lmentátoÍi zpoza evropsk ch i americkych b ehri nez ídka tw-
,llli, zr' ideá|y ,,západní" šablony modernity, jako jsou kapitalistické trhy
r'l lt'irtlice sekulárního p irozeného zákona, mohou v praxi ospravedlnit
l rrtlrr'itrriční intervenci v oblasti trhu a kulturních hodnot. Jiní kritici
1'rrllrllršovali, že ,,technokraticky a sekulární model je p íliš abstraktní
,r ,lr r|i|ltcly, na něž se odvolává, jsou p íliš selekti'"ní, a navíc podle všeho
r t'll'Žt,tté z konkrétních historickj'ch kontextri často diferencovanějších,
rrr,/' lt.<lI'etici p ipouštějí".88

''. l 0 Závěr

ft lr'*lcrrka sjednocení historiografie se sociálními vědami dostala ohrom-
rrt irtt1luls v době po druhé světové válce. Nevídané katastro$', k nimž
,l,,,',lrl llěhem p edcházejících čty desetiletí, lyžadovaly od informova-
lrt r'lr tlxpert ' nové risilí, které by umožnilo porozumět krizím ší ícím se
r ,,lrr lt'cch od sociálních věd a ekonomie ažpo ty, jejichž p edmětem byla
,1'r:lr, 1lrllitika a kultura' odhlédneme-li od komunistickych státri, relativ-

r l l l r l ;t lt<lb1't a demokratizace společností v Ewopě a v Americe umožnily
rt,,r'ti generaci historikri pocházejících z mnohem rozmanitějších pro-
.rlr,rlí rozší it hlar,ní zamě ení oboru tak, aby pokr val i dějiny sociální.
|'t,,r'liitlala optimistická nálada a p esvědčeni, že na povahu moderní
,1,,,lr,čtrosti je možné pohlížet s většími nadějemi, než se až donedávna
,l,rlrl.'fakov postoj souzněl i s relatirryrělyšší mírou ochotyvěnovat se

lrr',ltlI'ickému bádání jako mezioborové empirické vědě poučené sociální
t,',rr'ií. Časopis Annales a Mezinárodní ristav pro sociální historii (1n-

t,'r'rtttlional Institute of Social History) se tak nedlouho po roce 1945
rrl rvrt St&l mezinárodními st edisky badatelského setkávání. Díky me-
r, ,l rr lt'rlqrm periodikrim však vznikla i zbrusu nová f ra, včetně časopisri

/ir,;/ & Present a Geschichte und Geselkchaft; starší časopis Annales
,' ,ltlť'kal institucionálního rozvoje na akademické pridě nově založené
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Vysoké školy sociálních věd (École des hautes études en sciences socia-
/es). Američané ještě dále rozhojnili bohatství sv'ch publikačních mož-
ností a založili zbrusu nová st ediska vzájemného metodologického obo-
hacování v podobě časopisri, jako jsou Comparatiue Studies in Societt1
and History (r9S8), Journal of Interdisciplinary History (r97o) neb<r
Social Science History (tgz6). Sociální dějiny dosáhly svého největšíhrl
rozvoje v desetiletí, kdy spat ila světlo světa taková periodika, jako na_
p íklad The Journal of Social History Gg67), History Workshop Jour-
nal (tgz6) a Social History Ggz). Jacques Le GoffÝ].jád il v té době
nejspíš všeobecně rozší eny pocit sebevědomí, když prohlásil, že ,,eko_
nomika, společnost a kultura z ejmě monopolizovaly pozornost histori-
kri po celé poslední p lstoletí".8g

Tyto nezpochybnitelné triumfy by však neměly írplně zast ít p ítom-
nost problematick ch napětí, od rozvoje mezioborového myšlení dost
možná neodmysliteln 'ch. Historisticky zamě ení badatelé nep estali
hlasitě pochybovat o intelektuální a metodologické užitečnosti sociál-
něvědné teorie. odhlédneme-li od klinické psychologie, jak ji rozvinuli
Freud s Jungem, znamenalo totižzďtraz ování kolektir'rrí totožnosti na
pridě sociálních věd zároveťt zpochybnění vj'znamu práce autorri, kte í
psali životopisy, prár.ní dějiny či pojednání o státní politice. Akademičtí
historici, kte í pracovali na životopisech, měli podez ení, že sociologic-
ká historie se sť'rn zdriraz ováním ,,sprár,ného v zkumu" kolektir.rríh<l
materiálu a kulturních jevri očer uje jejich žánr natolik , že jej v drisled_
ku degraduj e až na Írrove amatérské tradice, kterou se privodně snažili
vytlačit.9o Dalším pramenem odporu k mezioborové experimentaci byly
obecnější antipatie k sociokulturním dějinám samotnym, p edevším ze
strany konzervativcri, jako byl nap íklad německy nacionalistick 'bada-
tel Gerhard Ritter. Tito historici byli p esvědčeni, že obrat k sociálním
dějinám jsou ve skutečnosti buď zadní wátka vedoucí zpět k marxistic-
ké filosofii, anebo souěást obecného posunu k demokratičtěji orientova-
nym sociálním dějinám.g' Umírněnější kitici, jako nap íklad Theodore
Hamerow, se p ipojili kbadatelrim obávajícím se, že veliké teorie sociá]-
ní p íčinnosti povedou ke zkostnatělé učenosti odpuzující širší ve ej-
nost, nesnášenlivé k jin m formám historie a nemístně sebevědomé ve
věci definitir'rrí platnosti slych empiricko-vědeckych v sledkri.g" Někte í
další historici nep estávali pohlížet skepticky na r,ysvětlovací schopnost
empiricko-kvantitativního vyzkumu a jiní si děla]i starosti, že profesio-
nální poznání dochází minimálního pochopení za hranicemi oboru, na
jehož p dě vznikají jeho metody i problémy.93

' 
^ 
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\,;r rlejvážnější ohrožení interdisciplinární v měny s klasickrni so-
, i,rlrrirlti vědami p išlo však ze strany levicov ch a ještě novátorštějších
l r r r r r l í s1l<ljovan'ch s postmodernismem' Jak je o tom eč i ve zvláštní ka-

|,r|, rlr, ltlhoto sborníku zabyvajici se poststrukturalismem, pozitivistické
|,'|1,1ly akademické sociální teorie vyrristaly z p esvědčení, že fakta exis-
l ll Il 5ll'ilnou mysli badatele či lykladače. Když bylo toto vědecké paradig-
tlll| \' ()sIndesáb ch letech zpochybněno, p esvědčivost behavioralistické
lr lltit' S ocitla v těžké epistemologické a konceptuální krizi. Badatelé
,,r ltr'rtť'ttí postmodernismem od té doby zawhují veliké teorie univer-
.,rltttt'Il lrodnot a upírají autonomnímu já schopnost vykládat poznáni
., ,.lrt ttesubjektir,ně. Zárove se rozší ilo větší povědomí o tom, že socio-
l, '1irr'liť' či etnografickébáďáni lze r,yložit i tak, aby čtená i byli odraze-
r r t , ,t l víty v racionální zprisobilost lidí osvobozen ch od autoritatir'rrího
.,',lr,ttí rldpovídat nav zly, p ed nimiž moderní svět stojí. Progresir,rrí
lrt,,lrrt'it:i, zejména ve Spojen ch státech a v Německu, prohlašují, že p es
, ,,,.r'lttty pochybnosti je racionalizace společnosti a potenciál demokra-
|rr lrvr'lr prost edkri utvá ení společenského ádu ve světě stále velmi

'rl, lrt'tlím faktorem. Nedostane-li se však tomuto procesu podpory a ne-
,l,'l.riŽí-li historici r1rržívat sociální teorii a empirické doklady k tomu,
,rlrt 111i7o'''5 p edváděli rispěchy minulosti, čím budou tyto cíle jako
. , ,r ltll<it národních totožností a mezinárodní spolupráce nahrazeny?

l'r lznámky

r l( vynikajícím stručn 'm p ehledrim do této problematiky pat í pojednání Donn-
, lv ( )utramové The Enlightenmenf (cambridge, 1995) a Margaret Jacobové The
t,.'ttlic1htenment: ABrief HistoryuithDocuments (NewYork, zoot), stÍ.1'-72.

' ('() se t če Rankeho vlir,rr, viz kapitolu Johna Warrena o historické metodě
;r r r 1;rofesionalizaci historie v tomto sborníku.

1 Nt' jlepší rivod do otázek historismu poslgrtují eseje Thomase Nipperdeye ',Histo-
lisrrrus und Historismuskritik heute", Gesellscha.ft, Kultur, Theorie (G ttingen,
1r;76), str. 59-73, a George Iggerse ,,Historicism: The History and Meaning of the
|crln" , The Journal of the History of ldeas, roč. s6 (rggs) , str. L2g_I44.

l ( i) se tyče historismu a archivri, viz eseje ve sborníku Archiue Stories: Facts,
!;ic!íons, and the Writing of History, jejž sestavil A, Burton (Durham, zoo5).

, l listorie v romantické é e mohla oslavovat národně pojatjl ',lid" buď historicky'
i:rl<rl r-rap íklad v Histoire de France (nové rydání v devatenácti svazcích, Paris,
l,176_1977) a Histoire de Ia Réuolution frangaise (nové lydání, Paris, 1979)
.lrr le se Micheleta, anebo jako beletrizovanou kulturu po zprisobu Waltera Scotta
r' jt'ho románu The Antiquary (oxford' zooz).
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6. Toto napětí se dále p enáší - dost možná i ve lyost ené formě - do vztahu mezi
profesionální historií a fiimov m prrimyslem. Jako rivod zde lze doporučit pojed-
nání Roberta A. Rosenstona History on FiIm/FiIm on History (Harlow, zoo6)
a sborník Past Imperfect: History accordíng to the Mouies, jejž sestavil Mar't'
Carnes (New York, 1995).

7. Co se tohoto napětí t'če, srov. Ian Tyrrell, Historians in Public: The Pracťice o|
American History l9go-1g7o (Chicago, 2oo5) s Olivier Dumoulin, Ie r Ie so'
cial de I'historien: De Ia chaire au prétoire (Paris, zoo3).

B. Jejich stručn p ehled nabízí antologie The Positiuist Philosophy of Auguslc
Comte, angiick p eklad Harriet Martineau (Bristol, zoor).

9. Eckhard Fuchs, -FIenry Thomas Buckle, Geschichtsschreibung und Posťtťuťsmrrs
in England und Deutschland (Leipzig, t994).

10. Franqois Guizot, A Popular Hbtory of France, osm svazk , anglick ' p eklatl
R. Black (Ann Arbor, zoo5).

11. Co se Buryho tyče' viz Doris Goldstein, ,,J. B. Bury's Philosophy of History: A Re_
appraisa]", Ámerican History Reuieta, roč. 8z (t97 , str. B96_9t'9.

rz. Yiz J. H. Fetzer, ed., The Philosophy of CarI G. Hernpel: Studies in Science, Ex-
planation, and Rationaliťgr (oxford' 2oo1), str. 2g7_g1o.

13. G. A. Welis, ,,The Critics of Buck] e" , Past and Present, č.9 (1956), str. 75-78.
14. co se Droysenova konceptu Verstehen tyče, viz jeho pojednáni outline of thc

Principles of Hbtory (Boston, rB93), str. 6r-9o. Co se t'če kontextu, viz Rober't
Southard, Droysen and the Prussian School of HisÍory (Lexington, I9g4).

15. Co se tyče Collingwoodory kritiky Buryho vycházejíci z právě tohoto stanoviska'
vizjeho pojednání The Idea ofHistory (oxford, 1994), str. t47_L55.

16. Joseph M. Hernon, Jr., ,,The Last Whig Historian and Consensus History: Georgc
Macaulay Trevelyan, L876_t962", American Historical Reuiew, roč. Br (1967),
str. 66-97; Rosemary Jann, ,,From Amateur to Professional: the Case of tht'
oxbridge Historians", Journal of Britbh studies, roč. zz (r9B3), stÍ. L22_L47'

17. William Stafford, ,,,This Once Happy Country': Nostalgia for Pre-Modern Socie-
Iy",vThelmaginedPast: History andNostalgia(Manchester, r9B9), str. 33-46.
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Annales

MnrrHrRs Mrooelr

Historická škola spojovaná s časopis em Annales hraje ve většině p ehle_
dri historiografie dvacátého století prominentní roli. Bibliografie všeclr
pr aci zab,v ajících se Ánno /es, odbornj.mi publikacemi j ednotlivych Á n _

nalistes, rriznymi fázemívvoje školy, autory, kte í se k ní hlásili, a teo_
retickj'rni idejemi, které jsou s ní dávány do souvislosti, je prakticky
nekonečná. Dalekosáhl ' mezinárodni vliv Annales, jakož i originalitir
ešení zásadních problémri moderní historiografie, která byla na jejiclr

stránkách p edkládána, se stávají p edmětem pozornosti Znovu a Zn()'
lu. Vede se ada diskusí i nad takovyrni otázkami, jako je kontroverzt,
mezi Lucienem Febwem a Marcem Blochem o tom, zda je vhodné, aby
časopis lycházel i v podmínkách německé okupace Francie, rozchotl
p íslušníkri takzvané t etí generace Annales s Fernandem Braudelenr
na konci šedesát 'ch let nebo v znam ,,totlrnant critique" osmdesátyclr
a ranych devadesátych let pro pokračující existenci Annales jako ho-
mogenní historické školy, pokud ovšem takovou školou vribec kdy byly.
Shoda nepanuje ani na tom, koho p esně je vlastně správné pod hlavič_
ku Annales zahrnovat, snad jedině s vfiimkou Blocha a Febwa, zakla-
datelri časopisu, a Fernanda Braudela, patriarchy pa ížské W" Sectiott
en Sciences Sociales. A p estože měl časopis Annales nesmírn v znant
jak pro totožnost celé historické školy, tak i pro vědeckou pověstjejíclr
jednotliqlch p íslušník , zewubny rozbor jeho obsahu se za celjrch osnl
desetiletí nepokusil \,ypracovat nikdo.

Už jen tyto poznámky postačí, aby bylo jasné, že navzdory tomu, jal<

často se mluví o ,,école des Annales"' bude nutné rozlišovat mezi několi_
ka svébytn mi p ístupy. Proto je na místě otázka,jak je historie Annales
v konkrétních p ípadech konstruována. Zaprvé, existuje p edstava, žt'
Annales jsou vědeckj'rn odkazem, ktery je Zapot ebí udržovat, a\e zá-
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,,,i l,t't i l<ritizovat s cílem vytlačit starší generace na okraj. Podle toho-
I' ' ;rr l;r,lí .isol Annales čímsi jako rodinnou legendou (bezmála ságou),
i,,tr: jr,rlirry'rn trvale neukončen 'rn projektem, jenž teleologicky vrcholí
, t rttt stlttčasn mi p edstaviteli. Zadruhé, jemožné zamě it se na proce-
.i rrr'ilitttcionalizace. Toto hledisko sleduje v voj hnutíÁnnales od jeho

1,,,, ,rlliii ve štrasburské provincii až k nezpochybnitelnému postavení na
t',ltl,'r rttzské a mezinárodní intelektuální scéně, jejž lze pojmout jako ly-
1lritt r',llí o nezadržitelném írspěchu, anebo i jako kritiku neblahého sou-
,ttr,rlí,rtí moci ve francouzském systému umění avéd.ZatŤetí, lze rovněž
l' ll llllll()Vat cykliclc' pohled, podle něhož Annales na p elomu devate-

,r,t, lt.llr) a dvacátého století vytlaěily německ historiografick' model,
,,,r.,lr.tlttě si v rámci mezinárodního historického oboru vybudovalyhege-
,,,',tttt'l(é (anebo p inejmenším velmi prominentní) postavení a po čase
,, rr,. 1rí'išIy, načež se ustavila pluralistická historická síť' jejíž mnohé uzly
', rr;rlť'zttjí ve Spojen'ch státech. A konečně, dějinyÁnna/es se dají vy-
l l,r,lit l i .jako odraz globalizace dvacátého století. Globalizace byla p itom
1,l,, ,.lltltc/es sama o sobě v znamnym tématem: Bloch a Braudel nawhli
tr l rtr.lit'ké rámce (nap íklad komparatirrní dějiny) umož ující vypo ádat
,' ,, r'yz.vami, jež z globalizacepro historiclc obor plynuly.

|'t'r'ttí z těchto p ístupri po dlouhou dobu p evládal a svj'rni polemic-
l,r rrri ;lrldtexty, jakož i záměrem legitimizovat p ispěl ke znejasnění dě-
1rrr .lttlta/es. Poslední dva p ístupy získaly největší popularitu na konci
,l',rr'iit(lho století, kdy se otevŤel retrospektir'rrí pohled (povzbuzovan
r ,'Ir.|iltlm nadcházejícího milénia) a nová generaceÁnnalistes podporo-
,,rIrr stlllekritiku. Její p íslušníci měli zájem p ekonat krizi, jež se proje-
, ,,r lrllr.jakvevyuoji časopisu, tak i na pridě jeho institucionální základny'
l l.t r rtl |-lyla École des Hautes Études.

|'r l 1lorážce z roku 1870 a za|oženi bismarckovské Německé íše v pa-
l'rr t \'(' Versailles se francouzské elity zača\y dožadovat vysvětlení ně-

'rr,'r'l<íl 
p evahy, Zdá|o se, že odpověď by mohly p edstavovat německé

,rrr rr'r't'zity a další vzděláva cizaíizeni německ ch elit. Francouzští politici
,l, 'Irt' t 

'etí republiky se proto pokusili zreformovat francouzské ško]sM
,, :;r'ť'tle toho' co viděli na druhém b ehu R na. Mladší akademici byli
1,,,r'ť,Ítlni rikolem vyhodnotit silné i slabší stránky německ ch univer-

rt ' liltteder i studijních obor , a prokazatelné p ednosti měly b t poté
l' lrrrrlleny s tradicemi francouzské akademické infrastruktury. Její ko-

r,'rt\'.i0 p itom nutné hledat už v inovacích období absolutismu Qako je
t ,,lli't1c de France) a napoleonské éry (tehdybylcel vysokoškolsk 'sys-
r ,'r r r trtzdělen na Grande Écoles a jedinou ce]ofrancouzskou univerzitu
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,r lrtlr S(' Bloch a Febwe nakonec rozhodli založitAnnales jako svrij vlast-
rlt f'rtsrl1lis. Prr.rrí číslo lyšlo vlednnl92g a Bloch s Febwem v redakěním
,l,,,rlttíku zdriraznili, že jim jde o všeoboroqi a mezinárodní p ístup se
', tltt v tlt zamě ením na hospodá ské dějiny.? Slibovali p eklenout propast
,,,l,li,lrr.jící odborníky na minulost od badatelri zabyvajících se součas-
,,t rrli sociálními trendy' A konečně, šlo i o to, strhnout zdi rozdělující
lrr',lrrr'iky zkoumající starověké, st edověké, raně novověké a současné
,,1,,,lr'č'rrosti, jakož i odborníky na ewopské dějiny a ty, jejichž odborn ryn

; jl'lll('ltl jsou dějiny takzvaně primitivních či exotick ch kultur. očeká-
r rtlrr St), že ukončení nesmyslnj'ch oborov ch schismat povede k meto-

' 
l, llr rgit:ké inovaci.8

r'iltlrn projektu bylo p ipravit Německo o jeho až dosud vedoucí

1,,,:.l;tvení na poli historick'ch věd, a to v době, kdy se němečtí histo-
rr,'l svymi reakčními politick 'mi názory a metodologickym posunem
l,,.|1llksgeschichte" od mezinárodního společenswí sami izolovali'
|'tiksqeschichte" znamenala etnocentrick 'v klad národních dějin do-

:lrrlrrjící se ztotožnění státních hranic s hranicemi rozší ení p íslušné
,'lrrir'ké skupiny, v tomto p ípadě Němcri. Nebyla to jen obhajoba ně-
rrr,,t'lié expanze tak, aby k Německu náležela veškerá Ínemi, kde se usa-
,lrlrr rtěmecky mluvící obyvatelstvo ťrdajně nordické rasy, nj'brž iv zva,
,llr1, ]1y]3 p edložena historická a politická r,ysvětlení moderního světa
, 1,'lrírzející z rasoq ch teorií.9

ltl<lch s Febwem Zalitočili rovněž na tradičnější rankeovské p ístu-

|,t,, které na Sorbonně p ijímali zejména Charles Seignobos a Charles-
Victor Langlois. Oba tito historici uplat ovali Rankeho ,,kritickou me-

l , rr l(t" á podobně jako on se zamě ovali v pnmí adě na politické dějiny,
r,.liké osobnosti a teleologii národních společenství.

l)íky podpo e Ze strany Henriho Pirenna se dvojici provinčních his-
l,rr'ik - ve dvacátych letech po ád ještě na hony vzdálené st edisku
,'l,'irtlemického vlilu ve Francii - dostalo lznáni na mezinárodním poli.
ltltlt'h v toce |g24 vydal své prrikopnické pojednání Kr loué diuotu rci,
r I rčrnž zkoumal schopno st zázračného uzdravováni, ježb valafrancouz-
' |ivrn králrim ve ejně p iznávána od okamžiku jejich korunovace v Re-
rrlr,ši. Bloch zde rozvinul ranou psychohistorii mytu, masov ch mentalit
,r 1lrllitického užití reprezentací. Pobyt v nově za|oženém Institutu pro
l,rrtttparatir'ní v 'zkum kultury člověka v norském oslu v íjnu r9z9 mu
rrrrrrlžnil wátit se ke komparati-,ryrímu zkoumání dějin francouzského ze-
rrlť'clělství od t ináctého do osmnáctého století, jehož lysledky zve ej-

rril rrěkolik let nato v dvousetstránkovém eseji s názvem,,Les caractěres

s fakultami v desítkách měst).' Tato strategie měla za následek prohlou.
bení mezinárodní konkurenční atmosféry i již probíhající transnacionál_
ní spolupráce, p ičemž se ší il pocit, že nezávislá intelektuální aktivitrr
státní hranice jednoduše p esahuj e.,

Mezi mladíryni akademiky zverbovan'rni francouzs\'rn ministerstvent
lyššího vzdělávání byl i historik narozen v roce 1886, syn alsaskéhrr
historika starověku. od roku 1896 studoval na elitním paÍižském Lycéa
Louis le Grand a v roce r9o4 byl p ijat na Ecole Normale Supérieura
na Rue d'Ulm. Tam se seznámil nejen s francouzskou histoiiografií,
ale i s německou akademickou literaturou (zvláště s díly Karla Btiche-
ra, Karla Lamprechta, Theodora Mommsena, Leopolda von Rankeh<r
a Gustava Schmollera).3 V roce r9o8 promoval, načež strávil dva semes-
try v Německu, kde pobyval nejprve v Berlíně (rgo8) a později v Lipskrr
(tgog). Tento historik se jmenoval Marc Bloch a společně s Lucienent
Febwem,a ktery se narodil roku rB7B ve Franche-Comté, studoval v Pa-
íži a p ed rokem r9r4 p ednášel na fakultě v Dijonu, se o několik let poz-

ději stal zakladatelem rer.rreÁnnoles dhistoire économique et sociaíe'
Čas, kdy student Bloch sedával v seminárních místnosiech němec\ ch

univerzit, oddělila od j eho pozděj ší kariéry vudčí osobnosti Á nnale s pr"l -
ní světová válka, která mnohé změnila' Nep átelství Francie a Německa
ještě dále prohloubily čt5,Ťi roky zákopové války vedené na francouzské
pridě a nesmi itelné nacionalistické soupe ení, které v obou zemichzmo-
bilizovalo široké masy. Mnozí němečtí intelektuálové p ispívali k legiti-
mizaci válečnych cílri a zapojili se i do propagandy proti všem, kdo byli
prohlášeni za nep átele. Někte í se vještě bezprost ednějším smyslu po-
djleli také na mapování kultury okupovan ch teritorií k vojenskyrn riče_
lrim. Mastenecké city p irozeně sílily i na druhé straně, jak o tom svědčí
Blochovo vlastní líčení zážitkri z Veliké války.s Henri Pirenne,lyrrikající
belgick historik, pracoval p ed rokem ].914 se svjrni německíryni kolěgy
na proj ektu širolcjlch komp aratir'ních sociokulturních děj in ewopskyčh
národ , po válce se však odmítal zričastnit jak chkoli diskusí s těmi, Řdo
hájili expanzionistické ,,ideje roku Ig14" apo německé kapitulaci a pod-
pisu Versailleské smlour.y osnovali pomstu.

Bloch se s Febwem setkali na pridě dob e r,ybavené Štrasburské uni-
verzity a zformulovali tam svrij novátorsk p ístup k psaní dějin. Feb-
vniv návrh na založeni celoevropského časopisu pro hospodá ské ději-
ny, vjehož čele by stál právě Pirenne, neuspěl6 a teprve V roce r9z8 se
této myšlenky znolrr chopil Bloch, kter v té době pracoval na projektu
aktivněji než Febwe. Pirenne však místo šéfredaktora Znovr. odmítl,
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originaux de l'histoire rurale franqaise", proslulém jako vribec prr.ní p í.
klad uplatnění Blochor,y ,,regresirmí metody". Jejím základem je zpětny
postup od nedár,rrějších období k těm časově vzdálenějším na záklaclč
p esvědčení, že vímeJi toho o p ítomnosti více, mělo by b t jednodušší
začít spíše p ítomností než spekulacemi o historick 'ch počátcích. Poz-
ději, ve spisu obrana historie aneb historik a jeho emeslo, Bloch tutrr
svou metodu systematizoval a otevŤeně argumentoval proti ,,mystifikaci
počátk "'

Když dokončil práci na eseji o dějinách zemědělství, zača| sepisovat
své wcholné dílo, ctižádostivé pojednání Feud lní společnost, v němŽ
nastínil obecny rámec kultury feudalismu. V jeho pnmí části prozkou-
mal dělbu majetku, sociální hierarchii a formu i fungování státu, načeŽ
obrátil pozornost k mechanism m osobní závislosti, společenské sou_
držnosti, kolektivní paměti a vědomí, jakož i k ,,formám cítění a myš_
lení". Ve Feud lní společnosťi Bloch ještě dále lybrousil svou metodu'
Sociální dějiny vlastnictví a moci uvedl do souvislosti se sociálními dě-
jinami prár.ních forem a společenskjlch vztahri a dále pak i s dějinami
kulturních reprezentací. Dva svazky, znichž pojednání sestává, nejsott
na sobě nezávislé: pojítko mezi nimi p edstaluje Blochriv zájemo vzta_
hy mezi králi, pány feudálních držav a jejich nevolníky. V klad feudá]ní
společnosti Bloch začíná podrobn'm popisem reprezentatirrrrích gest'
jimiž se vyjad oval vazalskjl status a zárove se v1tvá elo pod ízené po_
stavení. Popis zlyk a obyčejri dané společnosti, jejích kulturních prak_
tik a rituálri se u Blocha stává základem vysvětlení jejích ,,rytmti,,. Tako-
vé rytmy, Írdajně typické pro konkrétní stadium společenského vj'voje,
p edstavují cosi na zprisob ,,kolekti'rního chápání času" oscilujícího mezi
rutinou a inovací.'o

Cílem rozbor forem užívan ch st edovělcj'rni lidmi k vyjád ení so-
ciálních vztahri p itom bylo objevit dějiny moderních sociálních gest,
Bloch už ve sv ch Krilech diuotu rcích zdriraz oval zásadní rozdíl mezi
st edověkrm obdobím, dobou absolutismu a - v ještě vyšší mí e - mo-
derním státem. V pnmím z těchto období existoval ještě mezi uzdravu_
jícím králem a lidem bezprost ední vztah, aníž mezi nimi stála jakákoli
náboženská či sekulární instituce' od čtrnáctého století začaly však b 't

p ímé formy sociálních vztahri nahrazovány formami spíše nep ímymi.
Feudální společnost p edkládala širok obraz doby st edověku otl

devátého do t ináctého století, v němž se Bloch zamě il na rozbor mi-
kropolitiky a estetikyjejích kulturních reprezentací' obzvláště se snažil
porozumět Úznamu svobody a nevolnictví ve st edověké společnosti

, r 
1 
l, j it'lr sociálním a ekonomiclím dějinám. Zformuloval také p esné dri-

,,,,lt'zhroucení otroctví na konci Římské íše v Ewopě a prozkoumal
r,,rrlíly mezi otroctvím a nevolnictvím. Upozornil na to, že v devátém

'lrllt'tí, zavlády karolínské dyrrastie, nebyli serui p íslušníky komunity
lt ll(,l)()Važovali se ani za na součást lidu, kterí/byl chápán jako sestávající
, r lrr'ltclně ze svobodn ch mužri. Ve t ináctém století se však status ne-
,,'lrríI< vyvinul takov m směrem, že za Kapetovcri již měli svuj vlastní,
,,,lr lť'leny prármí status. Zristali sice občany druhé t ídy, náleželi však ke
!,, r r t r t nitě naz vané populus Fr ancorum. Bloch se otázkami nevolnictví
,r ,,r'rllrody zab valtaké v eseji ,,Caractěres originaux" a n1'ní ukázal, jak

',, ť'tr'náctém a patnáctém století autorita lenních pánri dále k]esala. To
r',r, iasně prozrazlje také Blochriv vlastní politick 'ideál: francouzské
,l,,;irry byly podle něho pomal rn pochodem směrem ke sdružení po-
lrlrt'l<y svobodnjlch občanri. Dva svazky FeudáIní společnosti upevnily
lIlrrr'lrolnr pověst odborníka na komparativní sociální dějiny.

llltlchovo hledání strukturálních lysvětleni, jež do značné míry inspi-
r,,vltla Durkheimova sociologie, podrobil Febwe kritice. Ve své vlastní
I' rrize o Lutherovi prozkoumal souvislost mezi jednotlivcem a komuni-
t , ,rr, 1l ičemž se zamě il na historii mentalit období německé reformace."
V lrltnto životopise se vzdálil svému d ívějšímu zájml o roli geografie
r rlť'jinách a jeho hlar'rrím odborn'm polem se stala historie raně no-
r,rr,ť'kych mentalit.'" K dalšímu rozvoji tohoto oboru p ispěl také jeho
',lr';rsbursk kolega Georges Lefebwe, slarm odborník na Francouzskou
r,.r'oluci.

Na Mezinárodním kongresu historickych věd, kteq se konal roku
t,t:|tJ v norském oslu, pronesl Bloch p ednášku zabyvajici se metodami
l,,,rltparatirmích dějin''3 Rozhodnutí, které v ní vyhlásil, bylo promyšle-
r r r' r r l a s1'rnbolick m aktem: vznesl nárok na dědictví Karla Lamprechta.'4
l( r lzcbral Weberriv p ístup k historické sociologii a p ihlásil se i k Webe-
r ,,r'č zájmu o vysvětlení v'hod Ewopy v celosvětové konkurenci opírající
'.,' r l srovnání s Vj'cho dem.'s Jeho Ánn ale s br zy začaly b t charakteristic-
l,r'sr.ym internacionalismem a okruh jejich p ispěvatelri p esáhl hranice
ír :lrtcouzské historické komunity. Kontaktrim s mezinárodními skupi-
rrlrlrri podobně smjlšlejících historikri, jež byly rychle navázány, vděčilo
l l'\'tle Za to, že se na jeho stránkách zača|y objevovat početné p íspěvky
.,,' scverní, jižní i st ední Ewopy.

'l'oto zakladatelské období časopisu Ánnales bylo typické také zvlášt-

'r 
rrtt st5rlem psaní. Na druhé straně je t eba si uvědomit, že tehdy ještě

rrr't,xistovalo žádné rozpracované paradigma, natož pak skutečná škola
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Annales. Korespondence mezi Blochem a Febwem,6 ovšem ukazuje, na-
kolikjim záleželo na rovni časopisu, jejž považovali za svrij společny
podnik. Z jejich postupu je patrn ' strategicky zájem, aby byl historio-
grafick obor od základu p euspo ádán na zák]adě protikladu mezi ,,na-
ším zprisobem psaní dějin" a stoupenci ostatních p ístupri. Hleda]i si
spojence a odmítali spolupracovat s těmi, s nimiž souhlasit nemohli'
V sledkem byla potenciálně lysoká míra ztotožnění s konkrétním his-
toriografick m projektem, jejž reprezentoval časopis Ánncles. Bloch
a Febvre hleděli s nelibostí na snahy konkurenčních časopisri rozvinout
mezinárodní spolupráci, zvláště v p ípadech, kdy se takoví soupe i ob-
jevili v Německu.

Pnrrím z dvojice zakladatelri, jemuž se poda ilo získat lyšší akade_
mickou hodnost, se stal Febvre, kter byl v roce 1933 po dlouhé a bo-
lestné kampani zvolen do Collěge de France' Bloch ho následoval až
v roce 1936, kdy po Henrim Hauserovi p evzal katedru hospodá sk ch
dějin na Sorbonně. Febvre své institucionální pov 'šení ,,kapitalizoval,,
nashromážděním adyvlim 'ch a prestižních funkcí, které mu umožnily
dohlížet na rozmanité nové projekty. Stal se tak nap íklad prezidentem
redakční rady ídící p ípralu Ency clop édie fr angaise, jež vycházela od
roku 1935.

P íběh o rispěšném nástupuÁnnoles byl p erván druhou světovou vál_
kou. Bloch se v roce r94o zapojil do risilí na obranu Francie a své frustru-
jící zkušenosti s francouzskou armádou popsal v ělánku ,,L'étrange dé-
faite". Krátce se pak wátil do Paiže, ale jako Žiaayl na své akademické
místo nucen rezignovat, načež se aktivně zapojil do hnutí odboje. Právě
v této době začal sepisovat rivod do historickych metod a teorií, jejž však
už nedokončil a z něhož se stala jeho vědecká závěť. Febwe na rozdíl otl
Blocha zristal v PaÍiži a během nesnadného válečného období l'vdával
Annales sám; v otázce,jak nejsprávněji čelit restriktivním podminkánl
okupace, mezi nimi shoda nepanovala. Bloch už se do redakce nikdy ne-
wátil - v roce tg++bylr zabit p íslušníky gestapa - a ce]ou zodpovědnost
za re!'ue vzal na sebe Febwe.

Po osvobození se Febwe ocitl na samém wcholu francouzského aka-
demického systému. Byl pově en sepsáním náwhu reformy École Pra-
tique des Hautes Études (ÉpHÉ) záložené roku 1884. V rbce ry47 byl
zvolen prezidentem nově založen é W" Sectionpa ížské univerzity, kter/r
později p evedla sociální vědy do ÉpHÉ. Febvre zde institucionalizoval
starou ideu, již rozvinul spolu s Blochem už ve dvacát ch letech. Ve stej-
né době bylo vlivné Centre des Recherches Historiques - jehož edite_
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lr'rrr llyl po několik let právě Febwe - začleněno do porrytce ví'zkumně
;,rrrlč eného institutu sociálních věd. Po roce 1945 se Febwe (mimo jiné
r tr';rrtcouzsk zástupce v komisi UNESCO pro konceptualizaci dějin lid-
', t vlr ) stal rist ední postavou institucionalizace paradigmatu Ánn ales. PÍi
trrr'rrí St ediska historického v zkumu mu asistoval Fernand Braudel,
l, tl,r'y byl v rizkém sryku s Blochem i Febwem od roku 1937, as redakční-
r r r i 1lrlvinnostmi v relrre mu pomáhali mimo jiné Charles Morazé, odbor-
rrrl< rra devatenácté století, a Robert Mandrou, historik raného novověku

'r 
,'vI'opslcych absolutistick ch státri.

t )bdobí od roku r94s do Febwoly smrti v roce 1956 bylo ěasem ob-
lll 

'V.y 
a konsolidace. D íve heretické historiografické hnutí se Febwov m

1,riť'iněním proměnilo V ustavenou instituci. Nelze to ovšem lysvětlit
r'rslčl jen Febwov mi osobními kvalitami a zájmy ani podporou, jíž se
rrrrr tlostávalo ze strany mlad ch a ctižádostiv'ch historik r.y'užívají-
, rr'll novátorské pověsti Annales k vlastnímu kariérnímu postupu: v -
,'ll;llllnou roli sehrály i politické okolnosti vládnoucí po druhé světové
r irlt'e.

llt'ancie si svrij klesající politick 'v znam ve světě ovládaném Spoje-
rrt'rtli státy a Ruskem vynahrazovala ctižádostivou kulturní a vědeckou
,rlt'ttzívou na mezinárodním poli. Čtr.rta a ještě více de Gaullova pátá
l,,1lrrblika lyměnila svou d ívější globální politickou roli za intelektuál-
rlr vliv. Pa íž se tak stala laborato í sociálního myšlení nad otázkami
.,,,rr1le ení dvou ideologick 'ch systémri a politick 'ch blokri, procesu de-
l,,ll<lnizace i nástupu nové individualizované a konzumně orientované
,,llť'anské společnosti. Finančně se na tom podíleli také američtí dárci,
rr;r1l "íklad Fordova nadace financovala počátky Maison des Sciences de
l'!Iomme (MsH), v jejímž čele stál rozvážnir Clemens Heller. Z MSH se
t;rli stal mrštn člun po boku obrovského tankerlVl" Section (či později
l . l l ÉsS _ École des Hautes Études en Sciences Sociales). MSH posky-
t r rvltla stipendia zahraničním badatelrim, po ádala mezinárodní konfe-
ll'|lce' organizovala adu projektri a lydávala publikace, kdykoli se do-
rrrlicích prost edkri pro podobné ričely nedostávalo. Pod jednou st echou
,r st: stejnou koordinovanou strategií spojovaly ÉHÉss a MSH francouz-
,liti akademiky s mezinárodní sítí pod patronátem Fernanda Braudela.

l}raudel se stal klíčovou osobnostíÁnnoles ještě p ed Febwovou smr-
ll v roce 1956. Poté co p evzaljeho vedoucí postavení na pridě É}IÉss
r v r'edakční radě, pohlíželo se na něho po celé následující desetiletí jako

'';r 
rtezpochybnitelného vridce aAnnales začaly v tomto období skutečně

1'íis<lbit dojmem akademické školy. Když nějak autor otiskl svou práci
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v Annales-, anebo pokud se začal podílet na jednom z mnoha širok ch
projektri ÉHÉss, znamenalo to bezmála cosi jako pasování na rytí e, po
němž mohla potenciálně následovat velkolepá akademická kariéra na
univerzitách ve Francii nebo v zahraničí.

Braudelova celosvětová pověst byla založena zejména na jeho mo-
numentálním pojednáni La Méditerranée et le monde méditerranéen
d l'époque de Philippe II (tg49), sepsaném částečně v německjzch tábo-
rech pro válečné zajatce. Braudel vtomto spisu rozvinul svuj koncept t í
dějinn 'ch tirormí, zníchžkaždá tepe vjiném rytmu. V pnmí adě zdriraz-
nil, že geografické základy společností se mění jen ve ve]mi dlouhodobé
perspektivě. Zadruhé, od takovych změn od]išil st ednědobé vzestupy
a poklesy hospodá ského života a sociálních vztahri, k nimž dochází rych-
leji. A konečně' na t etí Írrormi, jíž se ovšem Braudel sám zab val vcelku
minimálně, se odehrávají všehovšudy umělé dějiny politick ch inciden-
tri (hťsťoťre éuénementiel/e). Braudel p vodně hodlal sepsat disertaci
o zahraniční politice Filipa II' Španělského, ale díky období lg23_Íg33,
jež strávil jako učitel v Alžírsku, si zača] uvědomovat kombinovany vliv
Ewopy i Afriky uwá ející společn st edomo sk region. V roce 1937,
po návratu z dvouletého pobytu v Brazílii, se setkal s Febwem a ten ho
povzbudil, aby se pustil do psaní o vlivech st edomo ského světa na
politiku Filipa II. a na španělskou společnost. Io Méditerranée má na
12oo Stran, p ičemž politiku skoro riplně ignoruje' Španělské vítězství
u Lepanta a okupace Tunisu Donem Juanem d'Austria mělypodle Brau-
delova p esvědčení pro historicky v klad spíše jen vedlejší vyznam. Na-
proti tomu zdriraz oval obrovsky vliv p írodních podmínek na komuni-
kaci, obchod a v}'robu. Podobnějako Bloch ve svém rozboru st edověku
či Febwe ve svém v kladu věku reformace klad] Braude] driraz na írlohu
kolektir,ních struktur, jako jsou ekonomické systémy, státy a společnos-
ti' jejichž změny probíhají v r}tmu generací.

Braude] uvádí st ednědobé pohyby do souvislosti s vzestupem a pá_
dem íší' Hospodá sk' rozvoj patnáctého a šestnáctého století nahrával
španělské i osmanské íši, ale jejich rozloha se nakonec stala p ekáž-
kou dalšího rozmachu, a to kvrili náklad m na komunikaci mezi jed-
notliv mi částmi jejich rizemí. Hlar'ní část knihy se však zabyvá poma-
lu se pohybujícími stn:kturami, které hrají roli v Braudelově konceptu
geohistorie. Braudel rozlišuje mezi národy žijícími v pob ežních ob-
lastech, o nichž soudí, že jsou p ístupnější inovacím, a obyvateli hor-
natych region , kte í podle něho reagují konzervatir.rytěji. Uvědomuje
si' že zákonitosti lidské mobility se mění s industrializací a rozší ením

145

,rr,,rlt,t'ní mobility, ovšem v šestnáctém století byla ještě rirove kultur-
lll \'Ykonnosti geohistoriclc mi faktory nejen ovliv ována, n 'brž p ímo
rr r r. ovltna.

Zirtímco se Braudel zab va| t1pologií jednotliv ch dějinn 'ch období'
l|./ Z(l raz ovala geohistorické longue durée, Ernest Labrousse a jeho

''lll'i se snažili rozpoznat dlouhodobé cenové a mzdové cykly a p esně
, l l,,,čítat hospodá ské podmínky postupu modernity. Labrousse napsal
,lr'i, zírsadní pojednání, z nichžjedno se zabyvá vvojem cen v osmnác-
tr'rrr století (rqss) a druhé krizí francouzské ekonomikyv závěrečnéÍázi
,tttciťn régime a v době Revoluce (tg++). Jakožto profesor na Sorbon-
llÍ, se Lablousse ve srormání s Braudelem více pohyboval v prost edí
trrrrliční kultury francouzské historické profese, a proto neměl takov '

.,l,lrrrr odsuzovat politické dějiny. Jeho žák Michel Vovelle se později
,r,rtI historií mentalit v době Francouzské revoluce pokusil odvěk spor
rrrlzi sociálním a politicknn p ekonat. Labrousse a Braude} byli rovněž
',1'rlltreditory šestisvazkoq ch sociálních a hospodá slc'ch dějin Francie,
;,.r vyšly v letech tg7o_t99z.

V šedesá| ch letech se sociální struktury a ekonomické cykly staly
l,lrr'<ll1lmi kategoriemi historiografie, již sepisovali p íslušníci hnutí Án-
rrrrlt'.s. Většina jejich knih se zab vala takzvan m longue durée, niko|i
t,'tl.y krátkodob mi politick1nni konflikty. Historici hlásící se k hnutíÁn-
rr,r/tls byli p esvědčeni, že klíč k historickrn vysvětlením je t eba hledat

1',,tttocí integrovaného rozboru struktur a v vojov ch trendri v mě ítku
,lt,sctiletí nebo staletí. Zdá\o se také, že nástup počítačri p ináší nové
rrrrlžnosti kvantifikace ridajri, a slibná budoucnost čeká tudíž i novátor-
',liv koncept serializace kvantitativních dat (histoire sérielle). Na jedné
',lr'itně stanuli Labroussovi žáci pracující na novém zmapování ekono-
rrrit:kych regionri Francie od šestnáctého století, na druhé pak Braudel
,r jtlho spolupracor,'níci, kte í se snažili ustavit rámec ekonomickj'ch svě-
t r lvych regionri (économies-monde), j ež mělo charakterizovat podnebí,
rrrrlrfologie, obyvatelstvo, jeho ekonomické chování a kultura' Historici
trrrržili p esně stanovit materiální podmínky určující, jak se jednotlivé
r ,'giony ríčastní na dění ve světě stále více propojeném obchodem a tech-
llrllogickymi ť'rněnami. Braudel z v 'sledkri těchto zkoumání sestavil
,,llr'ovské panorama formujícího se kapitalistického systému, v němž
l'r'l st edomo skému regionu p ipisován zr,;láštní v znam pro ewopské
rí'boje do Severní i Jižni Ameriky, Afriky a Asie. Jeho t i svazl<y zaby-
r'lr.jící se pokrokem materiální kultury ve světě od šestnáctého do konce
, rstnnáctého století p edstavovaly vlivrr pokus uplatnit metodu Ánnoles



146 147]AK SE PíŠoU DĚ]]N\

i na poli světové historie. V tomto směru se Braudelov'rn nástupcem stnl
Immanuel Wallerstein, jenž nawhl světově systematicky p ístup v his-
torické sociologii.

Pod Braudelov m ízením získaly také W" Section i Annales hierar.
chičtější organizaci. Vribec poprvé se teď dalo opravdu mluvit o skupinč
historikri kolektir.ně se podílejících na qlzkumnj'ch projektech a ričast_
nících se odborného a v zkumně zamě eného lTučování na ÉHÉss,
Myšlenka enquétes, kterou Bloch s Febwem p edložili ve t icátych le_
tech, došla tudíž uskutečnění v podobě systematické a postupně se roz=
r stající analyzy konkrétních regionri a prost ednicwím koďbinace p í_
padovj'ch studií' Jednotlivé p ístupy byly integrovány do schématu, jež
Braudel načrtl hned na počátku tohoto období dějin časopisuAnnaies.

Braudelova éra byla zárove i obdobím nejužší spoluprace mezi his-
toriky školyÁnnoles a marxisticky zamě en mi badateli. Někte í z an-
nalistes - nap íklad Guy Bois, odborník na dějiny st edověké západnÍ
Francie, či Pierre Vilar, historik katalánského kapitalismu - se dokonce
sami označovali za marxisty. Braudel ostatně uznáva|,že za leccos vděčí
svému (spíše kusému) studiu Marxovych spisri o rozvoji raně novověké_
ho kapitalismu v Ewopě i v zámo í, ovšem marxisticŘou historiografii
také neváhal kritizovat za její ortodoxní zveličovániv znamu ekonomic-
k 'ch p íčin politickí/ch konfliktri a politickych rozhoánutí.

Rok 1968 změnil mnohé nejen ve francouzské společnosti, ale také -
a možná p edevším - ve francouzském akademickém světě. Tuto dobrr
charakterizoval zvláště mezigenerační konflikt. V rámci školy Ánnole.s
se mladší 8enerace usilor.ně snažila emancipovat se od dohládu jejihtl
témě všudyp ítomného editele. Braudel se stal terčem ritokri a neko-
nečné spory ho postupně lyčerpaly natolik, že se z redakční rady Án-
noles stáhl. Jeho rezignace umožnila nástup t etí genera ce Annaiistes,
v jejichž adách hrály vedoucí roli osobnosti jako Emmanuel Le Roy La-
durie, Jaques Le Goff, Georges Duby a Frangois Furet. Někte í z niclt
byli b rvalí komunisté a dávali teď jasně najevo, že se od marxismrt
distancují'

Le Roy Ladurie dokončil v roce 1967 disertační práci o historii e*op-
ského podnebí posledního tisíciletí za|oženoll na Éraudelor,ych geohis-
torick 'ch p edpokladech, ovšem proslavil se zejména pojednáním Ma-
sopusť u Romanslt, v němž podrobně zrekonstruoval sociální a kulturní
napětí panující mezi obyvateli francouzského maloměsta čelícího hrozbě
ze strany inkvizice. Le Goff a Duby se vrátili k Blochově globalizujícímu
vykladu st edověké ewopské civilizace a jeho sociální a ťulturní pri.top

,|,,1llrrili životopisn mi metodami. Do svého životopisu Ludvíka IX' se
r,rl, l,t' Goff pokusil začlenit i svět st edověkj'ch reprezentací, zatimco
l rrrttr;tlis Furet se společně s Monou ozoufovou uvedl prisobiv'm roz-
lrrrtt,llr SoCiálních dějin psaní a čtení ve Francii osmnáctého století,
l, t,,r.vrtr inspiroval mnohé další studie dějin francouzské produkce knih
,, |ir.lttrrotnosti. Furet se v osmdesátych letech stal prezidentem ÉHÉss
,r ,,tl tlějin sociokulturních fenomén se p esunul k nov m politick m

'l',|lllílm Francouzské revoluce. Velké pozornosti se dostalo zvláště jeho

lt,rlirr na klasicky marxistick v klad Alberta Soboula.
lJtrret v rozsáhl spis $eho spoluautorem byl Denis Richet) obsahu-

1,' r'ít:eméně klasické r,ylíěení Francouzské revoluce viděné z liberální-
lrl r t'tltlu pohledu - zdrirazněna je v něm p edevším prvni fáze proměn
rlrr t'tlku l79t, zatimco jakobínské panswí let t7g3_t794 je odsouzeno

1'rhrr z hlediska hladkého p echodu k liberálně-kapitalistickému ádu
rl,'1lr'ípadné. V sedmdesátych a osmdesátych letech však Furet na poli
',lrrtlia Revoluce v znamně p ispěl ke kulturnímu obratu. Ve sv ch ěasto

1','lt'rnick ch článcích, jež byly poprvé hromadně uve ejněny ve sborní-
l,l I'rom šlet Francouzskou reuoluci, t978)' obhajoval v 'znam dějin
,lrsl<ursri, jejich v 'sledkem měly bfi nové politické konstelace, a snažil
,,,, rrkázat, že to, čemu Ťika]- dérapage revoluce, bylo drisledkem radika-
lrzlrt:e politického diskursu, k níž došlo nikoli teprve s jakobíny, n,bržlž

' r.,,t'e 1 78 9. Zár ov eipopíral, že by existoval j ak koli p íčinn vztah mezi
r,.r,tllucí a sociálním napětím doby ancien régime. Jeho perspektivě byla
r Vtvkána určitá nedrislednost a někte í kritici tvTdili, že ji spíše než trpě-
lrr'tl archivní bádání inspiruje politické p esvědčení.'7 Později se Fureto-

' 
t,rtt zájmem stala historiografie devatenáctého a dvacátého století. Na

l,r rrtci osmdesát' ch let ho jeho vj'zkumy p ivedly k závěru, že Francouz-
.,l.ir revoluce ukázala novou cestu k modernitě (vzdálenou anglosaské
rr, lr.málnosti), od níž bude nutné se osvobodit p ekonáním jakobínského
(lť,(lictví stále znolrr obnovovaného už od doby t etí republiky levicov -

rrri lristoriky. S ristupem marxistického vliw (Furet k němu jako b val
z;rsvěcenec - v období 1g47_Lg5gbyl členem francouzské komunistické
,,ll'any - ostatně sám p ispěl knihou La passé dune illusion vydanou
r Irlce 1996, nedlouho p ed jeho p edčasnou smrtí) si jeho vj'klad Fran-
,.,,ttzské revoluce získal značnou oblibu po celém světě; prominentního

;rrlstavení se mu dostalo dokonce i ve v chodní Ewopě' Zárove platí,
z,'s kulturním obratem na pridě jakobínské historiografie (p edstavova-
rlÝrn dílem MichelaVovella a jeho žákri) začal bytFuret mezi speciali-
r,lvanjrmi akademiclgrni historiky p ijímán s menším nadšením, o čemž
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svědčí i v zkumné projekty, které probíhaly v souvislosti s dvoustm
q ročím revoluce.

Vovelle, da]ší z p edních zástupcri t etí genera ce Annales (t ebaže bez
vztahu t< ÉHÉss), začal koncepthistoire áes mentaliťés uplat ovat i na
francouzské dějiny osmnáctého století, a to zprisobem, v němž se sofisti-
kovany kulturní v klad pojil s p esvědčivostí kvantitativrrích sociálních
dějin - Vovelle pečlivě prozkoumal stovky ozdobnych náhrobkri z jižni
Francie, aby na nich založil novou historii reprezentací smrti a Boha.
Když v roce 1983 p ešel z univerzityvAix-en-Provence, kde stál u vzniku
činorodého v zkumného tymu historikri a antropologri zamě ujících se
na mentalitu v dějinách, do čela katedry revolučních dějin na Sorbon-
ně, jeho hlar.rrím cílem se stal podrobn vj'klad desetiletí mezi pádem
Bastily a vzestupem Napoleona ve smyslu kulturního p edělu i jasně
definovan mi pruky spojitosti struktur chování uprost ed zmatečn ch
politickych změn.'8

Koncem osmdesátych let už metodologie školy Ánnoles p estala b t
čímsi oddělenj,rn od hlarryrího proudu francouzské národní historie a zá-
rove jedním z jejichnejv'znamnějších témat. Soupe ení o nové kultur-
ní dějiny revoluce mezi Furetistes a Vouelliens nyní nahradilo d ívější
násilnou a někdy už dosti neplodnou opozici mezi Furetem a Soboulem
v letech sedmdesátych. Studie otázek pozdního osmnáctého století zís-
kaly nov podnět v podobě oslav dvoustého qročí roku 1789, které str
navíc sešly s revolucemi ve v chodní Ewopě.

Roger Chartier, rovněž autor t etí generace Annales, obnovil další
podobor francouzského dějepisectví, když začal studovat dějiny tisku,
čtení a sbírání knih, a to v jejich kulturním i sociálním rozměru. Em_
pirick 'vyzkum kulturních praktik tak obohatil o konkrétní p íklady ze
světa čtení.'g Ve stejn čas se historici jako nap íklad Alain Corbin sou-
st edili na emocionální stránku kultury a zkoumali dějiny hluku, vkusrr
a čichu.'o

Z rtnnych p ístup , které byly v sedmdesát ch a osmdesát ch letech
navrhovány badateli z ÉHÉsS, se na mezinárodní scéně dostávalo širo-
kého uznání nap íklad dějinám lieux de mémoire Pierra Nory."' Nora
společně s ostatními autory prisobivého sedmisvazkového pojednání
uvedl do praxe rozlišení mezi dějinami (neboli vším' k čemu v minu]osti
došlo) a pamětí (tedy tím, co si lidé aktivně pamatují a co se stává sou-
částí souboru kolektir.ně aktualizovan ch položek v1tvá ejících kulturn í
paměť společnosti). Nonr do jisté míry motivovaly obar.y, že se republi-
kánské hodnoty a památka Francie ocitají v ripadku, a proto svrij popis
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,,, 1lr,,rlrr<ltnějších,,místpaměti"pojímaljakosoučástrisilíznolr_rasofis-
r'l ,,r;tttč:ii zmobilizovat francouzské historické vědomí. Jeho podnik se
,rtl l\'t'|l stal i modelem historikri paměti po celém světě, z nichž mnozí

,,,,',l,'rltlvali Norriv p íklad a určovali lieln de mémoire svych rodn'ch
t tttl

. l 
' 

r li itl vidět, členové t etí genera ce Annales se ve srovnání s Blochem,
l , Ilt't't.lll a Braudelem mnohem více soust edili na dějiny národní, totiž
lrirtlr'r)llZSké. Hledání ,,světa, kter ' jsme ztratili" a snaha učinit ho pev-
,,,,rr :;rlttčáStí národního dědictví, to byl jeden z nejzásadnějších drivo-
,lrt ;rt'tt{': měla tato generace v sedmdesátych letech na ve ejnosti takov '

ll ,lll',('l|. .Iejím členrim se poda ilo uspokojit poptávku po novém národ-
lIllll lll(tta\Yprávění, které bylycházelo z nově objeven'ch a uznávan ch
,,r,'lrltl 1)saní dějin. Le Roy Ladurie, Furet, Le Goff, Duby a další navíc
,,, |,t'|i.ien mezinárodně proslulí historici: ve Francii se z nich staly me-

'lr,rlrri lrvězdy a jejich kolegové z jinj'ch zemí, kte í museli če]it tlaku ze
,rr,rtlt, vzmáhajících se sociálních věd, k nim vzhlíželi i s určitou žárli-
' ,,',lt' l,tl Goffa jeho spolupracovníci neváhali označit svou verzi metody
lltttrt/t,.s Za 

''novou 
historii" (nouuelle histoire), čímž vlastně prohlásili

1rlrr' 1rí'ístupy za starom dní. Nepochybovali o tom, že postavení na sa-
,,,,'ttt vt'cholu mezinárodní historiografické pyramidy jim pat í právem,
,,l,' rrijlrk jim to nebránilo zanedbávat komparativní dějiny, takže za hra-
lill l'tt|i Francie se z produkce celé školy Ánnoles těšily většímu zájmtl

l,l,,t;tŽttě jen metodolosicky v znamné p íspěvky. Furet a později také
lr, ,tilr' (]hartier a někte í další se snažili navázat novou transatlantickou

1',,lrr1rt'ltci s americkjrni univerzitami, jejichž historici se zab vali dě-
illlllllli Západní civilizace.Y Žárll oslav dvoustého vj'ročí roku 1989 se
,,,,r ;t Íl'ilncouzsko-americká osa ukázala jako spolehlivá.

|'r'l'tvti v období dramatickj'ch mezinárodních politickych změn roku
r,rllr1 71[2]u však b t krize hnutí Annales zÍejmá a uvědomovali si ji
l ,,lrrlli.jeho p íslušníci' Koncem sedmdesátych let p išla takzvaná čtvrtá
1, r l lr, l'll(l . Dějiny mentalit, které byly hlavním tématem metodologick ch
,lr''l,rrsí a stal se z nich doslova identifikátor ',nové 

historie" t etí gene-

r,rr r,, 1ll'()filěilili tito noví historici v soudržnější p ístup, jenžv mnohém
, r, lr;iztll z historické antropologie. Do pop edí lystoupily rovněž dějiny
'''' r ; t s ltimi i dějiny neewopskj'ch teritorií, p edevším frankofonní Afri-
I r \' tlstndesát ch letech inspirovala Michelle Perrotová mnohosvazko-
, ,' 1,r'rl jekty v oblasti dějin rodiny, dějin žen a dějin soukromého života,
r, '' r llrstně lyst ídaly obrovské kolektir,ní podniky let sedmdesátych za-
rrr'lt'll(' p evážně na francouzsk venkov a dějiny měst. Roger Chartier
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a další pokračovali v práci badatelri, jako byl Henri-Jean Martin, ttrr

poli dějin knih a dějin čtení. Bernard Lepetit Zno\'tl obnovil zkoumítttl
dějin měst.

V prriběhu osmdesát ch let napětí mezi historiky spolupracujícÍrrll
s ěasopisem Annales a s ÉHÉss vyustila v rozho čené polemiky uvnilí,
hnutí, p estože Duby, Furet a další p edstavitelé Annales na ve ejntls
ti zdriraz ovali kontinuitu - obávali se možné ztráty dědictví Annulas
a s ním spojené akademické prestiže i celosvětového vli.r,rr. Členové novrr
8enerace však už v roce r9B9 vyjad ovali kritick postoj k ustavenénttl
paradigmatu zcela otev eně. P ebírali p itom také v zly někter ch rrrr

okraj odsunovan ch francouzsk ch historikri zaznivajici už od počátkrr
osmdesátych let, aby byla odstraněna nadvláda školy, kterou považovali
za stále bezobsažnější, triumfalističtější a neplodnější. V roce 1989 r,yclrr
la redakční rada časopisuAnnales bou livě diskutovanj' manifest, kterÝ
p isliboval novy začátek a zárovet oznamoval náwat k někteÚm zákla<l
ním idejím Blocha a Febwa. Diskuse vyristila v programov posun k nrl
v m metodám a nov m tématrim. Namísto struktur se měli zásadnírrr
vysvětlovacím faktorem stát lidé a lidské jednání. Uznával se vyznatlt
kulturní reprezentace pro dějinnv vyuoj a lyjad oval se zájem o kont
paratir,'rrí dějiny' Partnerství historikri se sociálními vědci mělo b t prl
síleno spoluprací s obory jako antropologie a teritoriální studia. Zmértv-
sice dílem zkomplikovala p edčasná smrt Bernarda Lepetita' kterí' by|
v samém st edu reformního hnutí' i p esto se však Annales v devadt,_
sáť'ch letech zača|y nápadně odlišovat od podoby časopisu v době t etí
generace. otev enost bádání vjinych oborech ajin ch zemích se znovtl
stala charakteristick.'rn rysem snad v bec nejznámějšího humanitníhrl
časopisu na světě.

Nové p ístupy se nep estaly objevovat ani v posledních patnácti le
tech. Některé souvisely s nov}rn spojenectvím mezi historiky a antrtl-
pology, další hledaly cestu, jak by se dala p ekonat rozdělení historio-
grafie p íliš soust eděné na dějiny národa a národního státu. Zvláštní
pozornosti se znovu dostalo také srovnáním a studiím kulturních p en<l_
sri. Podíváme-li se na obsah Ánnales z devadesát ch let a počátku nové_
ho tisíciletí, není pochyb o novém zájml o objevy teritoriálních studií,
zárove však francouzská historiografie Se vstupem na pole globálníclr
dějin obecně vzato dlouho váhala.

Budoucnost rnyvoje časopisu i hnutí Annales nelze p edpovědět. oají
se ovšem lyzdvihnout t i trendy, jež zača|y byt během posledního dese-
tiletí patrné. Zapwé, obrovsky vliv školy Annales na mezinárodní his-

lrr111'g1'i1fii je podle všeho minulostí a nahradil ho multipolární systém
,ti r,r lisek inovace, do určité místy odrážející i rozší ení postkoloniálních

'r 1rrrststrukturalistick ch p ístupri. Zadrahé, historici nespojovaní sÁn-
ltrtlr'S S zabyvaji mezioboroqrn zkoumáním a tím vlastně zpochyb ují
rrl,,tttll)ol Anng.les v této oblasti (viz p edevším rer'ue Geněse). ZatŤeti,
rlr,'lrltltllogické a tematické posuny, o něž se zasloužili p íslušníci zatím
;,,,,;lt.tlní generaceÁnnales,umožnily francouzskrn historikrim začlenit
-,,' r lr l i nternacionalizovanější vlny historiografie'
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7

Poststrukturalismus a historie

KrvrN Pnssvonr

Nic nevyvede poststrukturalistického historika z míry tak spolehlivě
jako twzení, že mu jeho relativismus _ ridajné p esvědčení, že žádné
líčení minulosti není horší než kterékoli jiné - neposkytuje žádné vy-
chodisko, ježby umož ovalo usvědčit zelžity, kdo twdí, že holocaust
je smyšlenka.'Nikdo samoz ejmě netvrdí, že poststrukturalisté jsou po-
pírači holocaustu, ale toto obvinění _ ještě se k němu wátím - zristávír
nejlyhrocenější formou rozep í, na jejichž počátku stálo to, co Lawrence
Stone označil za poststrukturalistické zpochybnění ,,p edmětu historie -
totiž událostí a lidského chování - a ffejích] dat _ totiž dobor,ych textri _
a ffejího] problému _ totiž vysvětlení změny v čase". Poststruktura]istť'
soudí, že skutečnost a potažmo i minulost jsou nepoznatelné a že jediné,
na čem záleži, je jazyk a reprezentace."

Jsou i takoví, kdo poststrukturalismus zawhují jako projev rozkladrr
historie p sobením literární kritiky, ostatně mezi těmito dvěma obory
dlouhodobě vládne vzájemná nedrivěra. Když se historie na konci deva-
tenáctého století s literaturou rozešla, pohrdali aristokratičtí lyznavači
literární historie,, emesln mi historiky" p ehrabujícími se zaprášeny-
mi dokumenty ve ve ejn 'ch archivech ťrplně stejně jako profesionál-
ní historici ,,nevědeck mi" metodami urozen ch badatel . Dokonct'
ještě i dnes znevažují někte í literární kritici historii jako ,,nádeniči.
nu" založenou na snadno zvládnutelnj'ch technikách.3 V sedmdesá.
tych letech sociální historici pov šenecky - a zárovet zjednodušují"
cím zprisobem * lyzyvali, aby se literatura r,ykládala na základě své
ho historického kontextu' Avšak poststrukturalisté začali zanedlouhtl
označovat dějepisectví za odvěwí beletrie a prohlašovai^i, že právě oni
mají v rukou zvláštní techniky umožriující mu porozumět. V drisledkrr
tak historiky učinili p edmětem ]iterárně-kritického studia a pro ně_
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l' lr,tri z nich se historie sta]a oním ,jin rn", jež legitimizuje racionalitu
l r l r,r'lit'ní kritiky.

l,]sencializaci oborri je t eba se lyhnout, poněvadž rozpory odehrá-

'irjir'í se uvnit každého z nich mají z ejmě větší v znam než ty mezi
rrrrrti. .Iak v tomto sborníku - v patnácté kapitole - upozor uje Laura
l r.r, I)ownsová, historici už zpochyb ovali p irozenost t ídních a gen-
,l,,r'rlvych totožností dlouho p edtím, než v branách akademie stanul
1,, r:llstruktulalismus. Někte í p i své kritice vycházeli ze strukturalismu,

"r 
l;rŠtě v podobě kulturní antropologiea a strukturalistického marxismu

l', rttise Althussera, jenž p edstavoval most k poststrukturalismu i pro
lrlr,r'lirní kritiku.s Aniž chceme podce ovat originalitu poststrukturalis-
rrrrr, llylo by chybou p edpokládat p íliš ostry protiklad mezi poststruk-
l r r t'itlismem a,,konvenění" historií.

V t to kapitole ly1ožíme na základě rozboru několika v znamn 'ch

1,,':rlstrukturalistick ch myslitehi a historikri povahu poststrukturalis-
tr,'l.tilto zpochybnění ,,konvenční" historické praxe. Cílem nebude p ed-
l,'zit vyčerpávající rozbor poststrukturalistické teorie, poněvadž tu lze
1', ',lr 

rllně jako každé ucelené myšlení lykládat mnoha rriznymi zprisoby
l l'\'l' Ile jakkoli). Spíše nám prijde o to, jak poststrukturalismus uplat ují
lrr:;lrlt'ici i jejich kritici' Uvidíme, že i p esto, jak kategoricky zawhují ně-
l' r r,l'í 1loststrukturalisté historick ' obor jako takovy, poststrukturalistic-
l,l. lll(ltody a agendy ovlivnily dějepisectví zcelazásadně. Tento zdánliv '

Illl'|)()l' je do značné míry dán nejednoznačnostmi poststrukturalistic-
l,,' lr,tlt'ie samotné, zvláště v souvislosti s otázkou, zdaby se měl rozbor
-',rrrrť' 'ovat v hradně na jazyk, zda by jazyk měl bytvztažen ke,,kon-
lt.\ltl" a co p esně kontext znamená. Závérem ve stručnosti argumen-
trr1i, Že pojetí jazyka M' M. Bachtina silné stránky poststrukturalismu

1,t rjírrtá, p itom však chápe jazyk zprisobem z hlediska historické praxe

1,r rrrrlsnějším.

/.1 Postmodernismus a poststrukturalismus

l'rrIlll.,,postmodernismus" a,,poststrukturalismus" se často používají
,rrrrť,rtitelně, avšak pro naše ričely bude užitečnější chápat prrmí z nich

;'rl,rr širokou kategorii pokrjvající celou adu sklonri současného umě-
,,r ;r ittte]ektuálního bádání, které se spíše než na ,,realitu" soust eďují
l l, |', l1,l)rezentaci". Termín,,postmodernismus" byl p vodně užíván jako
,,'' r r ; tč'ení uměleckého směrrr odmítajícího modernismus' Modernismus



156

p edpokládal, že umělec - pojíman jako nadany jednotlivec stojící
mimo společnost - mriže zvláštních technik malování nebo psaní rry-
užít tak, že se propracuje až ke skrytym pravdám o tom, co znamenít
b t člověk. Místo aby prostě jen reprodukovali vzhled krajiny, prohla-
šovali o sobě impresionističtí malí i, že evokují city, které v nich krajina
probouzí. Také ,,konvenční" historie je v drisledku modernistická' pro-
tože specializované techniky vy ivák tomu, aby se dostala ke skryt nr
pravdám, ježjsou zraku nezasvěcen ch skryty.

Postmodernisté však nevě í, že by se daly odhalit nějaké hluboké v _

Znamy. Umění musí z stat na povrchu, a dokonce ani reprodukovat ne-
dokáže zce|abez problémri. Umělec je povinen upozor ovat na nep iro-
Zenou povahu umění. Ztoho drivodu mísí postmodernisté styly - spojují
lysoké umění s populárním a nevyhybají se malí skym štětc m ani ko-
pírkám. V sedmdesátych letech začal postmodernismus ov]ivriovat také
populární hudbu (zmínit lze nap íklad Malcolma Mcl,arena, architektir
skupiny Sex Pistols), film(Blade Runnerrežiséra Ridleyho Scotta z roku
1983) a žurnalismus (časopis The Face v letech t98z_zoo4).

Sociologové a filosofové pak rozší ili vjrraz ,,postmodernismus" tak,
aby charakterizoval stav současné společnosti. Jean-Frangois Lyotartl
argumentoval v pojednáni Postmoderní situace Gqz6), že moderní fázc
dějin ustoupila postmodernitě, v níž se změnila sama podstata kapitalis-
mu. Zatímco moderní kapitalismus lyráběl užitečné p edměty, jako jsorr
nap íklad auta či potraviny, kapitalismus postmoderní lyrábí obrazy.
V robky se dnes prodávají pro svrij kulturní v znam - pivo znač|<y Gui-
ness bylo svého času nabízeno na základě pochybného twzení, že jehrl
pití udělá člověku dob e, kdežto dnes se p islibuje, žejeho pitím člověk
získá určitou image. Francouzsk filosof Jean Baudrillard prohlásil, žc
postmoderní kapitalismus,,nadprodukuje obrazy" (image): realita jt'
nedosažitelná a naše vjemy jsou utvá eny reklamou, televizí a monitoty
počítačri.

Poststrukturalismus je jedním z odvětví postmodernismu, nebot'
s ním sdílí p esvědčení, žeje nutné zab vatse reprezentací. Jeho zvlášt-
ním p íspěvkem je teorie jazyka, jejžlze obecně definovat jako každorr
formu komunikace, psaním a mluvením počínaje a gesty či počítačo''y-
mi obrazy konče'
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/ ) Strukturalistická lingvistika

\lrrlrlrl-li pochopit poststrukturalismus, nejd íve bude t eba zamě it se
rr,r :llt'ttkturalismus, protože poststrukturalismus byl jeho kritikou, zá-
t, r1't.i1 cg však z něho i r,yvinul. ,,Strukturalismus" sice postrádá p esnou
,l,'lrttitli' ale uplat uje se v mnoha oborech. Strukturální funkcionalis-
rrrtt:l 'je nap íklad jedním z d ležit 'ch stavebních blokri nemarxistické
,,,r'tlilIrí vědy i teorie modernizace. Strukturální lingvistika je poněkud
ll l l(. lX )Vahy: jejím otcem byl šlycarsk ' lingvista Ferdinand de Saussure,
1,' l rr rŽ spis Kurs obecné linguistiky ryšel posmrtně v roce 1916.

Sltrtssure zpochybnil p irozen názor, podle něhož jazyk lry'jad uje
,, rrr'ltdlí p edem dané objekty, tedy p edstalrr, že slova a znaky p ímo
,,,lr liŽejí věci existující v reálném světě. Strom je vcelku evidentně ,,tady",
tl lIl'()t() musíme mít nějak ' jeho koncept a dát mu jméno. Techničtějším
lll/\'l(()ln lze íici, že ,,signifiant" neboli ,,označující" (s-t_r-o_m) odráži
l, r rtlr't'pt stlomu (,,signifié" neboli ,,označovan ") a ten dále odráži stÍom

' rr,;iltrém světě (,,referent").
S;tttssure upozornil' že není žádn drivod, proč by nějalc konkrétní

,rrltl< tnusel odkazovat na nějak konkrétní koncept či objekt. Klidně
l,t'r'ltrlm mohli k označeni konceptu stromu použít signifiant ,,kapus-
lll'' ll(|bo ,,frot". A co je ještě problematičtější, r zné jazyky nepoužívají
1,'r l rtt ltluše k popisu rriznych objektri rriznj'ch slov - v takovém p ípadě
l'l lrr'ck]ádání bylo jednoznačnou a p ímočarou záležitostí. Rozdílně de-
lrrrrrií už svá signifi.é, a tudíž i své referenty. Francouzské slovo aimer
l..,. 1l'eložit jako,,milovat" i jako,,mít rád". Potíž spoěívávtom, jak ekl
'i,lllssure' že svět se zcela samoz ejmě nedělí na p edem definované ob-

1,'l.lv či koncepty, jimž bychom mohli snadno p i adit jména. Realita

',,.lrrli žádn vnit ní v'znam. P ijímáme změťvjemri a jen jazyk je dokáže
rr,'irrit smyslupln mi. Strukturalisté ilustrují tento post eh na p íkladu
,;lr.litra: lybereme si v něm konkrétní body a definujeme je jako základ-
rrt llltt-ty, ale když se zadíváme pozorněji, uvědomíme si, že jednotlivé
1,,' 1'yy Se navzájem prolínají a mohli jsme je definovat i jinak.6

.llrzyk podle Saussura tvo í v znamy uztahouě, totiž pomocí systé-
rrrrr llinárních protikladri' Strom je strom, protože strom není kapusta
', r r i l<rál' a muž je muž' protože není žena. Yyznam se tudíž vyvoz'lje ze
'tsltitnu diference v rámci jazykového systému. Neměli bychom proto
.'l'rlttlnat, co slova popisují (,,denotují") v,,reálném" světě' n brž jejich
l.tt11a1fgg2 _ vztahy s jin mi znal<y v systému. Saussure tuto strukturu
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označil v razem langue a její studium nad adil studiu powchnější kaž
dodenní Ťeči _ parole.Ta jepodle něho vlastně jen zvláštním drisledkerlr
struktur langue. Dokonce i idea jednotlivce, bytostného já, jelymyšlenrr
jazykově.

Saussurory koncepty se v p ípadě stromri a kapusty mohou zdát brr
nální, ale užijemeJi je pro v'klad idejí nap íklad o tom, co znamená b l

mužem, jejich vyznam začnebyt potenciálně ohromnj'. Mužská soutěži
vost p estává b t biologickou daností a stává se kulturním oěekávánínr,
které uwá í jazyk. Potenciálně podwatnou sí]u strukturalismu v pades/t
tych letech jasně demonstroval kulturní antropolog Claude Lévi-Strauss
(r9o8-zoo9), kter dovozoval, žev pozadi západních i ridajně ,,primi
tirmích" kultur |eží totožné kulturně-jazykové struktury . Z toho \yptyví
odmítnutí názortl, podle něhož se společnosti dají rozdělit do kategorii
podle dosaženého pokroku směrem k ,,modernizaci". Roland Barthtls
(r9r5-r98o) zača| uplat ovat strukturalismus na poli literární kritikv
a dovozoval' žev znamv literárních textech závisí více na binárních prtl
tikladech než na záměrech autorťr - odtud plyne jeho lyhlášení smrti
autora.

od šedesát' ch a sedmdesátych let začal strukturalismus ovlivriovirl
také dějepisectví a už tehdy vznikaly rozep e nad otázkou, kam až by kri
tika konvenční historie měla zajít. Literární kritik Hayden White v ro(,(.
1966 argumentoval, že historické spisy jsou strukturovány klasickynri
literárními formami zápletky (neboli tropy) - komickou, tragickott,
satirickou a romantickou - a tyto formy utvá ejí dějepisectví v znant
nější měrou než historické doklady. Dějepisectví se tak neliší od belet-
rie a se skutečnou minulostí nesouvisí.7 Zde sejiž setkáváme se ske1l
tick m stanoviskem, podle něhož je historie ,,prostě jen p íběh" (.1usl

a story).
Historik a filosof Michel Foucault (t9z6_tg94) psal v nezamyšlenérrr

odporu proti Whiteově pesimismu konvenčněji historická díla. Prisobení
strukturalismu u něho spočívalo v p esvědčení, že jevy obecně považtr
vané za p irozené jsou ve skutečnosti ,,konstruovány" pomocí jazyka. Vr,
svych Dějinách šílenstuí u době osuícenstui (rg6r) dokládal, že šílenství
samo o sobě není nijak zjer,nj'm biologiclcj'rn faktem: v r zn ch dobáclr
bylo chápáno rrizně. Dějinám psychiatrie navíc neproprijčuje vyznarrl
žádn p íběh postupného zdokonalování. Právě naopak, jazyky psychia
trie konstruovaly duševní choroby jako deviantní, umlčovaly je a samv
fungovaly jako součást stále promyšlenějšího systému sociální kontroly.
Tento argument se stal jedním z prvkri Foucaultova ritoku proti p e<l"
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,t,rr'ť' západních dějin jako p íběhu pokroku a rozumu'8 nep edstalrrje
, 
'\ 

,;(.lll ani tak zpochybnění základri konvenční historie vribec, jako spíše

' r 
r r il<aiící reinterpretaci jednoho konkrétního tématu za polžiti struk-

trrr;rlistickych technik ve spojení s konvenční, i když tu a tam poněkud
rr,', llrltle uplat ovanou historickou metodou. Foucault se dokonce snažil
.ll(}\'tl se dobrat ztracenych dějin šílenswí - tento projekt nebyl p íliš
,,,,liiltln pokusrim dělnick 'ch historikri wátit do dějin dělnickou t ídu
,r 1'rr,tlpokládalo se v něm, že historik dokáže odhalit zamlčené pravdivé

1,t rlrč'lty.

/' j Poststrukturalismus: textovy a světovy

I r lr l tlejasnosti ještě dále zvyaznil posun k poststrukturalismu. Někte í
|'r rrr lt'oVát lé chápou vládnoucí metodologické napětí jako rozpor mezi
\lrt'lrelem Foucaultem a Jacquesem Derridou (tg3o_zoo4). Jak jsme již
, r,lť,li' Foucault na koncept znor,rrnab1'tí pravdy o minulosti tak docela
,,,'rr,zignoval. Derrida naproti tomu Foucault v projekt historie šílen-
'lr'i tlsvobozené od ritlaku západního racionalismu považoval zapom -
l,.rri' v tom, že sám vycházi z téhož jazyka západního rozumu. Veškeré
rrr;rŽtlvání závisí podle Derridy na potlačování alternatillrrích jazykri,
l,rkztl už jen tím, že Foucault o šílenství píše, marginalizuje ho. D sled-
l,,.rrr Derridova pojetí mriže b t, že zkaždélto dějepisectví se stává akt
rrll;rl<u. Foucaultovou odpovědí bylo, že Derrida mluví o jazyce v izolaci
,r .. rr ic: mimo text" nebere v rivahu _ sám Foucault dával p ednost rozbo-
rrl j;rzyka ve vztahu k sociálním a institucionálním praktikám a moci.g
tlr'x Callinicos l'yrržil jejich sporu k tomu' aby na jeho základě zavedl

r, r rl išení mezi Derridovjrm',textovm" poststrukturalismem a Foucaul-
l,'\'YlIr poststrukturalistem,,světovjlm".'o Tento rozdíl nám napomriže
, lr;i1lat zptisob, jak ryrržívají poststrukturalismu historici, ovšem bude
trr'llir mít na paměti, žekdyž Foucault mluví o sociálním kontextu, často

1' l,'t l pokládá, že sociální vztahy jsou (stejně jako jazyky) strukturovány
t, r l. r r binární protiklady a jako takové by měly bfi analyzovány. Sociální
,,r,,r'podle tohoto názoru nemážádn počátek a rozdíl mezi Foucaul-
l l'l ll il Derridou je méně zásadní, než by se mohlo zdát. ,lindy Foucault
.'.rrrjírná marxističtější postavení a jazyky chápe jako produkty zájmtt

' l;rtlrroucích společensk ch skupin či institucí - zvláště v pojednání
/ť,rtl r/iskursu (tgzt). Je poněkud matoucí, že Foucault i Derrida koli
., r j i rrrezi všemi t emi možn}rni souvislostmi mezi jazykem a kontextem
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v závislosti na tom, ke komu se právě obracejí. Tato nejednoznačnost sr'
odráži i v podstatné části dějepisecwí.

7.4 Derrida, dekonstrukce a historie

Poststrukturalisté kritizovali strukturalisty za to, že se snaží zredukoval
všechny jaryky na identickou binární strukturu, cožje postup podk<r
pávající strukturalistické tvrzení, podle něhož se znam tvo í pomocÍ
diference. Už ťyraz,posfstrukturalismus" naznačuje rozchod s p etl
stavou struktury, ovšem je tomu tak jen částečně. Poststrukturalistí
na jazyk pohlížejí jako na nestabilní sgstém, v němž vyznam kolísá. Ja
zyk (langue) zristává p edmětem studia a jazykové mechanismy stejnť,
jako podle strukturalist nep estávají podryvat vyznam. Strukturalistť,
i poststrukturalisté odmítají také p edstar,rr, že by ,,realita" mohla d/rt
lyvstat Úznamu. Není tudíž p ekvapením, že mnozi strukturalisté p'i
j ali poststrukturalismus bez potiži.

Saussure sice dovozova7, že vztah mezi jazykem a reáln m světem .|t,
problematicky, p esto však p edpokládal, že binární struktury ustalrrji
znaky ve vzájemném vztahu, což činí koncepty, k nimž odkazují, stejnť'
smyslupln nni. Jacques Derrida však v pojednání De la grammatologit,
(tg6z) argumentuje, že souvislost mezi slovy a koncepty - označujícírrli
a označovan mi - je právě tak nejasná' P edkládá několik drivodri, pr<lČ
tomu tak je' Zaprvé,každy znak se liší od nekonečného množství jinyt:lr
znakri, takže ',Írpln " vyznam slova z stává neznámr. Stromu sice mii
žeme rozumět ve vztahu k rostlině, ale naše chápání ,,stromu" se měrrÍ
s tím, jak jej vztahujeme k jin m slovrim. Zadrlhé, mezi označujícírrr
a označovanym neexistuje žádn jasny rozdíl. Yyznam (označovany)
označujícího s-t-r-o-m mrižeme \yjád it jen za použití jin 'ch označují
cích, jako jsou l-i-s-t nebo k-m-e-n. ZatŤeti, v znam se mění s tím, jak
čteme a posloucháme. Slova na počátku vět získávají svrij vjlznam, tepr-
ve když se dostaneme na jejich konec. A dokonce i tehdy mriže následrr
jící věta změnit vyznam z věty p edchozí, a tak dále' Začwrté, vyznamy
znakri se mění prisobením znakri v jejich blízkosti' Nap íklad ,'stron]"
značí něco jiného ve spojení se slovy ,,genealogicky" a ,,života" . A koneč
ně,každ, znak definují věci od něj odlišné, takže jeho vi,znambude vžd.y
záviset na jeho protikladech. Binární protiklady jsou sice pro fungování
jazyka zásadní, nejsou však stabilní. Derrida s cílem vyjád it jak svorr
věrnost Saussurovi, tak i rozchod s ním q'rnyslel neologismus ,,dffi-

I I. I iKTURALISl\/US A HISTOR]E

r l l l l t'{ "', .iímž nám zárove p ipomíná, že jazykfunguje pomocí diference
r rr r,.z,i llinárními protiklady), a naznačuje, že v znam je odsunuty (fran-
l 

' 'lIl,.]|(y dffiré) - neripln či nejasn '.

lrr,r'r'idovi jde o to, žev ruce nemáme nic než znaky ažádná esenciální
1rtrlt'tlil rreexistuje. Jedním z jeho cílribylo pomocí techniky,,dekonstruk-
l l svého druhu detailního čtení textri se zvláštní pozorností věnova-
, r,' r r jt' j ich,,ap riím" (slep m skwnám) _ ukázat, že psaní je založeno na
l l l l l l- l l ť, ln hledání takovjlch defi nitiwích pravd. I{ražd podobn ' p edpo-
|,l,rrl jt, proto podle Derridy,,metafyzick ". odtud vypl}'vá, že minulost
i,, t',,sl<fze nedostupná ažekažd pokus psát o ní je nakonec odsouzen
l' rt,,ztlaru. To, co historici píší, je ve skutečnosti jazykovou konstrukcí.
:j',l\l(''í - včetně Derridy samotného - ovšem popírají, že by jeho cílem
|'r |, r lr<ldkopat kategorii pravdy takto radikálně. To, co podle nich chtěl
lrr'r r'i<lit ,,skutečně" íct, je však v naší souvislosti méně v znamné než
{rr lr l ' Žtl si ho mnozí kritici historie lyložili právě takto - a stěží tak učinili
, l,'r'r,l;t bezdrivodně.

|',r,trcial ismus tradiční historiografie

" 
l lt'r'ridova poststrukturalismu logicky \yplyiá, že text ani žádn ' jin '

lrr,,trrr'ick doklad nelze vykládat ve vztahu k nějaké ,,esenciální" zásadě
l,'lrr'í tnimo něj' Toto stanovisko znamená p edevším odmítnutí snahy
rr,u xistick ch historikri odhalovat v historick ch dokumentech vfaz
t t lr lr l ích zájmri. Poststrukturalisté prohlašují, že t ídy nejsou ,,esenciál-

'rr" 
rrll.jektyr,'nětextu, n bržjsoulingvistickyutvá enyprisobenímjazyka.

\ \ /,ll;tm t ídy je ještě kolísavější a problematičtější vzhledem k tomu, že
-''llllllco strukturalista mriže termín ,,dělník" chápat jednoduše veYzta-
lrrr l<t'',kapitalistovi", pro poststrukturalisty jsou jeho možné vyznamy
1'r;ll<ticky bez konce. Jak doložili poststrukturalističtí historici, na defi-
,'r,'i ,,tlělníka" se v rriznjzch konkrétních kontextech podílejí i p edstaly
1','rrtltlrové, biologické, rasové a mnohé další.

l(rl'yby však poststrukturalismus neznamenal nic vic než kritiku
rrr;lt'lismu toho nejméně kultivovaného typu, nebylo by na něm nic
1'r rliš zajímavého. Marxističtí historici, z nichžje t eba zmínit alespo
l l'. 'fhompsona, už totiž dávno r,1pracovali složitější chápání t ídy za-
l,,71,11{ na odmítnutí ekonomického determinismu. Terčem palby post-
'trrrl<turalistti se však staly právě tyto sofistikovanější sociální dějiny
',, l l t 1lnTlím místě Thompsonriv proslul' spis The Making of the English
ll ttrking C/oss.
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Poststrukturalisté p edevším argumentovali, že sociální dějiny i p es_
to, jak 'vyznam se v nich p ipisuje kultu e, ponechávají zásadní Úznant
t ídy jako objektir,ní reality prakticky beze změny. Thompson sice na-
hradil determinismus p edstavou' že ekonomické podmínky ,,Stano_
lují meze", dále však p edpokládal, že reá|né změny t ídních vztahil
jsou dělníky nevyhnutelně ,,zakoušeny" a nezbytně se odrážejí (byt nrr
základě již p edtím p ijíman 'ch idejí práv ,,svobodně narozen ch Ang-
ličanri") v t ídním vědomí. P edstava ,,mezi" dává ovšem qyvstat otáz-
ce, o jaké meze p esně jde, a implicitně se tak obnor,uje méně striktní
forma ekonomického determinismu.'' Thompson zdriraz oval , že ber,
ohledu na to, k jalgm historick 'rn odchylkám snad mriže prokazatelnt\
dojít, ,,všeobecn vjrobní zp sob nachází v rozmanitych společnostech
a státních institucích p ibližně analogická q'3'ád ení".'" Podle Patrickrr
Joyce však Thompson - zprisobem pro sociální historiky charakteris-
tick nn - p edpokládá, že t ída a politika mají svrij materiální záklarl
a ,,společnost" je cosi jako ,'vysvětlující spodní tká ", jež ekonomick(,
spojuje s kulturním. Jako poststruktura]ista Joyce twdí, že ,,sociá]ní his"
torie nemriže svět bezelstně pojmenovávat, n brž vytvá í jej ke svémtt
obrazu".t3

Podle feministické historičky Joan Wal]ach Scottové závisí Thompso_
novo ,,pojmenování" dělnické t ídy na p edsudcích ve věci genderovjzch
rolí. Thompson, jak prohlašuje Scottová, píše o mužském světě demon-
strací, politiky a odborov ch svazri. Ženy sice tvo í velkou část pracovni
síly, ovšem v Thompsonové The Making of the English Working Class
lystupují z větší části jako obyvatelky domácností a z domu lycháze.iÍ
jen proto, aby si r,yslechly milenaristickákázáni Joanny Southcottové.
Kritika Scottové je klasickym p íkladem poststrukturalismu: politickír
racionalita t ídně uvědoměl'ch mužri je v ní postavena proti ,'ženské ra_
ciona]itě" náboženswí a jí je definována. T ída je konstruována pomocí
kulturních p edpoklad .'a

Jiné stanovisko zaujímá Hayden White, podle něhož je každ ze čtyr
oddílri Thompsonova The Making of the English Working Closs struk
turován jin m narativním tropem: metaforou, meton1'rnií, syrrekdochorl
a ironií. Na povaze těchto tropri záleží méně než na Whiteově p esvěcl
čeni, že právě ony _ spíše než cokoli, co by bylo ,,objeveno" na záklaclť,
dokladri, a potažmo minulost samotná - proprijčují Thompsono\.tl vy'
právění jeho vyznaml}Fy ,znam je produktem jazykov 'ch struktur.

Další badatelé rozší ili poststrukturalistickou kritiku tak, aby zahrnrl
vala jalgkoli pokus o psaní smysluplné historie. Názorn p íklad poskv
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trr1r, l{obert Berkhofer, podle něhož,,současná literární teorie popírá už
,rlllIl()tné intelektuálnizáHady současné profesionální historické praxe".
ltr.r'lilrofer uznává, že si historici svou p edpojatost uvědomují azpÍa-

' 
l,llir p edpokládají, že vztah mezi fakty a v'klady není jednosměrn .

|'trrvizorní hypotézy jsou tak s ohledem na doklady stále upravovány
|l \'(,světle takto upravenj'ch hypotéz probíhá hledání dalších dokladri.
l 1rir'sto však podle Berkhofera historická syrtéza trvale závisí na iluzi
l l' 

^ 

Í, n s truol) ané minulo sťr. Historici sice uznávaj i, že jejich monografi e

1'tr,tlstal'ují jen dílčí pohledy na minulost, ale i tak je považují za části
',l, r r t cčné minulosti rekonstruované pomocí vnit ních souvislostí dějepi-
,,''r'lvíjako celku. Historici se mylně domnívají, že minulost je z podstaty
,,tr'rrl<turována jako qprávění, tak jako je do podoby vyprávění organi-

"llviillo 
vlastní psaní každého z nich.

|'rldle Berkhofera je dějepisectví bez vfiimky za|oženo na iluzi me-
lirvv1lrávění - tedy nejen to, v němž se nějaké metar,1právění v slovně
1'r,,rl1lokládá. Metody, jež historici používají a jejichž pomocí zaručují,
:,. jtljich líčení ,,reprezentuje" minulost, jsou bezcenné. Historici spory
rrrr,zi soupe ícími ryklady eší tím, že se odvolávají k dokladrim, Berkho-
ll,r však namítá, že fakta mohou rozsuzovat neshody jedině tehdy, p ed-

1', 'l<lírdá-li se, že jsou \T7vozena z r'rrit ně souvislé a narativně strukturo-
,,rrrť' minulosti. Ve skutečnosti ovšem minulost žáďn takov ' v znam
rr,,rrtít. A co je ještě horší, minulost je nep ítomna: nelze na ni ukázat tak,
Illl(() se dálkázatna strom. Snad máme v rukou jakési pozristatky minu-
l,,sli v podobě historick ch dokladri, avšak sama minulost, o níž historici
1'rŠí' je mnohem rozměrnější, než doklady p ipouštějí. Historici nemají
l't'r,rlstal'u, jak spolu doklady vlastně souvisejí. Všehovšudy se odkazují
l, 1rr'írvě tak problematick 'm dílrim jin ch historikri.'6

l listorie jako postmoderní umění
NlrlŽná p ekvapivě Berkhofer na možnost psaní dějin nerezignuje. Po-
,l,lllItě jako Hayden White wzs^,á historiky, aby ,,r1právěli ,p íběhy'
rrttttlha r zn ch trpri z rťrznych hledisek, mnoha hlasy, odlišně sdějova-
rrr.".'7 Takové dějiny by se podobně jako postmoderní umění nijak neta-
1r11, svou konstruovanou povahou. K legitimizaci vlastního diskursu ani
l,, l i s kvalifi kaci j inych by už nepou živ aly žádné,,meta\Tprávění".'8

Námitky proti ,,modernistické" historii se objewjí i v adě p íspěv-
l, r i zve ejněn ch v časopi se Rethinking History,jenž vznikl v roce 1997.
l l1lickym p íkladem je článek Robin Bishaové o rusk ch šlechtičnách
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v době Petra Velikého. Bishaová argumentuj e, že z povahy našich zdro-
jri plyne nemožnost zodpovědět otázku' co si ruské šlechtičny myslely
nebo co cítily, a kritizuje jiné historiky za to, že se jejich v'klady opíra-
jí o současné p edsudky. Sama Bishaová se uchyluje k literatu e a píše
pseudovlastní životopis konkrétní šlechtičny - ich-forma, které drisled_
ně vnržívá, je prost edkem upozor ujícím na to, že jeji článekje p í-
během.'g Simon Schama v p esvědčivém pojednáni Dead Certainties
(Uruuarranted Speculations) (tggz) rornrěž p ijímá postmoderní styl
ažánr dějepisectví mísí s dějinami umění a detekti\,:ní literaturou.

Není však p íliš zjevné, v čem spočívá novátorství tohoto p ístuprr
k praktikování historie' Pokud - tak jako mnozí ,,ortodoxní" historici -
uznáváme, že umění a literatura dokáží p icházet se stejně platn mi
pravdami o minulosti jako historie, i když odlišn mi, nedává nám nové
pojetí historie ve smyslu umění nic, co bychom až dosud postrádali.
A většina historikri naneštěstí není obda ena takov m literárním nadá-
ním jako Schama' Nezískáme tudíž nic víc než prriměrné umění.

Idea ,,mnohočetn ch hledisek" v každém p ípadě ustupuje p íliš auto-
ritě minulosti, která měla b1t ridajně zničena. IJž jen twzením, že dany
p íběh je jedním z rihlri pohledu na konkrétní událost, anebo že nějakotr
událost lze sdějovat odlišnymi zprisoby, se dotyčné události proprijčují
vlastnosti lylučující, aby některá její líčení byla platnj'rni pohledy. Ně-
které postmoderní dějiny budou pohledem na revoluci v Rusku, jiné nir
revoluci ve Francii' Tím se Znovu potwzuje právo reálné minulosti (ni-
koli dokladri, ironicky) rozlišovat mezi vjlklady'

Logika textového poststrukturalismu ve skutečnosti íká, že o mi-
nulosti nelze napsat nťc, co by měIo jakoukoli hodnotu, a když ttl
poststrukturalisté popírají, mimoděk tak rezignují na část své vlastní
teorie. Neexistuje žádné mě ítko, ježby kterykoli pohled lylučoval<l,
a všechny jsou tudíž stejně zajímavé - či nezajímavé. Mohlo by se prottl
zdát, že twzení Keitha Jenkinse, podle něhož se postmoderní společ'-
nost bez ,,utahané staré herky, která slyší na jméno historie" obejde,
je v dokonalém souladu s relativismem. Jenkins ovšem rycházi Z esen-
cialistického p edpokladu, podle něhož historické období je (anebrl
by mělo b>t _ což zní ještě hrozivěji) charakterizováno p evahou kon-
krétní filosofie."o
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/'|l Světovy poststrukturalismus a dějepisectví

|'t'lrl ttesnáze dost možná lysvětlují, proč poststrukturalističtí historici

';'r'lrvidla omezují používání textualismu jen na dekonstrukci prací jin ch
lrr,ltrlr'ik ' kdežto p i svém vlastním psaní uplat ují foucaultovštější,
',r i,trlvější poststrukturalismus. Jejich historie jsou poststrukturalistic_
l,í, \' tom ohledu, že zkoumají zp soby, jak byla minulost konstruována,
,l .;r lč jování, která moh]a již v minulosti existovat. Píší o zprisobech, jak
lrrlri v minulosti konstruovali své světy a jak historici konstruovali minu-
lr rlll, it o konceptech používan ch p i konstruovániv znamu světa - pat-
t r li rrim t ída, společnost, jednotlivec, pravda, národ či rasa. Derrida vo-
l,rl 1l<l dějinách pravdy, ale podobné dějiny se v p evážné mí e inspirují
,,;riŠt' Foucaultem, autorem skvěl ch historickj'ch pojednání. Za posled-
rrl r1tvttstoletí vzniklo množství nápaditych historick 'ch praci, z nichž je
;1r,r'rtě patrné, o jak plodn ' p ístup se jedná; v následujících kapitolách
, r,;littně uvidíme, že poststrukturalismus proměnil každ obor, v němž se
rr;llirtnil. Protože je však nesnadné psát jakékoli dějiny, aniž se na někte-
r,, zlisadní teze textového poststrukturalismu rezignuje, a protože rozdíl
rlrr,zi textor-1'rn a světovym není abso]utni,Lze v těchto dílech najít rrizná
rrlr;rčtí, zvláště ristup k instrumentálnímu chápání moci, referenční užití
|lll'vl(a a implicitní náwat k metalyprávění.

lltlhlíŽet a trestat
|'' )ll(]ault se zab val jazykem ve vztahu k sociálním a institucionálním
1'r;ll<tikám a moci. Vj'raz ,,diskurs" používal ve vyznamu studia jazyka
r lirlIltextu a ve vztahu k moci. V pojednáni Dohlížet a trestat (tgzs)
;rrrIrSill zprisob, jak sice por.ytce nepravidelné, zato však násilné trestání
r t'ltttě moderním období - názornj.m p íkladem je zde,,podívaná po-

1'r;rvčího lešení" _ ustoupilo pravidelnému a systematickému trestání,
1,r|iť' se praktikovalo ve věznicích devatenáctého století. Znovl pop el,

'',, lry tato změna byla plodem pokroku. Věznice spíše umožnily ťrčin-
rr,, jŠí r.1rržití ,,trestající" moci. A navíc, právě věznice se staly modelem
,l, rlr|ížení i pro školy, továrny a nemocnice' S pomocí diskursri vzdělání,
l,.l.ll 'ství a zločinnosti p idělovaly takové instituce lidem konkrétní po-
'.l;tr'cní - žák, dělník, pacient - a p ipravovaly je o moc. Jazyk, a p ede-
,,, r r rr odborn é poznánibezprost edně souvisí s mocí.
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Foucaultova metoda se často blíží derridovské textové dekonstrukci
svjrrn p edpokladem, že sociální vztahy jsou strukturovány stejně jaktl
jazyk. St edem pozornostije obdoba Saussuroly langue a společnostjt,
podrobena zkoumání nezávisle na záměrech dějinn 'ch aktérri. Foucaull
rozebftá sociální vztahy po zprisobu jazykri, jako binární protiklady,
v nichž j ede n z ť'r az vždy byv á dominantní (nap íklad doktor/pacient ).
Jeho dílo je ,,poststrukturalistické" v tom ohledu, že takové binární
protiklady problematizuje, uvádí do souvislosti armády, věznice a ško_
ly, a ukazuje nap íklad vyznam,,biomoci", totiž moci označovat a cvi-
čit lidská těla, jim všem společn . Zd razťtuje i souvislost mezi jazykenr
a mocí. Moc trestat není pro Foucaulta lokalizována v nějaké konkrétnÍ
instituci, státu či ideologii. Není to, jak íká, ,,žádné,privilegium' získa-
né či udržované vládnoucí t ídou, njzbrž celkov drisledek jejích strate_
giclc 'ch pozic". Moc je ,,rozpt lená" a nacházíme ji ve všech sociálníclr
vztazich."'Je nezávislá na aktivitách či ,'aktérství""' lidskych bytostí a it,
t eba ji zkoumat jako systém.

Vedle tohoto pohledu na jazyk a moc se Foucault implicitně staví takť,
za obecně známější twzení, podle něhož jsou jazyky p íslušníky kon_
krétních sociálních kategorií používány rimyslně, p ípadně tak či onak
lyvstávají z ,,pot eb systému" (jedná se p itom o funkcionalistick 'ar-
gument s poststrukturalismem teoreticky neslučiteln ). Tak či tak byl
podle Foucaulta posun k trestání ve věznicích odpovědí na pot eby roz,-
víjejícího se kapitalismu. Z věznic a z armády se staly modely ukázněnť,
pracovní síly a společnosti, kterych si žádal kapitalismus. Lze tu vytušit
i marxistickou ideu, podle níž instituce a ideje slouží zájmrim kapitalis
mu dokonce i tehdy, nejsouJi kapitalisty p ímo ovládány. Foucaultov.y
závéry by se tak daly lyložit jako esencialistické, protože textrim, jež strr
duje, proprijčují lyznam ekonomické zájmy kapitalistri.

Demokratické subjekty Patricka Joyce
Patrick Joyce ve svém pojednáni Democratic subjects (rqgs) lysvětluje,
jak radikálové zŤad pracující t ídy i buržoazie chápali svět skrze jazyk.
Sociální historiky tato fascinující kniha nelyhnutelně popuzuje, poně.
vadž Joyce v ní obhajuje konstruovanou povahu t ídního vědomí a twdí'
že autonomní a sebe sama znalj' jednající - další z posvátnych krav stl.
ciálních dějin - je ror,něž jen jazykovou konstrukcí.

V Írvodní části svého spisu rozebírá Joyce sebeporozumění, s nímž st'
setkáváme u emeslníka a samouka Edwina Waugha. Práce rystupuje vt,
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\\ {lllgll()Vě osobní totožnosti jen ve formě mytu o zlatém věku mravní
,lrr,,lrljrtosti tkalcri na ručních stavech, zatímco skutečná práce je shle-
,l,rrr;r rlep íjemnou. Waughriv ideál není produktem ani tak t ídy' jako
,|'li(' l)rotestantského a buržoazního diskursu o sebezdokonalení p ene-
,,,ttr,lttl z otganizovaného náboženství na ,,lidstvo". Waugh sni] o svor-
,r,,,,li všech lidí spíše než o sociální reformě, natož pak o t ídním boji.
: ],r:,lt'rltrě Joyce ukazuje, že John Bright, muž pocházející z docela odliš-
rr,'|rrl t 'ídního prost edí, Waughovo náboženství lidskosti sdílel rovněž.
l',,rlr'tlllně popisuje směs kvakerského m tu o pronásledování, evangeli-
l,, r l r l i l l < l k esťanství, paternalismu a romantis ml, z niž Bright zkonstruo-
, ,ll l;l,r)u personu. Waugh a Bright oba chápali sami sebe jako romantic-
l,' lrrrliny schopné p ekonat svět zkušenosti a zvítězit nad zlem _ což je

1'l rl,llrtl romantického vyprávění, jak je definuje \'Vhite.
lirrlrtl nejzajímavější jsou pasáže, v nichž Joyce ukazuje, že radikalis-

,rrrrll llyl konstruován motily z kabaretri. Melodramatazobrazovala chu-
,l,, Včtšinou ženy' obvykle velmi pasivní - jako oběti zljzch kapitalistri,

l'llť'(.lllž oběť byla zpravidla zachráněna šlechetn m hrdinou z lyšších
trrrl. (]tnost triumfovala nad ne estí a těm, kdo byli sociálně ponížení,
,|,,:,lltl<l se mra.mího lyv 'šení. Bylo tak vlastně uzav eno t ídní spoje-
rr,,r'lr,í mezi osvícen mi dělníky a osvícenou blržoazii, místo aby se mezi
,,rrrt i vedl t ídní boj (za pozornost tu stojí binární protiklady avzájemná
. ll \' lsl()St protějškri). Joyce argumentuje, že melodramatické spojování
,''ll/'il(:e a moralitybylo p esazeno do prost edí reformního tisku a utvá-
r,'lr r i Gladstoneo\y projery' Liberalismus byl proto nejen ťyazem zá-
1rrrrr llrtržoazní t ídy, ale byl také jazykově konstruován.

V rrěkolika z ejmě méněv znamnych odbočkách se Joyce uchyluje i ke
l,,rrvt'nčnějšímu pojímání vztahu mezi jazykem a kontextem. R znost
l t rr l r l ích postavení osob, které docházely do manchesterského Athenea,
,l, rl.;17ujg, že š1o o net ídní instituci (Democratic subjects, str. r73). Na-
l , ,l i li byl politickjz konflikt ve Francii, v Británii a v Americe nesmi itel-

'rt , ttl nelze vyvodit z miry konsensu ve věci ristaly (Democrattc sub-
t,'l'ls, StÍ. r95). Daly by se zmínit i další p íklady, ale vždy jde o to, že
, ,,:li vně textu _ nedílná vlastnost sociálních vztahri - r,ysvětluje povahu
1' 1,,1'liii, jež používají dějinní akté i. Jak ve Foucaultově pojednání Dohlí-
,'t tt trestlt, tak i v Joyceovych Democraťic subjects bojují tedy spolu

,, r',,tl<lucí postavení dva pohledy na jazyk a na jeho vztah ke kontextu.
Ir. tt'()l-Iiíl že místy oba mimoděk reprodukují takov esencialismus, ktery
l'l r'li v ',konvenční" historiografii podrobován oprár'rrěné kritice.
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Postmodernismus a modernizace
Také pro poststrukturalistické historiky bylo nesnadné riplně se r,ymanil
ze závislosti na metav;1rrávěních. Často se upozor uje, že Foucaultovrr
p edstava, podle níž lze v historii trestání nalézt sklon k racionalizaci,
sledování, írčinnosti a kontrole, p ipomíná makrohistorickou teleologii
teorie modernizace, p ičemž jedinym rozdílem je, že Foucault na tulrr
teleologii pohlíží pesimisticky. Joyce sice metateorii v slovně neužív/r,
ale p edpoklad, podle něhož se historie pohybuje určidrn směrem,.jr
v sofistikovanější podobě p ítomen i v jeho Democratic subjects: ránl '

cem celého pojednání je totiž idea, že v devatenáctém století se usktt
tečnil posun od individuálních k sociálním zprisobrim myšlení' Wauglr
a Bright se nalézají Qak tomu b vá v líčeních r'ycházejících z teorie mtl
dernizace často) uprost ed,,p echodu". Joyce si problém zjewě uvědrl
muje, poněvadž sám podoryká, že tato periodizace ,,mtiže zkreslit obritz
lylíčením změny jako lineárního procesu o několika stupních" (Demo t

craťic subjects, str. r5)'
Nevyhody teleologií jsou obecně známy. Zvlášté závažná je v tétrl

souvislosti skutečnost, že poststrukturalisté s teoretiky modernizacr,
sdílejí sklon charakterizovat rrizná dějinná období poukazem na ,,duclrit
doby" (b1't pravděpodobněji budou mluvit o ,,hluboké struktu e epťsÍí
mé"), jenž b vá tradiční, moderní, postmoderní nebo p echodny, a svi|.j
konkrétní p edmět studia pak vykládat ve světle tohoto ducha. Hayderr
White lychází ve svém líčení ,,b emene historie" zidajné,,podirmosti" r

p ítomné doby, čímž myslí skutečnost, že rychle probíhající změny pii
sobí dezorientaci. I v této souvislosti si člověk vzpomene na teorii m<l.

dernizace, která revoluce často vysvětluje jako v 'sledek ,,dezorientact"'
ridajně p sobené ,,rychlou změnou"' Charakteristické je, jak \4rtrite sviii
p edmět umísťuje do období ,,p echodu". Literární kritici, kte í se hlásí
k novému historismu, s ob]ibou studují renesanci právě proto, žeby|a
ridajně obdobím p echodu, 

''mezeÍou v dějinách" vyvolávající stejné p<l-

city nadšení abázné."3 Taková zobecnění zlehčují složitost názorri pa-
nující v každém konkrétním období a podceriují míru, nakolik ridajnt\
obecné rysy b vají ve skutečnosti zpochybriovány. A v každém p ípadť'
neexistuje žádn zákon, kter'by p edepisoval,žeby se lidé žijící v tako_
vém p echodném období _ dokonce i tehdy, lzeJi takto obecné označettí
uplatnit na nějaké konkrétní období - museli cítit dezorientováni.

Takovy ristup k metalyprávění a esencialismu má privod p evážnť'
v rozpacích nad ideou p íčin' Z poststrukturalistického pop ení pozna-
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r , l r rr ls l i rninulosti totiž plyrre, že p íčiny nejsou nic než naratilmí struktu-
ri lllrtlvtllně r,nucované nep ístupné minulosti. P esto však p edpoklad,
1,,,,llr, llěhož je jazyk svébytn systém nezávisl na lidském aktérství,
, ,.,lr, li <ltázce, proč vlastně jeden jazyk druhému ustupuje' T ž problém
|'' \'t(lč't rorrrrěž ve Foucaultově p edpokladu, že sociální vztahy jsou
,trrrli'lrrt'oványstejně jakojazyw. S cílemlysvětlitvzestupvěznicsepro-

l , r I 
i1 

11 11'i11|1 uchyluj e k p edstavě záhadné mimohistorické síly produku-
ll' l llllčny - jako je nap íklad vzestup kapitalismu či ',pot eba" ričinnější
ll lr t111' 1'".16ní. Nezměrné a nelidské síly ženou dějiny kup edu a záro-
,,. ri 

1 
r rr lpťrj čuj í v znam j ednotlivm obdobím.

Alr l érství

" 
t,.ttl záliby ve slep ch silách a z chápánijazyka jako systému nezávis-

lr'ltrr lltl lidské vuli by mělo vypl vat, že schopnost lidsk ch jednotliv-
, lr lr s1lolečenskj'ch skupin jednat a rozhodovat se mnoho neznamená.
.''r,lrry jednotlivec ani skupina nem že změnit systém $akkoli pohybliv'
'r rrl,jisty), kter je definuje. Pro poststrukturalisty je idea ,já" jen pro_
,lrrlitcm jazyka.

|' itlsto Foucault v p oj ednání D ohlížet a tr e stat dovozuj e, že odpor vriči
, l r ;r t tlgiím moci je možny - anebo p inejmenším byl p ed nástupem mo-
,lr'r'rtích systémri sledování. P edkládá dva argumenty, které však není
' r r ; rt ltté uvést do souladu s poststrukturalistickou teorií. Někdy prohlašu-
1,., zt' lidé mají sklon jednat spontánně avzpurně a dominantní diskursy
',,, jt' j snaží ovládnout pomocí věznic, nemocnic a škol. To ovšem zname-

'r.r, 
Že lidské aktérsM musí existovat nezávisle na jazyku. Jinde Foucault

rr,rzItačuje, že jsou-li sociální vztahy v neustálém napětí (což je ovšem
,'',r,rrt:ialistick p edpoklad, jenž nemusí bfi nutně oprávněn ), každ '

' 
t'lirtn moci s sebou p ináší riziko zwácení mocensk 'ch vztahri' Ve ejné

||( )l)l'tl\y upadly tudíž v nemilost, protože lidé se p i nich shromažďovali
r r llt,uy a to jim umož ovalo zesměš ovat autority.'4 To 1e známámyšlen-
l.;r: rrž Marx argumentoval, že soust eděním dělníkri do velk ch továren

'''rscli kapítalisté semena svého vlastního pád,,t. Z poststrukturalistic-
|.,,lrtl hlediska prisobí Foucaultova p edstava odporu nesnáZe, protože
1,' lijednání konstruováno pomocí jazyka,jak by mohlo začít žít vlast-
rr rrtt životem mimo jazykovy systém? Je to podirmá alchymie'

I'odobné nejistoty nalezneme také v Democratic subjects. Joyce zde
, r l-gtrmentuje, že nov ápolitická ryprávění koncem devatenáctého století
rrt,r'.yhnutelně vytvo ila ,,nové politické subjektivity fneboli koncepce já
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jako osoby schopné jednat ve světě], jež daly uzniknout aktérství a legi
timitě" (zdriraznění doplněno). Tyto totožnosti byly vytvá eny jak pl',l
vedoucí p edstavitele, tak i Pro tY, kdo jimi byli vedeni, což těm pI'v
ním zaručovalo kontrolu nad politikou (Democratic subjects, str. 192;
zdriraznění doplněno). Táž p edstava' podle niž jazyk qtvá í indivi
duální totožnosti, je někdyještě dále posílena odkazem nakoncept sociírl
ní kontroly, podle něhož jsou masám vštěpována p esvědčení shortt,
Brightovo ečnictví mělo tak ridajně prisobit na ,,politicky neuvědoměl(,"
a vy'tvá et v lidech (klamn ) dojem, že jsou aktir.ními činiteli v p íbělrrr
pokroku (Democraťic subjects, str. zor).

Joyce je p íliš dobr' historik, než aby se ve svém politickém rozbrr
ru spolehl na zobecnění tohoto druhu. Argumentuje, že Brightovi nt,
bylo jeho sebeporozumění jednoduše ,,dáno", nj'brž si je aktir,ně qrtv<l
il ze svého náboženswí. Brightovo kvakerství bylo ,,zdrojem, jejž bylrr

možné využít rrizn'mi zprisoby, aby se tak vltvo ilo já rťLzn ch druhii"
(str. ro5). Tohle všechno zní sice docela p esvědčivě, ale není snadné ttr
uvést do souladu s Joyceov'm užíváním Derridova slovníku. Stojíme 1rr

p ed rozchodem s poststrukturalismem v tom smyslu, že aktérsM a ja
zyk jsou od sebe neoddě]itelné, místo aby bylo pnrní vytvo eno druhynr.
Joyce implicitně uznává, že jazyk nemriže existovat bez lidí, kte í jírrr
mluví a piši' Z toho by však mohlo ply'rrout, že skupiny a jednotlivci .si

mohou jazykp izprisobit a v}rržívat ho, v rámci jisť 'ch omezení, k vlasl
ním ričelrim.

Metoda

Jak Dohlížet a trestat, tak i Democraťic subjecfs pat í k žánru narativ-
ního dějepisectví' Experimentace typické pro postmoderní dějiny v niclr
nenajdeme. oba spisy p edkládají hypotézy formulované jako zdokona-
lení d ívějších v'kladri minu]osti. oba citují doklady, které jejich tvrzen í

podporují, a užívají poznámek pod čarou. oba také považují své vlast-
ní lyklady za kvalitnější _ mocnějši? _ než ty, které hájí jiní historici.
Joyce dokonce i q"jad uje lítost, že jedna z jeho použitych knih náležity
poznámkor.y aparát postrádá (Democratic subjects, str. 38); v5rrnyšlená
povaha Brightova názoru na demokratické podněty v kvakerství je zde
doložena poukazem na ,,reálnou" povahu kvakerství v polovině století
(Democratic subjects, str. ro7). Dalo by se uvést mnoho dalších p íkla-
dri, postačí však dodat, že idea opětor,'rrého získání ztracené minulosti je
jádrem Democraťic subjects v témž smyslu, v jakém se Foucault d íve

IL]KT[]RAL SIV]US A H]STORIE

|,,,l,,rttŠel Zno\'tl zaslechnout hlasy šílen ch. Joyce ukazuje, jak historičtí
1,r,'l;rg<lnisté ue skutečno.str dávali světu vjzznam. Sociálním historikrim
,1r rl;i, že minulosti vnucují svou koncepci t ídy, i když lidé v devate-
rrrtt'lt'lll století ue skutečnosfr pojímali t ídu ve smyslu mravním (De-
,,t,,t't'rltic subjects, str. 17). ocitáme se p ed nejzásadnějším problémem

|,, ,,,lslfukturalistické historie: poststrukturalisté píší dějiny toho, jak byl
, rrrirlttlosti konstruován v tznam, ale není jasné, jak lze tyto dějiny me-
t,,,lrllrlgicky odlišit od dějin ,,konvenčních", protože v obou p ípadech se
1,'rlttli tl konstrukci h1potéz stran v znamu dokladri.

Itl'l<l by však nespravedlivé obvinit Joyce (více než kteréhokoli ,,kon-
\'.llí'llího" historika) z toho, že hlásá ,,naimí" rekonstrukcionismus -
l,ir.tlstal'u, že l'yprávění formulované historikem reálně ,,rekonstruuje"
lrrtttrtlost. Když na to p ijde, metodu, kterou Joyce uživáv Democraťic
,ttlt jt't:ts a mnozí další historici ve sv ch pojednáních, není možné jed-
rrlrzttitčrrě prohlásit ani za rekonstrukcionistickou, ani za relativistickou.
l, rt'r'tl 'tysvětluje, že sice neexistuje hledisko, které by nám umož ova]o
Il l/'l)()znat míru ,,souladu či nesouladu mezi naším diskursem a realitou"
trrr,lrrlli mezi dějepisectvím a minulostí), to však neznamená' že nejsme
,,'lrrl1lni rozlišit mezi ridaji pravdivj.rni a nepravdi'r,1mi či argumenty
1'rijlrteln'rni a neudržiteln mi (str. 9). Protokoly, které historikrim ob-
r vli'le pomáhají tyto otázky rozhodovat, je nadále možné používat, jen je
rr,,zlly.tné mít na paměti, že i tyto protokoly jsou,,produktem historie".
l llr ltrběji už se Joyce touto otázkou nezab vá, snad i proto, že další lyjas-
rri.rtí by mohlo byt nesnadné smí it s poststrukturalistickou teorií. Jeho
l'rjt'tlrnou formulaci je však t eba rozkryt.

/6 Objektivita z hlediska

Nr'iclriležitějším p íspěvkem poststrukturalismu k dějepisectví se stal
1,,lrrl d raz na to, že nic nelze poznat nezávisle na jazyce a že minu-
lrrst nemá žádn ,,esenciální" v znam. Již zkrátka není možné považo-
r';rl muže za p irozeně agresivní aženy za p irozeně mate ské, dělníky
llr 1l irozeně socialistické nebo Kelty za p irozeně divoké' Historici již
rrt'trtohou p edpokládat, že se lidé, kte í žili v dobách rychl ch změn,

1'l'irozeně cítili dezorientovaní anebo že masir,rrí nárrist dostupnosti in-
l,rr'tnací dezorientuje ty, kdo jej prožívají. Starší filosofové dějin, jako
l'r,l nap íklad Karl Popper (tgoz_tgg4), kritizovali esencialismus z ji_
rrtilro hlediska a jejich námitky byly v mnoha ohledech ještě pádnější.
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Historici měli však o jejich argumentaci obecně vzato mylnou p edstavtt,
Nakolik došlo ke skutečnému oslabení esencialismu, zasloužil se o tlť,
poststrukturalismus.

Poststrukturalisté dovozují, že vnější svět k lidem proniká v podobč
smyslov ch ljemri, které nic takového jako mit ní vyznamnemají' Těnr
to vjemrim dokážeme porozumět jen pomocí jazyka a vzznamy, kter'
tak vznikají, mohou byt nekonečně rozmanité, p edevším jde-li o takovť,
lidské konstrukce, jako jsou nap íklad t ídy, trhy či státy. Základni otál,
kou je (jak velmi sprárnrě upozor uje Berkhofer), zdavyznamy, o nichŽ
historici twdí, že je nalézajív minulosti, p ípadně je minulosti p isuzujÍ,
mají všechny stejnou platnost.

Berkhoferova kritika vychází ze dvou základních twzení. Prvrrí z niclr
Iiká, že historické poznáni je neprokazatelné, poněvadž nelze ,,ukázat
na minulost", ale to nelze brát p íliš vážně. Poznániminulosti není totiŽ
o nic větším problémem než poznání současnosti a Berkhofer',ychází
z nairrrrího rekonstrrrkcionistického názoru, podle něhož jedinou zártr
kou pravdivosti je p ímá konfrontace p edmětu. Vskutku, nem ženlr,
s jistotou vědět, zda náš oblíben bar od chvíle, kdy jsme se tam naposlt'
dy stavili na drink, nelyho el' Je však.r,ysoce pravděpodobné, že k tomrr
nedošlo, a proto tam nejspíš nebudeme telefonovat, než si večer vyraz,í
me na pivo, abychom získali jistotu, že ještě po ád stojí. Někdo by snatl
mohl namítnout, že existenci našeho oblíbeného podniku lze kdyko|i
ově it, ovšem i tehdy bychom si muse]i byt jisti, že nás nešálí zrak, a nir
víc v p ípadě mnoha jinych míst po ce]ém světě není prostě možné po írrl
je objíždět a p esvědčovat se o jejich trvající existenci. obecně vzato st,
spoléháme na uysokou prauděpodobnost a nep ímé poturzení, že to tli
ono existuje. A totéž platí o dějinách. Nemrižeme se wátit do minulosti'
abychom si ově ili, že se pnmí světová válka opravdu udála, ale mámt,
mnoho dokladri, memoáry jejích Írčastníkri počínaje a fyzick mi stopa.
mi po válčení na jednotlivj'ch bojištích koněe. Je sice teoreticky možní''
že všechny tyto doklady byly podvrženy, ale prauděpodobnějť tomu talt
není. Berkhofer p edpok]ádá, že prokazatelné je pouze to, co je možlltl
p ímo spat it, avšak historici se podobně jako lidé v každodenním životť'
zabyvaji prauděpodobnosrmi, nikoli pravdami."5

Zadrlhé, historici se podle Berkhofera domnívají, že ,,rekonstruují.,
minulost, na základě chybného p edpokladu, podle něhož je minulost
již p edem strukturována po zprisobu l'5,právění. Ve skutečnosti ovšent
konvenční historiografie nepot ebuje p edpokládat, že minulost je samil
o sobě smysluplná, a nepokouší seji rekonstruovat. Jistě, občas někd<l
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lr,l,ttr,' ž historici minulost rekonstruují - nap íklad Richard Evans
l,r,,ltllisil' že ,,pravda o strukturách a souvislostech mezi fakty v dějinách
l,tr'lr rllťevována, a nikoli vym 'šlena, nalézána, a nikoli vpvá ena","

|,, ',,lstt'uktUfalističtí kritici však obecně vzato soust edí palbu p edevším
r,,r ,,litlnstrukcionisty", protože jim poskytují nejsnadnější cíl. Skuteč-
ll{l l'(.l(()nstrukce minulosti je nemožná, ale metoda formulace h1potéz
,r 1,, jit:lt podrobování zkouškám (metoda h1poteticko-deduktivní), které
,l,rr'lr jí p ednost mnozí neméně ,,konvenční" historici, prakticky spojuje

1,tr1r,lí existence neohraničen'ch v 'kladov 'ch možností, jež se histori-
l'rilrr tltevírají, s uznáním, že všechny v'klady nejsou stejně platné. Stojí
j il l X )Zornost' že jedním z p edních stoupencri této metody byl i Popper
t :r l:iště pokud Vezmeme v rívahu rozpracování jeho učení Imre Lakato-
,,,.rrr), jehož kritiku pozitivistického budování modelri alžívání pravdě-

;,,,rlrrllnostní metody nedoporučil historikrim nikdo menší než Hayden
\\'l r i tc."7

l listorikor1rm v 'chodiskem je hypotéza či otázka,jež vyvstává z jeho

' llrsltrích zájm ', a ty dále závisejí na momentálním stalrr historiografie
ll .i()ttčasném kulturním prost edí' Historik tak vychází z vlastní zauja-
t, ',;li, p ičemž z jeho závislosti na otázkách plyne, že v 'sledné líčení je
1,.rr jcdním z mnoha možn ch pohledri na problém, kterj' je sám o sobě
ll,,lilven tazatelem' poněvadž jiní by si na jeho místě mohli klást jiné
, ,lltzky. A dále, protože nikdy nemrižeme vědět, jaká stanoviska zaujmou
lrrsltlrici vbudoucnu, neznáme ani otázky, jež si položí, a drisledky, které
,, rlit'h l'yplynou. Není možnévědět, jak velké nebo malé části minulosti
1',rlrc doopravdy porozuměli ani zda naše poznání nebude p ekonáno.

( )táZky určují také driležitost jednotliv ch dokladri. Hypotéza není
r 1trlclstatě nic jiného než p edpověď t kající se typu dokladri, které by-
, ll,lrn měli objevit' JeJi nap íklad naší hypotézou, že koncepce st edo-
,.liťlho královského ri adu byly ovlirrrrěny dobovou p edstavou toho, co
,'rrlttnená byt mužem' budeme očekávat, že v textech zabyvajicích se krá-
l,,r'sk zm ri adem nalezneme nějaké genderové metafory. Doklady jako
l;rlttlvé z stanou diskutabilní, avšak p istupuje se k nim podle p ijíma-

''t't'It 
pravidel nakládání s doklady, které určují, co je p ijatelné _ na-

1'r íl<Iad klepy se podle nich považují za doklady nižšího ádu než p ímá
',r'čclecM. Některé otázky mohou b t vzhledem k nedostatku dokladri
1', rvažovány za nezodpověditelné'

Zclá-li se, že nějaká hypotéza odpovídá dokladrim, netwdíme, že

1,;rrre objevili ,,pravdu" o st edověkém pojetí královského ri adu _ v'-
; rrltrn je vždy odloženy, v tom je t eba souhlasit s Derridou. Nalezli jsme
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jen prozatímní odpověď na jednu p esně formulovanou otázku a zÍilr,
mulovali jeden možn zp sob, jak to, co je nám z minulosti dostupttri
(totiž dokiady), be konceptualizovat. Naše odpověď mriže b1t pozntť,
něna nejen v drisledku dalšího bádání a p ehodnocování dok]ad,i, kt,,
ré jsou k dispozici, ale také novou formulací otázl<y samotné. Histor.ir,i
se snaží zodpovědět sprár'rrě formu]ované otázky v souladu s pravitllt'
nakládání s doklady, podobně jako se soudní dvrir snaží zjistit, zda lrvl
porušen konkrétní zákon, a nikoli odha]it ťrplné dějiny nějaké událostt

',Samy o sobě".'8 Minulost, o níž mluví historici, ie r,ysledkem uplatrlrr
vání jejich vlastních postup , jež stanolují, jak je t eba hledat vyznaItr
v části toho, o čem lze rozumně p edpokládat, že to pocháziz minulosti'
totiž dokladri.

odpovědi, s nimiž historici p icházejí, b vají zpravidla p edkládárlv
v podobě vyprávění. Poststrukturalističtí kritici - dost možná oklamárri
jazykem všedního dne' jemuž mnozíhistorici dávají p ednost - p ipisrrIl
historikrim názor, podle něhož jsou l'yprávění ,,neutrálními nádobanri
pro fakta" umož ujícími rekonstrukci minulé skutečnosti.'9 Mnoho his
torikri si však uvědomuje, že vyprávění nejsou tak docela nevinná, a nelri
pro ně nijak nep edstavitelné, že by se zapojili do diskuse o drisledcícll
naratir,'rrích struktur pro v klad. Konkrétnější rozbor problémri nastolt,
n ch \4/hitem by historikrim nepochybně pomohl lépe si uvědomit korr
struovanou povahu jejich líčení a neexistuje také drivod, proč by se užíví
ní rriznj'ch žánrri v dějepisectví nemělo samo stát p edmětem bádání
pokud ovšem ostatní možnosti nebudou postaveny mimo zákon.

Historici p edpokládají (v tom má Berkhofer nepochybně pravdu), Žr,
jejich vlastní líčení nejsou Y rozporu s obecnym historickym poznánínr,
kteréje k dispozici. P esněji ečeno, historik p edpokládá soulad s těnri
líčeními, která považuje za platná, protože metoda ově ování h}potéz
zahrnuje také kritick postoj k práci ostatních. Tato závislost jeáinéht'
díla na širším historickém poznání není ovšem něco, čím by se vyznač<l_
vala jen historie. Lze se domnívat, že Berkhofer sám podobně p edptl-
kládá soulad svého vlastního díla s korpusem kritického poznánio psání
dějin. Neprohlašuje, jak alespo soudím, že by se dobral reality historic:_
kého oboru, nbržže zdokonalil její d ívější chápání.

Vyprávění je jen jednou z několika užitečn chtechnik, jež historikovi
umožriují lyznat se v dokladech, včetně dokladri uměleckych, a každii
z nich má svá vlastní pravidla reprezentace. Ze skutečnosti' že dějepi_
sectví má naratirmí strukturu, neplyne víra ,žeby stejnou strukturu mělir
i sama minulost. Právě naopak, historické líčení je jen jedním zmožn ch
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. 1,ii st lllri, jak porozumět minulosti, která p edem dan v znampostrádá
,l lrr,.ji opat it nesčetně mnoha rrizníryni v klady.3" Každé l'1právění má
,,r ,, vyhody i nevyhody _ něco jasně ukazuje, ale něco jiného spíše zakry-

',r llistorické líčení není ,,odrazem" minulosti, n brž jak to formuluje
|',,ra't, Zagorin, ,,odráži proces v'běru zal'ožen na driležitosti z hlediska

1' r,,l llém a otázek, jež si historik nad svjm p edmětem pokládá".a'

I lrstorici, poststrukturalismus a holocaust

'; rr r rroha v še zmíněnymi post ehy se setkáme v kontroverzi nad souvis-
l, r:.lí mezi poststrukturalismem a problémem holocaustu. Zabyvat se po-
,lr r lllně všemi detaily této polemiky zde není možné - snad tedy postačí,

'lr't'tleme-li, že jsou p edkládány dvě rrizné argumentace, které se p ímo
, l, rl ykají uplatnitelnosti poststrukturalismu v historii.

'/,aprvé, Richard Evans Qakož i jiní) prohlašuje, že poststrukturalis-
rrrrls nepos\rtuje žádné v chodisko, na jehož základě by se daly zawh-
rrrrttt práce popíračri holocaustu, neboť všechny v 'klady považuje za
,,lt'jrrě platné. Evansovo obvinění primalocie jistě není nepodstatné,
,rlt,spo v p ípadě poststrukturalistri textov ch: proč má byt holocaust

' 
t'iimkou z platnosti Berkhoferova pravidla, podle něhož historici ne-

rrr;r.jí v rukou nic, co by jim umož ovalo rozlišovat mezi pravdivostními
r r;ir'oky rriznych líčení minulosti? Bude však t eba mít na z eteli, že i teh-
,ll', těží-li někdy popírači holocaustu z neurčité postmoderní p edstary,

;',rtlle níž všechny názory zasluhují slyšení, se právě tak často uchylují
rrltrlpak ke zveličenému konstrukcionismu, totiž k p edstavě, že nic se
rrt,dá dokázat v nep ítomnosti absolutní verifikace: holocaust nelze do-
l'lizat mimo jakoukoli pochybnost (vždy bude možné upozornit na ně-
ytké rozpory mezi rriznymi doklady), a proto ho nelze dokázat vribec.
l'rlpírači vyržívají jak relativismu, tak i rekonstrukcionismu.3"

,Ie zajimavé, že poststrukturalisté Ye snaze očistit se od obvinění z ne-
zlrrnyšleného napomáhání popíračrim holocaustu rezignují na nejsilněj-
sí prvky vlastního stanoviska a uchylují se k rekonstrukcionismu. P ijí-
rrrirjí totiž pravděpodobnost ,jednotliv'ch faktri", a p itom hájí možnost
vícečetnjlch sdějování a v kladri.es T ž Hayden White, ktet t\'Tdil, že

..Ť,ádn obor není více než historie utvá en iluzí, podle niž ,fakta'qvstá-
vlrjí z vjlzkumu, místo aby byla konstruována mody reprezentace a tech-
rrikami diskursifikace," argumentuje nyní' že holocaust lze považovat
zlr,,faktické tlrzeni",jež charakterizuje jako,jedinečn existenciální
vvrok".3a
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To však znamená nep imě en írstupek p edstavě rekonstruovatelttť,
minulosti a v zásadě také pozitivistické koncepci, podle nižlze rozliŠil
mezi skutečností a jejím v'kladem. Vjzklad a vlastně i sdějování jstrrr
p ítomny již v twzení, že holocaust je fakt. Jak íkají poststruktut.tt
listé, k tomu, abychom světu porozuměli, máme jazyk, ostatně i rryrrrr

',holocaust" má smysl právě jen v jazyce. Vskutku, najdou se dokonalt'
rictyhodní historici, kte í rozhodně nijak nepopírají masové wažděrri,
ryjad ují však pochyby, zdaje právě tento vj,raz nejvhodnější k tonlrr,
abychom dostupn m dokladrim porozuměli. Někte í z nich prosaztt,il
spíše novotvar ,judeocida", jenž má mít tu v hodu, že událost defintr.jr,
jinak a doklady činí smysluplnějšími. Ustavit fakt holocaustu navíc nettl
zase tak jednoduché, nap íklad otázka,kdy vlastně holocaust zača|,
lyvolala mezi historiky velmi složitou debatu. A ,,prosty" fakt holocausl rr

ve skutečnosti sestává z mnoha dalších faktri, jako jsou dochované plv
nové komory, zážitky obětí mučení, memoáry, soudní záznamy, správrri
dokumenty, politické pro gramy' w aždy, antisemitské traktáty, zámě r.t

a podobně, p ičemž toh]e všechno se sice mriže stát p edmětem diskrrsÍ,
avšak bylo to uspo ádáno v souladu s hypotézami historik o minulrls
ti. Jeli legitimní používat koncept holocaustu k uspo ádání těchto íi'
nomén , proč by mělo by't nelegitimní vztáhnout 4tž ,,fakt" holocauslrr
i k dalším ,,fakttim", od vzestupu nacismu až po v voj války na v chodč/
V sledkem p irozeně bude historické r,1právění.

odnikud neplyrre, že by byl p ijateln každy vjlklad. Revizionistickt,
a ,,konvenční" pojetí holocaustu jsou nepochybně dva rťrzné p íběhv.
oba se snaží porozumět minulosti, kterou je možné konstruovat nektl
nečnrm množstvím zprisobri' Avšak revizionismus je nelegitimní' prrl
tože jeho historická metoda je podvodná. otázky formulované historikv
p edpokládají, že budou nalezeny doklady jistého typu, kdežto revizirl
nisté v drisledku prohlašují, že ž .dné doklady systematického wažděIri
Žid obievit nelze. Kdykoli pak nějaké takové doŘlady nalezeny7'sou (a.jr,
jich obrovské množství), uch lí se k obvyklé odpovědi teoretik spiknrr
tí: doklady musí by't podwžené. Anebo prohlašují, že pokud si lyprávť.
ní jejich protir.rríkri v nějakém bodu proti eči,žádni, holocaust se niktly
neodehrál. Jinak ečeno, tezi popíračri nelze falzifikovat: jejich h1potézr,
nemriže proti ečit nikdy nic.

To se rozumí, doklady ve skutečnosti podwhnolt lze. V ten okamžili
vstupuje ovšem do hry další z pravidel historické metody, totiž pravděptl
dobnost. Doklady' zníchžp]yne, že holocaust se vskutku udál, jsou nattr_
lik drtivé, že možnost jejich podwžení je prostě nepravděpodobná' Je na-
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r,, l l l. t tepravděpodobná, že lyprávění popíračri lze p ijmout jen z nevědo-
rrl r:lli nebo ze zlého rimyslu' Stručně ečeno, minulost _ a tím méně ho-
|,,r'lttlst - není možné rekonstruovat v žádném transcendentním smyslu.
\ ,,rl1' .ie tu ještě, jak íkají postmodernisté, nějak ,,p ebytek". Právě tak
,,,.lzt' 1lop ít, že literatura a filmy mohou lyprávět odlišné druhy pravdy.
l lrl,trlrici však dokáží mezi dvěma odpověďmi na jednu konkrétní otazku
l, rrl111{ngo1. VrátímeJi se p ed soud, popírač bude usvědčen nejen ,,po-
l l l i, |'(' In pravděpodobnosti", n brž,,mimo rozumnou pochybnost".

{ )lrvykle však historici takto kategoričtí b t nemohou. Existuje kon-
lllllltlln od faktri, která jsou prokázána tak riplně, jak je to jen možné,
r ll rttt smyslu, že všichni rozumní historici se dnes na nich shodují (včet-
lr,' lt<llocaustu, světovj'ch válek, k ížovj'ch v'prav a podobně), k nejis-
l,.;rlíItl otázkám Qako jsou rolnické mentality raného novověku), o nichž
,,l('r, l)anuje určitá shoda, ale hodně se také debatuje. Historici každo-
1',rrlltě žádnou událost nerekonstruují, n brž p edkládají více či méně

1'rirvclěpodobné zprisoby, jak lze porozumět tomu, co se nám z minulos-
tr rltlchovalo. otázku objektivity nelze zodpovědět ristupem k binárním
1'r r rt i kladrim relativismu a rekonstrukcionismu. Z toho, že pravdivostní
lr;tr'rlky nedokážeme prokázat absolutně, neplyne, že by se nedaly pro-
l, rrzirt vribec.

S druhou argumentací se bude možné l'1po ádat stručněji. PovažujíJi
lrlst<lrici a nejen oni holocaust za fakt, mají svobodu volby, jak jej bu-
,lrltt reprezentovat? Wulf Kansteiner prohlašuje, že fakticky sprár'rr ch
,li,jirr lze wlžit k témě každému politickému cíli. Na každou událost
l'l'se dal zformulovat rasistick , fašistick , stalinisticlc'a demokraticlcy

;,,lltled' aniž by byl některy z nich fakticky nespráwry. Rozlišovat by se
rrr,'zi nimi dalo jen na mrarmím či politickém základě, ale nikoli na zá-
l'llr<lě pravdivostních nárok .3s V jistém smyslu má Kansteiner pravdu.
:l;rrlro twzení, že nacisté systematickyvywaždili šest mili nri Žíd: 'ne|ze
l r is toricky vywátit, dá se však vyložit buď jako tragédie, anebo - což je
''llrtttné - antisemitsky, jako spravedlivá odplata. Nad mravrrímizávěry,
l,tt'ré budou z jeho práce wvozeny, má historik jen minimální kontro-
lrr; clokonce i tehdy, ryjdeJi z otázl<y, k níž ho p ivedl nějak 'konkrétní
rrlt'alŤIí zájem, nic nezaručí, že si čtená bude jeho zjištění r,ykládat zpri-
''r l llem, kterí' očekáVá.

P esto však lze mezi historiclcjmi a mrarmími twzeními analyticky
r ,lzlišovat. Mrižemeli poukázat nato, ževyznam historickízch děl kolísá
r zlrvislosti na kontextu' sama tato naše schopnost je dána tím, že doká-

','tne mezi tvrzeními jednoho a druhého typu rozlišovat. Jako občané
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mají historici právo a snad i povinnost diskutovat o mravních drisledcít,lr
sv ch děl, avšak na poli mravnosti si nárok na nějakou zvláštní odbtlr'
nost činit nemohou' Mrar.nost je otázkou pro společnost jako celek. Nt,
lze ji automaticky qvodit z historického díla, nj,brž je mu p ipisouátnt
jeho kulturním kontextem' Dokonce i p esto, že mrarmí poučení budtltr
nelyhnutelně vyvozena, nejde analyticky vzato o stejné v kladové otírz
ky, jako nap íklad proč k holocaustu došlo a kdo či co za něj nese odprr
vědnost. Zde si historik zvláštní kvalifikaci nárokovat mriže.

7.7 Aktérstvía jazyk

Binární protiklady, jako je ten mezi objektivitou a relativismem, náttt
p íliš nepomohou ani ve snaze pochopit problém struktury a aktérstvÍ
Z našeho rozboru Democraťic subjects lyplynulo, že idea, podle níž.ir,
lidské jednání konstruováno pomocí jazyka, je problematická. Jazykr
samy nemohol dělatnic. Jen lidé a p írodní síly (nap íklad zemět esetri)
dokáží ve světě prisobit a svět měnit. Bez lidí a jejich $'zick 'ch schopntls
tiby žádny jazyk neexistoval. P esto je právě tak pravda, žebezjazykrr
by lidské jednání bylo nahodi|é abez v znamu. Lidská činnost je efeli
timější a smysluplnější, je-li intelektuálně, institucionálně a sociálrli
zorganizována. Jazyk a aktérswí jsou ve skutečnosti nerozlučné. Joyt'r,
si to uvědomuje a Brighta popsal tak, jako by ho utvá ely jazykové i krrl
turní podmínky zárove , a on pak tyto podmínky sám rryrržíval k tonttt,
aby měnil svět. Joyce obnovuje vzájemnost jazyka a jednání, ovšem čirrt
takza tu cenu' že rezignuje na tezi, podle níž binární struktury jazykrr
prop jčují světu veškery vjrznam, ktery má.

Někte í historici - včetně Joyce vjeho pozdějších dílech - považují.irr
zykovou teorii, s níž p išel Rus M. M. Bachtin (t995_t975), za p esvětl
čivější alternatilrr poststrukturalismu (p itom je t eba mít na paměti, Žr,

Bachtin psal jako kritik strukturalismu a poststrukturalismus neznal)
Zatímco Saussurovi následor'rríci argumentovali, že v znam produkrr jr

formální struktury j azyka, Bachtin dovozoval, že jazyk j e nezbytné rozt.
bírat jako dynamichjl systém, v němž autor, čtená a kontext p i 1yot.Irr,
r. znamu spoluprisobí. Jinak ečeno, v znam rryvstává z dialogu mtvl,
lidmi - je dialogick '. Jazykje dialogickjzve dvojím smyslu, protože autrrr
vycházi z rozmanilych p edem existujících idejí (tak jako Bright) a vi
domě nebo bezděky je pozmě uje. Rovněž mluvčí se snaží odhadntlrrI
reakce posluchače, jak jim sám rozumí, a do svého projelu tak vč]e uir.
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, ,,,,,'rr z jeho názorŮ.Každ dan textje r zno ečn neboli heteroglosic-
t t/ t, l<lIn smyslu, že vedle autororr ch hlasri obsahuje také hlasy prame-
,,rr' littlré qnržil, vlivy, jichž si nebyl vědom' a hlasy obecenstva, všechny
l,,r r t t ttlované jako narativní struktury'

|'rrtlle Johna Arnolda by tudíž í záznamy inkvizičních vslechri měly
l,r I lrrlvažovány za heteroglosické, protože obsahují hlasy vyšetujícího
,r t t'Št,t ovaného, jakož i soupe ící diskursy hereze, zločinu, p iznání
,l ,il,\tlality. V těchto textech nezaznivážádn hlas, jen hlasy,jež nikdy
,r,,lr'r,.jeden od druhého zcela oddělit.36

lt;rclrtinovskjz p ístup umožní také posluchačrim užívat a pozmě o-
,,rt rlryšlenky mluvčího ve svém vlastním psaní či mluvení zprisoby, jež
,rrlrtvr''í nutně nep edpokládal. A text mohou další mluvčí užít podob-
,r,' rlt'1; edvídateln mi zprisoby. Podle Bachtina jsou tak vlastně parole
,: ltlllí|Ll od sebe neoddělitelné. Historička Evei}.rr Brookes Higginbo_
llllllll()Vá ukazuje, že rasismus v jižních státech Ameriky p edstavoval
rrr,'llt.jazyk" v tom smyslu' že p ipsal Afroameričanrim negatir'rrí charak-

t',rr,.;liky a legitimizoval jejich diskriminaci. Na druhé straně byla idea
l l',\' l)'evzata rorryrěž čern rni nacionalisty, kte í ji naplnili pozitivními
, lr,rr'irkteristikami a uplat ovali jako prost edek osvobození.37

ltlrt'lrtinliv p ístup se nez íká v hod poststrukturalismu, jako je de_
t,rrlrrí rozbor text nebo odmítnutí p edstaly, podle níž nám primární
l,,rlr,g<lrie, jako je t ída a biologie, umožní vysvětlit povahu našich pra-
lll',llii llebo běh dějin (esencialismus). Je však silnější než poststruktura-
lr.,ttltls, poněvadž p ipouštíjok lidské jednáni, tak ijazykovou strukturu,
,,rrrz 1lr'ohlašuje, že jedno nebo druhé je prvotní, anebo dokonce že jedno
,,,l rlr'tthého lze oddělit.38

/ 8 Závěr

l lr''lttt'ie poststrukturalismus p ežila. Mnozí historici dále píší, jako by
|,ll,ilstrukturalismu ani nebylo - a vlastně vribec žádn ch teorií. P es-
t,' :;r, však s nenápadníryn vlivem poststrukturalismu setkáváme v celé
Irr',lrlr'ické profesi a p edmět pozornosti historikri se posunul směrem
l ,' lirrltu e. Historici si začali dávat o něco větší pozor na esencialistická
1,,,lrtttdušení a mají poněkud menší sklon prohlašovat, že jsou schop_

,,r rt,l<onstruovat minulost' Mnozí poststrukturalisté zatím z velké části

'r ,l,lttpili z pozic radikálního skepticismu, jakj'hlásal Berkhofer a ně-
l r,'rí clalší. Jako p íklad lze zmínit Miguela Cabreru, jehož pojednání
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Historia,lenguaje y teoría de la sociedad (zoot) má mezi díly ostatníclr
stoupenc kulturního obratu tu velikou p ednost, že se v něm rozebírrt,il
skutečná historická díla. Cabrera nijak nepopírá, že sociální struktur,v
utvá ejí a omezují praxi, odmítá však p edstar,rr, podle níž ,,konkrélrlt
sociální situace zahrnuje, tak či onak a Sama v sobě, konkrétní snrť'r
jednání".ss Jde mu nap íklad o to, že rychlé sociální změny neprovokrr,jl
nutně Írstup ke starj,rn jistotám. Argumentuje, že práce Patricka Joycr,'
mimo jiné, ztěles uje postsociální dějiny v tom ohledu, že se zabyvír
zprisoby, jak jazyk artikuluje zkušenost a lytvá í vědomí. Cabrerovo
stanovisko bylo napadáno jako ,,idea1istické" i jako ,'realistické"4o a t|l
tento fakt ukazuje, jak nesnadnéje pokoušet se o s}ntetizaci kulturniclr
a sociálních dějin' jakož i teoretickou nejistotu charakterizující velkrrrr
část dějepisectv, jež se označuje za poststrukturalistické. V podstatě ir'
dnes na obou stranách méně pravděpodobné, žejejich p ívrženci brr
dou p emyšlet ve'r'yhrocenj'ch termínech objektivity versus relativis
mu či struktury versus aktérswí. Historie se mezitím vrátila k rutirrť,,
Nové bádání nám odhaluje více o tom, co jsme věděli už d íve. Tím,.jirk
poststrukturalismus dokázal lyprovokovat nové otázky, nedosáhl o rrir'
méně (a snad ani více) než sq m metodologicky'rn novátorstvím. Je m<lŽ
né, že dnes uzrál čas na nové otázky.
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l)sychoa nalyza a historie

(jnnrHtnr WnlrrnovÁ

',r1irrlund Freud (1856-1939) užil vjryazu ,,psychoanalyza" poprvé v roce
1llr1(r. V devatenáctém století pat il k několika myslitel m, kte í zpo-
, llt'lrr"lclvali tehdy v některych kruzích populární p edstavu, že lidské by-
trr,,li.jsou racionální stvo ení, která si vždy aplně uvědomují, co dělají.
\ l rslt l ní formuloval domněnku, podle níž je lidské chování ovliv ováno
l 1',,tltrěty, kter 'ch si lidé Sami nejsou vědomi. Freudovy ideje podobně
1'rl,rr Irryšlenky Darwinovy či Marxory zásadně ovlirn:ily zprisob, jak na
,,'. l r t' l idé pohlížej í. Jeho koncepce nevědom i, vysživáni voln ch as ociací

'r z'rlíir'azriování vyznamu snri uwá ely taková hnutí, jako byl dadaismus
l l stll'realismus ve l tvarném umění, i beletristická dila, nap íklad ro-
,ll;n Wny od Virginie Woolfové. Stranou vlilrr Freudovych idejí nezrista-
l,r ;rrri historie. Životopisci začali lysvětlovat osobnostní rysy poukazem
rr,r rttinulost svjlch hrdinri a historici se Začali více zajímat o p íčinnost.
|'rr,rl Freudem se historici nevědomymi p íčinami či počátky historic-
l'r r'lr jevri hlouběji nezab vali _ šlo jim spíše o to, posoudit velikost ly-
,, 'lt'tlych historiclc ch osobností' Po Freudovi zača|ibyt mnohem ochot-
rr,,jší brát v potaz' že lidé mohou b1t mimoděk ovlivněni i p íčinami,
l'tr'r'é si sami neuvědomují.

( )tev eně psychoanalytická teorie se p itom netěší nejlepší intelek-
trrlilrlí pověsti. Mezi literárními a kulturními kritiky i praktick mi tera-
1rr,rrty má sice mnoho stoupencri, ale akademičtí psychologové ji oblykle
1ríŠe odmítají. Historicky bylo její p ijetí smíšené. Nap íklad William
l, l'atnger, někdejší prezident Amerického historického sdružení, v roce
|,)57 prohlásil, že začlenění ,,psychoanatirzy,jejích rozpracování a varia-

' r" clo historického bádání p edstaluje pro historicky obor cestu ku-
;'rt'tlu.' Následující desetiletí se sice nestala svědky paradigmatického
|)1)liunu' jalcj' si p edstavoval, avšak podobné volání v nich zaznělo ještě

B
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několikrát." Psychoanalytická teorie se uplatnila p edevším na poli hir
torického životopisu a p i studiu proces s čarodějnicemi v raném ntr
vověku, jakož i holocaustu. Velmi p itažlivá je pro životopisce, prot()Žf'
jim poskytuje užitečny _ někdo by ekl, že až p íliš snadny - zprisob,.jrrk
lidskému životu vtisknout jednotu. Ve dvou posledních p ípadech byvťr
chování, které je p edmětem studia, pojímáno jako ,,iracionální" ntrlrrr
jako q sledek ,,traumatu", a tudíž r.ykládáno poukazem na nevědonti,,
V historick 'ch dílech se rozší ily také psychoanalytické koncepce a psv
choanalyticky slovník ve formě široce p ijímanjlch p edpoklad ,,zdI.rr
vého rozumu" stran lidského chování. Žaani, konsensus ovšem niktly
nevznikl. Někte í argumentují, že rikoly historika a psychoanalytika jsrrrr

si podobné,a zatimcojiní trvají na tom, že jde o svébytné a navzájettt
neslučite]né obory.s Celkem vzato zristala psychoanalyza jako vyslovrtť,
uváděn p ístup spíše na okraji historického projektu.6

Tento stav věcí byl zdrivod ován r zně: ,,valná většina" historikil
,,nebyla analyzována", takže psychoanalyzu nedokáže pochopit a jej icl r

námitky 
',pravděpodobně ... rrywěrají z hlubok ch emocionálních pranrr,

n ", historici se lyznačuj i ,,izk m, empirick m názotem" , nejsou schtl1r
ni ,,čelit teoretick'rn vi,zvám" a mají strach, že psychoanalyza podryjr'
celou humanistickou tradici historického v 'kladu.7 Všechno to mohrrrt
b t námitky platné, p inejmenším v p ípadě některych konkrétních jtrl
notlivcri. Historická profese jako taková je však nesmírně rozmanitít,
a není-li psychoanalytická teorie pro mnohé historilg nijak lákavá, jr,

tomu tak spíše proto, že podle všeho p edpokládá platnost jisb ch hisltr
rick ch konstant a esencialismus. Podle Freuda jsou ,,nevědomé duševrlt
procesy ... ,nadčasové"': nejsou ,,uspo ádány časově", 

',čas 
je nijak nr,

mění" a ,,nelze na ně uplatnit p edstavu času"'s Mnozí historici dávirji
p ednost teoretick rm tradicím zdriraz ujícím antiesencialismus. Anti
esencialistické stanovisko však popírá, že by konkrétní reakce univerzítl
ně lyvstávaly z určitych p íčin: není nap íklad možné vykládat nejednrr
značné city, jež někdo chová ke svému dítěti, jako neuyhnutelně vyvstii
vajici z podmínek porodu a mate ství. Dokonce i tehdy, pokud se věr.i
zdaji byt neměnné, neplyr:e z toho, že by neměnné b t muselu, stil(.|
se zamyslet nap íklad nad ritlakem žen' Nesporny esencialismus ps.y
choanalytické teorie, kter' ji z ejmě činí ahistorickou, do značné mír.l.
lysvětluje, proč mezi historiky p íliš neuspěla.

Psychoanal za však po svém vzniku nebyla ani zdaleka stagnujícírrl
oborem a v minulém století se objevilo bezpočtu nejrriznějších teor't'
tick 'ch v chodisek. Někte í teoretici zpochybnili v znam esencialismtt,
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lrlr,rlrl.jiní zkoumali spíše souvislosti mezi biologiclcmi pudy a kultu-
r , ,rr Nc\kte í badatelé prohlašovali, že určité verze psych oanal zy histo-
r ir lrri 1.sou a historické změně neodporují, p ičemž argumentova|i, že je
rtt, r/,t|íl zkoumat ,,pestrá lyjád ení" univerzálních pudri afantazii ,,v t z-
,'t,'lr rl<lbách a na r znych místech".g

Vr, zbytku této kapitoly chci nastínit několik post ehri p vodem z r z-
rrt,'ll typti psychoanalytické teorie, které hrají z hlediska historie zvláště
, \ /llillnnou roli, a prozkoumat a zhodnotit některé p íklady jejich vlilu
rr,r lir rttkrétní historická díla. Rozlišuji mezi t emi směry myšlení: prr'rrím

1,' r'llrstní freudovská psychoanaljlza a ego-psychologie, druhj'm teorie
, ,l 

';r,l< 
t <lv ch vztahri, jak ji rozvinula Melanie Kleinová, a t etí verze laca-

,r,,t's|<é psychoanal'zy, s niž p išla Julia Kristeva' Existuje ještě mnoho
,lirl:]ít'lr alternativ a nehodlám zde vfrmenovat dokonce ani všechna zá-
llrrrlrrí zamě ení těchto t í. Spíše chci ve stručnosti, a tudíž zjednodu-
'','rrť' p edstavit některé jejich charakteristiky s cílem zamyslet se nad
rtrrr, iirkie uplatriují historici. Zatimco kritici psychoanalytické teorie se

'1'r';rvidla soust ed'ují na zpochyb ování jejích pravdivostních nárokri,
,rrrr,lxl točí ad hominem na Freuda' prijde mi spíše o mechaniku argu-
lIll.lllitce praktick'ch historick 'ch spisri, které jsou psychoanalyticlqTni
r, l,, jt'ttri utvá eny.'o

tt.1 Některé freudoVSké koncepty

lrr,tt<lova teorie je podobně jako marxismus či darwinismus teorie
'.tr'rrl<turální. Ačkoli sezab váindividuální ps ché, individuální jednání

', 
r r r rrlzhodování v ní hlavní roli nehraje. Freudovská psychoanal za zdri-

,,rritttje trojitou strukturu osobnosti. Pnmí částí je ťd, nevědomí, v němž
,l,,r'lriizí k dušermím aktivitám, kter 'ch si jednotlivec není vědom, i když
,'rliviiují jeho chování. Nevědomí zahrnuje univerzáIní lidské pudy

'r rrrrtkání, primitil'rrí biologické instinkty sexu a agrese. P ístup k nevě-
,lr ltttí iláíl otevírají sny, volné asociace' p e eknutí, umění nebo v rolcy
r r' slllvtlhypn zy. Druhou částí je ego,védomámysl, k níž pat í vnímání,
, lr:i1l1rní a rozhodování. Právě tohle je část osobnosti, kterou vnímáme
1'rl.rl ,já", p ípadně,'bytostné já" (selfl. Poslední částí je superego' ideáiy
, r l r r ltlnoty ryv ozené z rodinného a kulturního prost edí' j ako j sou nap í-
l l:ltl společenské mravy či tabu. Mezi těmito t emi koncepty má klíčovou

',l,rlru nevědomí. S myšlenkou nevědomé motivace - podle níž mohou

'r:rŠtl 
chování ovlivriovat také city nebo impulsy, jež si neuvědomujeme -
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ovšem nep išel jako první Freud. Nap íklad Blaise Pascaluž v sedmnítr'
tém století podotkl, že,,srdce má své drivody' o nichž rozum neví nic"','
Freud však rozpracoval p edstavu, že duševní entita nazvaná nevědtlrttl
skutečně existuje a obsahuje reálné pravdy o nás. Zde jsou i ko eny ollt.rt
tu ,,freudovské p e eknutí" označujícího situaci, kdy někdo zam1 šlí ntltrr
íct, ale jeho nevědomí prorazí na povrch v podobě p e eknutí, ktt,r,íl

odhalují jeho ,,pravé" pocity. Freud Si také uzprisobil již d íve p ijímarrrr
koncepty ,,represe" - idea, podle níž jsou bolestivé zážitky zadržovártt,
mimo uvědomělé rryrímání - a ,,projekce" _ domněnka' že lidé své pocitr
rizkosti a viny promítají na jiné a v obraně je pak napadají' což jim umr lŽ

uje zakoušet t;rto nep íznivé pocity jako spíše součást vnějšího svčlrr
než rmit ně. Těmto psychologickjm jevrim se dostává širokého p ijr,tt
nejen v rámci psychoana|,zy, ale i za jejími hranicemi.

Freud prohlašoval, že všichni jednotlivci procházejí několika stuprrl
v voje osobnosti, totiž orá]ním, análním, falic\m a genitálním. Zástul
ním okamžikem této cesty je takzvan oidipovskj' komplex, Freudettt
pojmenovany po bájném eckém hrdinovi, ktery nevědomky zabil svť.
ho otce a oženil se s matkou. Podle freudovské teorie zakoušejí chla1lr,i
oidipovsk komplex ve falickém stadiu osobnostního vvoje, tedy mt'rr
t etím a páb m rokem života. Chlapec pociťuje instinktir.rrí pohlavní t<ltr

hu po své matce, a proto začne rmímat svého otce jako soupe e v btlji
o matčinu lásku. odtud v}rrstává touha odstranit otce Z cesty, buď vraŽ
dou, anebo lykastrováním' Chlapec se ovšem bojí odvetn'ch opat ení zr,
strany otce, p edevším možnosti, že by jím mohl b.t r'ykastrován sárrr,
Následkem byvá r,nit ní konflikt mezi láskou k matce a nenávistí k otr,i
najedné straně a pudem sebezácholy na straně druhé. Vrchu nabutlr,
pud sebezácholy, takže chlapec city pohlar,ní lásky a nenávisti k rotli
črim potlačí' oidipovské stadium tím končí a chlapec vstupuje do statliir
genitálního. Jakmile si uvědomí mužskou p evahu svého otce, začne s(,
ztotož ovat spíše s ním než s matkou. P ibližně sror.rratelnjz proces, ktt,
r' m procházejí děvčátka, nazval Freud komplexem Elekt in zrn, pocllr,
mytologické hrdinky, jež zabi|a svou matku, aby pomsti]a svého otct.,
kterého onazavraždila. Privodní ecky mytus r1'práví o tom, jak Elektr'ir
vláká matku do smrtelné pasti apelováním na její mate ské city, když.ii
však zabije, je sama p emožena lítostí. Zcela jasnou teorii tohoto ženskť,
ho komplexu Freud sice nep edložil, ale feministické psychoanalytickii
teoretičky později rozvinuly r zné verze ženského nevědomí''"

Freudovská psychoanalj'za k]ade d raz na strukturu a spíše než korr
sensus hraje podle ní rozhodující rilohu konflikt. Ke konfliktu dochár'í
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,lrr:;lč. mezi t emi částmi osobnosti. Nap íklad vědomé obaly malého
, lrlrr1rt'e z odvetnych opat ení se tak utkávají s jeho instinktivní pohlav-
|ll l()tlhou po matce' až je toto nutkání odsunuto do nevědomí' Potla-
,l,llil lx)hlavní puzení však nadále prisobí rizkost, jakož i strach, pocit

' llll il studu spojované se sexuálními nebo agresir'ními fantaziemi a ne-
, r,rlrrt|lY konflikt rryvstávající z těchto dětsk 'ch zážitk: následně určuje
,lr,rvlittí v dospělosti. Všechny typy lidské aktivity mají p íčinu v nevě-
,lrrrltvt:h interakcích a konfliktech mezi dvěma hlar.rrími instinktilrrími
1,rr,h': 1lohlavním nutkáním, které je spojováno s chováním konstruk-
ll\ !lilll, a pudem k smrti, z néhož r'yvěrají veškerá puzení destruktiÝní.
l]lrllíz,í se otázka, do jaké míry ponechává taková teorie prostor jakékoli
rrr,lir'icluální či kolektivní volbě. Freudovská psychoanalyza je obecně

' 
,,rtltl esencialistická, strukturální teorie založená na biologii. Tam, kde

rrrrtt'xista hledá základní ekonomick zájem, freudovec se snaží vysvět-
l,,r'rrt clěiiny poukazem na neq ešené nevědomé konflikty historickj'ch

',,,r rllrtostí.
lig<l-psychologie, které razila cestu Anna Freudová (Freudova dcera)

,, r,rzvinuli ji Heinz Hartmann a Erik Erikson, se drží parametrri freu-
, l,, r's I<é psychoanal zy a nep es táv á zd r az ovat v znam biologick'ch
1, r r r l ii. osobnost chápe v tom smyslu, že se r,1víjí od p evahy nevědomého

' ,lť,tství k vědomému ovládnutí r.rrit ního i r.nějšího světa, jehož se do-
.,rIrrrje v dospělosti. Podle Eriksona má společnost a kultura (nap íklad

' ;', rtlobě ekonomiclcych možností a metod v choly dětí) vliv na chování
,l, 's1lčlych i na to, jak si vykládají své zkušenosti. Jednotlivci vst ebávají
i l l l l l crnalizují kulturní hodnoty, takže jejich ega začnou z hlediska kon-
l rr,trlí společnosti, v nižžiji, fungovat sprár'rrě. Na pnmí pohled se tudíž
,,ll, ž'e v ego-psychologii nalezneme ve sror,nání s klasick m freudov-
''tr'írrr menší míru biologického determinismu. I tato teorie závisí ovšem
,r,r 1li"edpokladu, že lidé jsou biologicky naprogramováni k tomu, aby se

1,rlirl součást boje o p ežití p izprisobovali své kultu e. Ego-psychologie
,,' l'rlzvinula ve funkcionalistickém rámci a některé charakteristiky sdílí
, lr.tlt'ií modernizace. Konsensus je v ní nap íklad považován zapozitiv_

''r, l<dežto konflikt za negatirmí. Neschopnost p izp sobit se je v 'sled-

l,,,lrr selhání procesu žádoucí adaptace na sociální prost edí. Ego-psy-
, lrrrltlgie p ijímá i p edpoklad nutného historického smě ování k lyšší
rlrllilitě ega a k rispěšnější adaptaci na prost edí.
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U platněn í freudovství v dějepisectví
Není pochyb, že freudovská psychoanalytická teorie utvá ela nejr'yrrrz
něji historické životopisy; dobr'mi p íklady jsol Mlady muž Lutlu,t
(Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History) od Erikl
Eriksona (tqs8) či pojednáni The Reuolutionary Personaliťg od E. Vir
tora Wolfensteina (tgzil zabyvajici se Leninem.'3 Freud sám ostatttrr
vydal psychobiografii Leonarda da Vinciho (r9ro). P íkladem, jemuž st,
zde chci věnovat podrobněji, je životopisná studie Bismarckova Z p('|,ll
Otto Pflanzeho.'4 Otto von Bismarck byl prusk ministersk p edserll,
ktery se z velké části zasloužil o sjednocení Německa v roce 187t', 1rlr
němž se stal pnmím kanclé em Německé íše.

Psychoanalytická teorie umož uje Pflanzemu smí it dvě Bismarckllvrr
r1'jád ení, která si na prr'rrí pohled proti ečí. V roce rB3B, když mu b.ylr'
t iadvacet, napsal vjednom dopise, že ho k tomu, aby se stal velikrm stÍ l
níkem, nemotivuje vlastenectví, nlbrž ,,ctižádost, p ání rydávat rozkazv,
b t obdivován a proslavit se". V roce t874, ve věku devětapadesáti lr,l,
charakterizoval v rozporu s tím sama sebe v pruském parlamentu jitlirr

,,ukázněného státníka, kter se pod izuje totálním pot ebám a požrl
davkrim státu v zájmll míru a blahobytu vlasti".'s Pflanze rykládá roztlil
mezi těmito dvěma prohlášeními nikoli poukazem na rrizné kontextv,
v nichž je Bismarck pronesl, a obecenstva, kterym byla určena, nyllr.i
psychoanalyticky:

... Bismarck byl v roce t874 ještě po ád Bismarckem z roku rB38. To,
k čemu došlo, lze pochopit jako běžn ' duševní proces'.. Instinktivní
pohnutky, které vědomí nemriže snést, b vají buď potlačeny (toliž ,,za-
tlačeny nazpět do id"), anebo promítnuty (totiž ,,v1tlačeny do vnějšího
světa"). Bismarck svou honbu za mocí a slávou promítal na prusk stát.
Cile, jež by byly nep ijatelné, kdyby byly chápány jako osobní, mohl
tak rykládat ve smyslu zájm státu či ve ejného blahobytu a usilovat
o ně bez pocitu 'i'y ..., [a] tudíž zprisobem z hlediska jeho svědomí
p ijateln m.'

Drivodem, proč Bismarck takov konflikt vribec zakoušel, byla skutetl
nost, že mezi těmito dvěma daty prošel náboženskou konverzí, a prot()
byl nucen ,,ochránit své ego p ed v čitkami svědomí". Bismarckova cti
žádost z roku 1838 byla už tedy v roce rB74 potlačena. Z etelně se zclt,
ukazuje, jak je psychoanalytická teorie schopna zachovávat totožnost
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, 1,ll, tltlp ipouští historickou změnu. Psychoanaljlza umož uje lyložit
,,,l1'rrr'rr.jící doklady tak, aby byly v souladu s twzením, o jehož prokázá-
rrt 1rlr,. '|eoÍie umožriující doklad m i nep ítomnosti dokladri ukazovat
|, l',rrtttŽ závěru je však samoz ejmě značně problematická.

|'ll;trtze z psychoanalyzy lycházi i p i dokazování svého ťwzeni, že
llr,,trtltt'ck byl povahy ,'falicko-narcisistické", p ičemž vycházi z popi-
,,r lr'r'rrclovskych osobnostních typri, které zavedl V roce 1933 Wilhelm
lr',rr'lr. ,,Falicko-narcisistické" charakteryb vají,,sebevědomé, často aro-
l,,llllllí, pružné, energické, nez ídka impozantní. ..Yyraz ve tvá i obvykle
, r l',rztr.je per,'né, strohé, mužné rysy". Jedná se o lidi agresimí povahy,

lll llll()čaré' se sklonem k ludčím postavením v životě" a tak dále. Lidi
l,r|trtltl typu charakterizuje,,ztotožnění totálního ega s falem" a na ge_

rrrllrlttírn stupni ,,vážná zklamání" ve vztahu s matkou; často pocházejí
, rlrr|ll()V&, kde silnějším partnerem b1vala matka. Pflanze to všechno
,r, 

'trlí tlo souvislosti s Bismarckov'm charakterem a životní dráhou. (Jak
, lr r l l t lvádí, psychoanalytická teorie poskytuje,,charakterové kost my",
,l, r rr it'lrž lze po určit'ch krejčovsk ch ripravách oblékat historické posta-

'r ) I'tldle Pflanzeho tak Bismarck ,,nepochybně" r,ykazoval ,,poměrně

',,liť'tlrré mužství". Jako student bojoval během t í semestr v pětadva-
, ,.lr srlubojích, ve ejně se chvástal, že dokáže vypít šest lahví vína, aniž
l,r sr'rlpil či pozwacel, a měl exhibicionistické sklony: na shromáždéné
,lrr,;lrl jníky se pokoušel zaprisobit nap íklad tim,že na jedin doušekvy-
|,rI r't'lrlu láhev vína.'7

|'Ílltnze nahlíží události z Bismarckova mladého života ve světle oidi-
1,, lt'sl<é situace, v níž se nacházel jako člověk povahy falicko-narcisistic-
l,,.lrr r typu. Cituje z dopisu, v němž se Bismarck rozpomíná na city, které
1,rl.rr tlítě choval k rodičrim: ,'Často se mi zdálo, že je ke mně [matka] tw-
,l,r ;r studená. Jako malé dítě jsem ji nenáviděl." Naproti tomu Bismarck
,,,t;,sitl, že svého otce ,,skutečně miloval", ale cítil se zkroušeně, poněvadž
,,l,r'lts .'jsem p edstíral lásku k němu ..., když v srdci jsem skrval pocity
tr r rlí.it nelaskavé kvrili jeho očividné slabosti". Zdáse, že tento dopis po-
tr r ztt.je Freudol'u teorii, ovšem jen potud, nakolik jde o otce. Bismarck
,l. rrltlčně zažíval oidipovskou nejednoznačnost vztahu k otci, kterého ně-
l ,lr Irriloval a jindy ne. P íčinou této nejednoznačnosti byla podle p ed-

1,,,l.litclti směs ricty k otcovské autoritě a žárlivosti, již vzblzovalo jeho

' l, r:;t rtictví Bismarckoly matky. Podle Freudovyteorie měl však Bismarck
rrr'rlliu milovat, nikoli nenávidět. Pflanze na tomto místě pozoruhod-
ll\ lll a pro psychoanal zu typickym zp sobem mění hledisko' ,,K matce
l |r,;tttltrck pociťoval vinu, ovšem nezakoušel žádnou nejednoznačnost
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ani lásku. Zdání však klame a také zde Bismarck odpovídá pravidlu." ltr 
'

klady odporující psychoanalytické teorii, tedy skutečnost, že Bisntrrtr l
svou matku spíše nenáviděl, než miloval, jsou lyloženy tak, že tét<l lt,r rt ll

nakonec odpovídají. Je totiž

v psychoanal ze obvykl m jevem, že se silné negativní city k rodiči
opačného pohlaví ukáží ... maskovat prav'opak toho, čím se zdají bÝt
Pokud Bismarckriv vztah k matce r.yložíme takto, je t eba číst jej jal<rr

lásku spíše než jako nenávist.'8

Teorie je tak vlastně potwzena bez ohledu na to, zda pro ni doklady svť,r l

čí, či nikoli. Freudovská psychoanal zaby tldiž měla byt s historicl<rrrr
metodou neslučitelná, poněvadž jde o teorii, která potvrzuje sama selrr,,

a jako takovou ji nelze ově it na základě dokladri. Tolik se zdá p írrr,'
plynout z její povahy. Pflanze poskytuje dobr'p íklad toho, že psyc:llrr
historici mohou p istupovat k minulosti s již p edem zformulovanyttt
lysvětlením. Psychoanalytickou teorii chápou' jako by šlo o soubor utli
verzálně platn ch zákonri, a minulost pak p ipodob ují modelu - míslrt
aby model či hypotézu uplat ovali na minulost s cílem ově it' zda odptl
vídá dokladrim.

Psychohistorie tohoto typu byla sice praktikována p evážně v šetlr.
sátych a sedmdesátych letech, ale freudovské p edpoklady historiky clrl
dnes vedou k tomu, aby k historick m dokument m p istupovali, jako by
nám umož ovaly ,,zrekonstruovat dušelrrí život jednotlivce", určit ,,tť,

mata [eho] psychologie" a nahlédnout do ,,pramenri ..' [eho] osobnosti,
motivri a citti".'g Takové čtení textri je samoz ejmě velmi problematic
ké, nikoli však z hlediska freudovské psychoanal zy' Není d ležité, zdlr
subjekt popisuje reakce na ,,skutečné" vnější či imaginární lrrit ní udír-
losti, protože tím, na čem záleži,je jen jeho konstrukce skutečnosti a tir
je založena na pot ebě potlačit projely ]ibida a pudu k smrti''o Psychtl-
analytická teorie sice p ipouští, že írzkost mriže lyvstat také z vnějšíclr
faktor , ale historik nemá jak určit, zda jsou její p íčiny v konkrétnínr
p ípadě '"nit ní, či lmější. Navíc psychoanalytici sami uznávaji, že je-
jich teorie neumož uje lyslovovat p edpovědi, a varují p ed ,,zpětnorr
transpozicí"' kdy jsou situace konkrétních lidí zredukovány na ,,nejra-
nější' nejjednodušší a nejinfantilnější p edcházejici stavy, o nichž se pak
v dalším p edpokládá, že jsou jejich ,p vodem"'."'P esně o tohle se však
freudovské psychohistorie ve skutečnosti pokoušejí a v sledkem b vají
argumentace esencialistické, kruhové a nefalzifikovatelné.

,,r\NALYZAAHSTORIE

li / Teorie objektovych vztahr] a Melanie Kleinová

l ,.,lr'itl objektov ch vztahivycházi z freudovské psychoanal zy a za své
t,,,,.rlrl vděčí tomu, že se zamě uje na pnmí rok života, během něhož se
,lrtť, trčí odlišit své já (subjekt) od ,,objektti", s nimiž se setkává. Těmito
,,lr;t,lity jsou lidé (p edevším matka), p ípadně části lidí (matčin prs).
lrrti, zpočátku zakouší všechny ,,dobré" věci, nap íklad právě mate sk

1,r,l, jitko části sebe Sama a věci ,,špatné", nap íklad bolest, jako p i-
, lr;rztljící zr'rrějšku. I když koncept nevědomí nep estává hrát rist ední
r ,,li, zkušenost jednotlivce se zde lysvětluje psychosociálním jazykem.
|'r irttítrní impuls již není biologick , není jím pot eba vyjád it pohlav-
rrr lr itgresi'l'ní nutkání, nybrž sociální: pot eba navazovat vztahy. Touha

1,,, , rsobních vztazich lysvětluje jak pohlar.rrí pud (pot eba vyjád it inti
rrrilrr), tak i agresivitu (pot eba vyjád it frustraci). V ideálním, roman-
lrrtlvaném vztahu matky a dítěte není duše dítěte p edmětem konfliktu
,r rlt'rtí nijak rozštěpena. Psychologickému konfliktu a rozštěpení se však
rr,,v.yhne' a to v drisledku frustrujících zážitkri s matkou jako objektem.
|'rrrl, jak prvo adou pozornost věnují teoretici objektov 'ch vztahri rané-
rrrtt vztahu mezi matkou a dítětem v preoidipovském stadiu, r,yzdvihují
rrrltte ství, zatímco v znam oidipovského komplexu, v jehož st edu sto-

1t tltec, odsouvají stranou. Tento p ístup shledaly p itažli\rm některé
lr,rrtinistky, ačkoli existují i feministická stanoviska, podle nichž je na
tr,rlrii objektov'ch vztahri problematické právě její p irozené pojetí ma-
lr,Íství, z něhožby se zdálo ply'rrout, že mate sM je biologickou daností
,,1líše než něčím sociálně konstruovannn. I proto se feministické teore-
t it'ky objektov ch vztah zabyvaji zprisoby, jak jsou diskursy o mate ství
r,lcologicky konstruovány. Protože je jednotlivec lykládán v sociálním
l.tlrltextu a sociální vztahyhrají ridajně v procesu konstrukce já klíčovou
lrlli, dalo by se očekávat, že teorie objektov ch vztahri bude s historic-
livrn bádáním slučitelnější než freudovská psychoanal za. Určujici znak
litlské existence z stává ovšem i v p ípadě teorie objektov ch vztahri
l riologicky ukotven : je jím nutkání navazovat vztahy.

Na rozdíl od někter'ch pozdějších teoretikri objektor,ych vztahri, kte í
1r'edpokládali ideální preoidipovské stadium a kreslili rrižové obrázl<y

r'ztahri mezi matkou a dítětem, zd raz ovala Melanie Kleinová, jejíž

1lráce vycházely mezi lety 1919 a 1g6L, spíše agresivní írzkosti, frustrace
;r rozštěpení, jež dítě zakouší ve vztahu k mate skému prsu."" Kleinová
jrrko prr.ní argumentovala, že děti se zpočátku vztahují k částem, jako je
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mate skjz prs, spíše než k matce jako takové. Tento zprisob identifikacr,
(,,paranoidně-schizoidní pozice") je během času nahrazena schopnostÍ
dítěte vztahovat se k celym objektrim, jako je matka (,,depresivní pozi.
ce"). Kleinová byla p esvědčena, že dítě zakouší svou psyché ve rmit nírtt
světě ,,fantazie"' Freudova instinktir'rrí nutkání touhy a agrese, jaktlt
i negatimí emoce' jako je závist, chtivost a zttáta,jsou konfrontovány
právě v této íši fantazie. Dítě ve své fantazii zakouší matčin prs jako roz
štěpen na dobrou (poskytující to, co rmímá jako p íjemné) a špatnorr
(frustrující) část. Cílem dítěte je zač]enit do sebe dobrjl prs, ktery p etl
stavuje životní instinkt, a ztotožnit se s ním, kdežto rizkost lyvolantltt
pudem k smrti promítá na špatny prs.

Teoretici objektovych vztahri začali postupem času zd raz ovat p t,

devším zásadní jednotu dětské ps ché' podle Kleinové však vrrit ní svčt
dítěte nikdy sjednocen nebude' T ebaže se dětské ego ryvíjí směrettt
k integraci, má sklon t íštit se a štěpit na dobrou a špatnou část, ctl)
je zprisob, jak čelí rizkosti. Samotná zkost je p itom obrann rn postrt
pem, jehož pomocí se ego chrání p ed ničivostí pudu k smrti. Postuprrť,
se formuje integrovanější ps ché a dítě se začíná obávat, že jeho vlastrri
destruktir,ní impulsy mohly zprisobit zničení matky či mate ského prstl'
V dítěti to vyvolá nejednoznačné pocity - hněv a následně i pocit viny
a ztráty, jimiž reaguje na imaginární zničení špatného objektu, jaktlt
i lásku k matce, kterou užzačinánazírat jakožto ce]ek ztěles ující špatntl
i dobré. Tato ,,depresirmí pozice" p edznamenává proces ,,reparace", ktlv
dítě zakouší obnovující fantazie napravování škod' které objektrim zpii
sobilo. Zatimco matka je n1.rrí ve fantazii pojímána jako celistv objekt,
mezi matkou a otcem dítě zatím ještě zcela rozlišovat nedokáže' Ned<l
statečné rozr znění je r.ysvětleno tím, že dítě dosud nerozeznává celrlrI
,,reálnou" matku. Podle Kleinové je matka proměnlivou konstrukcí trr
žeb a Írzkostí dítěte'

Za klíčovou emoci prostupující celou ranou fází dětswí považuje Klei
nová závist. Záist souvisí s touhou b t stejně dobry jako objekt závisti
(dobr prs), a považujeJi se to Za nemožné, stává se tento objekt terčett t
toku, aby tak byl zdroj pocitri závisti odstraněn' Dítě však nenávidi a z'it

vidí také špatn prs' Tato závist b vá obvykle konfrontována v procestl
ešení oidipovského pocitu soupe ení: zristane-li silná, není oidipovskrl

stadium rispěšně p ekonáno.
Z hlediska historikri nespočívá potíž ani tak v tom, že by byl cel tentr r

myšlenkov směr ,,pochyben ", jak často prohlašují kritici. Spíše jde o t<r,

že teorie objektov 'ch vztahri je stejně jako klasická freudovská teorir'
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,lll{)/'('Ila na imaginárních konstrukcích, které není možné falzifikovat,
t,,,Il' l,ywátit. Není žádná možnost, jak by se dalo rozlišit mezi rrizn mi
l, , , r r li r'étními vyklady, což celou teorii objektov ch vztahri činí neslučitel-
,,, ,r t s lristorickou metodou, která se opírá o relatirmí pravděpodobnosti.

l'i tklad dějepisectví utvá eného teorií objektovych
v,'lah Melanie Kleinové
\ r,st'ji ,,Čarodějnictví a fantazie v raně novověkém Německu" Lyndal
lllt1rr,I'()Vá dovozuje' že mámeli porozumět čarodějnictví, je zapot ebí
r ,,ttIlilt si ,,imaginatirryrích témat" vkonkrétních p ípadech.'3 Témata, jež
rrr;r l(tlperová na mysli, souvisejí s mate stvím - motir,y čarodějnick ch
, r llr'livění zahrnovaly kojení, porod, jídlo, krmení a péči o dítě. Několik
, ,,llvirrěn ch čarodějnic bylo ,,dívkami k l žku""a a jejich žalobkyrrěmi
r r rrrl lty těsně po porodu; role svědk se ujaly další ženy, u nichž obviněné
,lrvl<y k lrižku" pracovaly d íve. Roperová si klade otázku, proč na sebe

, 
'lrvirtění z čarodějnicwí vzala právě tuto podobu a proč se část z obvině-

rlt'.'lt ke sv m zločinrim p iznala' odpověď na obě otázky vypl vá podle
rrr z tlušerryrích konfliktri. Toto tlTzení se opírá p edevším o psychoana-
Ir lir'I<é koncepty.

|'rlkud jde o matky, které obvi ovaly své ,,dívky k lrižku" z čarodějnic-
tr r' l{operová klade driraz na biologichjl vyznam porodu. Pnnrí tydny ži-
r,,tlr dítěte b valy pro matku obdobím rizkosti nejen kvrili r,ysoké dětské
rrtttt'tnosti, ale i proto, žev niprávě toto období mohlo snadno probudit

' 
11lrlmínky na vlastní preoidipovské stadium, v němž ,,mohla zakoušet

rl,,;l'iznané a nesnesitelné pocity nenávisti, jakož i lásky" ke své vlastní
tttlltce.'s Když nastaly nějaké komplikace (mohlo se stát, že novoroze-

'r,' tlítě onemocnělo či zem elo), zformovaly t1'to preoidipovské pozri_
'.tlrtky psychicko-dramaticlcy scéná , kter matce umožnil promítnout
''r'rltr rizkost i pocit viny na ,,dívku k lrižku" a ta byla následně obviněna
., t'irrodějnictvi.'6 Zatimco moderní ženy budou své pocity viny pravdě-

1','tl<lbně internalizovat a trpět kvrili tomu postnatální depresí, matky
, l'ltttérn novověku se uchylovaly k mechanismu, o němž Kleinová mlu-
r r jltko o ',rozštěpení", a své pocity promítaly na jiného člověka. Podle
l( r r1lerové byla raně moderní ps ché ovládána t miž psychicky navoze-
rrr'rrri staly jako ps ché moderní. ,,Dívky k l žku" kromě toho zakoušely
r rll'Ilěž vlastní nejednoznačné preoidipovské pocity, p edevším závist,

1',lrtěvadž neměIy skoro žádnou naději, že by jednou mohly mít vlastní
r,rtlinu' Roperová zde znolrr vycházi z Kleinové a upozor uje,žezáist
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se Vr/íjí v preoidipovském stadiu. ,,Dívka k lrižku" si navíc svou závist
sama uvědomovala, což mohlo vést až k tomu, že se v kontextu raně no_
vověké p edstaly, podle níž pocit závisti bezprost edně souvisí s p áním
ublížit jejímu p edmětu, nakonec p iznala k čarodějnictví.

Tento rozbor je v mnoha směrech velice nápadit . Roperová pojímá
konflikt mezi ženami zprisobem, jenž se zdábyt zcela ner.ylratiteln ,

a její p íspěvek k našemu chápání povahy těchto konfliktri je skutečně vy-
znamn . otazka, jež si klade, a problémy, které podrobuje zkoumání, ply-
nou z velké části z její obeznámenosti s psychoanalyzou a v tomto smyslu
je využití této teorie zjer'rrě produktivní' Když se však pozorněji zamě í-
me na mechaniku její argumentace, uvědomíme si, že psychoan alyzav nl
hraje menší roli, než by se zdálo, a někdyje dokonce i nadbytečná.

IGitici psychohistorie si libují v jejích odsudcích z drivodu kruhové
argumentace. Drží se dikce Karla Poppera, podle něhožjsou psychoana-
lytická twzení nefalzifikovatelná (plynou sama ze sebe, a proto je nelzc
vyvrátit jin m twzením), a argumentují, že historici nemohou legitim-
ně používat ideje qvozené z psychoanalrzy.,7 Roperová uznává, že jei|
argumentace mriže r,'5padat kruhově' Vskutku, skoro se zdá, jako by sr'
k cirkularitě svych argument otev eně hlásila: ,,Tato konceptuální po-
tiž," jak íká, ,,p ímo souvisí s produktirmím l'yužitím idejí."'8 Jednínr
z p íkladri kruhového charakteru její argumentace je vysvětlení toh<t,
pročje pro čarodějnické procesy tolik charakteristická závist. Z psychrl_
analytické teorie qplyvá, že záistje preoidipovského privodu, a tak
je p ítomnost závisti t eba lysvětlit preoidipovslgm konfliktem' To.it'
samoz ejmě dokonalj' kruh, protože závér je obsažen v p edpokladrr,
Zák]'adni problém cirkularity však spočívá v tom, že je neproduktir,ní:
jedno a totéž poznání reprodukuje bez ohledu nato, zjalc ch pramerrii
nebo dokladri se vychází. Roperová je p íliš dobrá historička, než ab.v
si to neuvědomovala. Proto také své očividné sympatie ke kruhové ar.
gumentaci okamžitě konkretizuje odmítnutím reduktilrrího vykladrr,
podle něhož ,,vše mluví o falologocentrismu či prozrazuje oidipovskí
komplex". Když na to p ijde, Roperová p edkládá i zprisob' jak mrižr,
psychoanalyza z pasti kruhové aÍgumentace uniknout. Na jedné strallť,
ukazuje, že ,,existuje cosi jako primární oblasti nák]onnosti a konfliktrr
(mezi těmi, kdo zaujímají mate ské postavení, a dětmi), které jsou prrl
existenci člověka naprosto zásadní". To je nefalzifikovatelné tvrzení
těžko si p edstavit nějak druh dokladri souvisejících s mate stvím, ktt.
ré by nepotvrzovaly buď náklonnost, anebo konflikt, pop ípadě obtliÍ.
Na druhé straně, íká Roperová, ,f,ormy,které na sebe t54o konflikty bt,
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r,rrr, a postoje, ježknim r zné společnosti zaujímají, se mohou měnit.
.\ zde... leži'6zemi historikovo".'9 Jinak ečeno' historici mohou zkou-
rrrlrt proměnlivé podoby neměnn ch emocí. Skutečnost rozmanitosti fo-
,,,,,-, činí však jejich p ípadn ' společn ko en všehovšudy akademickou
,,llizkou, p ípadně jen jedním z více faktorri' Roperová tudíž v drisledku
i'lllezuje dosah psychoanal zy, poněvadž uznává, že všechny aspekty
lrtlského chování na základní dušer'ní mechanismy zredukovat nelze'
ltrrto její stupek _ uznáni, že psychoanal zaby měla bfi používána
,,1lrllu s dalšími v.zkumn mi metodami, neboť sama o sobě r,ysvětlení
rrr,poskytuje - je nezpochybniteln m teoreticki'rn pokrokem.

lr esto je zde však status psychoanalj'zy jako vysvětlení zredukován
r it.e, než si Roperová nejspíš uvědomuje. Skutečnost, že raně novověké
r, ,rly promítaly v někter ch p ípadech pocit viny v podobě obvinění z ča-

r,,tlějnicwí, zatímco moderní matky b vají mnohem častěji označovány
,ir tlepresir''ní, lykládá Roperová adou historicky založen 'ch kulturních

1'illdpokladri stran porodu, těla a žen. Argumentace je to velmi p esvěd-
r'ivír. Psychologick ' sklon k pocitu viny a závisti do ní vstupuje jen na

r r r'r lvni poten ci lu _ možnosti, která nic nelylučuje. Kdo ví, jaké'formy"
, ,,r sebá dušemí konflikt vezme v budoucnu? A navíc, postnatální období
rrt,z ídka proběhlo, aniž během něho došlo k jalcmkoli incidentrim, jak
,,statně Roperová sama p ipouští, a lze p edpokládat, že i tehdy, došloJi
l, vážnějším potížím, nebylo nelyhnuteln'rn v sledkem obvinění z ěa-

r,,tlějnicwí. Souběh několika historick ch faktorri tak vysvětluje reakci
,'lr piychologicky konflikt , jež mohlab1it následkem toho, že v poporod-
rrírn období nastaly jisté komplikace. Tato up esnění zásadně omezují
rvsvětlovací potenciál psychoanal zy. Problém kruhové argumentace
,lrlkázala tudíž Roperová obejít jen za tu cenu, že duševní konflikty kon-
,'t'1ltuálně odstranila z ohniska rozboru.

V pozadí leží logick 'problém. Roperová totiž ve skutečnosti hierar-
,.lricky klasifikuje dva t1py p íčinnosti. Historické okolnosti lysvětlují
.,lilrmu", kterou na sebe dušer.rrí konflikty berou, což znamená, že so
litlnflikty p edstavují cosi jako ,,základnu": psychologie je primární, his-
t,rrie pouie sekundární. Taková hierarchie se ovšem zdábyt'neudržitel-
rrli. Piotože v 'sledné chování - obvinění z čarodějnicwí - závisí na dvou

1rríčinnj'ch souborech, na (a) dušermích konfliktech, jež vyvstávajízpre-
, riclipovského stupně, a na (b) rrizn ch historick ch okolnostech a feno-

rrrénech,3o pokud se jeden nebo druh soubor p íčin neuplatní, k žádné-
rrru obvinění z čarodějnictví nedojde. Pro vysvětleníjsou nezbytné oba,

;r 1rroto nelze íci, kterí'je driležitější.
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Psychoanalytická teorie je v této argumentaci všudyp ítomná. Ropt,
rová p itom p edkládá ještě jednu další formu rozboru, podle níž _ prr
kud správně rozumím - nejednoznačné city matky k dítěti byly umož
něny,,sociální organizací mate ství", takže ,,pro p ípad, že dojde k potí
žím, byl p ipraven jisty typ psychicko-dramatického scéná e".3' Z ide'it,
,,p ipravenych scéná ri" by mohlo plynout, že kromě či namísto tohotrr
se daly použít i jiné scéná e aženy, o něž šlo, měly do určité míry mož
nost rozhodnout se, jak nesnadné situaci čelit.3, Také zde je p edložerr
n rok na vj'sadní postavení psychoanalytického lysvětlení, ale vlastrri
rozbor je vícep íčinny'

Celkově lzeÍíci, že Roperová sice teoreticky a někdy i prakticky užívti
psychoanalytickou teorii zprisobem, znéhož podle všeho vypl vá birl
logick' esencialismus, kruhová ar8umentace a nefalzifikovatelnost, alr,
zárove ji také integruje do historičtějšího a plodnějšího rozboru. ZtlÍi
se tudíž možné p edložit všem, kdo hlásají nutnost kategorického otl
mítnutí psychoanalytické teorie, doklady svědčící o tom, že u praxiviru
v duševrrí p íčinnost p i psaní dějin k historickému determinismu nutllť,
vést nemusí.33

8.3 Lacanovská psychoanalyza a Julia Kristeva

Jacques Lacan stejnějako Kleinová popíral, že egoje sjednocenou a s<ltt

vislou strukturou, a r,ycházel z p edpokladu, že klíčov m vjvojovym prr r

cesem je jeho štěpení. Podobně jako teorie objektovych vztahri se takri
lacanovská psychoanalyza opirá o nápadité konstrukce, jež není mtrŽ
né vyvrátit. Lacanovská psychoanalyza je ovšem silně ovlirměna post
strukturalistickou lingvistickou teorií a teorie objektovjlch vztahrije v rrt

podrobena twdé kritice. Lacan soudí, že nic takového jako ,,pravé" r.r

,,biologické" já neexistuje a ,já" ne|ze nijak oddělit od společnosti. Spíšr,
platí, že ,já" je podobně jako jazyk produktem binárních vztahri. Lacatllr
zajimá, j ak probíhá utvá ení subj ektri v,j in akosti".

Na počátku své existence je dítě ne-subjekt - nemá žádny konctl1rl
,já"' Tento stavvěcí se mění následkem dvou zásadních rozštěpení. Pr.r,
ním je ,,zrcad|ováfáze" probíhající v nonverbální a preoidipovské ,,inrir
ginární" sfé e mezi šest m a osmnáctírm měsícem života dítěte. V zrt'ir
dlové fázi se uplat ují binární protiklady poststrukturalismu' Pohlt,rl
každého člověka, s nímž se dítě v této době setká, mu poskytuje nc1t,tr

na zprisob zrcadla, v němž r.'rrímá sama sebe jako sjednocené ,já". Tatrr
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,,;,'tltrocenost je však pouze iluzorní. Ke druhému štěpení dochází s tím,
1rrl' tlítě vstupuje do ,,symbolické" sféry jazyka _ postupně si osvojuje
|lll'\'|( a začiná byt sociální. Syrnbolická sféra je souborem r'nějších, ja-
lt'lirlvě založen ch vj'znamri, které strukturují a definují sociální ád,

;rl it'cmž nevědomí je těmito vyznamy prostoupeno. Freudriv biologick '

, l,.ltlt'minismus je tudíž nahrazen determinismem jazykov m. Poststruk-
trrr'irlistická p esvědčení, podle nichžv znam jazyka nikdy není pevně
,lirtt a slova nesou mnohočetné v znamy, však dovedla některé badate-
l,' lrŽ k tomu, že teoretickou možnost změny p ipouštějí' Podle Lacana
1'' l itlské chování nep edvídatelné.

Litcanoltr práci shledávají podnětnou některé feministky, protože

',1', rt:hyb uje biologická lysvětlení pohlavrrích rozdí]ri - anatomii pod-
lr, rrí r,tiskuje v znam kultura a p íroda je zprost edkovávána jazykem.

l,itt'ltn se v 'slor'ně zabyvá i patriarchátem. V rámci symbolické sféry ja_

lt'liit strukturuje podle něho kulturu konkrétní zákon označovanj' jako
/.rrl<rln otce. Všechny mezilidské zkušenosti včetně vztahri mezi matkou
,r tlítětem jsou uspo ádány v souladu s tímto patriarchálním zákonem
,r it,ho sy'rnbolismem. Nap íklad oidipovsk 'komplex se tak vy eší p ije-
trrrr symbolického Zákona otce. Podle Lacana se oidipovskj'komplex ne-

1,r'rr 
jer,'uje doslova' nj'brž jako jazyková transakce a na rozdíl od Freuda

rrrlrrví Lacan o falu spíše než o penisu. Falus je atributem moci v qrmbo-
lr,'lié sfé e jazyka, nikoli anatomickym vlastnictvím mužri. Zárove falus

',rritrnená touhu po celistvosti. Touha není tudíž sexuálním puzením, jak
1r. lrlmu u Freuda, n 'brž nevědom m puzením, které nás nutí usilovat
,, (rledosažitelnou) celistvost. Protože nevědomí je strukturováno po
;1riisobu jazyka, neuvědomělé touhy podle Lacana neodrážejí indivi-
, l r rli lní subjekt, n brž patriarchální mocenskou strukturu společnosti.
\' 1latriarchálním symbolickém ádu je muž ,já", zatimco žena p edsta-
r rrjc ,jiné". Ženská existence ziskává vlastně v znamjedině ve vztahu
l. rr l uži. Za toto trvalé potlačení ženství byl Lacan kritizován a vtkám če-
l r l i za to' že ženství definuje patriarchálním odkazem na nedostatek. Ně-
l'tt'r'é feministické teoretičky p esto neváhaly Lacanolu ideu ženy jako
rrr'rlostatku či ,jiného" dále rozpracovat.

,|ulia Kristeva (nar. 1941) podobně jako Hélěne Cixousová a Luce
lrigirrayová rozvinula ideu ženswí jako něčeho okrajového, zawžené'
lr,r. V preoidipovské, nevědomé, imaginární sfé e zaujímá ženswí pod-
l,' Kristery postavení, jež mu umož uje zpochybnit a odmítnout do-
rrrirtantní ,9rnu^y vnucované mu sférou syrnbolickou. Ženy (a muži
r l;rstně také) získávají tudíž možnost autentického lyjád ení sv ch,já"
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mimo prisobnost Zákona otce. VycházíJi se však z imaginární sféry, je tr l

spojeno s rizikem pohlcení straš]ivou infantilní sférou, již charakterizu.jr,
poníženost'3a,,Poníženost" Kristeva konceptualizuje jako beztvarou, nt,
ohraničenou, sklíčenou, obludnou sféru mimo kulturu, jež p itom ktrl
turu trvale hrozí obrátit v chaos. Poníženost je spojována zejména s těl
njmi tekutinami a fyzickjrmi procesy odehrávajícími se v dospělém žen
ském těle' které jsou podobnjrm zprisobem vnímány jako mižení hranic
a jistot, propustnost a rozmazávání rozdílu mezi .rmit ním a vnějším
jako p íkiady se uvádějí menstruace, početí, těhotenství, porod, kojeIri
a menopauza. Poníženost je ,,uznáním těla, že hranice a omezení, ktet'ri
se mu rmucují, nejsou ve skutečnosti nic než sociální projekce - dris]erl
ky žádostivosti, nikoli p irozenosti".35

Někte í komentáto i argumentují, že Kristeva zaljimá antiesenciit
listick postoj k ženství, podle něhožje ženská totožnost utvá ena spíšr,
kulturně než biologicky.3 Ve skutečnosti se však Kristeva sice vyhytlri
biologickému determinismu (mimo jiné) tím' že její chápání preoiáip<lv
ské matky zahrnuje mužství i žensM, ale zárove o1",otar,a cosi na ipíl
sob determinismu kulturního' Nap íklad dítě podle ní zakouší maik,,
jakožto všemocnou, a tedy falickou, což je esencialistické tvrzeni, ovšerrr
Kristeva nabízivíce než to. Argumentuje, že ,,neexistuje žádnéesenciírl
ní žensM, dokonce ani potlačen é", jež by kulturní kritici nebo historit.i
mohli odhalit a znovu se ho zmocnit, a místo toho rozebírá rťuné žen
ské a mužské jazykové mody.37 Navíc je dosti značnou část jejích tvrztlttl
možné reformulovat tak, aby brala ohled na dostupnost více potenciál
ních diskursri o ženství a o těle, které ženy i muži mohou v}rržívat riiz
nyrni zprisoby. Spojení poníženosti s ženskrrn tělem se dá samo p ijínllrt
jako určiq ku]turní diskurs. V argumentaci slučitelné s Bachiinolyrrr
pojetím jazyka Kristeva dovozuje, že okrajové postavení poníženoslr
dáváženámmožnost zmocnit se jí a pozitir'rrě ji qužít. Ženství neodstt
nuje absolutně do lacanovské preoidipovské imaginární sféry. Ženy jsrlrr
podle ní schopné mluvit z pozic jak spnbolick'ch, tak imaginárníclr:
v pnrním p ípadě brání ženskou totožnost p ed tím, aby byla bezezb.yt
ku pod izována totožnosti matky, zatimco ve druhém ženám umožriiri,,
zpochyb ovat to, co Zákon otce p edstaluje jako neměnné patriarchálrlr
jistoty, a stavět se tomu na odpor. Úkolem rozboru je určit, co ženy íklr i l
v rrizn ch okolnostech. Zásadnije, že Kristevauznává také hisioricli,,
a sociální aspekty toho, jak rozumíme světu i sobě samym. Jazyk je p<ltl
le ltister,y produktir,ní: neodráží jen sociální vztahy. TeoreticŘé iorn',,
lace, které p edkládá Kristeva, umož ují vyšší stupe historicizace a itk

t,'r,,lvi, rrež je tomu u Lacana. Dalo by se íct, že ji to p ivádí k Bachtinovr

l,r rrt'ť, tak blízko jako k Lacanovi či Derridovi, ne-li ještě blíže.38

r l1 rl,rtnění kristevovského rozší ení lacanoVSké

1 
r',ychoafl ályzy v dějepisectví

l{ r rrl lt ll. čarodějnick 'ch proces v Anglii, ktery p edložila Diane Purkis-
,,,t'lt, tlo jisté míry utvá í právě kristevovská psychoana| za. Spíše než
, l;tr,ttda lycházi totiž Purkissová na obecné rovině z lacanovské kriti-
l,r lritllogického esencialismu, jakož i z Lacanova zdriraznění sociálních

'l l-r rlr'ktivních aspektri subjektivity, jež v drisledku ruší konvenčni roz-
lr,,r.rrí tnezi individuá]ním a sociálním. P esněji ečeno, Purkissová se
,,1,rr'lr zvláště o Kristel'rr (a některé další p edstavitelky francouzské fe-
rrrrlristické školy)' V eseji ',Dlim, 

tělo, dítě" definuje a zkoumá podobná
ll.llllltil - jídlo a kojení, prs' proměna nebo p ekračování hranic _ žen-
,l. r r'lr p íběhri o čarodějnictví, jak mi se zabjvala už Roperová.39 Purkis-
,,,r'ii si lryprijčuje cosi, co označuje za ,,kvazipsychoanalytick '" koncept
llllllilzie' totiž p íběh, v němž lidé lyjad ují a znolrr prožívají nevědomé
r r r.tltlrné obary' konflikty a ťrzkosti. Dovozuje, že fantastická p edstava
,lll{Xlějnice jako svého druhu antimatky a antihospodyně umož ovala
l'lllť' llovověk'm ženám ,,potykat se s obavami a rizkostmi hospoda ení

'l tt lltte StVí",+o p ičemž tyto obary a ťrzkosti byly podle Purkissové histo-
r r,'liy konstruovány' Není tomu tak, že by nutně existovaly vždy a po ád:

.,.tliliváme se s nimi v konkrétních kontextech. Na rozboru, jejž Purkis-
,',r'lr 1l edkládá, není tudíž nic esencialistického.

|'ttrkissová očividně soudí, že se tímto svj'rn pojetím radikálně rozcházi
' rrlclodami, které užívají historici. Podle jejího p esvědčení jsou historici
l,,rtllrtelé rozpolcení mezi r,ysvětlováním, jež se opírá o veliká l'1právění,

'r 1rrlrfice prostomysln rn empiristiclcj'rn zawhováním teorie' Sama se
, l r:lllrrrcuje od toho' co považuje za otáz|<y historikri, a zd raz uje zájem
,, tl(17,11gzčarodějnickych l'yprávění, v slor.rrě však nikoli ,,o to, jaké ,p i-
tr rlt'l]é' události byly jejich pozadím".a' ZÍejmě se jedná o reakci na histo-

'l,.li,l'r 
líčení, která se snažila fenomén čarodějnicwí bagatelizovat tím, že

|l'| V.ysvětlovala p evážně poukazem na něco jiného. obvinění z čaroděj-
rrrr'lví Purkissová lykládá na základě preoidipovsk ch pozristatkri, o nichž
,rrlrrví Roperová v práci, kterou jsme se zabyvalijiž lyše, i jiní historici,
l t,,ií vírrr v čarodějnice lykládají ve smyslu choroby, politickych nástro-

rrr i'i sociálních kategorií.a" Rozbor, jejž p edkládá Purkissová, se ovšem

'.,lli b1.t mnohem konvenčněji historicky, než je ona sama ochotna uznat.
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Pr<l zirčátek uveďme' že Purkissová uživá tychžbinárních protikladil
nrezi psychologicky generovan ,rni konstantami a historiclím] pro-ěn_
nymi, jaké nacházíme 

1Roperové. V eseji ,,Bez omezení, tělo čarodějni_
ce " Purkisso v á Ťiká, že fantasticky obr az meze postrádaj ícího mate ské-tt9l9la a jeho spojení se špínou a ne- ádem je jádnou , kon.turri"ápadní
civilizace. S odvoláním na Krister,rr (a Cixousovou) Purkissová tvrdí, žt,
tento obraz je pro ženy 

"ve své podstatě" hroziv i mocny. lodobně iak,rRoperová však tuto esencialistickou ideu okamiitě 
"p 

& 
"j" 

t*zenín,
že této konstantě lze porozumět pouze ,,ve vztahu ke konkrétním histrl-rickym okolnostem". Neplatí tedy, že by mate ské tě]o 

"ždy 
nui.rě ,,,u.,,_lo p edstavovat r zné formy.'"-Íádo a nečistoty' ri*, .o"aarrjiakov nrspojením lyvstat, je kultura - v raně novověkěm období šlo o ,,součittléka sk'ch diskursri a sociálních faktor ,,. Navícje t eb uorÁi,že formt,

lace, kterou p edkládá Purkissová, je vystavena kritice méně ,ráz'oy1aar,,
ní Roperové. Purkissová se nijak .'L.''uzi zredukovat aor.ruáv, í"i ..rr,aai,
na dušer'ní 

\9n!it<ty. Zatimco Roperová twdí, že 
"";"ano""uť'iJ.iay,;"l1atk-a chová k dítěti, jsou ne.r.yhnutelné, Purkissová -l"uí; ;;e skérlr

těle, ]<teré_ p_ostrádá jakékďi hranice, 
"ož 

i. dul"ko pro"c:i 
'y.ezeníl,a tudíž i dokona]e falzifikovatelná formulá ce. Zttstivá sice otázka, ztlrrje tato fantazie těla skutečně konstantou západnicivilizace, pu.t i..our,

však ukazuje p esvědčivě a velice plodně, žeje to užitečn 
"pí.ot,:ur. lo,

:hágat diskurs, ktery zkoum á. Tvrzeni, že táto fantazie j"É-Jlr"a",''
dl'Í''' p inejmenším v západní kultu e, praktick ro"bor ve st ,rietr'orri
nijak neovliv uje.

Purkissová se snaží lkázat, že r znétouhy, obar.y a rizkosti žen sottvisející s mate stvím a s vedením domácnosii' ,,odrá2ety i."p."á'r.o",,
ly velmi konkrétní Íantazii" čarodějnice. Skvělym zprisobem dokazujt,,jak bylo_možné p edstayova1 s] činy čarodějnice .,, *"'i.r".iil"fantrr
zij ním obrazem obrovité,. ovl ádajíci, 

.r ozprylené, znečištc pro*t u; i,,'fantazie mate ského těla". Tento pohled' podle Purki'.or,a o'*ázrioval,,
a'da jak lidov ch, tak i elitních diskursďo těle, domác.,o.i; |ro,no,',,a ženství a také konkrétní.sociální praktiky, ježobklopov-aly ie-nf a paci

o děti, vedení ádné domácnosti, o_dstrarování špíny a "".tiliJii u p,,
dobně.a3 Proto je také konkrétní p edstava čarodiiníce .o"lái"i* u r,,,rturním konstruktem _ u Tb99 ne něčím, co by mělo'ějuku bioiogict,,pozadi' Protože Purkissová_zdriraz uje kulturni kon.t-k"i..,lj"i.riui,'r,
odmítá i esencialisticko_u ideu, podle níž z konkrétní událosii"pri.ur,,
ně" pl1mou konkrétní drisledky. Koncept psychick ch r.o"nir.m'iou z i u nneesenciálně v tom smyslu, že podle .'in""tyt''o nevedou záá"íil rr,,',

l'l1itním směrem. Podle její argumentace tedy neplatí, že by se žena mu-
,,,.lir cítit nějak konkrétně ohrožena jinou ženou, která k ní jisťm zpri-
,,,rltem promlouvá, pop ípadě k ní dochází do domu. Místo toho Purkis-
,',,l,á uiozor uje ná spojení diskursri a sociálních praktik, které mriže

r r ; r ll1ruat nejrrizněj ších podob.
tiurkissová užívá kritickou metodu, již by mnoho historikri shledalo

1,r.i|atelnou. Navzdory jejímu tl'rzení, že psychoanal za ,,nabizí nejbo-
i','ilí, nejužiteěnější a nejseri znější zprisoby ětení textri, jež se doť kají
,,l,,lp irozen a",a jejivlastní p ístup p íliš charakteristicky psychoanaly-
tr,.liy není.as P estává b1't psychoanai za psychoan al zou, či snad dokon-
, ,, iivazipsychoanalyzou, je-li p ednostní postavení dušerryrího konflik-
llr t ltlsunuto v takové mí e na vedlejší kolej?

Stručně ečeno' Purkissová sice na prr.ní pohled up ednost uje psy-

, ll, lltnaly.tické zprisoby lysvětlení, ale v praxi je užívá spolu sjin mi for_

,,rlr rtri rozboru á ..y'.l"dk"- je neesencialistické historické lylíčení čaro-
,l,,jrrictví. Purkissová tak evokuje binární protiklad mezi psychoanal '-

'', rrr a historickj'rni okolnostmi stejnj'rn zprisobem jako Roperová, ovšem
,,l;iltl by se, žev prrnrí adě je to pro ni metoda umož ující jí zaujmout

1,,,slitvení jak na-pridě jednotlir,ych oborri, tak i uprost ed mezi nimi.
l,rlirt konkiétní d8jepisectví p edstawjí texty Purkissové skvělj' p íktad

r r 
1 
rlir tnění historické metody.

tl.4 Závěr

r 
' 
r lrlhle všechno znamená pro status psychoanalj'zy jako historické teo-

l r,./ l)o jisté míry celá diskuse o tom, zda mriže psychoanď za utvá et his-
r,, r i r. ké tádá ni, ly cházi z nedorozumění. Purkissová charakterizuj e his-
r, ,r iliy jako vě ící v realismus, tedy v korespondenční pojetí pravdy, poďe
,,,,lr,iŽ strach z čarodějnic musel p edstavovat nějaké ,,skutečné" obavy,
,,. :;l<tttečnosti však mnozí historici pracují v rámci rip1ně jiné metody,

t, 
'l rŽ tnetod kritické, jež postupuje za falešnj' protiklad mezi skutečnos-

rr 
'r 

r.tllativismem, pravdou a fikcí - stejně jako Purkissová sama. Zp sob

' ' 
,z l ,t lr.u, jejž p edkládá, by historici jistého typu shledali veskrze p ijatel-

''r ll r. I lisiori.l této tradice (snad by se dalo mluvit o tradici konceptuálně
,rlr lrÍctrého empirismu) neírtočí na psychoanal 'zu pod korouhví realis-
,,,,r, rrybrž ji prenrzeji s odvoláním nato,že se nedokáže lyrorrrrat se změ_

,,, ,,,, .hápo., ji totiž jako esencializující metar,yprávění. Také toto pojetí
,' rr;rít.á o ctryuni'p edpoklad. Historici, kte í psychoanalyzu zavrhují,

201
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.si často neuvědomují, nakolik se jejich psychoanalyzou inspirovaní krr
legové ve skutečnosti problémy změny a esencialismu zab iají.Jednírrr
z drivodri, proč se historici tohoto omylu dopouštějí, je i iaki, že jejiclr
psychoanalyticky zamě ení kolegové mívají .t to'' ná"át ouat sipro psy
choanal 'zu teoretickou p ednost. Je sice pravda, že tento nárok má nt\
kdy za následek podkopání jejich vlastního rozboru, ale není tomu tak
nezbytně - dokonce i v problematiclc ch dí]ech, jako je r še citovany
esej Roperové, není esencialismem a kruhovou arguměntací pozname
nán cely rozbor, a v p ípadě Purkissové není těmito problémy poznrr
menán prakticky vribec. Jak v literární kritice, tak i v historil &istrr.it
antiteoretici, hluboce vě ící v Teorii a ti, kdo se podobně jako já (a jak sr,
domnívám, také Purkissová) zabyvají teorií s mal 'rn t, 

jlnať ečeno ti,
kdo dávají p ednost konceptuálně utvá ené historii, ježÁemásvé odptr
vědi p ipraveny p edem.
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tlllitl takového. Vypl vají z nich rorměž některá zamě ení obou obor , jež
'','v posledních čq ech desetiletích rozvíjela, a jak doufám, bude zŤejmé,

1rrrlč tento p ístup z hlediska historikri ani dnes neztrácí na hodnotě.
Ní'l<teré z otázek, jimž se hodlám věnovat, se rj'kají srozumitelnosti d íve
lrrstávan ch p esvědčení, ustálen ch obratri a zvyklostí, zdánlivé odliš-
rrrrsti či cizosti minulosti a lidí, kte í v ní žili (p inejmenším někter'ch),

1r,tlrroty či rozmanitosti uvnit kultur i kulturní změny a jak k ní dochází.
V roce 196r publikoval E. E. Evans-Pritchard (r9oz-r973), jeden z nej-

lrrlirnějších britsk 'ch antropologli, p ednášku, v niž hájil nové sblížení
illltropologie a historie, dvou oborri, jež tehdy dělila hluboká propast.3

l\lrlzi antropology se objevily i reakce nep íliš nadšené. Isaac Schapera
(l()()5-2oo3) zodpověděl svou vlastní sugestirnrí otázku, zdaby antro-

1,rrlogové měli b t zárove historiky, kategorickym ,,ne". Minulost mriže

1rrrdle něho nanejv š pomoci chápání současn 'ch sociálních systémri.a

|'r.ir'rejmenším jeden historik byl však odhodlán v dia}ogu pokračovat.

l(t'ittrThomas (1933) v roce 1963 argumentoval, že historici by mohli od
rrrrtropologti leccos pochytit, p edevším ,,ukázněnost a preciznost myš-
l,,rlí", dovednost, s jakou dokáží vztahovat ,,své objevy k chápání širšího
,'rlciálního systému", ,,zkušenost se záležitostmi, o nichž si historici vše-

lrrlvšudy čtou v knihách" (jako je čarodějnictví nebo krevní msta), a je-

1 it'lr obeznámenost s,,primitivními mentalitami". Jeho,,obhajoba antro-

;lrllogie" se opírala o dva obecnější post ehy. Zapwé, Thomas usoudil,
it' p edmět pozornosti akademické historie by se vlivem antropologie
rrrtlhl rozší it tak, aby zahrnoval otázl<y,jež současní historici považují
r;r neproblematické a p íliš je nestudují, jako je rodina, vzdělávání dětí či

1rrlstoje k porodu, dospívání a smrti, smíme-li zde uvést alespo některé.
llrdruhé, antropologie by rovněž mohla zdokonalit metody historického
r'vsvětlení a poskytnout historikrim nové techniky. Historik obeznáme-
rry s ,,nálezy antropologa", jakzdrženlivě (t ebaže poněkud neurčitě) na-
r.I.hl, by si dokázal lépe ,,klást nad sťrn materiálem inteligentní otázl<y

:r inteligentně na ně odpovídat".s

9.1,,Funkcionální", či,,Strukturální"?
Keith Thomas a Hildred Geertzová

V knize r,ydané o několik let později se Thomas ídil podle sv ch rad
:r jeho Relrg ion and the Decline of Magic (tgzt) se zcela po prálrr stalo
lilasickjryn pojednáním, jež dodnes nezmizelo z pult , a pětadvacet let

AntropoIoglcké p ístu py

Dnvro Grnrtconr

Historici shledávají antropo]ogii p itažlivou z mnoha rriznych drivo<lťl
Cení si zájmu,jejž projeluje o všednodenní záležitosti, o věci v maléttt
mě ítku, o cizí mentality, o tako'4 koncept kultury, kter'by zahrnovrtl
postoje a hodnoty (a nejen ,,\ysokou" kulturu), i o konstrukci realitl,.
Nap íklad raně novověké období se od současné doby liší natolik, že trr
antropologick p ístup činí zajímavym, a dochovan é záznamyjsou tltt
tolik bohaté , že jej to činí životaschopn'rn. PoložímeJi si otázÍ<u' pr,,i
se historici zača|izabyvat antropologií právě v té době, kdy tak učinili,
odpověď bude p ímo souviset s někter mi klíčoÚmi vvojov mi tretlrlr
na pridě jednoho i druhého oboru, jakož i s tím, jaké typy aeiin se hislrr
rici tehdy snažili psát. A navíc, mnozí historici svou prácisice označují zrr
,,historrckou antropologii", avšak podívámeJi ." .'u i"ii.h díla podrtllr
něji, shledáme jejich p ístup obecně vzato skromnějším: ve skuiečntlslr
se'ani tak nepokoušejí ,,dělat" antropologii, jako si od ní spíše prijčrr.ii,
cokoli se jim zdá užitečné či upot ebitelné." Následující kapitola má p,,
dobně skromné cíle. Nejde mi o lyčerpávající p ehled antropologickyr'lr
p ístupri a nesnažím se v){menovat všechna témata, kterďz u t.o1r,,
logie tak či onak těžila, od p íbuzenství až po rituál a od vztah mt'zr
pohlavími až po v měnu darri - něco takového by si ryžáda]o celou krri
hu. Spíše hodlám p edložit kriticky rozbor několika ,,Řlasic\ ch,, stutlií,
v nichž antropologii r.yužili historici zamě ující se na raně novověktlrr
Evropu. Většinou se zab vaji otázkami kultury. Vskutku, existuje sit,t,
mnoho typri antropologie, ale historiky nejvíce ovlivnil p ístup'socirr
kulturní. Pokud to bylo možné, doplriuji tyto studie také reakďemi,.jt,i
vyvolaly u antropologri, p ípadně u jin ch historikri. Vyrněny názoI.it,
které se nad nimi odehrály, nám totiž poslouží ke zdriiaznění .il.'y,.t,
stránek - a v některych p ípadech i slabin _ antropologického p ístu1rr r
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od svého privodního lydání se stalo dokonce i p edmětem retros1llh
tir'rrí studie'6 Jde o zásadní dílo p edevším pro studium čarodějnictvt
v raně moderním období, protože se v něm p isuzuje v znam jer,u, ktt,t.t,

historici rané modernity až do té doby p ehlíželi jako veskrze okrajrr
vjz. Thomasova studie čerpá z široké palety r zn ch zdrojri s cílem vy
světlit čarodějnictví a magii na mnoha Írrovních - intelektuálních, srr

ciologick 'ch i psychologickych - a vysvětlit, proč b'to jerry ,, poztltliát
době r1rrnizely. Tato práce byvá obecně vzato spojována s funkcioruilis
tickou antropologií, což je škola r,ysvětlující rrizné jely poukazem tlll
funkci (ričel, p ípadně užitečnost), jíž ridajně slouží. Thomas zkoutttrtl
čarodějnictví v souvislosti se sociálním napětím, a to pomocí rozhl
ru na Írrormi vesnice.7 Za ,,funkci" takov ch jevri označuje zp sob,.jrrk
víra v magii obecně a v čarodějnictví zv]ášť poslgtovala smysluplné v.v

světlení zdánlivě nelysvětlitelného v životech jednotliv'ch lidí. Magir,
pr ov ázaná s náboženstvím p edstavovala souvisl ,,systém p esvěd čr,
ní". S cílem proniknout do něj :,yzyvalThomas historiky, aby se k rilttť'
moderní ví e v čarodějnictví stavěli s touž vážností, s jakou p istuprrit
k tehdejší ví e náboženské. Co je na pn'rrí pohled iracionální, dokírzrrl
učinit racionálním, což je cilply:oucí do velké míry právě z antropolrlgir,
(a p edevším ze studie čarodějnicM mezi st edoafriclcymi Zandy zpt'ru
Evanse-Pritcharda).8

P es veškerou svou obhajobu antropologie byl ovšem Thomas ve skrr
tečnosti p i vlastním l'yržívání antropologickjlch p ístupri spíše opatrrlí,
Rrizné antropology citoval s cílem nawhovat hypotézy a nabízet analrr
gie, ale nikdytakovyrn zp sobem nedokazova] svá tvrzení ani tak ne1ltr
stupoval v argumentaci _ za tím ričelem raději uváděl dobové tudorrlv
ské či stuartovské autory. Zp sob, jak antropologii r.5nržíval, je nejlé1rr.
vidět na d razu, jejž věnoval vztah m mezi žalující a ža]ovanou stran()ll
v čarodějnickj'ch procesech. Thomas se domníval, že většina obviněrrr
z čarodějnictví se v}vinu]a ze sociálních situací, v nichž pozdější žalu.jír'r
strana odmít]a prokázat straně žalované nějak skutek k esťanské lás
ky. Žalující strana následně trpěla pocitem viny a p ípadnou chorobrr Či

neštěstí p ipsala zlé luli osoby, kterou odmítla. Čarodějnicwí bylo tlrk
svého druhu ukazatelem sociálního napětí. Tento pohled nazvany,,nrl
del odmítnuté dobročinnosti" si mezi historiky raně moderního čarodť'i
nictví získal všeobecné p ijetí. Je sice pravda, že jeho rozbor nezabíI.lr
více než jednu kapitolu oddílu věnovaného čarodějnictví, ale Thomasrl
vi lze p esto vyčítat, že na něj k]ade větší váhu, než jakou mriže unést.
Pozdější historici si dávají větší práci p i rekonstruování p esné povalrr.
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,,,,'ililrtích vztahri mezi lidmi, kte í figurovali v konkrétních obviněních,
r 1,t i studiu toho, jak byly podobné p ípady samy o sobě ovlivněny širším
l Il ll \'l l íln kontextem.9

|'ltrlmasovo užití antropologie dnes nevyhnutelně prisobí poněkud
,,l,,,l;tt'tlžním dojmem. Když na to p ijde, p ednost, kterou p ipisuje jazy-
l, rr ;lr'irnitivismu, či zamě ení na africkou antropologii byly v antropolo-
t,r,'lií't'Irkruzích zm dylžvdobě,kdyjehoknihar,yšla.Vyraz,,primitiv-
rrt"' jirk navíc ve své kritice upozornila antropoložka Hildred Geertzová,

;,, ,rrŽíval Thomas jako synonyrna označení ,,magick " (poukazujícího
rlrr ;l'esvědčení a praktiky orientované na cíl, jehož má byt dosaženo,
,rr,,lr|i neefektirryrí a nedrisledné), p ičemž oba tyto termíny odlišoval od
t \ lilzll ,,nábožensk " (chápaného jako sice méně orientovan na cíl, zato
,.,,rli rlbecn a organizovan ).'o Kromě toho, že rozlišování mezi magií
rr rrlillrlženstvím je nepochybně umělé, užívá Thomas pod1e Geertzové
lrrlrl tlznač ilí tolika rrizn rni zptisoby, že jeho čtená místy pozb vá jis-
ltrlt', zda má co činit s doboví.mi (totiž premoderními) kulturními ideje-
rrtt, lttlebo s idejemi historikov mi. Thomas je tak lystaven obvinění, že
,,,, ,,ričastní samotného kulturního procesu' jejž studuje" (inak ečeno,
,,l,r'itlění z anachronismu).'' Ve zpětném pohledu je to hned dvojnásob
l r r l t l ické: zapnlé,vzhledem k tomu, že Thomas lychvaloval distancování
,,, , rtl p edmětu studia jako jednu z dovedností, kter'rn by se historici

,,, l lltltropologri mohli naučit, a zadruhé, protože rmucení antropologova
l l,rslrrího (tedy západního, bílého a často mužského) světonázoru stu-
rlrrvitrl rrl společnostem pat ilo k nejčastěji uváděnj'rn námitkám, jimž
, ,, l 

1 
l< lloviny osmdesátych let čelila sama antropologie (na toto téma více

, ,llrlším) - byt Geertzová to ve své době nemohla tušit. Thomas ve své
r,';rlici zd raznil, že jeho pojednání jsou anglické dějiny, nikoli mezikul-
trrr'rtí rozbor, a označení ,,magie" v něm užíval jako p íhodné nálepky

' t t'rlzené z ďtzn ch dobov ch jazykolych zryklostí spíše než ve smys-
lrr lilrtegorie, kterou by pak bylo možné uplatnit v ,,některych exotičtěj-
.r,'lr kontextech"' S otázkou eiektivity, jak lyložil, to nesouvisí. ČiníJi se
,,,zrlíl mezi magií a náboženstvím, jde o tyž rozďi|,jejž zformulovali už

1'rr rttlstantští reformáto i v šestnáctém století a do jÍn'ch společností jej

1,r rlť' exportovali antropologové jako E. B. Taylor (t8sz-tgtz) a James
l r ;tzer (t8s4_tg+t). Thomas však uznal' že jeho studii by prospělo, kdy-
l,r llyl věnoval větší pozornost slovníku a klasifikaci, p edevším p i roz-
l,, ,r'tt posunujících se hranic oddělujících ,,náboženství", ,,magii" a 

',vědu"
rr' vztahu k rrizn rn životním postoj m rrizn ch sociálních a nábožen-
.l. r'r:h skupin. Thomas vystihl ror.reěž jedno z klíčov ch témat probíhající
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historicko-antropologické debaty, když prohlásil, že,,podstatnou č/trrl
toho, co historici označují za sociální změnu,lze z antropologického lrlt,
diska považovat Za proces duševní reklasifikace, p erysování konceptu/rl
ních linií a hranic".'"

Geertzová Thomase kritizovala také za jeho odmítání strukturalisnn'
tehdy dominantního teoretického p ístupu spojovaného s francouzskyttl
antropologem Claudem Lévi-Straussem (r9o8-z oog).Zněho by ovšt,ttt
plynula nutnost studovat fenomén čarodějnictví jako součást obecnť,j
šího systému či jazyka kulturní klasifikace. Strukturalismus jako artt
ropologická teorie se snaží rozpoznat kulturní k dy a s jejich pom(X,|
prozkoumat driležitá témata lidského myšlení i jednání. Thomas ve svri
knize strukturalismus odmítá jako neuplatniteln na složité společnosli
typu raně novověké Anglie: místo má podle něj jen p i studiu ku]turrri,
homogenních společností. V reakci na Geertzovou, jež vyšla o něk<llilr
let později, je o něco konkrétnější: zpochyb uje v ní model unitárnír,lr
kulturních systémri a místo něho up ednost uje něco pragmatičtějšílrrr,
praktičtějšího a pevrrěji zako eněného v sociálním a technologickť,rrr
kontextu. Změny takového kontextu pomáhají r,ysvětlit i měnící se p.r,
svědčení a praktiky. Žaaa-ti si to empirické pozorování a historicky prr
stoj k problému místo zkoumání ,,neuvědomělych zákiadri" sociálníltr'
živ ota, j ež doporučoval Lévi- Strauss, budiž.'3

Thomas na kulturu pohlížel jako na pramen , což je koncept, ktery v,,
zkoušce času obstál, zatímco strukturalismus se už dnes mezi kulttrr.
ními antropology p ežil' Proto p ekvapí, že se Thomas blíže nezabyvlrl
procesy kulturního p enosu. Je t eba vědět více o sociálním rozr znť'
ní: jak ideje kolují mezi r znymi riror.němi společnosti daného období,,
Pro srormání mrižeme zmínit p ístup, s nímž o několik let později p išr,|
francouzsk historik Robert Muchembled. Víru v čarodějnictví pojínrrr
jako p ípad akulturace: toho, jak byla lidová kultura elitami nuceně tr,
formována pomocí učen'ch koncepcí magie a s nimi souvisejících lt,
gálních mechanism v rámci širšího programu sociá]ní a ideologiclir;
nadvlády.'a Stojí za pozornost, že došlo-li ,,k ripadku magie*, o nětttŽ
Thomas mluví v názr,u svého pojednání, v době, kdy magie v myšlerrr
vzdělanych lidí p estala zaujímat rist ední místo, totiž v osmnáctérll
století, popis tehdejších lidov ch p esvědčení jako p ežitkri z d ívější
ho období nelze p ijmout zcela bez vyhrad. Proč by nap íklad mělo clrl
cházet ke změnám názoru lidí vzdělanych, zatimco p esvědčení vestti
čanri zristávala beze změny - navzdory modernizaci, která podle všelr'
ovlivnila společnost na obou riror'rrích? P i popisu prr'rrí z nich Thomirs

r ll'()LoG c<É pŘísrupy

,,, ll,lrzrtje na roli víry a vědy i na nové zdriraz ování svépomoci, které
t ,,|'('lllly p ispívaly k odsunutí magie na okraj. Geertzová shledává tako-
r r, r'vsvětlení problematick 'm, protože není žádn drivod, proč by hle-

'l,rrli ťrtočiště v magii mělo b t považováno za méně,,svépomocné" než
Irrrr,tcakce.ts

' )' 2 Autoritativní etnografick1 doku ment?
I rnmanuel Le Roy Ladurie a Renato Rosaldo

lr r 
.i l lt 'fhomas považoval vlastní práci za p íspěvek k tomu, o čem ant-

r,,1rrrlogové mluví jako o etnografii: jde o v sledek terénního vj'zkumu
,r ,,'itt'tlve o samotny tento vyzkum, ktery je jedním ze záklaďnich sta-
r,.lrrrích blokri antropologie, ale obecně se ryh 'bá tomu, aby nějak p i-
,1,rr'ltl i k antropologické teorii. V tomto smyslu je 

',etnografická 
histo-

rtr," 111p6fug6 p esnější označení toho, co bvázámérem historikri. Platí
lt r j 1.116 další z driležit'ch p íspěvkri k tomuto p ístupu, kterm se stala
, r r r t l ie jihofrancouzské vesničky Montaillou zpracovaná Emmanuelem
l'r . I{rly Laduriem s názv em M ontaillou, uillag e o ccit an de l z 9 4 d l 3 4z.'6
\rrtrlrsk z rivod k privodnímu francouzskému vydání je opat en titulem
,tt' l'Inquisiťion d l'ethnographie" (od inkvizice k etnografii) a biskup-
r r rlivizitor, ktery stojí v pozadi soudního procesu' zněhož kniha vychází,

;,' ztle označován za ,,ethnographe et policier" (etnografa a detektiva).'7
I tttt se v d sledku Ííká,že vj'klad historického dokumentu mriže p ipo-
rrrirritt terénní lyzkum v antropologii. T ebaže se pojednání Le Roy La-
, l r rr'ieho zabyvá dobou st edověku, mělo obrovsky lyznam i pro badatele
,'lrIlyvající se dobou raně moderní. D vodem byl zprisob, kter m využívá
rrrl<vizičního procesu jako etnografického pramene umož ujícího stu-
,lrtrtrr života rolníkri, jakož i jeho zamě ení na jediné venkovské spole-
r'r'tlství. V obou těchto ohledech se jasně projevil vliv Roberta Redfielda
( lt]97-1958), amerického antropologa a prrikopníka vesnické etnogra-
lrr,.'3 Montaillou se jakožto poslední vesnice aktivně podporující katar-
',l,rltr (neboli albigenskou) herezi stalo p edmětem inkvizičního lyšet_
tr rr'liní, jež trvalo p ibližně sedm let a vedl je neírnar,n biskup Jacques
l,'rlttrnier (narozen p ibližně roku rz8o). Fournier p ičinlivě zazname-
rr:rl doklady hereze, které se mu v této smíšené katolicko-katarské vísce

1l'ibližně dvěma stovkami obyvatel poda ilo objevit, a mimoděk tak
l'rrtloucím pokolením - v osobě Le Roy Ladurieho - poskytl i mimo ád-
rr,, podrobn aživ obtazkaždodenního života vesničanri.

211
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Historici až do té doby rryrržívali inkvizičn ich záznami buď p i stu t l i r r

inkvizice samotné, anebo s cílem prozkoumat podstatu hereze. Le Rrr\.
Ladurie na rozdíl od nich p ijal to, co označil za ,,pÍimé svědectví rolníkíl
samotnjrch", jako pramen, ktery mu umožnil studium rolníkri a jeiit,lr
společnosti. Znamenalo to ťrstup od stanoviska historikri, kte í stáli rrrr

straně pisatelri dokument , směrem k těm, jejichž životy se v nich sntlrl
nep ímo odrážeji.Y rozvrženi knihy se odráži postavení jejího autrlrrr
ve francouzské škole Annales, protože driraz je v ní kladen p edevšírrr
na historickou geografii, jakož i na ekonomick , sociální a kulturní r'ri
mec. Tvo í ji dvě velké části, z nichž pnmí (,,ekologická") se soust'r,rll
na struktury, které zristávaly po dlouhou dobu beze změny (sem patí.|
fyzické prost edí, domácnost nebo sez nní pasty ství), zatímco drultír
(,,archeologická") načrtává hranice podle všeho neméně dlouhodob t'l r

kulturních forem Qazyk těla, životní cyklus, sociální vztahy, náboženstvt
a magie). Popisy jsou velmi živé a podrobné, plné p ím 'ch citátri z vy
slechri. Ve čtená i to všechno budí dojem, jako by p es propast stalt,ll
zaslechl rolníky promlouvat o sobě sv mi vlastními slovy. Rolníci se ttrrt

zdaj í byt veskrze spolehliv'rni informátory, vjrmluvnÍryni i uvědomělyr r r r

Jejich vjpovědi byly z ejmě sebrány a prově eny schopnrmi, odbor.rti
zdatn mi a pečliv mi (a také trvale neviditelnírmi) činovníky inkvizict'.

Jakou roli sehrává V tom všem autor moderního pojednání? Le Rrrt
Ladurie si uvědomuje, že doklady , z nichž l1rcházi, rozhodně nejsou tllr
jektivními etnografi clg'rni dokumenty' Vypovědi rolník _ podez elyr.l r

z hereze a podroben ch vj'slechu inkvizitora - byly vysledkem tolrn,
co Le Roy Ladurie ve svém rivodu označuje za ,,nerovny dialog". Vztlrrr
tomu - jak o několik let později upozornil antropolog Renato Rosaltlr'
(tg+t) - však zbytek knihy prisobí dojmem, jako by Le Roy Ladurie p.iii
mal dokladyvcelku bez větších pochybností a uváděl je jako autoritatir'
ní.'9 Rosaldo sv j kritickj' post eh dále qrržívá jako základ obecnějšílro
upozornění na zkreslující vliv autority v etnografii, p ičemž inkvizitrlr.lr
z Montaillou p irovnává ke svého času vlirnrému hlasu Evanse-Pritchilr
da, jehož studie Nueroué (The Nuer) byla dlouho pokládána zavzor (,|

nografického bádání."o P itom je Rosaldriv rozbor situace v Montaillrlrr
neméně podnětny i z h]ediska historického' Le Roy Ladurie omezuje svr,
(stručné) metodologické poznámky na rivod pojednání; dokonce áni 1lrr
stava biskupa Fourniera, inkvizitora-etnografa, už ve zb1tku knihy nijlrl,
vyznamně nefiguruje' Vzniká tak falešny dojem, jako by vše, co násletlrr
je, bylo objektivní, nezaujaté a neproblematické' Rosaldo upozor tr.jr,,

že to p íliš p ipomíná tradiční etnografii, v níž etnograf krátce vystotllll
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, 1,t't,<lmluvě , na ež po něm v hlawím textu není ani stopy. Role, kterou
, t rrr rgraf nutně sehrává p i uwá ení celého textu, není tudíž p edmětem
lrllrllšího zamyšlení. Co se tyčeMontaillou, Rosaldo argumentuje,že čte'
lrltl' tl)USí plněji porozumět drisledk m mocensk ch vztah a kulturních
rrrrtlílu mezi soudcem a obviněn m. Podstatou Rosaldoly kritiky je tak

' ; 
rr rsle dku Le Roy Ladurieova neschopnost vzít v rivahu Fournierolrr roli

.1'rr rst edkovatele a uvážit' jaké drisledky z jeho zprost edkování plynou

1,r,, svědectví, jež zprost edkovává, a pro historika, ktery z nich vycházi
i'rl,rr z doklad . Mezery, jež v těchto dokladech existují (nap íklad svěd-
l,,,r'ri ženského pohlaví nelypovídají podrobně nic o tom, jakou podobu
llll s(!l)e v jejich společnosti bralo dvo ení), musí b t více než jen ,,kul-
l r r r t t írn mlčením". Yyclrréneji totiž ze samotné struktury toho, co konec-
l, lrrr'Íi bylo inkvizičním ízením - ženy l'1povídaly p ed soudci, kte í byli
rrlttŽi, a p irozeně nebyly ochotny r.'ypovídat o ničem, co by se p ípadně
,l'rlrr vyložit jako heretická milostná magie' Na obranu Le Roy Ladurie-
Ir,' lze jistě uvést, že inkviziční protokoly četl ,,proti srsti", jinak eče-
rrr l, stražil se z nich dozvědět více nikoli o tom, co bylo hlar'rrím zájmem
rrrlivizitora, tedy o herezi, n 'brž o všedním životě rolníkri z jejich vlast-
rrrlrrl hlediska. Jeho cíl je tudíž odlišny od cíle inkvizitorova, a proto by
,rr,,l llfi jeho vnímáním ovlir,rrěn méně' Le Roy Ladurie však podrobně
rr,,l'rlzebírá ani další potenciální nesnáz: drisiedky jazyka svědectví, jímž
rrtttsela byt lidová okcitánština, písa i poté p eložená do latiny (a ná-
',l,.tlrtě p ekládaná zase nazpět do okcitánštiny a p edčítaná svědkrim
l ;lrlrvrzení), p epsaná do rí edních dokumentri a konečně p evedená do
rr r, xlerní francouzštiny Le Roy Laduriem. Rozdíly v užívání takovjlch vy-

',rzii, 
jako je nap íklad ,,rodina" nebo ,,domácnost", bylyv drisledku toho

''rr,, jitsněny. Na drisledky dosti striktně církevní latiny dokumentri a její-
lr, r rre vždy zcela pozorného užívání ze strany Le Roy Ladurieho upozornil
r ,llrlší z kritikri, medievalista Leonard Boyle (r9z3-1ggg)." Akonečně,
l,r' l{oy Ladurie ve svém ridajně etnografickém pojednání p ijímá zkrát'
l.;l 1l'íliš mnoho nedoložen'ch p edpokladri bj'kajících se povahy a cho-

',rIlí vesničanri a po libosti zd raz uje, jak se podobali - anebo naopak
rr,'1l<ldobali _ modernímu (francouzskému) čtená i. Zárove se ovšem
,lrŽí i mnohem tradičněji etnografického postupu a p ipisuje pastť-
'l.tltnu životu bezčasovost, jak je patrné na postavě ,,šťastného pasq' e"
I'rt'r'ra Mauryho.

;
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9.3 Stopy, symptomy a nová kritéria drjkazu:
Carlo Ginzburg a Paola Zambelliová
Lze-li Le Roy Ladurieho za adit do charakteristicky francouzské histrr
riografické tradice, pat í Carlo Ginzburg (lqsq) k intelektuální tratlir,l
charakteristicky italské' Dalo by se o něm Íict,že se do jisté míry ztottrl
nil i s p edmětem svého bádání, kterm je friulsk mlyrrá z šestnáclť,
ho století jménem Domenico Scandella (rsgz-rsgg) - Ginzburg o nčttt
mluví jako o Menocchiovi, což je p ezdívka. Také jeho p íběh lze dnt,r,
vyprávět jen díky inkvizičnímu soudu a podez ení zhereze'Ve srormítrrl
s pasdŤem Maurym je sice Menocchio mnohem pevnější součástí korr
textu času, místa a okolností, v nichž žil, Ginzburg však podobně jakr'
Le Roy Ladurie usiluje o to' aby čtená i p edložil ,,nejen historick 'spis,
ale také p íběh"."" A stejně jako Le Roy Ladurie qpráví i Ginzburg pÍ.Í
běh pozoruhodn': čtená i nep estávají žasnout nad virtuozitou jélr,l
metod a smělostí jeho závěrťr. Zatimco spis Monťoťllou se zamě il rrrr

vesnici, ohniskem Ginzburgoly pozornosti je jednotlivec, mlyná Mt,
nocchio. Zdáloby se, že p íliš,,antropologické" to od Ginzburga nebylrr;
lysvětlování života a uvažování jediného člověka k oblíben m antrrr
pologichj'rn postuprim v této době rozhodně nepat ilo."3 Ginzburg vširk
v Menocchiovi spat oval privilegovaného informátora, ktery mu oteví.r,
bránu do širšího světa tradiční orální kultury. Postup, kdy se etnogt.itl
provádějící terénní v zkum spolehne na jediného informátora, jehtlŽ
p ijímá jako odborníka na nějakou stránku jeho vlastní kultury, palit
k nejdriležitějším technikám otevírajícím p ístup do odlišné společnosti.
Není ovšem tak riplně bez rizik, což platí dvojnásob pro historika, ktet.t'
problému, jak rozpoznat, co je typické a co nikoli, čelí prakticky stálr,'
Menocchio, gramotn a velmi sečtěl1 mlyná , svobodomyslny, excenl
rick a v'ečn , typick m p edstavitelem rolnické kultury zce]a určitť,
nebyl. Zárovelvšak Ginzburgovi podrobn rozbor soudních procesri lt,t
158z-1586 a l5g9 umožnil zrekonstruovat, co p esně Menocchio četl
a jak tomu rozuměl, a na základě toho prozkoumat filtr rolnické kultury,
jejž Menocchio bezděky kladl mezi sebe a knihy, které se mu dostával.t,
do rukou' Tímto filtrem bylo dědictví značné části společnosti šestnáct(,
ho století, obecné rolnické kultury. Na jedné straně tak stojí Menocchiiiv
panteistickjl, rormostá sk a materialistickjz filosofickjl systém' na strattť,
druhé tento filtr, totiž matice odvěké orální kultury, dílem (jak se d<l
zvídáme) asijského pťrvodu a dílem nezávislé na vzdělané kultu e dobv
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r,l l. rrí p ispívající). Právě zde se objevuje syr a červi znázvu Ginzbur-
p,,r';r 1lrljednání _ Menocchiriv život ,,vylézá" z tohoto mo e jako červi
,l, 'ii'l'il. Koncepce spontánní geneze zprost ed chaosu, jak Ginzburg vy-
,r i l|tr je, je ozvěnou starověkého mytu, ktery p ežil ,,írstním p edáváním
. li{,n()race na generaci".

}jlirrl Ginzburg se jednou prohlásil za badatele 
',v 

prili cesty mezi his-
trlrti lt antropologií","+ v jeho p ípadě jde však o velmi zvláštní antropo-
l, ,pir i , částečně mezikulturní a částečně ewopskou (v tom smyslu, že jako
l vtrl1lAn studuje Ewopany). U Ginzburgalzevyplozorovat p ímé vazby
rlr rlltlskou antropologickou tradici s jejími svébytnymi podobory etno-
l,,;iit,' historie lidov 'ch tradic a kulturní antropologie, zvláštním zájmem
, r rrlilloženství, pod ízené skupiny a kulturní spletitost, d razem na his-
t,,r'it'I<é p ístupy a sk]onem ke studiu zejména italské společnosti.'s To
, ,,,,.'lrno je shrnuto už v díle italského antropologa Ernesta de Martina."6
l,.it.tradici odpovídá i Ginzburgova koncepce kruhové souvislosti mezi
l,lllttlrami vládnoucích a pod ízen ch t íd v preindustriální Ewopě -
1,.lrtt nadějí bylo, že Menocchiriv p íklad z etelně ukáže kulturní souvis-
l,,:il sestávající z ,,recipročních vztah ", v nichž ideje cestují ,,zdolanaho-
rlr stejně jako shora dolri".

V p edmluvě k anglickému lydání svého spisu qmakládá Ginzburg
, r,ll<árisilí na to, aby zdriraznil podstatu této souvislosti. Činí takv reakci
rrlr rrlzsáh]ou kritiku, s níž vystoupila Paula Zambelliová, historička filo-
..,ríie se zvláštním zamě ením na p írodní magii."7 Zambelliová obrací

1rrrzornost k některym problémrim, které s sebou Ginzburg v p ístup
rrr,vyhnutelně p ináší. Prvni z nich se ryká pramenri rolnické kultury,
,lr'rrhy spíše její povahy. Zambel]iová upozor uje, že na univerzitě v Pa-
,lrlvě, nedaleko Menocchioly vesnice, ve skutečnosti prisobili badatelé
t;ilyvajicí se idejemi spontánní geneze a Menocchio se snadno mohl
,,r'tkat s někym, kdo v Padově studoval, místo aby se k této koncepci

;,rrlpracoval sám na základě starověk ch mytri. Tím' že si Ginzburg za
,r ého mluvčího lidové kultury volí právě zcestovalého Menocchia, ktery
z;rstával rrizné ri ady, vystar'rrje se vážnému riziku. Ginzburg ideje někdy
,,zrračuje za Menocchiovy vlastní, jindy však o nich mluví jako o odra_
z,,ch rolnické kultury' To mriže odhalovat kruhovou souvislost rolnické
li t r ltury tohoto období, ovšem právě tak m že jít o kruhovou argumenta-
,'i Ginzburga samotného' Jediné svědecwí ve prospěch takové rolnické
litrltury p ináší sám Menocchio.

Ginzburg p es všechno své zdriraz ování kulturního p enosu - jež zli-
:;tírvá nejrichvatnější a zárovel, nejctižádostivější stránkou jeho knihy -



216

*T

]AK SE PíŠoU DĚl N' I .'{ )POLOG CKE PRISTUPY

pociťuje jakousi hlubokou s5rmpatii k odvěké a kolektivní povaze lidrl
v ch tradic. Zambelliová Ginzburgow koncepci ,,autonomie a konli
nuity" rolnické kultury zpochyb uje. Pro historika plynou z obou těch
to aspekt problémy. Jak vě it, že takové dlouhodobé a autonomní'
a p itom bezmála dokonale ukryté struktury opravdu existují, není-li
jejich existence bohatě a nezávisle prokázána a doložena? V Ginzburgrl
vě reakci na kritiku, již Zambellíová p edložila' je vribec nejzajímavějŠl
twzeni, že jakékoli zkoumání lidové kultury pot ebuje nové mě ítko Či

kritérium d kazu.'8 V nerormém souboji mezi vládnoucí a pod ízen<ltt
kulturou musí kultura pod ízená _ p evážně orální _ samoz ejmě nir
konec podlehnout a zanechat v záznamech méně stop, z nichž budotrr,l
historici mohou vycházet' Ginzburg je p esvědčen, že naše konvenčttí
kritérium drikazu v okamžiku, kdy jde o to, určit privod idejí, zveliču.jr,
v znam dominantní kultury a znevažuje to, co ner,yhnutelně zristává jt,rr

hypotézou o privodu ve vzdálené orální kultu e. Nejde o nijak zvlášťp r,
svědčivé ospravedlnění Ginzburgova vlastního p ístupu (a kromě tohrl
je omezeno na poznámku pod čarou), ale jinde Ginzburg tento argumertl
rozpracoval hlouběji."s Historici, jak dovozuje, se musí podobat detekli
vrim nebo léka rim hledajícím stopy a s}mptomy. Vtéto souvislosti mlrr
ví o ,,dokladovém paradigmatu", totiž o poznávánineznám ch p edmětil
na základě jednotliv ch, zdánlivě bezvyznamni,ch p íznakri - spíše nt,l
uplat ováním zákon , které se r.1vozují z opakovateln ch a kvantifikrr
vatelnych pozorování. Historik by si měl obez etně lybírat qy1^imečrrrl
dokumenty a číst je tak, aby zneutralizoval jejich p ípadná zkreslerri'
Uživáni netypického jako cesty vedoucí k normálnímu znamená ob.jt,
vování a zkoumání toho, co Edoardo Grendi (tggg_tggg), další italskr'
hi storik' označoval souslovím,,normální lfi imka". 3o Zdánlrivé vfiimeč t t r,
či nezlyklé lze tímto zprisobem postavit vzhriru nohama, aby to vrltlrl
světlo na zkušenost všedního světa minulosti.

otázka dokladri je zcela zásadní: historici studující minulé spolt't
nosti se nemohou stykat se sÚmi prameny po zp sobu antropologÍi'
Právě zde tkví jedna z hlavních potíží komplikujících dialog mezi hislr l

riky a antropology. V jiném článku ztéhož sborníku Ginzburg zkoutlttt
možnosti užití inkvizičnich záznamri historiky jakožto pramenri ettlrr
grafick 'ch ridajri.3' Do jaké míry mohl inkvizitor zastávat místo anlr.rr
pologa - a obhájce ,,domorodc "? Záznamy jistě nejsou neutrální, itlr,
Ginzburg se p esto domnívá, že je možné postoupit za p esvědčt,rrt
soudce i za psychologicky a fyzicky tlak, jejž uyuíjel na obžalovanélr,',
a zp ístupnit tak bohaté zásoby informací. Dovozuje, že inkviziční s<lrrrl

1't i1l<lmíná antropologick p ístup vtom ohledu, že je permanentní kon-
l r r l tt tací rozdílnjlch kultur. Ginzburg v této souvislosti s odkazem na li-
l,.rlir'ního teoretika Michaila Bachtina mluví o ,,dialogickém založeni".
Vi lŠirra obžalovan ch prostě opakovala otázky lysl chajícího - bylo to
1'r,l rrě jednodušší i bezpečnější' V 'slech tohoto typu byl ,,monologick ",

;,trrttlže to, co se v něm r,yjad ovalo, vycházelo podle všeho z jediného
,r 1r,tlnotného zdroje, z hlediska inkvizitora. P íležitostně lze však rozpo'
:rr;rl také st etávání rriznj'ch, dokonce i protikladnj'ch hlasri' (Bachtin
.|lHtlmentoval, že všechny diskursy jsou mnohohlasé') Takovou kolizi
l, r r l l rrrních skutečností lze vyržít ve prospěch historika, což nám umožní

rr rz1lléSt rrizná vlákna, která spolu utvá ejí textové p edivo těchto dia-
l, '1iii". Ginzburg dospěl k závěru, žepozorné čtení poměrně nepočetnjlch
tr,r lii souvisejících s nějak m jasně r1''rnezen m p esvědčením m že p i-
rr,,st větší užitek než hromadění ohromného množství stále se opakují-
, r,'lr doklad .

').4vy íkáte,,historická antropologie",
1,i ríkám,,antropologická historie"

'lr, irrrnií, že právě v období, kdy někte í historici začínali v antropolo-
1iri rtacházet pramen dokladli toho, co je bezčasé a neměnné (l'histoire
tttttttobile,jak zní francouzsk obrat), se naopak někte í antropologové
.''rť'irli obracet k historii jako k cestě, kudylze uniknout antropologick m
1'rr'tlpokladrim bezčasé a neměnné domorodé kultury. Snad by nemuse-
l,, lr1't od věci, dop át si zde, uprost ed našeho zkoumání, jakési inter-
ll'll"/,7o a podívat se podrobněji na to, jak 'vztah dnes mezi těmito dvě-
rrrlr rlbory panuje. Inventuru ,,antropologie a historie" se už v roce r98t
1',' l< tt silo p edložit několik esej v Journal of Inter dis ciplinary History,
, ,,z je periodikum již od svého za|oženi hrdé na to, že p edstalrrje sku-
ll,ť'll()u špičku oboru.3"Vté době bylo docela běžné mluvit o dialogu mezi
lrr:ilrlrií a antropologií, o jak typ dialogu však šlo? Podobně běžná byla

' r r ;i lcpka,,historická antropologie", jak p esná a jak užitečná však byla?
|'i"itom nebylo nijak nemožné pohybovat se na obou stranách záro-

\''ll, jak dokazují jména Alan Macfalane,33 William Christian34 či Ri-
, lllrl'd Trexler,3s m žeme-li jmenovat alespo t i' Tím se ne íká, že by
lrr:;trlrická antropologie jako taková p edstavovala svébytn', specializo-

'.rrlv obor. Byla a stále zristává spíše svého druhu p ístupem. Historie
' r l r r t tropologie se na její pridě vzájemně p ekrjvají a spolupracují. V této
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souvislosti nejde ani tak o ',historickou antropologii" jako Spíše o ,,aItll r r

pologickou historii". Druhé z těchto označení poukazuje na pragntrtllr
ké užití někter 'ch antropologickj'ch témat a metod historiky, kte'Í llrrl
ovšem nep estávají by't p edevším a p evážně praktikujícími histrlr,il.l
E. P' Thompson (r9z4-r993) p išel ve své poznámce k názorové {tttnrra
mezi Thomasem a Geertzovou s myšlenkou, že je sice všechno vpo írtll.rr'
dostáváJi se historikrim ze strany antropologri nov ch podnětri, avlrrl'
měli by se držet stranou diskusí mezi antropology a nep ijímat ani jt'iir lr

vedlejší p edpoklady.36 Natalie Zemon Davisová (r9z8), jedna z prtikr l1'

nic antropologicky utvá ené historie, souhlasila, že historici ma.ií lrtt
informováni o rriznych školách antropologického v kladu, aby jei lrt,li
schopni začlenit do svého vlastního pohledu, ale p itom si kladla otÍtzkrt,
zda je nutné ,,importovat i zvláštní v hrady, jež antropologové ntívrr1t
k práci j in ch antropologťr, a všechny j ejich rozmíšky". Koneckoncu, l t i l,

toricivantropologii nacházejí námětyspíšenežp edpisya srowání s1ririr'

než obecná pravidla - antropologie nenabízí ,'nic, čím by se dalo nalrlir
dit drikladné studium historick ch pramenti".37 To je dodnes velmi 1rí t

padné varování. Mají-li ovšem historici p ispívat k antropologické tr,,'
rii, místo aby si od ní prostě jen prijčovali, jak nawhovala Davisová, rrr,

bude na místě věnovat poněkud větší pozornost tomu, co bagateliz<lvrrl,r
jako pouhé ,,rozmíšky"? Snahar,yložit antropologick sklon ke svárlivr'r,
ti v kladnějším světle je potenciálně intelektuálním ťrsilím právě lrrlt,'
typu, jaké mriže prospět každému oboru. A neschopnost p iznat antt'rl
pologick m diskusím dristojnější místo mriže byt jedním z drivodri, 1lr'rri
mají historici sklon ''1prijčovat si jen od několika málo nejv znamItť,1
ších a nejuznávanějších antropologri _ okamžitě se nabízejí jména ('lil
forda Geertze (tgz6_zoo3) či Victora Turnera (r9zo_r983) - a v}.'tvírir,l
tak dojem, že právě oni zvítězili a jakékoli další debaty jsou zbytečrrr''. '''

ZpÍevážné části se historici hlubším angažmáv antropologii jako takrlr,,,
lyh 'bali. Všehovšudy do ní ,,fušovali", jak poznamenal antropolog .I<llr rr

Adams. P jčovali si antropologické koncepty, aniž se pokoušeli antr()l)( l

logii revanšovat nějak m vlastním p íspěvkem'39
Klidně mohl dodat, že si historici p ivlastnili obrat,,historická antr'r'

pologie" a urychleně se s ním vzdálili. Nap íklad němečtí historici je.j r r,l

šedesát ch let používali jako (částečně kritick ') protějšek dominatttrrr
,,historické sociální Vědy".+o Byl uváděn do souvislosti s Alltagsgeschiclt
re (dějinami každodennosti), jakož i se studiem mentalités a lidové krrl
tury; nakonec dal vzniknout i vlastnímu časopisu.a' Ztoho by se clirl,'
soudit, že historie má z ejmě jako obor tak ka jedinečnou schopnrlsl
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|,lr'lttttat rrizné části jin 'ch obor , aniž by p estala b1,t ,,historií". Podél
l, Ilr'lr ltranic se sice vedou debaty, ale na jádro oboru nemají vliv. I když
,,,' ,,lristorická antropologie" rozkládá v okrajov 'ch částech historie, ke
',llllllstl podoboru má blíže v rámci antropologie.a" Většinu badatelri, kte-
tt ',itttti sebe označují za historické antropology, najdeme na katedrách
,rrrtlopologie. V tomto kontextu se na historickou antropologii obrykle
1 

,, 
'lr 

líŽí jako na jednu z možností, jak lze praktikovat antropologii. K his-
l,,r rr'kym antropologťrm, kte í psali a rryrrčovali jako antropologové, pat í
1lrrr'sltall Sahlins, odborník na Havaj a Fidži, Bernard Cohn, ktery se za-
l'r vlr zejména Indií, a Eric Wolf. Nejslar.rrější dílo posledně jmenovaného

' l rrili1t bezmála braudelovskou ší í a je p íkladem cílri tohoto zamě ení:
1,'lr,r 1l'edmětem jsou složité vzájemné vztahy mezi Ewopou a ,,národy
l'l,/, (lějin"' což je ironickánarážka na tradiční ewopskou p edstavu ,,do-
rttlrltl(lcti".43 Většina z nich se zamě uje na koloniální a postkoloniální
,'l'rlrlllí a p edmětem jejich zájmu b vají privodní národy Severní Ameri-
|.r , AÍi'iky, Asie, Austrálie a oceánie. Jednou z hlar'rrích otázek, kterym se
,,'rrrt.jí, je zp sob, jak se domorodé obyvatelstvo lypo ádalo se změnami.

Skuteční historičtí antropologové nastolili také adu témat, která sou-
rr,;r'jí s navzájem se p ekryvajícími snahami historik . Bernard Cohn
, lrr'lilil některé historiky za to, jak si uvědomují, že z antropologie vy-
1'lr vir jisty zprisob čtení dokumentri, jehož v sledkem b vají hypotézy
,1'rŠc než jasně formulované odpovědi, a tuto nejednoznačnost se ná-
.l,'tlrrě pokoušejí začlenit do svj'ch l'yprávění. obecně však historik m

'rlvkal, že se soust eďují v 'hradně na tu verzi antropologie, která se
l lbfo á stabilitou, strukturou, pravidelností, místním, obvykl m' věcmi

r rrtitlém mě ítku, expresir,ně symbolick m a magickyrrn". Podle Cohna
,,, lristorici dokonce i tehdy, studujíJi rychle se měnící, komplexní spo-
lr,ť'tlosti, zamě ují na ,,nehybná" uskupení v nich - jako je rolnictvo, děl-
rrrt'l<á t ída aženy - a jich se tykající antropologie. stojí však za povšim-
rrrttí, že tomu tak bylo nejen z drivodu (ni'.ožná nep ípadného) pocitu,
1',,tlle něhož je právě tohle zvláště silnou stránkou antropologie. Právě
tllrl otázky toužili totiž historicivážné a cílevědomě prozkoumat poté,
, ,, se dlouhou dobu zabyvali naopak ,,mobilitou". A jak se ukazuje, mriže
l'í't to' co bylo d íve považováno za neměnné a ahistorické a jako takové
r lr istorickém procesu Za veskrze podružné, nejen historicky v'znamnou
rrr llilostí, nj'brž i jevem se spletit.mi dějinami v raném novověku. Histo-
rrrlgrafick vzato ztěles uje tento v znam a složitost posun od dějin žen
l. r lějinám genderov m,aa jakožíživározprava o koncepcích lidové kultu-
r r'. 15 Soci okulturně-antropologické zprisoby nazft áni mohou ot ást naší
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jednosměrnou historickou samolibostí. Z jevri zdánlivě okrajovj'ch, jirk,'
je nap íklad žebráni, tak mohou vyplynout driležité nové zprisoby,.jlrh
lze chápat širší vyvojové trendy typu ekonomick ch změn nebo postrljíl
k chudobě.a6 Na powch mohou r,ystoupit nové vyznamy již dlouho strr
dovan 'ch p edmětri nebo obrysy novych oblastí bádání, jak naznačrrjt,
Davisová.

9.5 otázka mě ítka: Peter Burke a Rosario Villari

Právě o tohle se pokusil i Peter Burke Ggsz),jeden z historik ' ktt,tt
označení,,historická antropologie" užívají se zvláštním sebevědomírrr
i elegancí, ve sborníku esejri zve ejněném V roce ;g87.o, Sborník si v.y

sloužil chválu svym naratitrním stylem - p edkládá se v něm ada tlt,
tailních p ípadov ch studií či medailonkri, v nichž teorie a rozbor p erl
star,rrjí nedílné součásti P íběhu.+8 Jeden z esejri, studie nepokojri, kttrr.r,
v roce t647 zachvátily Neapol, názorně ukazuje, jak mohou z malélto
mě ítka lyplynout nové možnosti lykladu události, jež byla už d ívr.
p edmětem značné badatelské pozornosti, a potažmo také nové zprisolll,
čtení zhruba dvacítky dobov ch r,'yprávění, která se nám o ní zachovala.''''
Burke reinterpretuje toto vzbou ení zvláště z hlediska rituálu _ právť,
studie rituálu pat ily ostatně k nejzajímavějším p íspěvkrim antropolrl
gicky zamě en'ch historikri ke studiu raně novověké Ewopy.so V tottt
to p ípadě je rituál chápán jako zp sob komunikace' jímž se kolektivrri
jednání z hlediska těch, kdo se v něm angažují, napl uje vyznamettt'
Zvlášté to platí pro rivodní stadium vzbou ení (druhy červencovy tydt'rr
roku t647) vedené rybá em Masaniellem proti nové dani zavedené Šprr
něly. Burke se opírá o koncept ,,sociálního dÍamatu", ktery rozvinul sktlt
skjl antropolog Victor Turner.s'V s}rynbolickém smyslu měly rrizné uclír
losti, které se během nepokojri odehrály, trojí q znam: lyjad ující (ri.rr
drim se lysílalo určité sdělení), ospravedl ující (lpčování se poukazeltt
na lidovou spravedlnost proměnila v popravy) a organizační (ztělesněrrr'
d sledností davov ch akcí). Jak íká Burke, ,,rituály soudržnost spolt,
čenswí jaklyjad ovaly, tak i vytvá ely", p ičemž dotyčné společenství st.
nalézalo v blízkosti městského Piazza del Mercato a kostela Santa Mariir
del Carmine.

Burkeriv radikálně novjl p ístup k neapolskému vzbou ení p esahujt.
d ívější v klady, ježvycházely ze sociálních a ekonomick ch stížností.
Jeho cílem je obohatit behaviorální stanovisko za|ožené na ekonomic'
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l,',lll determinismu o novy rozměr, ktery by se opíral spíše o ku]turu
, l lr r't t . V tolnto ohledu j de o vzorovy p íklad mikrohistorického p ístupu,
r rrť'tnž se nové otázky kladou a nové h1potézy formulují v malém mě ít-
l, rr, irlly následně mohly byt vztaženy k obecnějším otázkám a vjvojovjrn
tr,'rrtl m' Burke v esej byl ovšem kritizován zato,že historické podrob-
rl,rstiklade na oltá antropologické struktury a antropologického hypo-
t,'lizrlvání. K problému ,,hodnoty a k]amavosti s}mbol " pro historika
,r 1r'lro kritiku se ry"jád il mimo jiné i Rosario Villari (tgzs),jehož Burke
','rrlr cituje jako odborníka na neapolské vzbou ení.s" Vi]lari neup es uje,

' ,'r,rn konkrétně podle něho spočívá ,,hodnota" Burkeova p ístupu, a do-
lrrr||(: &ili p esně neuvádí, které ,,s1'rnboly" má na mysli, stran ,,klamri"
',,' r'šak lyjad uje zcela jednoznačně. Pat í k nim zdrirazriování prr'rrích
,lr.scti dn ,,revoluce", jež p itom trvala dalších devět měsícri a prošla
rr,'l<rllika rrizn mi fázemi (a její požadavkybyly alespo částečně uspo-
l,,ljeny), podcenění politického obsahu revolty, jakož i její p itažlivosti
l}l'() masy (v rámci zveličování vyznamu Santa Maria del Carmine jako
''liediska vzpoury a klíčového postavení, ježhrála osoba Masaniellova),
tr,rrlě riplné p ehlížení zvláštního sociálního, politického a ekonomic-
l.tilto kontextu samotné Neapole (v té době největšího města v Ewopě),
ir litlnečně podlehnutí ot epanému stereoty1ru, podle něhož byla Neapol
rrrčlstem dočista postrádajícím městskou strukturu a organizaci (ko e-
rlv této deformace nalezneme už v literárních líčeních celé události, jež
r'zrrikla bezprost edně po jejím skončení).

Antropologick 'p ístup, jejž uplat uje Burke, nelyhnutelně čelí rizi-
l'tr, že p íliš neuspokojí ani historiky, ani antropology. Z antropologic-
litilro pohledl zastirá totiž teoretické propasti, které zeji mezijednotli-
r'Ýrni antropologick 'mi teoriemi a v klady, a všechno redukuje na svého
,lr'uhu roz eděn funkcionalismus toho druhu, jakému dávají historici
r';rného novověku obvykle p ednost, kdežto z hlediska historického se
v něm nevěnuje dostatečná pozornost tomu, oč se v historickém bá-
tlírní jedná p edevším: kontextu a detailrim' A kromě těchto meziobo-
rrlq'ch nesnází zde číhají i skrytá nebezpečí r,ypl vající z naratir.rrího
stylu, ktery historici p i prezentaci svého ,'antropologického" materiálu
r'írdi používaji, totiž d kladné mikrohistorie rozvinuté ve formě eseje.
|'yto pokusy však mohou minout cíl, lydávají-li záplalu podrobností za
''zhuštěn popis"' k němuž wzyvá Clifford Geertz, r,yprávějíJi p íběhy
rra kor rozboru, nedokážíJi uspokojivě objas ovat souvislosti mezi,,vjr-
jimečn nn" a ,,normálním" v právnich záznamech a selžou-li ve snaze
vztáhnout mikrohistorii k makrohistorii.s3 Hrozí,,atomizace" minulosti,
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jak to formuloval John Elliott.54 P itom však dobrá mikrohistorie vytrl
ká schopností proměnit své malé mě ítko v p íležitost osvětlit lect,rlq'
co bylo až dosud p ehlíženo anebo odsouváno na okraj, pono it st'rlr'
neprozkouman ch sociálních postojri' zprisobri chování a struktur, tt lrr
pomocí naratirmí strategie vysoké vykladové hodnoty.ss Nejlepší mikrrr
historici se sv mi lupami a mikroskopy ve skutečnosti pokoušejí olr.jcvlt
obrovské věci.56 Ať už je mě ítko jakkoli malé, vždy se uplat ují slr,jlrii
kritéria vjzznamnosti a použitelnosti. ,Árchir,y p etékají p íběhy nez,rrri
m ch lidí," poznamenal Ginzburg na adresu svého S3/ro a čeru ; ,,1'lttlll
spočívá v tom, proč má člověk up ednostnit jeden p íběh p ed drulrÝrrr
a vyzdvihnout jeden dokument namísto druhého".s7

S tím souvisí také otázka, co p esně je ,,malé" v malém mě ítku a ,.lrrl
kro" v mikrohistorii. A jak se dá vribec ,,makro" (velké procesy minrtlrrrr
ti) vztáhnout k mikroriror'rri? Uvést rozmanité reakce na lokální rir.rlv
ni do souvislosti s protestantskou a katolickou reformací - ve smysltt
vytrvalosti i proměn náboženskych p esvědčení, postoj a praktik - lrr
nesporně znamenalo pokrok zkoumání složir ch vztahri mezi nimi' 1lti
čemž rrizné rirovně by se osvětlovaly navzájem. Sám jsem se o to pokrrsil
v p ípadě Terra d'otranto na jihu Itálie, a podobně i Margo Toddrlvri
v p ípadě Skotska.s8 obě práce jsou antropologií ovlivněny, zvlášť 1lo
kud jde o koncepci nábožensM jako kulturního systému. Nejde sit,r,
o p íklady mikrohistorie jako takové, ale v obou pojednáních najderrr,,
hluboké ko eny v p íslušn 'ch lokalitách a zkušenostech jednotlivcii
ostatně se už našli p inejmenším dva antropologové, kte í v této stltt
vislosti upozornili na ,'analytické čachrá ství" historikri kladoucích tlíi
Íaz na,,lokální", ale zárove si lybírajících pot ebné p íklady z mn<tltit
nejrriznějších lokalit.sg Historici _ a v pnmí adě ti, kte í se zamě ují Irlr
rany novověk - však nemohou po zprisobu antropologri jen tak zapuslil
ko eny v jediné lybrané komunitě: historick ch ridaj b vá poskror'ntr,
a proto jsou historici nuceni toulat se sem a tam. Na druhé straně.jt,
zjevné, že smyslem omezení mě ítka by mělo b t právě tak i rozši ovárrí
obzorri mimo vesnici, malou skupinku či jednotlivce, kte í p edstal'tr ji

samostatnou jednotku aktivity, a tudíž i bádání' Jde p ece o to, že dajr,
v malém mě ítku musí b t pojaty tak, aby r,'ypovídaly rovněž o obecn'cll
či abstraktních a konceptuálních otázkách, a samy od sebe tak nečiní''"'
Historici často shledávají nesnadn m p ijímat takovy popis minul cll
jev , kter k nim nep istupuje jako k něčemu stejnorodému. Mikrohis"
torie naproti tomu vsryžívá,,vfiimečné normální" a s konkrétními detai-
lyl'ypráví, jak skutečné entity, zkušenosti jednotlivcri či události mohorr
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rrrrlir'o" propojovat s ,,makrem". P edstaluje novt zprisob, jak lze sou-
, r.,lrsl mezi ,,mikrem" a ,,makrem" popsat a rozebrat.

't.(r Texty avyznamy
l(obert Darnton a Roger Chartier
lJrrtI velkou částí mikrohistorie se tak či onak vznáší stín Clifforda Geer-
t;r., 1l 'inejmenším jako obligátní rychozibod, ovšem v poslední názoro-
,,, 1,y1něně, již se zdeještě budeme zab vat,je jeho p íspěvek podstat-
rl,,iŠí. Prijde o ,,velk' kočičí masakr" Roberta Darntona (r939).u'Ve své
.trrrlii l'1rržívá Darnton q'právění o děsivém šprmu z roku L762, aby

1,'lrtl 1lrost ednicwím pronikl do zrykri skupinky pa ížsk ch emesiníkri.
l r.rrt<l esej a cely sborník, kam by| zaÍazen,je r. znamn ror'rrěž v jiném
,,ltlt,du' totiž jako pokus rozejít se z rozlišováním mezi elitní a lidovou
lrlllttlrou a zamě it se na to' jak se jedna i druhá stavěla k problémrim
t,'llrrž druhu. Darnton je v born m pr vodcem po tom, co sám označuje
/;l ,,ilntropologicky zprisob historie", v neposlední adě i díky tomu, že
',1'rllu s Geertzem vedl seminá z historie a antropologie. Geertzriv vliv
1rrlitl etnografa i esejisty je ostatně v Darntonově eseji zjevn . Historici
,,,, rld Geertze naučili pohlížet na kulturu jako na cosi skládajícího se
l,, systémri často ritualizovaného vyznamu' Lidské jednání je systémem

't'zttamti a často b vá synbolické' Lze je číst jako ,,text" a texty mají vy_

/nirmy i bez toho, aby se musely odkazovat na cokoli mimo sebe sama.
( ;('ertz dokázal ,,čist" cizikulturu jako ,,text" - obě metafory mají p itom

;'iivod v dílech Paula Ricoeura, ktery se těmto otázkám věnoval velmi
r liikladně. Darntonovi jistě slouží ke cti, že ve sv ch čtená ích budí do-

;,'rtr, jako by byl učinil totéž.
Když se skupina tiska sk 'ch uč ri rozhodne uspo ádat soudní proces

vt'tloucí k odsouzení a následné popravě koček ze sousedství - včetně
,ltlmácích mazlíčkri tiska oly ženy _ a později o tom p i r zn 'ch p í-
lt'Žitostech buja e rozprávi, nepochybně se ocitáme p ed projevem cizi
litrltury. Právě ty nejméně srozumitelné stránky rrizn 'ch kultur sk tají
r'šak antropologrim jedinečnou p íležitost objevit odlišn systém v zna-
rrru. Sám Geertz toho dosáhl ve svém rozboru kohoutích zápasri na Bali6"
;r Dartnon se o něco podobného pokouší zde.Y znam' jejž Darnton ko_
r'ičímu masakru p ipisuje, se opírá o rozpoznání a pochopení nejrrizněj-
iích položek dobového kulturního repertoáru, kter měli dělníci k dispo-
zici. Pat il do něj strach z čarodějnictví a kouzel, masopustní parodování
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soudního procesu' šarivari, kodex sexuálních vztahri a podobně. Pochrl
pit, oč se vkočičím masakru vlastně jednalo, lze jen pomocí rekonstrrtk
ce sociálního a kulturního světa tiska sk 'ch uč ri a Darnton se tohtllrr
rikolu zhostil velmi ríčinně a čtivě. V pozadí je jeho pracovní p esvědčr, 1

ni, že v znam této události - jakkoli nejednoznačny mriže b1,t _ lze rrrr

základě pozorného čtení textu bezezbytku zrekonstruovat.
Jak tento vyznam, tak i text samotny byly zpochybněny poststruktrr

ralisticky zamě en ryn historikem Rogerem Chartierem (tg4s), ktery vv
jád il obavy, že z nékterych vprijček z antropologie ner,yhnutelně pl.v
nou problémy, poněvadž ,,ničí ,textualitu'textri líčících symbotické prak
tiky, které jsou podroboványzkoumání"'63 Najedné straně stojí text' totiŽ
vyprávění o události z roku t76z pocházejici z Anecdotes tapographiqw s
Nicolase Contata;jeho autor se na události osobně podílel. Chartier vširlt
argumentuje , že Anecdotes pat í k jistému konkrétnímu literárnímu žárr
ru, zatímco Darnton k nim p istupuje spíše jako ke srozumitelnému m(,
diu, které mu umožní riplnou rekonstrukci v znamu. Na straně druhé st<ljí
pak samotny v znam. Podle Chartiera není pochyb, že spíše než formulit
ce vlastních v kladri by bylo na místě hledání soudobych text , jež se tak
či onak lyjad ují k symbolrim. Máme nap íklad k dispozici ,,domoro<lt1
stanovisko" v podobě slormíku Antoina Furetiěra zroka t7z7.

Darnton ve své odpovědi na Chartieror,y námitky spíše r,'yrržil p ílt,
žitosti plněji p edstavit Sv j vlastní symbolick 'p ístup, než aby reag<l
val na Chartieroly post ehy jeden po druhém.6o To někte í pozorovatelri
označili za názorovou ,,nevyměnu", tedy Za spor nikoli nad minulynti
fakty, n brž nad preferovan},rni l'yprávěními o minulosti'65 Jejich sprlr.
ukázal ještě jasněji, v čem se oba badatelé rozcházeji, zatímco někter.il
z vyznamnějších stránek historie čtení a kulturních praktik, na nicltŽ
se oba shodují, byly bagate|izovány.66 Je z ejmé, že Darnton od svéhrl
textu očekává hodně. Vskutku, svou vírou v autoritu textu p ipomínii
Le Roy Ladurieho. Některé základní otázky však z stávají bez odpověcli.
Šlo o typickou formu lidového rituálu? opravdu se odehrál? Darnt<lrl
byl kritizován i za to' že protikladné antropologické definice kultury re
dukuje na sdílenou ,'obecnou orientaci" sestávající z toho, že věci jsorr
nahlíženy z hlediska domorodc 

' 
načež jsou zkoumány sociální rozmě'

ry v znamu. Bylo mu rovněž vyt káno, že antropologii užívá jen jaktr
,,provizorní ešení" někter ch historiografic\ ch nesnází - takové obvi.
nění nepochybně nezaznělo poprvé' A konečně, vážnych r,yhrad nebyllr
ušet ena ani celková argumentace Darntonoi,y knihy, podle níž mezi
ancien régime a současností sice došlo k v znamnému posunu 
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t,rlrrích světti", zárove ovšem po celou dobu p etrvává jakási základní
'lr'lrIrcouzskost". Hledí-li se na kulturu z hlediska sdílen ch symbolri,
l,t'l'ít to spojeno s rizikem p ehlédnutí nejrriznějších současnj'ch hlasri,
rri'l<cly si navzájem proti ečících, jindy jeden s druh m lyjednávajících,
trrliŽe konečn obraz je nep ípadně stejnorod '

').7,,Vo íškovské paradigma"?

lrl konci osmdesát ch let začal zájem odborníkri na ran novověk o socio-
l.rrlturní antropologii postupně klesat' Částečně se tak stalo i v drisled-
l,rr 1lostmoderní krize v antropologii: tento stále více do sebe zahleděn '

', 
l lr l r Se začal zarnyšlet nad svyrni vlastními nároky na autoritu uprost ed

rr lzt íštěného světa. S jednou ze stránek tohoto jelu jsme se ostatně se-
tlirrli už v Rosaldově kriticeMontaillou. Historici zkoumající některé ob-
l;rsti raně novověk ch dějin se ve st etnutích antropologie s postmoder-
rristnem sami aktirryrě angažovali' Ideje kulturního relativismu a sociální
l.rlrrstrukce skutečnosti se z hlediska historie ukázaly b t zvlášť užitečné
1ri'i studiu dějín léka swí a vědy. Zde se setkáváme ror.rrěž s dopl ko-
r't'nr smě ováním, které se mezi antropology objevuje, totiž s náwatem
k tletailní, empirické a komparativní etnografii, a to na pridě rostoucího
rrrrrožství podoborri, jako je nap íklad léka ská antropologie.6' Zároveťt
rrť.které jiné oblasti historie upravily své vlastní verze sociokulturní an-
tr'rlpologie takovjrrn zp sobem, že se z ní stalo riplné paradigma s bez-
rrrírla kanonick mi Seznamy autorti, metodologií, v'klad a témat. Je to
r lvšem ,,vo íškovské paradigma", tedy koncept, z néhož plyne na jedné
:;lt'aně zjednodušení a znehodnocení, na straně druhé však i pružnost
lr 1lroměnlivost umož ující p ekonávat mezioborové hranice.68 Nenapl-
rrrrjeJi dnes antropologie historii raného novověku takorrj'rn ,,hukotem"
1 
i r l<o d íve' j e tomu tak i proto, že někt er é z jejich základních p edpokladri

;r p ístupri se už staly součástí ,,mainstreamové" historie (nap . kategorie
;rl<téra, hledisko domorodce či syrnbolické Úklady). Některá její témata,
t' licLtž nejzjevnější je rituál, jsou n1'ní mezi historiky obecně p ijímána
lr uplat ována i v docela tradičních historick 'ch žánrech, dnes naplně-
rl ch novou energií _ jako p íklad lze uvést studium elit nebo politiky.
|'r"'esto však zristává mnohé, čemu se historici od antropologie mohou
1t'iučit. Historická antropologie nás nap íklad upomíná, abychom své
;rr'chir,ní prameny nebrali jako něco zcela samoz ejmého: archiv (o jeho

it'dnotliví'ch položkách ani nemluvě) je totiž sám v'sledkem nějakého
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historického procesu. Místo abychom si dělali starosti pouze s tím, ztltt
dan historicky pramen obstojí tvá í v tvá zkoumání v terénu, měli by
chom zárove provádět ,,rozsáhlá terénní zkoumání, jejichž p edměterrr
bude archiv samotny"'69 Jak vribec vznikl? Za jakym ričelem? A jak .it,
dnes strukturován, wlživán a čten?

Jaké množství antropologie je vribec pro historiky raného novověktt
nejvhodnější? Kdy se začne uplat ovat zákon klesajících vjnosri? Law
rence Stone (tqt9_t999) argumentoval, že antropologie je užitečnír
k osvětlování fenoménri minulosti, nikoli však už k jejich vysvětlování.,'
To je nesporně pravda a vlastně se ani nezdá, že by se od p íbuznéhrr
oboru dalo žádat více. Alespori jeden z p esvědčen 'ch obhájcri antroprr
logie, Bob Scribner $g4z_lg98), se ve skutečnosti stavěl k antropologii
s velkou dávkou zdrženlivosti, kdykoli ji měl uplatnit i ve své vlastní prír
ci' Dílem to vysvětluje skutečnost, že si uvědomoval její omezení a rizi
ka, ale částečně tak činil proto, že si chtěl uchovat svobodu rybírat si prr
libosti i mezi ostatními v'klady a metodologiemi. Podle jeho názoru tkví
užitečnost ,,teorie" pro historika v jejích aplikacích.7' Historici pravděprl.
dobně dob e činí, když zd raz ují praktická uplatnění ,'teorie", ať tohrr
či onoho druhu. Ale na druhé straně by nám neublížilo, kdybychom sr.

hlouběji zam šleli nad tím, jak si teorie z jinych oborri rybíráme a jali
je qnržíváme. Naším cílem by p itom mělo byt zredukování dualismrr
teorie-praxe, jenž ma í podstatnou část historického bádání a psattí
(jako kdyby počátkem každé praxe nebyla teorie). Ať už sociokulturrtí
antropologie bude sehrávat v historické teorii a praxi jakoukoli roli' p.i
spět jistě mriže mnoh m.ZÍstáváme dosud na míle vzdáleni tomu, aby
chom skutečně rozuměli systém m p esvědčení, škále sociálních vzta]ríi
či změnám a spojitostem v základech raně novověké kultury. Zatimc<l
historici pokračují ve sv ch zkoumáních, jak spolu tohle všechno v mi
nulosti souviselo, uvědomujeme si, že naším rikolem je vlastně zprrl
st edkování - v tomto p ípadě mezi minulostí a p ítomností. Kdyk<lli
chceme zkoumat lidské myšlení a jednání, p ijdou nám p ekladatelskti
a lykladatelské schopnosti a zkušenosti antropologri nepochybně vhotl.
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Komparativní historie

SrrrRN Brncrn

Historici zkrátka srormávají, a nemá-li se jejich obor spokojit jen s vyčtr
dat a událostí, ani nemohou jinak' Chce-li b}'t historie vtce než chr<rttrl
logií' každ její pokus r,ysvětlit a r,yložit, k čemu na nějakém konkrétttíttt
místě a v nějak konkrétní čas došlo, musí zahrnovat i sro'u'nání s tittr,
k čemu tam došlo p edtím a potom, jakož i v tyž čas na jin ch místeclr
Pro názornost postačí zamyslet se nap íklad nad vzestupem nacioníl
ních socialistri v Německu. Prohlásíme-li, že k rispěchu nacistri p ispč,lrr
slabost německych demokratick ch tradic, zárove ' tím íkáme, že sílrr
demokratickych tradic jinde, nap íklad v Británii, p ispěla k neťrspět:lrrr
tamního fašismu. Naratirrrrí struktury závisejí na srovnáních, i když vč't
šinou jde spíše o srovnání implicitní než explicitní.

Volání po explicitní komparatir'rrí (srornrávací) historii zaznivaji orla
dávna: pokusy o formulaci konkrétní teorie b vají zpravidla sledovárrl
nazpět až kJohnu Stuartu Millovi.'Vpnmí polovině dvacátého století 1lrr
t ili k v značn1.rn teoretikrim i praktikrim srorryrávací metody Marc B]oclr ,

Max Weber, otto Hintze, Henri Pirenne nebo Émile Durkheim. Titrr
prrikopníci q.tvá eli ovšem cosi na zp sob souostroví uprost ed m<lí.r.
národních historiofragií, v němž většina historikri shledávala obtížnyrrr
postoupit za studium společností, v nichž ltrristali. V prriběhu posletl
ních pětadvaceti let se však praktikování komparatir'rrí historie rozší.ill r
v mnoha společnostech i kulturách.' Programy badatelskí'ch v měn 1lo
roce 1945 p ispěly k zesílení mezinárodních stykri a badatelé dnes p(i
sobí v jin ch národních kontextech, než v jak ch byli lychováni. Ror,nť,Ž
globalizace obrátila pozornost historikri k minul rn souvislostem a kt,
srormáním mezi r znnni částmi světa.3 JeJi však komparatir.ní historit,
dnes praktikována častěji než kdy d íve, neznamená to, že by se jí histor.i
ci věnovali všude rormym dílem. Geoffrey Crossick' jeden z jejích čelnycit
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l,r it,,llvt:lr zástupcri, dokládá, že na britskych ostrovech ovlirmi]a kompa-
, 'l t rr'rrí ltistorie historiografická bádání poměrně málo.a V cannadinovské
lrr;1rl'llVě o britsk 'ch dějinách pat il Neil Evans k hrstce p ispěvatelri,
l lr,lt st'<ložadovali ,,rigor zních a empiricky založenych" srormání, která
| , r r lr,lir lnstrUovaly britské dějiny na ,,stavební blolcy regionální a národní
' , ,, ,l ri lr lsti v rámci britského státu" a ,,pohlížela na né z hlediska Ewopy
., , ,,lrillt) atlantického světa".s Naproti tomu v Americe se komparatirmí
lrtl'ltttlll skutečně prosadila.6 P esto se však s komparativními seminá i
,r,llrltttte rorměž na nižších stupních britslc 'ch univerzit (jejich témata za-
lrl rlrrjí fhšismus, revoluce, dělnické hnutí nebo nacionalismus) a studenti
l,\ \ llií vedeni k tomu, aby psali komparativní eseje' Cílem této kapitoly
ir' Irrrlll{)Ci studentrim se zájmem o komparativní historii a motivovat je
l, lrrtlltt, aby se začali věnovat komparatirryrímu bádání. Má-li totiž kom-

1rrrtittivtlí historie uspět, jak už upozornil Thomas Welskopp, je zásadně
,lrilr,Žité, aby se stala nedílnou součástí teoreticky uvědomělé anal5,tické
lrr,,lr lt'ie spíše než jen specializovan m podoborem stojícím stranou ostat-
rrlr'lt Íilrem historie, kterému se věnuje všehovšudy několik zasvěcencri.7
\ l 11'1'|1911 komparati'r,'rrí historii p edstavili ve vší její p itažlivosti, nejpr-
, r, r' ttlmto článku rozebereme srormání několika r zn 'ch druhri' Zadru-
lrr', sltrneme několik v'hod, jež komparatirmí metoda s|#á. Zat eti, za-
rrrr.i'ítlle se na některé problémy a rizika komparatir,ní metody. Zač&T té,

l,r,,zl<oumáme také souvislost mezi komparatir.rrími studiemi a studie-
, r r r l< trlturního p enosu. A konečně zapáié, p edstavíme názornir p íklad
l, | 

' 
l l l l)alativní historie, na němž ukážeme, jak p esně srorrnání fungují.

l().1 R zné druhy srovnání

\',, sr'ormáních často figurují národní státy: k vzestupu profesionálního
, li jt'1lisectví v devatenáctém století došIo zárove s rozvojem národních
',l;it[i. Historici, jejichž zájmem bylo legitimizovat své národní státy,8
, ;lst<l postupovali právě cestou jejich sror'rráváni _ implicitního spíše
rr,,Ž explicitního - s jin mi národními státy, p ičemž objevovali ridajně
,',.,,la jedineěné rysy svj'ch vlastí odlišující je od ostatních a činící je ostat-
rrrrrt nad azen rni. Dědictví mezinárodních srormání je tak prisobivé, až
t';l}i[() Zapomínáme, že tim, co srormáváme, nemusí nutně bfi národy -
1;tli upozor ují zvláště hospodá ští historici, regiony nez ídka mohou

1,r't,dstavovat lepší p edměty srovnání než státy.g oproti rozlehlejším
',t;itiim neb1vají regiony tak rriznorodé, a proto regionální srormání
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pravděpodobně nečelí takovému nebezpečí redukcionismu' Mikrosrtlv
nání mohou brát v rivahu totalitu struktur, zkušeností a hodnot takovyrrt
zprisobem, kter ' je pro makrosror,nání jednoduše nedosažiteln] . Vzclrrr
tomu jsou totální srormání sociálních kontextri stále dosti vzácná. Čínl
širší srormání, tím více je t eba r,ybrat si jen určité aspekty' Když na trr
p ijde, někte í historici se snažili srormávat spolu celé civilizace a kultrr
ry.'o Některá témata se dají rozebírat nejlépe z transkulturních hledist'k,
nap íklad multikulturalismus nebo kosmopolitanismus. Max Weber rt'
proslavil srormáním světov ch náboženství a vlir,rr, ktery mají na v1vrri
konkrétních hospodá slcych ádri.'' Jak už t1to stručné poznámky nazntt
čují, srovnání mívají vjlznamny prostorov rozměr. Musíme se zamyslr,|
nad tím, jaké zeměpisné jednotky chceme srovnávat, protože to ovlivrll
zprisob, jak bude srormání celkově uspo ádáno.

Zeměpis ovšem není jedin m, na čem zde záleži: je t eba drik]aclrrr,
rozvážittaké cíl, ktery srovnáním sledujeme. Většinu sromání je možttri
rozdělit do dvou kategorií, na individualizující a univerzalizující' Indivi
dualizující sro'''nání maji za cíl doložit jedinečnost jednoho konkrétnílt, 

'p ípadu tím, že jej porovnávají s ostatními. Mají sklon k asymetrii v t<ltrr

smyslu, že širokou škálu p íkladri q.rržívají k tomu, aby jasněji vynikl.ir,
din 'p íklad, jemuž se pomocí srormání snaží hlouběji porozumět. Jde li
nám tudíž o ,,americkou vfiimečnost" (American excepťionalism) či rrÓ
meckou Sonderweg, anebo klademe-li si otázku, zda Británie opravtltt
byla ,,pnmím prrimyslov m státem", nelze to, co bylo na konkrétních rrťr

rodních dějinách jedinečné, ukázat nijak jinak než sror,náním. Naprrrli
tomu univerzalizljici srormání se snaží poznat, v čem jsou si jednotlivr.
p ípady podobné. Srorrrrání tohoto t}pu b'vají oblykle syrnetrická, pt.rr
tože všem srovnávan m p íkladrim p ipisují stejnou váhu. Jack Gotltlt
provedl nap íklad srormání rodinn ch struktur v Ewopě a v Asii a rrll
jevil, že nap íč tímto rozlehl}m rizemím rykazují obdobné rysy.'' Mt,zt
těmito dvěma ideálními typy srovnání najdeme ovšem i nejr znější kÍr
žence. Charles Tilly p edložil užitečnou klasifikaci č!, rriznych drtrlrii
srorrytání.'3 Zahrnujici srormání souvisej í se srormáními individualiz r r i i

cími: jejich hlavním cílem je lysvětlení rozdílri mezi jednotliv mi 1lir
pady, jež pojí nějaká obecná p íbuznost. Nap íklad studie nacionalisrrrrr
se často snaží rozlišit rrizné ideje a typy nacionalismu, p ičemž zárovr,ťl
lznávaji, že všechny druhy nacionalismu spolu navzájem souvise.jí.''
Variace ustalující sror.rrání jsou Zase blíže srovnáním univerzalizujícírrr'
rrizné p ípady se v nich berou jako variace jednoho konkrétního ferro
ménu. Do této kategorie spadají nap íklad komparativní studie fašisnt t r ,

1'lr'tlpokládá se v nich, že existuje jedin 'fenomén nazyvany fašismus,
,r lt,tr j následně rozebitán nap íč časem a prostorem. Klasická studie
llrrr'ringtona Moora o ko enech diktatury a demokracievycházizpozo-
r, rr'ítní, že agrárni společnosti se zdají bfi ze strany fašismu obzvláště
; r lrrtitelné, a v dalším jsou zkoumány r zné variace této zákonitosti.'s

lrrdividua]izující srormání a jejich variace b vají obvyklejší mezi his-
lrrr'i|<y, poněvadž těm jde více o otázkyjedinečnosti konkrétního času
ll tllíSta. Jejich silné historistické, pozitivistické a empiristické p ed-

1',ll<litdy zprisobují, že jsou zvlášť nakloněni složitému rozboru, jenž
,lrrrrlž uje detailní porozumění jednotliv 'm kontextrim. K doklad m

1'r rstupují tak nezaujatě, jak jen dokáži, a snaží se rekonstruovat minu-
lrrsl ttá základé doklad , jež se nám o ní dochovaly. Historičtí sociolo-
;i,lvíl a geografové dávají naproti tomu p ednost univerzalizujícím srov-
rrltttím a jejich variantám, neboť jsou zq'klí pohybovat se na lyšších
rrr',rvních abstrakce. B vají ochotnější zredukovat historickou složitost,
,rlry tak mohli v rrizn ch sociálních kontextech zodpovědět konkrét-
rrr rltázky. Vzhledem k tomu, jak se v posledních desetiletích hroutily
rrr,.zioborové hranice, nejsou ovšem dnes již tyto rozdíly nijak v razné.
N;l zírkladní rovni by se dalo twdit' že komparativistrim jde vždy o to,

1'r r lkázat jak rozdíly mezi jednotliv mi p ípady, tak i jejich podobnost.
(]íle komparativních historikri jsou q znamné ještě Z jin 'ch drivodri.'6

l list<lrici srormávají, protože chtějí zpochybnit národní vysvětlení, p ed_

l, 'zit typologie, zdriraznit historickou rozmanitost, podnítit skepsi ke glo-
l,;rlttím lysvětlovacím modelrim, nebo také kontextualizovat a obohatit
l';rtlatelské tradice konkrétní společnosti tím, že je prozkoumají a pomě-
r r lxrclatelskjrrni tradicemi společností jinych' Účelem mnoha srovnání je
.'r't''r'aznit míru, nakolik jsou historické totožnosti konstruované povahy.
l 'jlst() se snaží zrelativizovat p edstar'rr vfiímečnosti poukazem na to, že
t r rlr lŽnost j otázkou situace. V každ okamžik se setkáváme s vícečetn -
rrri t<ltožnostmi: která z nich lystoupí do pop edí, to závisí p evážně na
l r r l; l t l rickém kontextu. V těchto p ípadech b v á zd r azlován odstup, j ej ž
'.r Illrdatelé od p edmětu svého bádání trvale udržují. Zárove jsou však
r l;rl<tlví komparativisté, kterjrm jde v 'hradně o poučení, jež].ze z dějin
, r r'rlclit. Mohou se snažit nap íklad o vysvětlení toho, jak p esně sešla
l'','Irkrétní společnost na scestí' porovnáváním jejího vvoje s v'vojem
1lrrÝc:h společností. Anebo mriže b t jejich cílem zdriraznění prrikopnické
., rrrrldelové role, již některé společnosti sehrávají. Tento druh kompa-
r,tlivní historie často brvá utvá en mrarrními soudy' Historici, kte í se
rrrrr věnují, odmítají p edpoklad (mezi historiky stále rozší eny), podle



236

","rT

'JA( SL D ŠoL Ll,'r '

něhož rikolem historika není soudit, a spíše zdriraz ují, že mravttítrr
soud m se p i psaní dějin vyhnout nelze, poněvadž veškeré poználtÍ jr'
svou povahou perspektir.rrí. Fakt mriže byt faktem jen v konkrétním 1rrr

pisném rámci. To nejen umož uje vícečetnost pravdivych twzení, lrlr,
plyne odtud, že svět faktri nelze jednoznačně oddělit od světa hodttrrl,
a tudíž ani od mrarmosti. Faktická tvrzení p edpokládají normativní rr rl
hodnutí. Mohou b t skryta (ak tomu oblykle b vá u historistti), ant,lrrr

mohou b t p ijímána vj'slor'ně. Ať je tomu jak chce, poznání je mrlŽttr'
jen v rámci konkrétních morálně-normativně-ideologick ch,,horiztlttl il
očekávání"''7

10.2 P ísliby komparativní historie

Historici se oblykle začnou zab vat komparativní historií, protože clrliIl
pomocí srovnání získat hlubší poznání společnosti' v niž žíji. Dok<lttr',,
i tehdy, obrátíli se ke komparatirryrí historii s cílem lépe porozumět ji

n m společnostem, b vá jejich zájemnez ídka motivován touhou ptlrrr'll
se z cizích zkušeností a podpo it vlastní společnost v tom, aby se p iz1ril
sobi]a pozitivním rysrim společností jin'ch. Když dan problém či tť'rrr,l
prostudují v jin ch sociálních kontextech, jsou historici schopni pí'r,rl
ložit typologie toho, jak stejnému problému čelily odlišné společnrlslt
Právě tak si mohou položit i otázku, zda byl problém, jejž zkounrlr1t,
v rozdíln ch společnostech p ítomen v podobné mí e. Pozornosti hislrr
rik , kte í se zamě ují na jednu konkrétní společnost, by tento postir,lr
mohl uniknout. Nap íklad v Ewopě devatenáctého a dvacátého slrrlr,ll
se většina historikri zamě ila na národní dějiny a v drisledku toho si rtr,

všimla skutečnosti, že zattanicemi národních státri se rozvíjí cosi .ilrk, '
evropská zkušenost hospodá ského, sociálního' politického a kulttrr'lrt
ho života.'8 Komparativní metoda umož uje také rozpoznat problérrlt,
které z pozorování jediného sociálního kontextu nejsou z ejmé. Prlrrl,,
na základě srormání se situací v jin'ch zemích si historici mohli prlltrlit
nap íklad otázku' proč se marxismus ve Spojenych státech a v Britiirrll
dočkal jen vcelku mizivého rozší ení.'g

Mnozí komparativisté dovozují, že historie nemá žádnou lepší Itlrrl
nost ově ení než právě srorrnání. Émile Durkheim už v roce t895 prrvrr

žoval srovnání za protějšek pokusri prováděnych p írodovědci, v rtir'lrl
se izolují proměnné a dokazují p íčinné vztahy'"o K,,vědeckosti" hislr'
rie dnes sice nejspíš p istupujeme poněkud skeptičtěji než Durkheirrl,
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,r,,vttání nám však umož ují rozlišovat mezi dobr mi a špatn mi p í-
, r r r r t yfili vysvětleními. Svého času bylo nap íklad v m dě argumentovat,
:,' 1r'íčinou vzestupu nacismu v Německu byl v prr'ní adě hospodá sk

1,r,,1rrtd na počátku t icát 'ch let. ovšem k neméně vážnému hospodá -
,l,r,tllu propadu došlo ve stejné době i ve Spojen ch státech, p ičemž fa-
,l,,tlllls se tam nikdy žádnou hrozbou nestal. Spojené státy měly však
,r; rltl roku t776 replb|iku, od rcku t787l9 navíc opat enou stavou'
l t,,r'li byla p edmětem všeobecné ricty, kdežto Německo se stalo repub-
ll[rrtr teprve po roce Í918l1g a jeho ristava byla i p inejlepším jen tole-
ll lviilta' Zďá se tldiž, že hospodá sky propad pravděpodobně nebyl je-
,lrrrvtn r,ysvětlením Hitlerova nástupu k moci. Mrižeme uvést ještě další
l,trlilitd: srormání nám umož ují uvést do souvislosti v elé p ijetí, jehož
,,' tttltrxismu dostávalo Ze strany ewopskych dělnickych stran, s mírou
't;rt rrí represe, které t1'to strany čelily. Čím silnější represe' tím pravdě-

1,,,,lrlbněji se obracely k marxismu jakožto k rámci poskytujícímu vy-
,ri'l|cní sociálního a politického vvoje."' Díky srovnání jsme schopni
rrr' jt.rt ově it již existující modely a lysvětlení, ale i rTrrinout nové' Nap í-
l, llrtl Miroslav Hroch srormal vzestup nacionalismu v prost edí mal ch
rrrll'tXlli st ední Ewopy a p edložil model, jejž ngrí mriže byt ově ován

' 
l,r lŠítni srovnáními'"3

Srrlvnání nás mohou upozornit na skutečnost, že podobné rysled-
l'r nap íklad stávky - mají někdy odlišné p íčiny a probíhají v souladu
' riizrrymi zákonitostmi.'a Anebo i naopak, srormání mohou r,ysvětlit,

1,r,rť' 1lodobné v1vojové trendy někdy vedou k odlišn'rn koncťrm. V kla-
'r,'ltť'In pojednání tohoto žánru prozkoumal Alexander Gerschenkron

' lrr' iItdustrializace v rozmanitych společnostech a zjistil, že pozdě in-
,lrrl;lr'ializované společnosti (jako nap íklad Německo, kde po pozdním
,t,rr'ttr nás]edoval ostry sprint) trpí vážnějšími sociálními problémy.
|',,rlrlllně zkoumal John Breuilly počátek rozvoje liberálních dělnick 'ch

lrrrrttí v Británii a Německu a lysvětlil, proč britské liberální dělnické
l' r r r r t í uspělo, zatímco v Německu byl j eho protějšek zanedlouho v}tlačen

',,r:;ltrpujícím hnutím socialistic\rn.'5 Celkově vzato mohou b t v vojo-
, ,' lrrlndy v jedné zemi vysvětleny lépe, jsou-li sro''rnány s vvojovmi
tIr'tttly v jin ch zemích. Neexistuje žádnájiná historická metoda, která
l,r sr'tlvnání konkurovala schopností ově ovat, upravovat a falsifikovat
lrr',lrlr'ická r,ysvětlení' Žaanajiná metoda také neukazuje tak názorně
rr,,l<ť: rozpětí vvojovj'ch možností. Komparatirnrí metoda historikrim

'rrrr,rŽtiuje zaujmout stanovisko vně jejich konkrétních regionálních či

''.rr, r<ltlích dějin a činí tak historii méně provinčním snažením.
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10.3 Problémy a rizika komparativní historie

Komparatirmí historie nabizi sice množství p íslib , ovšem neméně .jt,
také problémri, které p ímo souvisejí s jejím praktikováním. Než je mož
né provést nějaké Írspěšné sror.nání, musí byt splněny čty i základní potl
mínky. Zaprsré,historikvždy musí byt drikladně obeznámen s více než jerr
jedin m sociálním kontextem. Zadruhé, komparativista se musí zam Š

let nad omezeními času a prostoru. ZatÍetí, musí brát v vahu teoretickť'
a konceptuální rámce sv ch srorrrrání. A konečně začtr'rté, v p ípadě mc
zinárodních sror'rrání musí mít cit pro rizika související s jazykem, kdy
koli sror.nává jel,y zrŮznychjazykov ch prost edí' V následujícím oddílt,
bych chtěl na adresu těchto čt; potenciálních kamenri Ítrazu uvést více.

První post eh se sice mriže zdát triviální, p esto je však driležitj', p<l

něvadž nás nutí uznat obrovskou práci, kterou badatel musí odvést, neŽ
si osvojí pot ebnou znalost archivních pramenri a sekundární literatrr
ry ve dvou či více sociálních kontextech. Zvláštni problém navíc p e<l

star,ují archiválie: většinou se totiž nestane, že bychom ve dvou spolt,
čenskj'ch kontextech objevili dokonale srormatelné prameny. Dokont,r,
i tehdy, zabjvámeJi se v hradně sekundární literaturou, sí musíme byt
vědomi odlišnych badatelsk ch tradic - historici si v rriznj'ch společnos
tech kladou rtnné otázky a rrizné otázky často vedou k r znému pohletlrr
na v vojové trendy, struktury, organizace a mentality. Proto je nutn(,,
aby historickému sror,nání vždy p edcházelo srormání historiografií. Prr r

názornost se m žeme zamyslet nad tématem těžby uhlí v Porri í a v jiŽ
ním Walesu: v pn'ním p ípadě mají historici k dispozici mnohem roz
manitější a bohatší historiografickou tradici než ve druhém' P irozerrť,
tak vzniká dojem rozmanitějších zkušeností v Porri í, ale mohlo by sr,
také jednat jen o drisledek rriznych historiografick ch tradic, nikoli skrr
tečně zaživan ch zkušeností.' Podobně je t eba mít na z eteli, že obt.
známenosti s více než jedním sociálním kontextem se často nedosáhItr,
jen tím, že si o něm člověk čte' Byvá pot eba odlišn sociální kontexl
skutečně zakusit na vlastní križi, a tedy pobjvat v jinj'ch zemích či regirl
nech dlouhodoběji. Hledíme-li zvenčí na dvě společnosti, mriže se stál,
že sice v obou kontextech nacházíme podobné události či instituce, alr'
sám fakt, že se odehrály nebo existují, nám nemusí prozradit témě nit,
o jejich fungování, driležitosti a širším vyznamu ve společnosti. Mriženrt'
nap íklad zjistit, že většina národních stát má myty o svém počátkrr,
ovšem to nám ne íká bezmála nic o jejich vlivu či fungování v rriznyclr
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rrrrr'rlclních státech v rriznych okamžicích dějin. Pečlivá kontextualizace
r rr.r'It jelri, ježmajibfi srovnány, je proto zcelazásadni.

Náležité kontexty poskytuje badateli čas a prostor, což nás vede ke
,lrrrlté podmínce komparativní historie: pot ebujeme mít jasno ve věci
pi,,rrgr'afick ch a časov ch hranic. P edevším musíme byt schopni ospra-
rr,rllrtit geografická srovnání, jež jsme se rozhodli provést. Zeměpisné
lrt';tttice b vají poněkud svévolné, protože vznikaly v rriznj'ch kontex-
lr,r'lt A za rrizn 'mi ričely. K hranicím je tak t eba p istupovat s maximál-
rrr rlbez etností: nedefinují ,,p irozené" jednotky srolrrání. Mrižeme se
trlr, .ještě jednou wátit k Porri í a jižnímu Walesu' Pryni z oblastí byla
r,lzč:Ieněna na t i prrimyslové rozvoj ové z ny,jejichž dějiny jsou v urči-
tl'r'll ohledech velmi rozdilné. Jižní Wales zahrnuje jak uhelnou pánev,
trrk i pob ežní pásmo s v 'znamn1,rni uheln1,rni p ístaly, jako je Cardiff
ir llltrry, a městy, nap íklad Swansea a Newport. Dokonce i uvnit uhelné
l|;lllve se západni antracitovy revír od ostatních částí pánve v'znamně
, ',llišuje."7 P edpokládat,že geografické hranice Porri í a jižního Walesu
1',, trr jasně dané a zjevné, by byl nebezpeěn omyl.

,lsou-li geografické hranice z ídkakdy docela jasné, neméně je t eba
r':;írlrat si drivodri, proč si pro svá srormání určujeme konkrétní počá-
lr,ť'rrí a koncová data. Čas mriže byt zvlášť ošemetny, poněvadž podobné
,,lr'trktury, instituce a ideje se v rrizn ch sociálních kontextech nez ídka
r, rzvíjejí d íve či později. V komparatir,'rrích studiích proto vždy musí-
lrlc brát v rivahu i možná časová zpožďéni. Je t eba ospravedlnit, proč
rrrczi r zn'rni sociálními kontexty srormáváme ve víceméně totožném,
,rrrtlbo naopak odlišném čase (syrrchronní vs. diachronní sror.rrání)' Syrr-
,'lrrrlnní srormání jsou sice obvyklejší, nemusí však vždy b t nutně nej-
''1lr'/rr.rrější. Pojímáme-li nap íklad dělnická hnutí jako reakci na rych-
l, 'rr industrializaci, plyne odtud, že dělnická hnutí bude t eba srovnávat
,,1ríše diachronně než synchronně, poněvadž k industrialízaciv rriznych
',,,t:iálních kontextech nedocházelo ve stejn čas.'8 Uznání konkrétních
,'lrstl ch césur a zeměpisnj'ch hranic ovliv uje zprisob, jak na konkrétní
r rr lírlosti a struktury budeme pohlížet.

l)alší otázkou je, pro které jednotky sror,nání se rozhodneme a s ja-
[í,rrl cílem. Teoreticky lze cokoli Srovnat s čímkoli a vše tak závisí na tom,
l'ttlry teoreticlcy či konceptuální rámec si pro své srormání zvo|íme. Zde
',r, dostáváme ke t etí podmínce. Je zapot ebí r.ybrat si p íklady, které
,,tlpovídají otázce či otázkám, jež si chceme položit. otázku či otázky v -

z li ttmu mriže b t sice t eba ve světle našeho rostoucího poznání jednotek
,;rrlvnání pozměnit nebo p izprisobit, utvá ejí však zák]adnu teoretického
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a konceptuálního rámce, kter strukturuje veškeré komparativní bádírrri
Koncepty spolu nez ídka navzájem souvisejí a p i sror.lrráních, v nichž.jr lr,
o to, ustavit p íčinné vazby mezi konkrétními proměnn 'rni, je t eba rrrit
takové souvislosti na z eteli. Chceme-li tedy vysvětlit nap íklad rrizrrrr
stupně nacionalismu v rrizn ch zemích, nedají se ve smyslu vysvětlerrt
uplat ovat takové koncepty, jako je nep átelswí k cizínc m nebo och< ll rr

bránit vlast p ed invazí z ciziny : s jednotliv1mi podobami nacionalisI t t t t

bezprost edně souvisejí.Lze jeuvést jako indikátory rrizn ch tirormí tttt
cionalismu, nelysvětlují však existenci nacionalismu samotného.

Historické teorie a koncepty strukturují srovnání, mnohé z nich ntir'jt
však vlastní agendu. Početní komparatir.rrí historici nap íklad p edptl
kládali, že vznik a rozvoj dělnickj'ch hnutí bezprost edně souvisí s pt'r r

cesem industrializace a utvá ení dělnické t ídy.ry Zvelké míry p ittlrrr
rycházeli z marxistick ch a weberovsk 'ch teorií industrializace a v5ru<ljl
kapitalismu. Užitečnost takovjlch velikjzch sociálních teorií pro histrr
ricky rozbor byla dnes zpochybněna postmodernismem.3o Na zápatlrrt
konceptyvjvoje a jejich imperialistickou ctižádost si dávají zvláštní 1lrr
zor postkoloniální stanoviska a pohledy z hlediska pod ízenych skupitl. "
Vlir.rr m se ukázal byt nap íklad rozbor ,,orientalismu" z pera Edwal'tllr
Saida, jenž oz ejmil západní konstrukci obrazu ,jiného" - v tomto pÍ'Í

padě orientu - definováním pojmri v diskusi pomocí takovych konceplít
jako nap íklad rozvoj a modernizace.3" Zhlediska komparativní hist<lr.it,
p edstavují takové intervence vážné varování: koncepty, terminologir,
a teorie je t eba používat s vědomím toho, čím jsou a odkud pocházt,
jí. Komparativní historici se musí zam šlet nad ko eny a politickyrrli
aspekty svych koncept . Nesmí jednoduše p edstírat, že koncepty lzr.
aživat v rámci jakéhosi bezhodnotového vědeckého paradigmatu. Nrr
druhou stranu by se však komparativisté neměli nechat deprimovrrl
postkoloniální skepsí stran západních koncept . Jak upozornil Jiirgr,rr
osterhammel, mnohé západní koncepty a termíny byly do nezápadnít'lr
kontextri vneseny už p ed evropskou koloniz aci,kniž docházelo od šest
náctého století, což činí bezmála nemožnym jednoznačně od sebe oclli
šit koncepty a terminologie západní a nezápadní'33 Tím' co je vposlecll<rr
v znamné, nejsou počátky koncept , n brž jejich užitečnost a vhodn<lsl
pro otázku či otázky ryzkumu, jež chceme komparativně zodpovědět.

Některá slavná srormání ve velkém mě ítku si konceptuálních prrl
blémri všímají por' tce nedostatečně. Názorn 'rn p íkladem je knilrir
Samuela P. Huntingtona o írdajném st etu civilizací, která prorokrrjt,
domněle zásadní konflikty meziZápadem a světem islámu.,3a Jednotlit'

l ' '^RAT VNÍ H]STOR E

',r,,r'rrání jsou zde definoványtakovjrn zp sobem, že sice docházike kon-
lr,lrrtaci vzájemně neslučiteln ch kulturních entit, početné rozdíly ulnit
, 
'llr rrt 

jsou však p ehlíženy. Huntingtonova studie i mnohé další ignorují
1', rstkoloniální zdriraznění ,,hybridnosti", ,jinakosti" a rozdílri zkušeností
r riizrrych sociálních kontextech. Lze argumentovat, že široká srormání,
l, tr'r'it se opírají o univerzální sociální teorie, dopadají nejlépe, položí-li
',r rtit samém počátku otázlcy po procesech ší ení, komunikace a vj.měny,
l, rrirrrž mezi rrizn rrni kulturami došlo, a teprve následní'm krokem je
ll ll'lllulace konkrétních otázekv zkumu a rozvinutí konceptuá]ních i ter-
rrrrrr<llogick ch rámcri, které pak mohou utvá et praktické srormávání.3s

l(tlmparatirrní historici by se k teoriím a konceptrim měli stavět s ur-
, rlrltt obez etností, na druhé straně si však každé srormání vyžádáfor-
rrrrtlitci konkrétních otázekvyzkumu v souvislosti se širšími teoretickymi

'r 
litlIrceptuálními rámci'36 Nep istupujeme-li k materiálu s konkrétními

,'llizkami, nevyhneme se problému nadměrného množství informací
l;rr'ir'tlzeně b vá tento problém o to vážnější, oč větší je mě ítko srov-
rr;rllí) a vzniká tak nebezpečí, že budeme prostě jen r,'yprávět paralelní
1'rilrěhy, místo abychom je skutečně srormávali. A dále, metoda zkou-
rrrlirtí vždy musí odpovídat otázkám, jež si klademe. Nap íklad prostá
',t;rtistická anal,za stávek v nějakém konkrétním prrimyslovém odvětví
r r'iiznjzch státech sama o sobě nevypovídá nic o radikalismu dělník ,

l,l('i'íjsou v daném odvětví zaměstnáni' Teprve kvalitatir,ní posouzení
r r rr lt ivace stávek, fungování rriznj'ch systémri prrimyslovych vztahri a po-
t',Irt'iálních rozdílri v dopadu stávek nám umožní zhodnotit míru radika-
l rl;r rrtr dělníkri, které studujeme'37

Veškerá kvantitatir'rri analyza se opírá o texty a jazyk, p ičemž jazyk
1,' 1lrrl komparatirryrí historiky tipln m minovj'rn polem. Y znamy zdán-
lrr'i' totožn ch historickych termínri v rriznych jazycích si často odpoví-
,l;rjí.jen minimálně. Yyazy na prr'rrí pohled analogické mohou mít totiž
r r iizn ch jazycích velmi od]išné konotace. Nap íklad slovo ,,funkcioná "
t Ittttctionary) má v angličtině adu negatirmích konotací, v nichž oblyk-
l,' lrr'aje roli byrokratizace, zabedněnost a bezduché uplat ování pravi-
,l,'|. Velmi podobné slovo Funkťronrir naproti tomu v Německu takové
l'(}ll()tace postrádalo, p inejmenším do roku 1933. Dokonce ani k]íčové
l,rrrtt:ept a termíny neb vá snadné p evést a jejich v znamy se často
t,tttházeji. Nap íklad Jtjrn Leonhard p esvědčivě dovozoval, že privod
\ \ |'llzu ,,]iberální" v Německu se zásadně liší od prakticlcy totožného
''lr l\ril V Británii. Do Německa byl totiž importován francouzsk koncept
Ir llttlto slova i jeho vyznamri a jeho konotace byly pozitir.ní, zatímco do
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Británie dorazilo totéž slovo ze španělštiny a jeho konotace byly v razrrÓ
negatirmí.38 Podobné p ekladatelské nesnáze qvstávají i v p ípadě tt'r,
mínri jako ,,st ední t ída" a 'panstvo". Anglická univerzita devatenáctť,
ho století se v mnoha ohledech nápadně lišila od německé Uniuersitiil
a ta byla zase něčím írplně jin m než francouzská Uniuersiré. Konceptr
aťyrazy často nelze jednoduše p esazovat z jedné společnosti do dr'tr
hé:jazykové a konceptuální světy se od sebe dramaticky odlišují a jasrrť,
poznáni rozdílri mezi nimi je jedním z klíčov ch p edpokladri každélrrr
sro''rnání.

Dalšíjazykov problém se t ká pot eby naléztpro p íbuznéjely sprr
lečnou terminologii. Takové obraty jako nap íklad ,,dělnick strany",
,,socialistické strany" nebo ,,labouristické strany" mají pokaždé jin ' vÝ
Znam' a to dokonce i v rámci jediné historiografické tradice, natož pak vr,
více takovj'ch tradicích. Je nutné lybírat si s nejvyšší opatrností ikoIll
paratir,ní historici udělají většinou dob e, začnou-li právě zkoumánírrr
vyznamri termín a konceptri v jednotlivych sociálních kontextech'39

10.4 Srovnánía studie kulturních p enosťr

Komparatirmí historie je nesnadnj' a velmi pracn' podnik. I p es rizilirr,
která ji provázeji, je však stá]e více historikri p esvědčeno o jejím vÝ
znamu. V nejnovější době ovšem její hodnotu ada francouzskych a Iri'
meckych badatelri zpochyb uje a místo ní lyzdvihuje historii kulturn ír'l r
p enosri. Protože v anglicky m]uvících zemích nedošly související debrr lr'
dostatečné pozornosti, bude vhodné p edstavit historii kulturních p't,
nosri poněkud obšírněji azab vat se p itom i otázkou, jak vážnou vj'zvrr
p edstalrrje pro komparativní historii.

Z hlediska rozší eného zájml o otázky kulturních p enosri sehrílr
zvlášt v , znamnou ro]i studie ku]turních p enosri francouzsko-něm t,r'
k ch' jejichž autory jsou Michael Werner a Michel Espagne.ao obraz hr r

mogenních a'"nit ně stabilních kultur je v nich zpochybněn názornyrtrr
ukázkami toho, jak národní kultury ve skutečnosti závisejí na dialeli
tickém procesu' kter m jsou selektir.rrě p ijímány domácí i cizí prvkr
Historici kulturních p enosri zpochyb ují národní argumentační zvyli
losti, relativizují národní mě ítka a problematizují národní vyklad<lr,,,
rámce' Národní totožnost se stává procesem kulturního p ivlast ovírrrr
a zprost edkování, v němž je to, nač se pohlíží jako na ,,naše", sváz/ttt'
s tím, co se chápe - ať už v negatirmím, nebo v pozitivním smyslu - jali,,
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1rrrri". Toto ,jiné" se často mriže jevit jako p itažlivé i nebezpečné, záro-

',.t't lt rotmym dílem. Většinou jsou tudíž p ivlastnění a odmítnutí dvěma
,tr lrrrami téže mince. Zkoumání kulturních p enosri je proto p íspěvkem
l, ,,tllralení, jak absurdní jsou p edstaly národní povahy a národních
|,rtllttr, které ridajně tak či onak vyr stají z národních podstat' V tomto
,rrryslu jsou zviditel ovány procesy utvá ení a v voje plurálně utvá e-

',l,'lt národních kultur. Národní paměť dnes zahrnuje nesčetné zlomky
l, rrllrrrních statk , z nichž značné množství bylo privodně importováno

'r p|izplisobeno.
|'ri.jímání import na sebe mriže brát mnoho rrizn ch podob od bez-

' r lrr'lrdného p ijetí p es selektivní p ivlastněni až po vědomé odmítnu-
tr Z|<<lumání kulturních p enosri b1,vá zamě eno na skupiny, které jsou
rr,.1lti1le uzprisobenyktomu, hrát roli prost edník : na spisovatele, r,yda_

r,rlr,le, noviná e či kulturní turisty,lystěhovalce, p istěhovalce a špehy,

1,tr,liladatele, malí e, hudebníky, diplomaty, akademiky a učitele cizích
1'rzl,l< . Ty'to skupiny sdílejí p íležitosti k navazování stykri s jin rni ná-
,,,rlttími kontexty, takže sídlí jakoby na k ižovatkách dvou či více kultur.
r .r'lt<l bílrají schopny rozvinout či r,1užít nové vzájemně propojené ob-
l,r,,ti aktivity. Má-li byt ovšem kulturní p enos možn ,je nutné, aby byly
'1,lrrěny některé p edběžné podmínky _ pat í k nim nap íklad jazyková

' t 
llitvenost, možnost cestování anebo dostupnost p ekladri či tiskolych

.1'rlrv. Bádání nad kulturními p enosy zpravidla zahrnuje celou adu
,,,rrvisejících otázek. Jak psaly noviny nebo časopisy o druhé zemi, jež
.r' rrlěla p enosu ričastnit? Které knihy byly importovány či exportovány

', 1ritlkládány? K jak m migračním pohybrim došlo? Které autority či in_
.l lltlce a kte í lidé o druhé zemi něco věděli a z jakych zdrojri? Jaké ne-
,l,,trlzumění a problémy rryvstaly p i p evodu termín a konceptri z jed-
rr,,lrrl jazyka do druhého? V jakj'ch diskursirmích či aktérskj'ch spojeních
l,l lt l ,jiné" uživáno a jaké cíle tím byly sledovány? Jaké p edpokladybylo
rrr,lrir splnit ještě d íve, než bylo možné kulturní p enosy zdárně usku-
tr.r'rtit? Jak dochází v jednotliv 'ch národních kontextech k v běru, p e-

l,r :tvě a integraci? Je dan p ípad integrace dlouhodobě ričinn , anebo se

;,.,lrrít jen o dočasn rispěch závisející na konkrétních okolnostech?
I'i''i zkoumání kulturních p enosri sehrávají obzvláště vyznamnou

r,,li lrranice. Je jasné, že hranice mriže znamenat v}mezeni avztyčová-

'rr 1rlotri, za néžje lykázáno vše, co je definováno jako nep íslušející.
\r'Šlrk zárove mriže hranice naznačovat naopak ochotu k vměně a p i_

' l;rstnění - p eprar'ní pás ,jiného" na cestě k jeho p ijetí jakožto ,,na-

','lrrl". Hraniční ob]asti se dají por znu chápat jako místa konfrontace,
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V tl<lbě ještě nedármější, než byla ta,v niž došlo k nástupu studií kul-
tlrrtrít.lr p enos , se stále častěji ozyvaji zmínky o nadnárodní historii.
lir :;t, liší od historie mezinárodní, protože se vzpírá zamě ování se stu-
,lr,,rrri mezinárodních vztahri a usiluje o p ekonání tradičního d razu na
,,,lrrlry mezi jednotli\. mi státy. Nadnárodní (transnacionální) historie
.,', lilmě uje na vztahy, jež p esahují národní hranice, a bere v rivahu
trrl,ri Ilestátní aktéry, kulturní a hospodá ské rozměry a formy p enosťr.

l t' 1 
ti t:ky se soust eďuje na vzájemné prisobení mezi lokálními a globální-

rrri 1rt'tlcesy, sítěmi a materiálními p edměty/v'robky, které jsou produ_

l, rvli rty, oĎchodovány, p epravovány a spot ebovávány globálně.a8

l0'5 Komparativní historie V praxi

N;r závěr bych rád ukázal, jak lrypadá komparatir'rrí historie v praxi.
li lílnto cílem jsem si lybral článek o ,,politick'ch ševcích", jehož autory
1,,r rtr Eric Hobsbarvm a Joan Scottová.ag Jako každé dobré srorryráni zači-
lrli i tento esej konkrétní otázkou: Proč měli právě ševci v devatenáctém
,,trrletí pověst politickych radikálri a dělnick ch intelektuál ? V národ-
rrrr.Ir historiografiích často nacházíme zmínky o tom, že ševci b vali ra-
,lil<írlní, ale jen z ídkakdy je tento jev nějak r,ysvětlen. Když na to p ijde,
,,l rttr.'nicky radikalismus se pok1ád á bezmála za samoz ejmost' Teprve
r't, t:hvíli, kdy na ševce začneme pohlížet komparatirT rě, si uvědomíme -
1 
ritldevším - míru rozší ení jejich radikalismu. Z toho pl5me, že jinak než
l.tlrnparativní metodou auto i problém, jejž se následně snaží vysvětlit,
z li rátka nemohli rozpoznat.

Prostorová ší e argumentace, kterou Hobsbawm se Scottovou p ed_

lilírdají, lysloveně bere dech. Nelze sice pop ít, že jejich twzení se v p e-

viižné mí e opírají o ševce britské, francouzské a německé, ale v článku
rrltlezneme i zmínky o jejich protějšcích z p inejmenším tuctu ewop-
s l<ych zemí, j akož i ze zámoŤi,včetně Austrálie, Argentiny, Brazílie, Indie
lr ,Iaponska. Zjevnétedy nejde o žádné totalizující srormání, spíše platí,
Žc článek se soust eďuje na jedno velmi konkrétní téma nebo aspekt,
ttltiž na r,ysvětlení politického radikalismu ševcri. K univerzalizujícímu
srormání se blíží v tom ohledu, že v něm nejde o zvláštní národní cha-
r'akter ševc , n brž o to, najít mezi ševci z celého světa nějaké doklady,
l<teré by lysvětlovaly to, co je chápáno jako univerzá|ni jev, totiž poli-
lickou radikalizaci ševc a jejich vedoucí postaveni mezi dělniclcmi
irrtelektuály'

nesnášenlivosti a st etávání zásadně neslučitelnjlch ,'národních,,hoclttlrl
a normatirmích horizontti,a' ale právě tak mohou b1t i rizemím doer,lrl
jiného typu. Rozdělení mezi ,,národními kulturami" j.o., u drisledku vÝ
měn mezi navzájem ,jin.m" a cizím nejasná.

_Ne každy p enos je jako takovy okamžitě zjevn . Jakmile je totiž r,ill
včleněno do domorodych diskursir,rrích a aktérsk'ch kontextri, jeh<l r,|
zost zpravidla mizí. K_ tomu, aby byly tyto souvislosti znovu odhul*,'y,
b vají pot eba archeologické schopnosti historikri. Nejprve je nezbytrirr
stanovit, kdo byli činitelé p enosu a jakych prost edkďryrržiti. Činir.,tn
p enosu sdíleli nadnárodní vědomí, které jimumožnilo pozvednout zrrrk
nad a za to, co je jen národní. Tento $p mezinárodní orientace um<lŽ
ují osobní styky, dlouh pobyt v zahraničí a možnosti institucionirlrrl

spolupráce. Hledisko kulturních p enosri b vá užitečné nap íklad pr.rr
historiky studující dějiny vědění, protože učená společenství^r.ykazovirlrr
v devatenáctém a dvacátém století ve]mi ví''razné sklony k mezinárttrl
ní spolupráci.4" studie kulturních transfer lze ovšem s užitkem r,1'užÍt
i v mnoha da]ších oblastech, nap íklad p i studiu sociálních reforem.all

Mezi komparativními historiky a historiky kulturních p enosri vláclrrr,
značné napětí. První v některj'ch p ípadech vytyčují zietelné hranicr,,
p ičemž argumentují, že studie kulturních p enosri se od studií kolrr
paratimích liší, poněvadž v rrizn'ch sociálních kontextech nehlerlir.jl
podobnosti ani rozdíly.aa Drlzi v odpověď namítají, že komparativistri
lyčleriují umělé jednotky sror'rrání, které následně porornrávaj^í bez ohlt.
du na p enosy, jež se mezi nimi v minulosti odehríly. srovnání tak koIr
struují stejnorodé entity, navzájem je poror.'rrávají á nadále tím posilrr.jÍ
stejnorodé totožnosti. V kulturních p enosech jde naproti tomu zejméIilr
o hybridnost, o rozbíjení konstruovanj'ch entit a o podrvání stejnor<l
d ch totožností.as

Historici kulturních p enosri nepochybně rozpoznali potenciální slir
binu komparativní historie, zatimco komparativisté se Ře studiím ktrl
turních p enosri stavějí s nemístnou odtažitostí. Srovnání bv měla brrit
takové vzájemné závislosti a souvislosti v Írvahu a vlastně ani neexistu.jt,
žádn metodologicky drivod, proč by tak činit neměla.a6 Rozbor p enosii
by ve skutečnosti mohl pomoci hlubšímu chápání podobností 

-a 
rozdí

|t1. xdyz na to p ijde, byl to sám Marc Bloch, jeden z otcri-zakladate-
lri komparativní historie, kdo upozornil, že v kázdém srovnání je t ebir
brát ohled na vzájemné p enosy.a7 Na druhé straně není pravděpodob-
né, že by hledisko kulturních p enos mohlo komparativrri studiďdocelrr
nahradit.
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Toto srormání si sice činí nárok na geografickou univerzalitu, avŠlrh
jeho chronologiclc rámec je určity. objevují se v něm t i časové Írsekr
Prr.rrím je období p ed prrimyslovou revolucí, jež bylo z]atou dobou 1rrr

lítickj'ch ševcri - právě v tomto čase si ševci získali uznávané postav('lll
radikálních lidov'ch mluvčích. Zadruhé, článek zkoumá osudy emt'sl
nického radikalismu za časri prrimyslové revoluce. A konečně, p ichÍzt
otázka, proč hráli d íve tak radikální ševci podstatně méně znamtlrltt
rilohu v masovém socialistickém hnutí pokročilejšího kapitalistickť'l r,'
věku. I když se v článku setkáme s odkazy na konkrétni data ze všech t tt
období, p íliš jasně \T/Tnezena nejsou a vlastně ani nemohou b t' pr.rl
tože prrimyslová revoluce probíhala v rrizn ch sociálních kontextt,r.lr
v nestejnou dobu. Auto i článku musí provádět nejen s1mchronní, nylrr;
i diachronní srormání, což znemožťtuje p esné datování t í časovjuch ťrst,

k,onichžm]uví.
Teoreticlc rámec, o nějž se Hobsbawm a scottová opírají, není sir,r'

konkrétně objasněn, čtená se však brzy setkává s p edpoklady o ka;rr
talistickém vvoji, které jsou z ejmě \yvozeny z obecně marxistickť'lrn
chápání dějin. Kapitalismus ovliv uje organizaci práce a ta má dopirrlt
na kulturní q''jád ení (v tomto p ípadě na emeslnickou kulturu ševcii)
V takto materialistickém pojetí dějin se p edpokládá' že práce utviili
základnu sociálního byti, z níž pak ql stá konkrétní kultura. H<llls
bawm a Scottová se obez etně lyh bají deterministickym d sledkiirrl
marxistické teorie. Argumentují, že ševcovskjl radikalismus nelze 1lo
jímat v hradně ve smyslu odpovědi na raně industriální kapitalisrrlrrl,,
poněvadž na něj narážíme už v době p ed pr myslovou revolucí. Pr'r
to zristává jejich základním teoretickym rámcem historicky materialir
mus. oba autory jako teoreticky uvědomělé marxisty ovlirmily rovll.,7
gramsciovské koncepty ..yuoj e,,organi ck'ch intelektuál ", tedy inte l t, h

tuál , kte í r,yvstávají z dělnické t ídy. Ševci Hobsbawma a Scottové.jsr rrr

vlastně dokonalíryn prototypem organick'ch intelektuál .

Hobsbawm a Scottová vylživaji r znorodou metodu bádání, jež vŽrll
lyhol'rrje kladen m otázkám' Čtená m je p edloženo množství kvalilrr
tivních rozborri literatury, básní, autobiografií, sociálních i politickír,lr
komentá ri a slovníkri, je-li to však vhodné, uchylují se auto i i k r.rlz

boru kvantitatirmímu, nap íklad s cílem ukázat' že ševci se pouhi'rrr
rryráběním a opravami obuvi často nemohli uživit, dokumentovat rtl,

smírn' objem obuvnického emesla v devatenáctém století nebo dtli,'
žit, kolik ševcri bylo mezi socialistick1.rni poslanci německého íšsktilr,,
sněmu.

''lHl't vNíF.]|SToR E

Srrlvnání Hobsbawma a Scottové stojí za pozornost také kluli tomu,
1rrl, r rllez etně se jeho auto i stavějí k otázkám jazyka a konceptri. Úst ed-
rrr irrralytick koncept radikalismu nepovažují za samoz ejm , nybrž
1',',lr'rlbují ho pozornému zkoumání, p i němž rozlišují jeho kontextuál-
lr,, 1tr'oměnlivév znamy. Auto i dokládají' že slova, jimiž se v rriznych
Illlr('ích označuje ševcovská profese (nap íklad ,,cobbler", ,,cordonnier"
rr,.llrl ,,Schuster"), jsou skutečně analogická a rozumí se jimi jedno a to-
r,'i. l)okládají, že p ísloví ,,ševče, drž se svého kopyta!" existuje v nejrriz-
rr,, jŠích jazycich, a dohadují se, že to prozrazlje ochotu ševcri zapojovat
,,,, tl<l intelektuálních debat, které zpravidla b valy považovány zahá-
l,'t t tství vzdělan'ch t íd.

l\dstatou sro.'rrání je prokázat podobnosti a rozdíly a právě to činí
r ,'srlj Hobsbawma a Scottové. Ševcovská militantnost je v něm srormá-
\llllil S postoji dalších emeslnick ch skupin _ eč je proto o tesa ích,
l,rr,ič:ích i stavebních dělnících, tiska ích, kovodělnících a mnoha dalších
1'l r rÍ-esních skupinách, p ičemž se vždy uvádí, co se ševci sdílely a čím se
, 
', 
l ttich ševci naopak odlišovali. Která stránka ševcovského emesla však

' ;,'|to lykonavatelích rzbuzovala tak silné intelektuálnizájmy? odpovědi
r r , r l ttto otázku, související většinou se světem práce, jsou složité a r zno-
r , 

'r 
lí', ale čtená m jsou p edkládány s obdilrrhodnou precizností a jedi-

trr.ť'It()u obeznámeností s literaturou zabyvající se světy emeslníkri ve vel-
rrrl rrlzdílnych sociálních kontextech. Sror'nání p itom sleduje analyticlcj'
, rl: ltuto i rozebiraji socializaci ševcti, jakož i jejich hodnoty, instituce,
l't;tr'rxŤtí nyky a mentality. Esej Hobsbawma a Scottové je skvěl m p í-
l,l;rrlem toho, jak se mriže dokonce i nejrozsáhlejší srovnání vyhnout re-
, lr rlit:ionismu a prohloubit naše chápání emeslnické kultury p esahující
ll l/'lllanité sociální kontexty. Je-li někdo odborníkem na jeden konkrétní
l,l rtt [r:Xt, nap íklad na jednu konkrétní zemi, t eba Británii, dostane se mu
1rl rtlt'] rrí o emeslnících v mnoha dalších zemích a touto cestou dojde k po-
rrlirlí, jak je t eba opětovně promyslet to' co ví o emeslnících britsk 'ch.

'|'ím, že se Hobsbawm se Scottovou zabyvaji otázkou univerzálních e-
,rr,,slnickych kultur, zároveťt umož ují jin m autorrim navázat na jejich
, r,,r'ltání vlastními podrobnějšími typologiemi emeslnického radikalis-

',rrt. ESej, o němž zde mluvíme, se vskutku stal inspirací celé ady článkri
,, rrrrlnografií zkoumajících emeslnické kultury jako prost edky obrany
r,.lrrtlslnické nezávislosti či jako lyjád ení namí ená proti agresirmímu
l ,r1litalistickému systému'so Hobsbaurm a Scottová se stali prrikopníky
., ;r' jich práce vzorem mnoha pozdějších srormání emeslnick ch kultur
, ',l ;lreindustriálních dob až po věk industriální.

T
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Článek Hobsbawma a Scottové je navíc mistrovslgrn dílem kompa-
rativního historického bádání, které nep eh]riží v7znam kulturních p e-
nos . Nezapomíná se v něm na anglické p esvědčení, podle něhož fian
couzští ševci sehráli klíčovou roli ve Francouzské revoluci roku r78t1.
Angličtí ševci tudíž p ijali a p ivlastnili si obraz ,jiného", aby jím podtrhli
svou vlastní lásku ke svobodě. Auto i konkrétně rozebírají také vyznanr
cestování pro socializaci ševcri. Za svych tovaryšsk ch let navštěvovali
ševci jiné regiony i cizizemě a seznamovali se tak s nejrriznějšími zkuše_
nostmi v rozmanit ch kontextech. V roli činitel p enosu jin 'ch sociál-
ních kontextri dokázali rozši ovat svou vlastní politizaci CIáko tovaryštt)
vš'ude tam, kde se posléze usadili. V kontextu změn, které s sebou p inír
šel zemědělsk ' kapitalismus, r,11'ad ovali ševci nez ídka nespokojenost
i v prost edí vesnického ob}watelstva. Mohli tak činit jen p.oio, ževládli
intelektuálními prost edky, které jim umož ovaly p ivlait ovat si, p i
zprisobovat a zprost edkovávat zkušenosti z odlišn ch kontextri. Asilelr
máloktery komparativní historik mriže doufat, že se mu poda í r,ystoupit
do takové vyše jako Hobsbawm a Scottová. Jejich článeŘ poslou-ží mim,,
jiné i jako p ipomínka, kolik toho srormání mohou dokázat, a trvale itt
spiruje budoucí generace komparatiwích historikri.
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někdo tvrdí, že na světě je tolik koncepcí ,,politickych dějin", kolik
1,' 1r<llitick ch historikri, p ehání - ovšem ne zase tolik' Historici politiky
',,, rlčividně nedokáží shodnout nejen na běžn ch otázkách teorie a me-
lr rtl_y, ale (což je mnohem zásadnější) ani na tom, co má vlastně b t p ed-
rrrctem jejich zkoumání. Pro některé z nich je 

'praYá" 
politika čímsi velmi

,' r li l uzivním : háj emstvím lys ok ch vládních p edstavitelri p ij ímaj ících
1',rlitická rozhodnutí a těch' kteryrn je svě ena správa věcí ve ejn ch.
.lrrrí politiku pojímají jako každodenni záležitost a jako motir,rrjící sílu
r ;lrlzadí individuálních a kolektir'ních ctižádostí v masové společnosti.
\' r'írmci obou tradic nalezneme navíc mnoho vzájemně neslučitelnych
1'r't'tlstav o tom, jak je politiku t eba studovat a jak (a vlastně i zda) je
trr'lla vztahovat světy státní a masové politiky k sobě navzájem.

(lhceme-li porozumět' proč jsou ,,politické dějiny" tak nesouvisl rn
1','ltlm intelektuálního zkoumání, p edevším bude t eba blíže se zabyvat
1,,iírn vyvojem jakožto oboru v devatenáctém a dvacátém století. ZpÍe-
r;rŽrré části mám v plánu odl'yprávět tento p íběh prizmatem historio-
tlrlrÍie britské - částečně proto, že jsem s touto problematikou obezná-

'rrt'rr 
nejlépe, ale v neposlední adě i s ohledem na skutečnost, že právě

' 1lr'ost edí britské akademie se politické dějiny po dlouhou dobu těšily

'rrirrro ádně v sadnímu postavení. Na konci devatenáctého století by se
lrr,z ohledu na národnost našlo jen málo historikri, kte í by odporova-
lr s|alnému - byt lrprijčenému _ aforismu sira Johna Seeleyho, podle
lr,ilrož ,,historie je politikou minulosti a politika je historií současnosti"
t t'he Growth of British Policy, rB95), a většina by p irozeně soudila, že

' 1 
lt llitikou" se zde míní státnictví a jeho vliv na dlouhodobv vyvoj ristavní

r lli<ly' Vskutku, po celé devatenácté století měli historici po celé Ewopě
rlrly sklon chápat politiku vhistorickém rámci a p edpokládat,že dějiny
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lineárně a progresirmě kráčejí kup edu. Nejvíce se tímto pojetím prrlslrl
vil Marx, ktery se držel hegelovské tradice chápání dějin jako nutttť,lt.
rozvíjení vnit ní logiky utvá ející osud lidstva' ovšem neméně charitkl,,
ristick byl ,,teleologick " p ístup (tj. p edpokládající existenci znátrtť,lt,,
konečného cíle) i pro liberální myšlení devatenáctého století. Liberírlrrvr,
devatenáctého století, hluboce ovlivnění odkazem skotského osvícettsl t, I

a whigovského konstituciona]ismu století osmnáctého, učinili evtllttl.l
a postupné zdokonalování politick ch institucí zák]adem svého chá1r/rrrt
dějin. Nikde p itom nebyl vliv tohoto uvažování silnější než právě v llr'i
tánii, kde měla své ko eny whigovská tradice postupnych politickÝr,lr
reforem, a dějiny psané v rámci whigovské tradice získávaly v drisltlrlkrr
toho zvláště triumfalistické zabarvení. Vzorem těchto dějin se staly vv
nikající mnohosvazkové dějiny History of England (1848-1864) z 1rr,r'rr
Thomase Macaulayho, vjehož tradici dále pokračovali takoví auto i jirkrr
W. E. H. Lecky nebo George Otto Trevelyan.

P ed prr'rrí světovou válkou však již vliv whigovského konstitucionirli
smu začínal upadat' Historici se k veliklrn vyprávěním postupně obritt.r,
lizády a p ednost dostávala pečlivá archivní práce, jejižpot ebu ostalttť,
v Německu už dávno hlásali badatelé jako Leopold von Ranke, zatítttr,rr
politologové v prost edí trvale rostoucích demokratickych tlakri rTryr1rŠr,li
stále p ísnější soudy nad schopností politiclc ch systémri zajišťovat r'rr
cionální vládnutí' ovšem byl-li již v edwardovské é e liberální optinris
mus na tistupu, traumata pnmí světové války a poválečného p echrlrl
ného období od roku t9t4 až do počátku dvacátych let mu zasadila rítrrrr
témě smrtelnou' Dokonce i v Británii začala byt ,,whigovská historir.''
terčem posměchu už dlouho p edtím, než Herbert Butterfield zve e.|rril
v roce r93r pod názvem The I,Vhi7 Interpretaťion of History sžíravrrrt
kritiku anglick ch a protestantskj'ch p edsudkri. V době, kdy Butterficlrl
vyhlásil, že whigovská historie je po smrti, dával už v Británii o sobě vť,

dět docela novj' směr politickych dějin, kterj'se soust eďoval nikoli Ilrr

vvojpoliticlc chsystémriajimiridajněztěles ovanjzchr,ysokjlchidelrlii,
nj'brž spíše na to, jak jednotlivci v rámci více či méně stabilních politir'
k ch systémri manévrují s cílem získat vyhodu. K]íčovou postavou toltrr
to zamě ení se stal Lewis Namier, jehož kniha Sťructure of Poliťt_cs rrl
the Accession of George III (tgzg) ustavila novou školu politick ch tlč
jin, které se za nějakj' čas dostalo institucionálního r,yjád ení v podolli'
oficiálního projektu,,Dějiny Parlamentu"' Namierova metoda rycházelrr
z rekonstrukce motivací nejen politicky angažovan'ch ,,velikj'ch mužti",
nybrž všech aktérri, kte í tvo ili politick systém své doby. Taková cvičt.
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rlr v ,,kolektir,'ní biografii" (často označované termínem ',prosopografie")
, 
'lrt'cně vzato zlehčovala vyznam ideologie a p esvědčení ve smyslu moti-

.lrť'rrích faktorri politiky a zd raz ovala spíše zásadní prisobení psycho-
l,l1iit:kych, osobních a materiálních faktorri. Namier pod siln m vlivem
lrr,rrdovského psychoanalytického myšlení stavěl do st edu svého his-
trrr'it:kého rozboru jednotlivce a trval na tom' že historici musí zkoumat
',l,r' té, bezděčné a ěasto temné síly, jež často rozhodují o tom, jak se
lrrlt! chovají. Kritika, podle níž Namierova metoda po historicích žádala,
rrlly ,'p5yg|66nalyzovali mrtvé", vtomto ohledu mí ila do černého, ačkoli
llr,rrí pochyb, že šlo jen o jeden z prwkri intenzirryrího biografického p í-
',ttr1lu, jejž Namier hájil.'

l1.1 Vysoká politika a dějiny idejí

|'rlt':íttky moderního ,,r,ysokopolitického" p ístupu k politic\rn dějinám
1r' t 'eba hledat v p esunu od velik ch konstitucionálních vyprávění spíše
l' rrlzboru politickych konfliktri odehrávajících se v rámci státu, a to na
rrlil<roÍtrorrni .Zastánci,,vysokopolitického" p ístupu, k nimž pat í nap í-
l'llrrl Maurice Cowling či Michael Bentley, trvají však obecně na tom, že
lristorici se mají soust edit na ,,politiky, na kterych záleždJ'o", jak je ozna-
,'rr je Cowling ve spisu The Impact of Labour (tgzt). V tomto pojednání
,rltlvŤeně p edesílá, že k ,'poslanc m ze zadních lavic a názorll strany"
Irrrtle p istupovat jako k zákulisní ,,negatirmí či pozitir'rrí síle... neznámé

; 
lr lvahy a ner,'ypočitatelné vťrle"." Lze také Íici, že p íwženci ,,\ysokopo-
lrtického" p ístupu lykazují mnohem vyšší míru skepse k biografii jako
l.líči k chápání politického jednání. Na individuální psychologii nezále-
li podle jejich mínění tolik jako na ,,situační nutnosti", jinak ečeno na
r r r r perativech, které lyvstávají ze vzájemné ned vě ivosti a soupe ivosti
r r vrrit malého světa politické elity' Cowling prohlašuje, že po prr'rrí svě-
trlvé válce ,,politick systém sestával z padesátky či šedesátky politikri,
rrrczi nimiž vládlo vzájemné napětí (což si plně uvědomovali) a jejichž
rrzrrávaná autorita utvá ela politické vedení Země".3 V zásadě tak ''ly-
''llkopolitičtí" historici prohlašují, že politice je nutné rozumět jako ne-
zlivislé h e s vlastními propracovan 'rni pravidly, kterym jednotliví hrá-
,'i plně rozumějí. Politici hrají, aby lyhráli, a jejich politické iniciativy
lr r'étorické strategie jsou čímsi jako gambity vedoucími ke konečnému
r ítězství. Každ z nich si navíc uvědomuje, že jeho soupe i hrají o stej-
rlč' r.ysoké sázky. V tomto smyslu p edstaluje ,,lysokopolitick " p ístup
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jedno z nejdrislednějších uplatnění sociálněvědné ,,teorie her" v histrr
rickém oboru - ačkoli tento jeho rodokmen b vá lystavován na <xliv
podobně málo jako namierovskj' odkaz.

Ve své nejcyničtější podobě,,vysokopolitick " p ístup p edpoklírrlít,
že politici hrají čistě jen proto, aby zvítězili, a na p esvědčení či zásirrlt
zbyváv politiclc ch iniciativách a rétorich ch strategiích, v nichž se ittr

gaž,$i a jichž se chápou' jen minimální role. K takto zparchantělé vt,t'll
,,lysokopo1itické" metody se však jen z ídkakdy hlásí badatelé, které rtr'i
více ovlilrril Cowling a jeho spolupracormíci z Cambridge. Sám Cowlirrp,
měl sklon spíše k agnostickému postoji, podle něhož je do myšlenkov(llt, 

'
světa politikri možné proniknout jen v omezené mí e, a proto se nikrll'
nikdy nedozvi, zda byli o tom, co íkali, opravdu p e suědčeni - nelztl vir

než rekonstruovat souvislosti mezi ve ejnymi projer,y a jednáním. ,,Vysr r

kopolitičtí" historici však ideje odjakživa berou vážně a poslední dollrrrr
mnozí kategoricky prohlašují, že politiky motilrrje p edevším a p evírl
ně jejich p esvědčení. Nap íklad John Turner tak v pojednání Britislt
Politics and the Great War (tggz) argumentuje, že stoupence válečn('lr' ,
koaličního kabinetu Lloyda George sjednocovalo společné p esvědčt'rrt'
že stranické soupe ení je t eba v národním zájmu pozastavit - kalkrrlrr
ce stranickych vyhod, zdriraz uje Turner, byly nesporně odsunuty ttrl

vedlejší kolej. Philip Williamson zkoumá ve svém spisu Ston/ey Bi.tltl
uin : C ons eru atiu e Le ader ship and N ational V alue s ( r g g r ) v po dob n ť, r r r

duchu základní hodnoty a p esvědčení utvá ející jak Baldwinriv p ístr r1 
'

k politice, tak i cíle, kter ch se snažil dosahovat, když se angažoval r,,,

,,stranick ch hrátkách". Stejn m směrem mí í také Michael Bentlr,t
v knize zabyxajici se konzervatir.ním vridcem starší doby, j ež vyšla s t i t r r

lem Lord Salisbury's World: Conseruatiue Enuironments in Late-Vi<'ttt
rian Britain (zoor). obě posledně jmenovaná pojednání se cílevědtltllr.
lyh bají narativní struktu e, již na sebe berou konvenční politické bir'
grafie, a dávají p ednost tematickému p ístupu mnohem lépe vyhovrr1r
címu zkoumání mysli člověka v kontextu jeho doby'

Právě zmíněné spisy ukazují, nakolik se dnes již uvolnila p ísrrrr

a omezující p ikázání' jež utvá ela mnoho d ívějších pojednání adícít'lr
se k ,,vysokopolitické" tradici' Nap íklad Turnerovi nic nebrání zkrlrr
mat vlivy politiky na ťrrovrri jednotliv ch volebních okrskri a spletité 1lo
drobnosti volební sociologie a zárove ]íčit ,,rider po deru" i adu int r'il,
v prost edí politické elity' zatímco studie Williamsona a Bentleyho jasl r,,

ukazují, že historici praktikující ,,lysokopoliticky" p ístup jsou dnes stir
le otev enější intelektuálním dějinám (bť je t eba uznat, že Bentley s,,
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1llli'rl autoÍ spisu The Liberal Mind,1914_1929 ltgzz] zajimal o souvis-
l,rsl tnezi myšlením a politickj'rn jednáním již d íve).a Tato díla nep e-
',llrvirjí klást hlar'rrí dtiraz na ,,situaci", tedy na rekonstrukci kontextu,
r rtť'rnž se elitní politici pohybovali, ale p itom se v nich odrážejí i,.yuo-
1,,vti trendy v dalších podoborech dějepisecwí, p edevším na pridě dějin
r,lr,jí a dějin lidové politiky. Právě na tuto dvojici oborri je nyní t eba

"rr 
rlrě it se podrobněji.
Není jistě pochyb, že nejlepší politické dějiny sepsané v několi-

l''r 1l<lsledních desetiletích utvá el zájem jejich autorri o dějiny idejí,
ll |)()tažmo i jejich vrile zorientovat se v intelektuálním kontextu, ktery
lil||l()Vá.l politické rozmíšky. Mnozí historici, kte í politiklnazirajizprá-
r r. l<lhoto hlediska, p itom více či méně otev eně uznávají' že jejich my-
.,lr,rlí ovlir'nil p ístup k intelektuálním dějinám, jehož prrikopníky byli
.l (;. A' Pocock, Quentin Skinner a J. W. Burrow. P íslušníci této takzva-
rrr, t'ambridgeské školy zdriraz ují pot ebu rekonstrukce dobového poli-
trr'l<ého diskursu pomocí systematického rozboru ečov ch aktri (tj. textri

'r 
vyrokri zako eněn 'ch v diskursirryrím a sociálním kontextu)' Tento p í-

',trr1l umož uje p esunout historickou pozornost od světa a jednání elit-
rrrt'Ir politikri k obecnějším debatám, které uwá ely jejich politicky svět
,r tltlfinovaly to, co se v kter koli dany okamžik považovalo za nápl po-
lr t i l<y jako takové' V posledních dvaceti letech byla studiemi tohoto typu
r,'lItti obohacena p edevším historiografie devatenáctého století. Auto-
lr' rady z nich byli p ímo historici p ednášející na Cambridgeské uni-
r r,r'zitě. Nap íklad Boyd Hilton zkoumá ve spisu The Age of Atonement
tr,ltl8) vliv evangelikálního k esťansM na chápání sociálních a eko-
rr,rrrtick ch změn v Británii poěátku devatenáctého sto]etí a dokládá,
t.rli klíčovou ro]i hrála evangelikální víra v utvá ení politiky liberálních
t,rr'v od Pitta p es Peela až po Gladstona. Miles Taylor v pojednání
t'lu, Decline of British Radicalism (tqgs) podobně p edstaluje nespoko-
l,'rrrlst radikálri s ryze parlamentníkoncepcí suverenity, rostoucí od druhé
1', rltlviny padesát ch let osmnáctého století, a ukazuje, jak v letech šede-
',rrtych pomohla vytvo it politickj' prostor pro nov ', lidov liberalismus,
1,.rrž kladl dtiraz na politiku ve volebních okrscích. Jon Parry ve spisu
!,t'trrccracA and Religion: Gladstone and the Liberal Parfu tB6Z-tBZS
t r.tt]6) lyzdvihuje nábožensk rozměr politického diskursu st edně vik-
t,lr'i1tnského období a ukazuje, jak náboženské neshody uvnit Liberální
',ll'ilny - projelující se nejen ve Westminsteru, ale i po celé zemi - vedly
l. rrastolení ady zásadních otázek po vyznamu ,,liberalismu" a nakonec
;1riisobily i debakl ve volbách roku rB74. A konečně Eugenio Biagini ve
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spisech Liberfu, Retrenchment and Reform (tggz) a British democnu,tl
and Irish naťionalism 1876_19o6 (zoo zrekonstruoval ideje a cliŽír
dosti poutající plebejské radikály ke Gladstonově Liberální straně a 1rÍ'l
spívající k tomu, že liberalismus zrodil noYou politiku altruismu lyclríl
zejiciho z internacionalismu a humanitarismu' Všichni tito auto i vŠrrlr
p edkládají vicenežjen studie z oboru dějin idejí:jejich pojednání 1rtrr
ztazuji, že si uvědomují pot ebu chápat ideje v jejich sociálním a politir
kém kontextu a zvláště v měnícím se kontextu praktického politickť,lr,'
konfliktu, i když jejich zv]áštní p edností nadále zristává schopnost rlil
myslně rekonstruovat ideje, které uwá ely politickou praxi a určovitlt,,
co Se rozumělo ,,politikou" a co už nikoli. V drisledku rozši ují met()(lll
,,r'ysokopolitické" tradice a rekonstruují svět ve ejné politiky jako ctllr'h
s cílem dosáhnout hlubšího porozumění silám definujícím ,,situační nttl
nosti", jimž čelili ,,politici, na kterych zá\eže|o".

11.2 Volby a lidová politika

Nyní je na místě obrátit pozornost k těm formám politick .ch dějin' ktt'r,,
kladou větší d raz na volební politiku a lidovou politickou kulturu. I ztl,'
platí, že dějiny psané z tohoto hlediska na sebe berou mnoho r zní'r,lr
podob, a proto je není snadné kategorizovat. Hodlám se proto Zalllť,
it na dvě hlar'rrí tradice, totiž na tradici politiky zamě ené na volelrrrl

okrsky a na ,,historii zespodu" neboli tradici sociálních dějin, p ičerrrl
bude t eba mít na z eteli, že hranice mezi nimi často není tak p ehlt,rl
ná, jak by se na základě této typologie dalo očekávat' Zkoumání politikr
zamě ené na volební okrsky bylo vždy silně ovlir,něné metodami socilil
ních věd, p edevším od padesátych do sedmdesátych let, kdy vliv ,,volr'lr
ní sociologie" _ sociologické analjlzy volebních lysledkri - na politit,li,,
historiky dosahoval vrcholu.

Během tohoto období byly moderní britské politické dějiny z ptlrl
statné části p epsány, a to z hlediska poválečné pluralistické/funkcil,
nalistické sociologie a politologie kladoucí driraz na politické stritttl'
a reprezentatir,ní instituce jakožto zprost edkující činitele scho1lrr,.
usměr ovat a neutralizovat sociální konflikt.s Dějiny sepisované 1lrrrl
vlivem volební sociologie se tak snažily prozkoumat zprisoby, jak ptlli
tické strany devatenáctého a počátku dvacátého století zareagovaly tlrl
zásadní procesy sociální změny a formování t íd. Většina z nich p itrlrrr
vyznam stran pro b/to procesy změny bagatelizovala a p edpokládirllr,
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:,. lilíť'em k porozumění politickyrn dějinám bude spíše větší či menší
Il.lllť,('ll politikri snažících sep izp sobťt sociálním silám měnícím jejich
''r,.t. Nap íklad H. J. Hanham zkoumal, jak spolu liberální a konzerva-
t t r r r r 1rolitici soupe ili ve snaze získat si nové voličstvo, které v největších
rrrr,:;lt'ch v}rystalo schválením Reformního zákona z roku t867 (Elections
,ttttl l'urty Management,1g5g), a James Cornford rozebíral, jak na kon-
, r rlr,vatenáCtého století síly zodpovědné za vznik p edměstského osíd-
l,'rrr rrlvo ily sociální základnu ,,vilového toryismu" (,,Proměna konzer-
r rtlislllu", Victorian Studies, Lg63), zatímco Peter Clarke se zamě oval
r r,r l r l' jak liberálové na touž vj,zvu zarcagova1i zformováním nového ne-
.,,','ilrlistického programu státní ,,sociální péče", jímž hodlali zaujmout
,l,'lrr ické voličstvo (Lancashire and the Neu Liberalism, t97t,viz rozbor
rrtrr'). Dnes už se podobně lineární algumentace - zdriraz ující podle
1'tr,rl1lokladu neriprosné síly,,modernizace",jako byl vzestup t íd či ripa-
,l,,li rtáboženství' p ípadně také Írdajné ,,zcelostátnění" politiky - zvlášť

',,lliti oblibě netěší, částečně v drisledku měnící se intelektuální m dy,

'r|r, 1tr'ávě tak i proto, že dnes už politickou realitu doby po druhé světové
r,lIr'tl chápeme jako jedinečnj'historickj' okamžik spíše než jako koncov
l',rtl Inoderního demokratického politického vyuoje. Zdá se nám proto
.'r llištní, že John Vincent pociťoval pot ebu zlehčit slrrj vynikající rozbor
r,lr'jí a ctižádostí, které živily st edně viktoriánskj'liberalismus, jejich
1't'r,tlstavením jako preindustriální formy ,,t ídního boje". (Podle Vin-
, l,llta bojovaly vertikálně integrované ,'akceschopné kolekti'r,T'" o struk-
trrr'rr politické aníhoženské autority, nikoli však o rozdělování statkri,
l, tt,r' má b t ridajně charakteristickm znakem ,,moderní", t ídně zalo-

',.rrťl 
politiky.)6

( )d poloviny sedmdesátych let vycházely sice studie politiky zamě ené
rr;r volební okrsky z redukcionistick ch p edpokladri tradice volební so-
, r,r|<lgie méně, nep estávalyvšaktrvat na tom, že doprost ed jeviště mají
lristorici postavit vztah mezi politiky a voličstvem a věnovat pozornost
l,,l<írlním kontextrim, v nichž se často odehrávají celostátní politické roz-
rrrišky. Stoupenci tohoto p ístupu, jako je Stuart Ball či Duncan Tanner,
',r, více než konvenční ,,vysokopolitičtí" historici zajimaji o rekonstrukci
ll llrs ,,v zákulisí" a p edpoklá daji, že t5'to hlasy hrají v'znamnou roli p i
rrlč'tlvání nejen volebních vysledkri stran, ale i prostoru, v němž mohou
,' l i t rrí politici manéwovat. Nap íklad Stuart Ball, jehož spis Balduin and
tltc Conseruatiue Party (tq88) se zamě uje p evážně na westminster-
litlu politiku, prohlašuje zcela otev eně, že ',lysokopoliticky" p ístup

',r' k rozboru politiky dvacátého století p íliš nehodí, poněvadž zveličuje
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míru, nakolik mohou politici ve věku masmédií a masové politiky zťl

stávat izolováni od mějších tlakri. Ball argumentuje, že politici se rrt
koncem dvacá ch let dvacátého století stavěli k tisku jakožto k orgítrrtr
ve ejného mínění čím dál tím skeptičtěji a v drisledku toho začínali klílt
větší váhu na politické schrize a p edevším na rmitrostranické mechattil
my posuzování nálady jak voličri, tak i stranick ch aktivistri, kte í jcltrr
po ád zristáva]i k]íčem k volebnímu rispěchu.7 Rovněž Tanner zdtiraztltt
je pot ebu mít na paměti ,,interaktiuní povahu politiky" a argumentrr'ir',
že kombinace technik sociální a politické historie na Írrolmi volebnÍltr'
okrsku nám umožní pochopit, jak omezenou r,ysvětlovací sílu mají rrťr

rodní studie ,,neschopné Íozpoznat pravy vyznam prostorové a kontt'x
tuální perspektily pro volební a politickou změnu".8

Historici p sobící v rámci tradice ,,politiky volebních okrsk " z1lt,rr

vidla lykazuji značny zájem o otázky stranického aktivismu a volellttl
agitace. Tito badatelé se stali prrikopníky studia dopadri volebního 1lr.rr
va, volebních zákonri, stranické organizace a politickj'ch kampaní, 1lti
čemž jim šlo p edevším o lepší porozumění kontextu, v němž se polit ir'i
ucházejí o politickou podporu. V některych p ípadech mohli dost možrrri
udělat více pro to, abybyla p eklenuta propast mezi rolí politikri jaktl zii
konodárcri ve Westminsteru a jako kandidátri ve volebních okrscích, itlr,
dokonce i pokud se bádání zamě ovalo v lučně na mechaniku vo]elrtrt
pÍaxe' p ispělo k našemu porozumění politickírm dějinám měrou ne<lrr

cenitelnou. Na druhé straně, největší slabinou této tradice byl její sklrrrr
soust edit se p íliš zce na dějiny organizací, takže ,,politika zaměr'rrrr
na volební okrsky" začala postupně znamenat totéž co děj iny stran v j t,r l

notlivjzch okrscích, zatimco ve skutečnosti by se v ní mělo jednat s1lísr,
o souvislosti mezi stranami a vo]ičstvem v obecnějším smyslu. Míslr'
toho bylo obecněji chápané voličstvo až p íliš často p edmětem sturlirr
hlarmě z hlediska stranick ch aktivistri' někdy obohaceného o post elrt',
které se dalyr1vodit z volebních statistik. Tím se však jen znol'u wacítltr,
k problematickému redukcionismu volební sociologie.

Už od šedesátych let, kdy došlo k rozkvětu sociálních dějin jako srr

mostatného podoboru, hlásali pot ebu zkoumat volby a lokální politil<rr
také badatelé, jejichž hlar.rrím p edmětem zájmu byly postoje a loajlrlr
ty samotn ch voličri, nikoli osudy politickych kandidátri a politickÝr.lr
stran. Historici, kte í se rozhodli zamě it na ,,lidovou politiku", nar'i,'
v soci lní z kladnu politiky vě ili ještě více než stoupenci volební so
ciologie, a proto měli sklon brát politiku jako prizma, jimžlze nahlíŽt,t
a studovat sociální strukturu a (zvláště po nástupu ,,lingvistického obr'lr
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l r r" ) lidovou kulturu. Následkem toho mají studie ,,lidové politiky" sklon
,'lllllč ovat se p edevším na rozbor sociálních rozep í odehrávajících se
l,, llr,rn otázek t ídy, pohlaví či etnické totožnosti, místo aby si kladly kon-
r,'tt('ttí otázky t'kající se stranické organizace a technik mobilizace voli-
, ri' ,lako součást hnutí ,,dějin Zespodu", které prožívalo největší rozmach
r ilr,tlesát ch a sedmdesátych letech, Se tento postoj (ostatně tak jako
r r,llii'r část historie v této době) nez ídka stavěl zády k otázkám formu-
l,r,'t' politiky, a dokonce i vlivri státní politiky na lokální rirovni. Jak už
rr1'rrzornil Miles Taylor, v mnoha ohledech se zde odrážela skutečnost,
l,, vyzva E. P. Thompsona' aby ,,chudáci v punčochách byli zachráné-
rrr .'. p ed strašlivou blahosklonností, s níž na ně pohlížely následující
;,,r,tleraC ", sice mnohé historiky opravdu inspirovala k tomu, aby psali
1',rlitické dějiny,,zespodu", ale nemarxistické ideje, které otázky ideolo-
;irr, a praktického vládnutí spíše bagatelizovaly, ovlivrrily vvoj nolych
',, 

'r'iírlních dějin v mí e mnohem podstatnější, p ičemž politické impera-
trr'v'fhomPsonova projektu v nich byly spíše oslabovány'g

,lrrk ještě uvidíme, risilí hnutí ,,dějin zespodu" bylo od osmdesátych let,
: pievážné části pod vlivem takzvaného ,,lingvistického" či ,,kulturního"
, rltt'iltu, zamě eno na dějiny kulturní, avšak jsou i političtí historici, kte í
rrr,1li''estávají prisobit v tradici dějin jednoznačněji sociálních. Zejména
|'tr'vor Griffiths a Marc Brodie svou práci otev eně prohlašují za empi-
l rt'|<y zako eněny korektiv',konstruktivistick ch" klamri lingvistického
,rlrI'ittu. Namísto smělj'ch obecn ch twzení o sociálních t ídách na mik-
r,rtirolTli, spojovanych většinou s volební sociologií, hájí Griffiths a Bro-
,lir'p ístup zamě eny na rekonstrukci sociálních a kulturních kontextri
rr;r rnikrotirowi. Cílem je podle Brodieho soust edit pozornost naotáz-
|, r r, .j ak,,byly idej e filtrovány lokalizovanymi soci álními a ekonomickrmi
',lr'trkturami' procesy komunikace a lidovou kulturou", zatímco Griffiths
rrrlttví o pot ebě Zno\,1l otev ít debatu o politickém jazyce tak, aby brala
r tivahu, jak byl politick ' jazyk ,,formulován a lykládán ve svět]e struk-
trrI'írlních a ideologick ch sil uwá ejících život dělnické t ídy".'o Ani je-
,lt'rr z nich však v praxi rozborem idejí, jež mají b t ridajně ,,filtrovány",
r,'s1lektive aktivit politick ch organizací usilujících o ší ení těchto idejí
rr;r lokální rirormi, p íliš mnoho času netráví. Rozdíl mezi lidovou kultu-
r,rtt a stranickou politikou (neboli mezi tím, co někte í badatelé označují
,,;r ,,neformální" a ,,formální" politiku) se tudíž ztráci a vj'sledkem je, že

1'rlclobně jako v p ípadě ,,volební sociologie" zristává model, v němž se
l,ll'r, jako by lidová politika tak či onak p irozeně v1vstávala ze sociál-
rrílro života. o struktu e života dělnické t ídy se sice dozvídáme mnoho
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nového, lze však namítat, že zpráv o tom, jak p esně se politici p eváž,rrrr

,,zvenčí" snažili mobilizovat podporu těch, kdo tímto životem žili, je s|lí
še poskrormu.

P ípadová studie: Peter Clarke a EWen Green
I když je už dnes studie Petera Clarkea lon cashire and the New Libertt
lrsm (Cambrídge' t97t; p epracované lydání 1993) bezmála čty i desr,
tiletí stará, stále je t eba věnovat jí pozornost jako znamenité s nt(,zr,
všech p ístupri, kter mi jsme se až dosud zab vali. Světy politickyr,lr
idejí, elitních strategií a lidové politiky jsou v ce]ém pojednání nejen pii
tomny, n brž i systematicky kombinovány. Dozvídáme se, jak se n()vli
pojetí liberalismu ve smyslu sociálně reformního hnutí v osmdesátyr,lr
letech devatenáctého století spojovala a jak si mezi prominentními 1ttr
litiky doby po brirské válce získávala p ívržence' Pozorujeme také,.jrrk
rostoucí skupina profesionálních politikri umož ovala stoupencrim n< lvr''
ideologie prosazovat se vjednotliv 'ch volebních okrscích a jak jim zbr.rr
su nové komunikační techniky (plakáty, masově ší ené brožury a podtllr
ně) usnad ovaly získávání dalších stoupenc nové politiky. Clarke se 1rí'r
prezentaci sv ch argumentri opírá o promyšlen a dodnes nep ekonattt,
v klad pouliční politiky a role kandidátri v edwardovské volební politir,.,
Není sice pochyb, že jeho pojednání trpí někter'mi problémy (ripatlr,k
lokalismu je v něm zveličen atotéž lze íci i na adresu t ídní prisobivrls
ti sociálního zákonodárství nov ch liberálri), ale na Clarkeově záklatlrrt
argumentaci, podle níž politici hráli p i p echodu k materialističtč'iŠl
a t ídněji zamě ené politice v Británii aktivní roli, i tak zristává cosi p<ltl
manivého. Zvláště je t eba zdriraznit, že nejde o žádny redukcionisticlit'
rozbor. Není tomu tak, že by Clarkeovi noví liberální politici prostě.jr'rr
pasiwě téžili z t ídní polarizace edwardovské Anglie: ve skutečnosti sr,
z nich stali architekti politické strategie, jejímžcílem bylo podry.t lid<lvv
konzervatismus ve městech a tím qrovnat těžkou ránu, již pro Liberírlrrt
stranu znamenala ztráta podpory na p edměstích. Clarke argumenttt.jr,,
že bylali politika starého stylu ,,počátkem dvacátého století swžena, ttr,
stalo se tak v drisledku nějaké proměny ekonomické infrastruktury' Šl,,
o politickou iniciatil'u, jež zprisobila rozhodující t ídní polarizaci volir.
stva."" Ve sv ch dalších dílech má sice Clarke sklon soust edit se p etlr,
vším na zápas o politické ideje, aťuž v zásadních studiích progresivisttrrr
edwardovské éry (Liberals and Social Democrats,1978), anebo v kttizr,
o v voji keynesiánství (The Keynesian Reuolution in the Makťng, rgflll),
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lrl však neznamená, že by p estal byt stoupencem širokého p ístupu ke
',trrtliu politick 'ch dějin. Nejjasněji je to vidět na jeho dějinách Británie
,lvlrcátého století, jež pod názvem Hope and Glory *yda|o nakladatelství
|'r,rrguin (lgg6;p epracované lydání zoo4).

Stejné zamě ení se projel'rrje i v dílech jeho b1,val ch postgraduálních
',lrrrlentti, zejména Duncana Tannera a Ewena Greena, kte í oba drisled-
rrť, rrsilují o propojení studia idejí, intrik a lidové politiky. Prrneě jmeno-
r rrrri' zpochyb uje v pojednání Political Change and the Labour Parfu
11r19o) p edstalu nelyhnutelného vzestupu labouristri s pomocí syste-
rrrirtického zkoumání ideologické soudržnosti a organizační pevnosti
',ll'illly nejen na národní rormi, ale i v jednotliv'ch regionech. Rorměž
(lrrlen bezprost edně navazuje na Clarkeovy studie edwardovské Britá-
rlit, zkoumáním snah konzervativc čelit dvojí lyzvě rychlych sociálních
zrltčn a revitalizovaného ,'nového" liberalismu. V pojednáni The Crisis
,tl (,lonseruatism: The Politics, Economics and Ideology of the British
t'ttnseruatiue Party, 1BBo_1g14 (tgqs) dovozuje, že konzervatismus
1',lzdně viktoriánského a edwardovského období stál p ed potenciálně
',rlrrtelnou krizi, aproto mu nezb valo než p ijít s nějakou srozumitelnou
,'rl1tovědí na rychlé sociální, ekonomické a politické změny. Greenovo
1,, r jednání, jak naznačuje už sám jeho název,je sv m rozsahem encyklo-
1r,,tlické a jako takové p edstaluje jeden z dosud nejdrislednějších poku-
',ii 1lropojit dějiny idejí s dějinami praktické stranické politiky ve West-
rrrirtsteru i po celé zemi. Green ukazuje, že odhlédneme-li od dobov 'ch

1lrllitickzch témat, jako byla otázka impéria nebo problém lrska, měla
r,rlební nadvláda konzervativcri mezi roky rBB5 a 1905 jen velmi chatr-
rrti základy. Hnutí za ,,celni reformu", jež se zformovalo po roce 1903'

;'iivodně jako hojivá mast na mezinárodní t enice a odpověď na hrozbu
rr;ladku národní moci, všehovšudy narysovalo nové frontové linie ur.rrit
''ll'any a zárove vdechlo novy život liberalismu; tento p íběh později
r',rzpracoval Frank Trentmann v knize Free Trade Nation: Consump-
t itln, Ciuil Society and Commerce in Modern Brťtoťn (zoo8), což je další
r Ýznamny p íklad p ístupu, jenž dějiny idejí činí pevnější součástí svě-
t;r všedního dne. Dalo by se argumentovat, že Green s Trentmannem
1rlrrě nedoce ují vitalitu celní reformy jakožto masového lidového hnu-
rr v jednotlivjzch volebních okrscích a kromě toho si neuvědomují' že
lirlrrzervativci by v roce 1915 nejspíš lyhráli jakékoli volby, avšak jejich
1,r'írce mají v každém p ípadě prrikopnick ' v znam." Green následně
,;tlrčil lydat ještě dvě další d ležité studie konzervatismu dvacátého sto-
lt,tí, totiž ldeologies of Conseruarr'sm (zooz) a Thatcher (zoo6), než ve
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věku pouhj'ch 47let zem el. Jeho práce rozhodujícím zprisobem vyvr.rr
cejí p edstavu, že britsk] konzervatismus byl p ed nástupem Margatr,|
Thatcherové v nějakém smyslu p irozeně neideologickj', a p edklátllrji
p itom množství originálních post ehri t 'kajících se toho, jak se vlast
ně stalo, že ideje začalybyt nedílnou součástí struktury masov ch stlittr
a masovych společností; tento v1voj považují purističtější historici itlr,it
až p íliš často za samoz ejmost. Green se podobně jako Clarke s Tanttr,
rem zajímal i o to, jak by se daly rozpoznat a chápat ideje, které ,,zalx,
rou". V tomto smyslu ho lze postavit proti uvědoměleji postmodernis
tick m historikrim, jimž jde spíše o dekonstrukci ve ejného politickélrr'
,,diskursu", ovšem jak o tom ještě bude Ťeě niže, právě driraz na otázkv
p ijetí jetim, co historikrim diskursu často schází.'3 Greenovo p edčasrtri
ťrmrtí je nesporně těžkou ztrátou pro politické dějiny i pro všechny, krlr r

se s ním znali.

11.3 Nové politické historie

Počátkem osmdesátych let stanuly sociální dějiny p ed novou, postntitt'
xistickou v zvou, která se nerykala ani tak zanedbávání státu a politikv
Ze strany sociálních historikri, jako spíše redukcionistickych p edpoklrr
dri v pozadí koncepce ,,sociálna". Antiredukcionistická kritika se Zanlť,
ovala zvláště na r.ysvětlení p edpokládající prostou a nijak nezprost.t,rl

kovanou souvislost mezi t ídní p íslušností a politickou loajalitou - rlr'
jisté míry se tím lysvětluje, proč se stoupenci ,,novych politick ch dějiIl''
tak často domnívali, že jejich terčem jsou marxistické hereze, i když v,,

skutečnosti bylo marxistick ch politick ch dějin, proti nimž by p ípatlrrt
mohli ritočit, jen poskrovnu' a těch vysloveně redukcionistickzch vzhlr,
dem k rozhodujícímu vlir,rr, jemuž se mezi rádob5rmarxistickjryni srr
ciálními historiky zejména v Británii těšil E. P' Thompson, ještě mérri.
V mnoha poznámkách pod čarou - včetně několika m ch - museli trrrlil
imaginární armádu ortodoxně marxistick ch politickych historikri zasl r r

povat badatelé jako John Foster, Eric Hobsbawm a někdy i gramscirlr'
sky ovlivněn' Robert Gray či althusserovec Gareth Stedman Jones. 'lir
ková kritika redukcionismu p edstavovala součást obecnějšího''postl l l l l

ke kultu e" či ,,lingvistického obratu", k němuž došlo na pridě sociálnír.lr
dějin' a potažmo i dějin lidové politiky. Ko eny tohoto stále sílícího ztlii
raz ování ,,kultury" je t eba h]edat ve skutečnosti, že historici se stÍilr,
více angažovali v ku]turní antropologii (zejména prost ednictvím 1rt.lrr,|

t'lifforda Geertze) i v postmoderních směrech myšlení obecněji (p ede-
rŠírn díky pojednáním Michela Foucaulta a Jacquesa Derridy),'a ačko-
li většina politiclc ch historikri se s těmito vlivy patrně setkávala spíše
r rt'1r ímo, prost ednictvím novátorského jazykového rozboru d1,rramiky
r'llartistického radikalismu Z pera Garetha Stedmana Jonese či revizio-
rristick ch kritik sociálních základen Francouzské revoluce.'s V ideálním
1riípadě motivovaly tyto studie historiky k obez etnějšímu studiu lidové
1'tllitické kultury pojímané velmi široce - tj. rr'izn ch politich ch idejí
lr zvyklostí ve společnosti jako celku spíše než jen v uzav eném světě

1rrrlfesionální politiky. Protože definujícím znakem této školy byla re-
lirlrrstrukce vj'znamu, její p íspěvek k našemu chápání politické kultury
,r zvláště toho, co politika znamenala pro lidi, kte í v daném období žili,
1r' clnes již nepominuteln . V p ípadě Británie dalo postmodernistické
rt ltiraz ování,,kultury" vzniknout prrikopnickjrn studiím zkoumajícím
rrst ední postavení idejí b kajících se impéria, rasy a pohlaví pro dobové
,'lrírpání občanswí a politického národa.'6

Političtí historici, jejichž hlarmím zájmem jsou ideje, se zamě ují p e-
,lt,vším na rekonstrukci intelektuálních kontext , které určovaly politic-
lty terén a termíny politiky, kdežto ti, jež ovlivnily,,nové politické dějiny",
rrrlr.jí sklon soust eďovat se spíše na rekonstruování širšího kulturního
lirlntextu (a někdy p itom deterministicky naznačují, že ideje jsou jen
lrr'tefaktem ,,kultury").'7 Chceme-li ovšem vě it, že kulturní normy a oče-
l.;ivání mohly sehrávat klíčovou roli p i určování jak formy, tak i obsahu
1rrllitické praxe, neznamená to, že bychom p itom nutně museli bagateli-
zr rvat vjrznam idejí v politice. Hodnota tohoto p ístupu je očividná zvláš-
ti v oboru genderovych studií. Feministické historičky p iměl zájem
,, zkoumání měnících se p edstav ,,ve ejné" a ,,soukromé" sféry k tomu,
lrll.y zpracovaly adu vyznamnjlch studií procesri zahrnování a lylučo-
r lrrrí, které p ímo souvisely s diskusemi o omezeních ,,občanství"''8 T5lž
z;ijem p ivedl politické historiky k hlubším ťrvahám o genderově roz-
,lť'lené povaze politickych apelri v rámci vylučně ,,mužského politického
tlíreni", jež p ežilo až do roku 1980, a také o tom, jak se politické strany
';rriržily p izprisobit svou politiku novym podmínkám politického z íze-
rlí 1lohlavně smíšeného.'g V nedármější době se pozornost p esunula ke
zlitlumání genderově danych rolí politik sam ch: jak mohly p edstaly
,.rrtužného" chování nejen utvá et ve ejné persony politikri, n'brž prosa-
/( )vat Se i ve světě ,,r,ysoké politiky". V této souvislosti lze za pravděpo-
,lt llrně nejnovátorštější označit práce Matthewa McCormacka a Martina
Iir'itncise. Zejména Francis se zamě il na r,ysokou politiku st ední části
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dvacátého století s cílem ,,Znovu se zmocnit širšího kulturního zár'cltll,
které bylo nejen kulisou diskursri formální politiky, ale zárove je i tttvft

elo a napl ovalo v znamem". Francis zkoumá dilemata, jimž čelili 1l,r
litici snažící se v prost edí rychle postupujících sociálních a kultuI'ttlr,lr
změn vyhovět na jedné straně p edstavě ,,sebekontroly" a ,,zdrženlivl ra
ti" spojované s mužn rn rystupováním, na straně druhé pak nertt ttR

silnému, ale v opačném směru prisobícímu tlaku, aby jejich.r.ystuptlvírrrl
stále všetečnější masmédia shledávala,,autentickj'rn"."o

,,Nové politické dějiny" jsou v nejednom ohledu rynikajícím dtl1lln
kem,,vysokopolitické" tradice anebo p inejmenším ,,lysokopolitickť'lrrr'
rozboru lyh'bajícího se cynickym instrumentalistick m lysvětleIt í l r r

obě školy p ipisují lysokou hodnotu rekonstruování politické ktrltrr

ry a politickou rétoriku i politické ideje berou vážné, místo aby v ttit,lt
spat ovaly jen k dy, zanimiž se skryvají hlubší t ídní či osobní zájnrl,. "

Toto stanovisko však sami praktikující historici, které lze adit k jerlttr,

či druhé tradici, namnoze nezastávají, snad i proto, že obě strany lllllll
zájem v prr.rrí adě obhájit nad azen vyznam toho politického svť.lir,
jehož studiu se věnují. Historici zamě ení na ,,lidovou politiku" - včcltti
nové generace postmodernistri - si z ,,vysokopolitick ch" historik čitsl, r
tropí šprmy klrtli jejich posedlosti uzav en rn světem elitní politikv"'
Argumentují, že nebyl-li lord Salisbury - nebo kdokoli jiny - sch<l1rt,rr
porozumět ,,vilovému toryismu" (o toryismu dělnickém ani nemluvť,),
neznamená to, že bychom se neměli zajímat, proč si ,,viloví" (nebo tlr.|

ničtí) toryové mysleli, že rozumějí a mohou drivě ovat lordu Salisburyrlrrr
(vím, o čem mluvím, sám jsem si to d íve myslel).'3 Historici zkoumir.jÍr,t

"v sokou politiku" mívají naopak sklon dělat si legraci z toho, jak jeiit'lr

,,lidověpolitičtí" kolegové naivrrě p edpokládaji, že p esvědčení a t.tr

žádosti politickych nymandri z Blackburnu a Wolverhamptonu - t]t'lr,'
kdovíodkud * je pot eba brát stejně vážně jako p esvědčení a ctižácl<rst r

politickych velikánri stojících na kapitánském mristku britského nártlrllr
a jeho impéria. V'sledkem je zásadní rozpolcení politick'ch dějin na <lr'rr

témě dokonale oddělené podobory, z nichž jeden se zamě uje na tltv|l
ení politiky a elitní intrikování v rámci státu, kdežto druh na lidtlvrlrl

politiku chápanou jako okno, kterm lze zahlédnout mnohé z lidové krrl
tury a politiky všedního života. P edevším se jedná p irozeně o to, Z(lil
je Vto dva p ístupy neuyhnutelně nutné pojímat jako samostatné a vz;r
jemně si proti ečící. P edstalují ,,lidová" a ,,lysoká" politika skuteť'trr,
oddělené světy, které si žádají exkluzilrrí akademické bádání, aneb<l jr'

rozdí] mezi nimi p evážně otázkou osobního zamě ení historikri, a nil<rllr
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lrrltrlrického materiálu samotného? Jinak ečeno, bude možné rekon-
l l,|)ltlalizovat politické dějiny tak, aby pokrj'valy otáz|<y lidové mobili-
l,rt'tl a Zárove i problematiku utvá ení politiky _ a tedy nejen lidov ch
1ri t,svědčení, n,brž i p esvědčení elitních?

,lcště než však začneme zkoumat možnosti rozvinutí reintegrovaného
1ri'istupu k politick m dějinám, snad nebude od věci zastavit se u násle-
,lrrjící ožehavé otázl<y: co se to jako političtí historici vlastně snažíme
,lrrl<ítzat? Anebo, p esněji ečeno, co se to pokoušíme vysvětlit - pokud
r iilrec něco? obratu ,,pokud v bec něco" zde uživám s ohledem na ne-
, 'tlrliskutovatelnou skutečnost, že lysvětlovací ctižádost politick ch dě-
1rrr llylavnedár.rré doběvelmi dramatickyomezena: stali jsme se svědky
,,titlrnhlavého riprku od idejí ,,p íčinnosti". Navíc to neplatí jen o ,,no-
r vt'h politickych dějinách", jejichž postmodernistické ko eny maji za
rr;isledek jak pochopitelnou skepsi k totalizující ctižádosti odborník ,
trll< i poněkud méně užitečnou skepsi stran základní ,,poznatelnosti"
rrrirtulosti. Totéžlze íci rorryrěž na adresu velké části ,,lysokopolitické"
lristorie vzniklé v posledních několika letech. Michael Bentley ve své
',trrdii Salisburyho myšlenkového světa odmítá p edstalu politické změ-
rrv ,jako procesu' jehož strukturální rysy je možné rozpoznat a r,yložit"
,r 1lrohlašuje, že ,,hodlá jeho [Salisburyho] dušerryrí procesy pozorovat'
rr ilioli jim r,tisknout nějakou soudržnost, která jemu samému unikala"."a
l ; r I< jako v p ípadě velké části postmoderních politickj'ch dějin je v'sled-
l,t'rr'r fascinující, témě antropologická rekonstrukce politické kultury,
1' ltl však o rekonstrukci tvrdošíjně se bránící jak mkoli obecnějším náro-
li iim p edkládat historické lysvětlení' V tomto smyslu lze jak 

''novou 
po-

lilickou", tak i ,,lysokopolitickou" historii obvinit zIychž selhání, znichž
rrŽ byly v šedesát'ch a sedmdesáť 'ch letech usvědčeny staré nemarxis-
tit'ké sociální dějiny. Terčem obžaloby nebude ovšem nezájem o politiku
1;rlio takovou,njlbrž spíše neochota zamě it se p ímo na problematiku
rrtvá ení politiky a struktury státní moci. Stoupenci ,,vysokopolitického"
1rrístupu rycházeji Z této kritiky lépe, protože p edmětem jejich pozor-
rrrrsti je alespo mocenské centrum' i když se celkem vzato p íliš nezaji-
rrrají o obecnější otázky dlouhodobého v voje státní moci nebo drisledkri
1r,iího uplat ování. Ti, kdo se zamě ují hlavně na rekonstrukci rituálri
;r .|azykri lidové politické kultury, by měli pro změnu jasně ukázat jak
,;rruvislosti mezi lidovou kulturou a organizovanou, formální politikou,
tlrI< i vztahy mezi lidoqm r'rrímáním autority a praktick mi mechanismy
rI1llat ování autority v kterékoli dané společnosti."s

I
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1 1.4 Reintegrace politické historie?

Tuto kapitolu chci uzav ít zamyšlením nad otázkou' jak bychom mrllrlt
p ekonat rozdělení nejen mezi historiky,,\ysoké" a,,lidové" politiky, rrl,,

i mezi stoupenci lingvistického obratu a těmi, kdo trvají na pokračujír,Írrl
Úznamu chápání sociálního kontextu praktické politiky. Hodlám zrl',
argumentovat, že kažďé takové 

',integrované" politické dějiny by nrrr|t
vykazovat čt1Ťi zásadní rysy: (r) analyticlc zájem nejen o utvá ení, lrlr,
i o p ijímání politického diskursu, a tedy nejen o sociální, n brž i o krrl
turní rozměr politiky; (z) ctižádost formulovat p ijatelná rysvětlení zIlrtr
ny v čase spíše než jen p edkládat nehybné momentky systému v kter'l,
koli dan 'časovy okamžik; (3) citlivé povědomí o r,nit ní provázanrxll
politiky jakožto soutěživého, konflikty poháněného systému, v nč'ttt'
jednotlivcrim, skupinám ani stranám uspokojivě neporozumíme, btttlr,
me-li je studovat odděleně; konečně (4) uznáni schopnosti politiky utvrr
et na rormi státu jak formu, tak i obsah politiky lidové.

Náš rozbor zahajme tvrzením, že bychom se měli i nadále intenzivtrrr
zajímat o materiální kontext politiky. Značny vyznam bude mít tettl,'
kontext evidentně p edevším pro historiky, kte í se zab vají lid<lvorr
politikou, poněvadž v jejich kontextu bude potenciál individuální i skrl
pinové mobilizace s největší pravděpodobností p ímo souviset s roztlť,
lením sociálního, ekonomického a kulturního kapitálu - jinak ečt'tt,'
s tématy, jako je délka pracor,ní doby (a tedy i volného času), írr<tvt,ťl
rezidenční stability, poměr mezi vj'škou mezd a životním minimem, t,l
nická homogenita, míra gramotnosti a podobně. Z podobn ch fakttlr'ii
sice mávnutím kouze]ného proutku nevyplyne lysvětlení povahy lirlr'
vé politiky (to je stará redukcionistická iluze), ale prozradí nám mnrlltr,
o prostoru, jejžmálidová mobilizace k dispozici, i o každodenních živo
tech lidí, které se politici svmi diskursy pokoušejí oslovit. Svoboda tvr'
it nové diskursy o sociálním světě a konceptualizovat norr'rni zprisrllrt

politickou totožnost azájemmriže b t sice značná, nekonečná však nt'trt
a jedním z faktorri omezujících p ijatelnost jazykri popisujících v polit it,,,
sociální svět je právě materiální ,,realita"."

Musí-li však mít profesionální politici p i broušení slych rétorickyr'lr
kudrlinek na paměti materiální realitu, v dalších ohledech budou pI'irv
děpodobně materiálními oko]nostmi omezováni méně než ti, jež nrir;t
zájem reprezentovat. Většina politikri témě nelyhnutelně vládne sociiil
ním, ekonomick m a kulturním kapitálem nutn}rn k udržování politir'
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l,r,|rtl aktivismu, byt dost možná jen o málokterém z nich lze twdit, že ta-
l,,'vy kapitál nahromadil , anižby zárove musel p ijmout i povinnosti se
: t t l t čnou pravděpodobností omezující jeho svobodu politického jednání.
|'llivě tak zněl ostatně jeden ze základních argument legitimizujících
r llr'itánii devatenáctého století vládu aristokracie _ lorda Salisburyho
rl jt'trru podobné mohli sice jejich protirmíci odsuzovat jako ,,nečinné pa-
l lt,ity" , nedalo se však pop ít, že nečinně parazitují sami na sobě: těžko
,,r,tl nich dalo tvrdit, že by je měl někdo vkapse. Na druhé straně musí i ti
rr,,jvětší pozemkoví aristokrati čelit omezením své svobody jednání, ni-
l,,rli snad nejprimitiwějším omezením materiálními zájmy, vnichž si tak
lrlrrr jí teoretici racionální volby (kromě situací, kdy se v sázce ocitá sama

1riitla), nepochybně však existují i méně nápadná omezení, nap íklad po-
tr'r,lla zajistit, aby sociální a kulturní kapitál zristal v rukou jejich wstr,y.

l)ruh m klíčorrm bodem je nutnost, aby politické dějiny p ijaly ne-
1,,rl s5mchronní, ale i diachronní rámec - je t eba, aby se zabyva|y jak
rrrlt1rováním auysuětlouinímzményv čase, tak i popisem spletitostí po-
lrt iky v každém konkrétním okamžiku. Nesmíme ztratit ze zŤeŤele pot e-
l 
'rr 

p edkládat ,,hust popis" politické kultury (elitní stejně jako lidové),

'lr'šak měli bychom se tázat nejen po tom, které ideje či p edpoklady
l,rt'movaly v každ ' dan' okamžik politické chování, ale také jak se tyto
rrltlje a p edpoklady staly ve své době ortodoxiemi a proč po čase svou
,,t'ltopnost r'ysvětlovat sociální svět zase ztratily. To p irozeně znamená,
z,, rlejvětší analytickou pozornost je t eba věnovat těm okamžikrim, kdy
lrvla politika nejvíce v pohybu - v Británii to znamená zvláště období
rtt1jo-r846, tg14_Lg3l,1g4o*Lg5r a Íg73_Lg83 i když obecnější studie
1rrlk{vající jak spojitosti, tak i změny v longue durée pochopitelně vy-
lr rrtčeny nejsou."7

ZatÍeti, a to je dost možná v bec nejdriležitější' je t eba brát vážnévy'
zvrr, abychom svou kritickou pozornost zamě ovali na vzájemné souvis-
lrlsti mezi světy ,,elitní" a ,,lidové" politiky, a také mezi strategiemi a ar-

1irrmenty soupe ících stran' Jedním z v chodisek takovych reintegrova-
rlÝch politick ch dějin mriže by't zdriraz ování konkrétních míst, kde se
ll'to dva světy se samoz ejmostí setkávaly. okamžitě se nabízí p íklad
r'tl'ejnjzch shromáždění, jimž jsem se sám obsáhle věnoval, ale není slo-
zité p edstavit si i adu dalších včetně lobbování jednotliv ch poslancti,
litllektivních petic adresovan ch parlamentu, poslaneck ch hodin pro
r'e ejnost nebo korespondence mezi poslanci a jejich volebními okrsky,
vrritrostranick ch schrizí, na nichž se setkávají straničtí aktivisté a čelní
1l'edstavitelé, a mnoha forem nep ímé,,,zprost edkované" komunikace,
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jimiž politici promlouvají k lidu. Zátovel, bychom si měli všímat trth*
nesouladu mezi činy a argumenty politikri v rriznych politick ch 1rr'rr
st edích - zkoumání lze podrobit rozpory nejen mezi jejich soukromyrtrl
zápisky a prohlášeními, s nimiž vystupují na ve ejnosti, ale také ntr,ll
tím, jak se lyjad ují v parlamentu a ve sq ch volebních okrscích.

Jak už argumentoval James Vernon, demokratizace mimo jiné z1líl
sobila, že britská politika zača|ab.t v některych ohledech méně partir,|
pační. Mnohé symbolické rituály spojované v osmnáctém a na počlrtkrr
devatenáctého století s volbami, jejichž Írčelem bylo zdriraznit, že v<llir,l
jsou součástí politického společensM, jako nap íklad formální projt,t,t
kandidátri z ečnick ch p dií a jejich následná oficiální nominace, |rr,|t
pod záminkou ,,racionální reformy" Zrušeny, byt proces, kteq k torrrrr
vedl, byl nepochybně pomalj' a nerovnomérn (Politics andthe Peopb,
1993). Dokonce ještě počátkem dvacátého století bylo možné setkat lr,
s p ípady, kdy rozveselení stoupenci vítěznych politikri nově zvolt,ttr,
poslance ,,intronizovali" a nosili je po volebních okrscích. Teprve I.rlz
ší ení televize koncem dvacátého století politiky konečně p esvědč.ilrr,
že si p ed volbami mohou ušet it nedristojná p edstavení, během nir,lrl
se ocitají tvá í v tvá skutečně ve ejn].rn shromážděním _ na rozdíl rrrl
okázal'ch sešlostí loajálních straníkri. Nako]ik začalabyt politika v Irrr

kter ch ohledech následkem demokratizace méně participační, zač.rrll
navíc politici pociťovat pot ebu promlouvat k lidu Qakož i jménem litlrr l,
jež očividně sílila s každ m dalším rozší ením volebního práva i s krrt
d m dalším pokrokem ve ejnj'ch sdělovacích prost edkri. Pot eba utr'ri
et ve ejné mínění a mobilizovat je ve prospěch stranickych cíl se st;llrr

klíčovm faktorem politického života už v sedmdesátych letech devittr,
náctého století. Po většinu času v3ržívali politici k tomuto Ítčelu mettltlt',
které jim umož ovaly držet si voliče od těla (většina politikťr dává tak,,
vému p ístupu rozhodně p ednost): noviny p inášely rozsáhlé reportírŽr,
z parlamentních diskusí a p etiskovaly i projery v rznamn,chposlanr.ii,
zatímco špinavá práce pouliční politiky se dala svě it stranick m aktivis
t m v okrscích a profesionálním stranickírm ečníkrim k ižujícím po cr,lr'
zemi a angažujícím se v nevábn ch kontroverzích,jak m se většina 1lrr
litikri snažila spíše lyh bat. Avšak jakmile se p iblížily volby, p ípatlrrr.
pokud začala politika budit zvláštní vzrušení, žáďa|a si ve ejnost mttrr
hem bezprost ednějšího kontaktu se sv'rni politickymi ,,vládci" a Zp'.il
vidla jí bylo r,yhověno."8 Máme rorrrrěž k díspozici mnoho dokladri svčrl
čících o tom, že p inejmenším do t icátych let dvacátého století politit'r
tato nedristojná, ale nutná p edvolební p edstavení chtě nechtě snášt'li,
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1','rtěvadž byla považovánaza zkoušku jejich temperamentu a charakte-
rrr. Churchill V roce t9g7 napsal,že

Žlrdná součást vzdělávání politik není tak nepostradatelnájako voleb-
rrí boj... Dristojnost mriže utrpět, p ejemnělé pozlátko se brzy obrou-
sí ... mnohé je pot eba snášet s pokrčením ramen' povzdechnutím či
risměvem, ale v každém p ípadě se takto člověk nakonec dozví hodně
() tom, co se děje a proč.

l'rl<lnětem k této írvaze mu byla vzpomínka na neÍrspěšnj' pokus lorda
l(rlseberyho prezentovat se jako člověk z lidu' k němuž došlo na p elo-
rrlrt století. Podle Churchilla ,,zkrátka nikdy nedokázal podstoupit onen
rr;rmáhavy, mrzuty a někdy poko ující proces' ktery je v moderních pod-
rrrínkách nezby'tností... odmítal se hrbit a odešel poražen"."g

Ror.rrěž studium politického jazyka by se mělo zab vat mimo jiné
r stluvislostmi' Tím, že jsme jazyk politiky učinili p edmětem systema-
tit'kého rozboru, mnoho jsme získali, zárove jsme se však až p íliš čas-
trl soust edili jen na utvá ení diskursu a nikoli na jeho p ijímání, takže
rrčinnost konkrétní strategie jsme častěji p edpokládali než dokazovali.
Ncpochybně bude t eba pozorně si všímat toho, jak se politici snažili
stlělovat své ideje a nawhované politické linie široké ve ejnosti, a po-
,ltlbně i toho, jak se pokoušeli klást odpor pokusrim sv ch protir.rríkri -
tltlkonce ani u ečnického pultu nep estává byt politická argumentace
tlialogická. Podobně bychom měli hodnotit i relatirmí ,,chytlavost" jed-
rrrltlivych politickych diskursri a právě v této souvislosti se snad nejlépe
rrplat ují kontextuálně citlivé mikrohistorie obhajované historiky, jako
jsou Tanner, Griffiths nebo Brodie. Jedině v konkrétních sociálních,
t'konomick ch a kulturních kontextech lze posoudit to, co Peter Mandler
tlznačil za ,,závažnost" a ,,dosah" rrizn ch diskursri, v tomto p ípadě rriz-
rrych politick ch apel .3o Je ovšem t eba znol'rr si uvědomit zaprvé, že
vždy p jde o nep esnou vědu, a zadruhé, že ještě nejistější ji v prriběhu
tlvacátého století učinil rozvoj celostátních sdělovacích prost edkri, jako
je rozhlas, kino a televize.

Akonečně, mluvímeJi ve snaze dosáhnout hlubšího porozumění sple-
titému vztahu mezi politiky a lidem o ,,lingvistickém obratu", nikdy p i-
tom nesmíme zapomínat,žečiny nez ídka znějí hlasitěji než slova. Poli-
tická rétorika mriže sice p i utvá ení politickych totožností hrát svou roli,
ale právě tak mriže činit i zákonodárství' Někdy k tomu docházi explicit-
rrě, jako nap íklad když školsk zákon z roku r87o p idělil p íslušnj.m
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činovníkrim pravomoc promíjet po ťrvaze školné a v podstatě tak ttrrr

konil rozdíl mezi chudinou na sociálních dávkách podle chuditrsltť,lr,,
zákona a širšími wstvami, jež dávky sice nepobíraly, p esto však llt|r
považovány za ,,žijíciv chudobě". Poukázat by se dalo rorměž na regttlrt,'
ní zákonodárství z roku r9r5' jež bylo schváleno s tím, že se bude tl,lrirl
jen ,,dělnickych" bytri (bť definovány byly finančně, nikoli povolÍrrlrr'
těch, kdo je ob'vali), ale vedlo ke vzniku nejen nové politické zájttlrrr,,
skupiny, ale i nové a stálejší struktury života p íslušníkri dělnickť, trr
dy, protože po válce se regulovanému statusu (a tudíž nájemnémtr 1r'rrl
tržní riror'rrí) nadále těšily pouze nep erušené nájemní smlouly. OvŠl,trr
i tehdy, nesehrává_li legislativa p i definování nov ch sociálních a 1lrrll
tick ch zájmovjzch skupin žádnou aktivní roli, jejímvlivem často d<lclttilt
k proměnám politického terénu, protože vznikají nová témata, k<llr,ttr

nichž se pak politici snaží mobilizovat podporu. Ad hoc zákonotlítttrr'
reakce na válečné nesnáze let 1914-19zo, včetně jak regulace n1r.jrrrrl,

tak i podstatně rozsáhlejších dávek v nezaměstnanosti, p inesly mttrrltrt
dělníkrim materiální zisky, jež se labourističtí politici v pozdější tlrrlll
považovali za povinované bránit, p estože nijak zvlášť nep ipomírrrllt
odvěkou stranickou p edstalrr sociální reformy zdrirazriující jakrl klrr
k 

',blahobytu" dělníkri nalyšování mezd.
Stručně ečeno, p i honbě za zkoumáním rafinované schopnosti iirzt'

ka utvá et vyznam a totožnost je t eba mít trvale na z eteli již od <lsrl r

desáb ch let dvacátého století zaznivqicivolání, aby ,'stát byl wáceIl tl,,
hry".'' Na státní moci zá|eži ve smyslu nejen cíle sama o sobě (tedy cr,rrr
pro vítěze soutěže mezi politickrni stranami), nybrž i síly proměrirr.jir.t
sociální struktury a Zno\'l'l určující rmímání sociální totožnosti. Tra<lir.
ně sice bdtské ,,revoluce shora" neb vají tak razantní jako nap íklatl v,,
stalinistickém Rusku, ale nap íklad reformy da ového systému a ve.r, j

nj'ch v'dajri, jakož i oficiální definice občanství a nároku p ispělyk utvrr
ení politick'ch očekávání a ctižádostí dílem nepominutelny'rn. Politir,r

se vzdor rétorice nestranného vládnutí nez ídka snaží uplat ovat stii t t l t

moc podle sv ch vlastních p edstav o ,,dobré" společnosti a politickť,rrr
společenswí - podporují nebo naopak potlačují státní církev' rozši ují rr
omezují nároky na státní podporu a jednotliv rn skupinám zryšují nellr 

'snižují da ovou zátěž. Není pochyb, že jejich svobodu jednání zpravitllrr
limituje nutnost neztratit ,,legitimitu" (z rétoriky ,,spravedlnosti" a ,,rrr,
strannosti" qpl vají politikrim zcela reálná omezení svobody jednání),
avšak mystéria státní moci ve ejnj.m činitelrim stále poskytují značnrlrr
míru ochrany p ed tlakem ve ejnosti. Zatimco,,vysokopolitické" děj i r l r
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,,,lrr'itrtupolitikyp edvnějšímtlakemčastozveličujíap edstírají,žesvět
, lr t rr í 1lolitiky je p ed lidovjnni vlivy témě hermeticky izolován, historici
lr,lr rvťl politiky až p íliš často chybují v opačném směru a p edpokládají,
:'. lIil státní moci nezáleží a diskursi'"'rrí či legislativní strategie ,,elitních"
1,,'litikii nesehrávají p i utvá ení plebejsk 'ch politick 'ch tradic nijak zá-
',r,lrlí roli. Není snad t eba dodávat,že obatyto pohledy jsou neslučitel-
rrr, :l integrovanějším p ístupem k politiclqTn dějinám, jejžzde obhajuji.
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Sociá ln í

THovns Wrlsropp

Eric Hobsbawm považoval rok r97r za,,ďobry čas na to, byt sociální ltig
torik". Ve svém triumfalistickém hodnocení írspěchri i p íslibri věcí p'Íi
tích p edvídal nastupující syntézu pole až do té doby poměrně nejedrtrll
ného' V prriběhu p edchozího desetiletí došlo sice zásluhou sociálnír'lr
dějin k nevídanému nárristu rozmanitosti zprisobri, jak historici nazír'iril
minulost, ale na druhé straně se zkoumavějšímu pohledu naskytal obr.ír
zek do značné míry rozt íštěn . Hobsbawm, sám zaujimajicineortodtlx
ně marxistické stanovisko, volal po pokroku ,,od sociálních dějin k dČ'ii
nám společnosti", jež by zahrnovaly socioekonomick vjlklad společn<lslt
ve smyslu strukturovanj'ch entit, sjednocovaly dějiny,,mnoha" s dějilrrr
mi hrstlcy mocnych a umož ovaly hlubší porozumění politiky r,ycháze.i Í t, r

z materiálního života lidu.'V tomto idealistickém a antiindivudualistir.
kém pojetí politiky však polem, kde se měla k'žená sy'rrtéza uskutečnil,
stále z stávala politická sféra. Hobsbawm navíc obnovil i koncept dějirr
jako r.r:it ně soudržného a spojitého procesu nadaného vlastním vyzIrrr
mem, jehož počátky lze najít v historismu Leopolda von Rankeho.

Deterministickjlm sklonrim ortodoxního marxismu se Hobsbawttt
vždy pozorně vyh 'bal, ale zárove twdil, že ,,dějiny společnosti,, buclrltr
schopny zachytit totalitu společenské minulosti v podobě srozumiteltt(i
ho r.1právění, jehož cílem bude popsat a r,ysvětlit změnu v čase. Dor'ríirl,
že dokáže wpracovat takové ,,metav1právění"' aby se v něm neskrvarrť,
marxistické rysy spojily s bohatstvím a nahodi]ostí historickjlch zkuŠr'
ností, a zárove očekával, že nové metar,'yprávění zpochybní _ a nakrr
nec i nahradí _ konvenční politické dějiny,,velikych muž ", kteryrn dávri
p ednost historismus i konvenční politické dějiny'

Během následujících osmi let p etvo ily sociální dějiny celou scenť,
rii historické profese na Západě k nepoznání. P esto začiná Tony Jtrtll
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',r Íij rekapitulační esej z roku tg79 rafrnovanou poznámkou, podle níž
,.ltlhle není dobr' čas na to, byt sociální historik". Sociální dějiny jsou

1rrrtlle něho pompézní ,,klaun v královském purpuru" a neschází mno-
lro k tomu, aby nadobro ztratily,,kontakt se studiem minulosti". Samy
'ir.lle nekompromisně od ízly od všeho, co je jakkoli pojilo s chronologií,
ir lristorick v znam idejí je v nich p ehlížen. Navzdory nárokrim, kte-
rri samy vznáši, postrádají skutečnou teorii - Judt zde má na mysli, že
r' rrich schází marxistické hledisko. Namísto toho sociální dějiny zredu-
l,rrvaly teorii na metodu a metodu na statistické techniky' Tak dlouho
,,i 1liijčovaly od sociologie a politologie, až se v1astním p ičiněním ocitly
r závislém postavení a to lydláždilo cestu nekritickému p ijímání ab-
lil''aktních ,,modelti", jako je ,'modernizace". Jejich pťrsobením vzniklo
r r r ctalyprávě ni zcela nepodobné tomu, j aké očekával Hobsbawm :

p ejaté ideje a stereotypní modely až p íliš často nahrazují teoretic-
ké post ehy a pozorná zkoumání'.. Termíny, jako je nap íklad ,,mo-
dernizace", a rrizné ,,modely" pokroku jsou roubovány na konkrétní
dějinnou situaci, znižsevzápěti stává doklad i ospravedlnění nárokri
vznášen ch jménem termínu či konceptu, o kter se jedná - je to do-
konal kruh!

l'tldle Judta už sociální dějiny nemají žádn vlastní p íběh, kterí' by
rrlohly r,1právět, a ten, kter'vyprávějí, p estal b t skutečn mi dějinami."

K této diskusi se v letech 1995 a tg96 znol'u wátili Geoff Eley a Keith
Nield' Načrtávaji obraz sociálních dějin jako oboru v existenciální kri-
t,i a zďá se, že p itom vedou bitvu na dvou frontách. Jde jim o to, aby
své strukturálně realistické a materialistické kolegy upozornili na v zvu,
l<terou p edstalrrje postmodernismus, ale na druhé straně se také snaží
tldrazit Patricka Joyce s jeho lyhlašováním definitir,ního ,,konce sociál-
rrích dějin" a rezignací na jejich nenahraditelny potenciál kritizovat ve
věku globalizace kapitalismus a t ídní strukturu. Zistává však otázkou,
zda ve snaze historizovat sociální dějiny spat ují v tomto oboru něco více
rrež politicky korektní tradici, zatímco budoucnost náleží foucaultov-
skym a poststrukturalistickj.rn diskursivním dějinám,,sociálna" a',spo-
lečnosti", anebo zda - jak tlrdí Joyce - ,,obracejí zrak k minulosti sociál-
rrích dějin s tím, že tak získají možnost nahlédnout do budoucnosti".3

Tyto názoryqpovídají o rispěších i o selháních sociálních dějin mno-
lré. odráží se v nich pokračující neschopnost jejích protagonistri i an-
tagonistri pokročit za po|atizované termíny, které celou tuto debatu

dějiny
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charakterizují. Není pochyb, že sociální dějiny otev ely historickÍ' olrrrr
novírm tématrim a metodám. Dějiny demokratizovaly a ze studia ttri
nulosti učinily platny nástroj sociální kritiky.a Na druhé straně ovšt,ttt
nedokázaly p edložit p esvědčivou syntézu, která by umož ovala pt.rl
plouvat mezi Skyllou specializovaného empirismu a Charybdou te<lt.ir,
modernizace - včetně její marxistické varianty. Je tudíž paradoxní, l,,
sociální dějiny sice lystupovaly jako menšinov partner v mnoha pr.ťl
kopnick 'ch oborech, p itom si však uchovaly p ekvapivě konvenční cltír
pání toho, coje to vlastně historie.

12.1 Genealogie pohybrl kyvadla

Ko eny sociálních dějin musíme hledat už v osvícenství. V prriběhu tlr.
vatenáctého století se sociálněhistorické p ístupy rozvíjely hlar.ně 1lrlrl
oborov mi deštníkT,,historické školy" politické ekonomie, rodící se srr
ciologie (Max Weber a další) a marxistické filosofie, zejména v Němcr,
ku.s Ve Velké Británii a _ mnohem více - ve Spojen ch státech poskylr l

valo pluralistické historiografické prost edí dostatek prostoru pozitivis
tick 'rn studiím, které bychom dnes za adili do sociálních dějin. V prvttt
části dvacátého století sepisovali britští ,,fabiánští" socialisté, ameriť,lt
,,noví historici" i francouzštiAnnalisfes skutečné sociální dějiny, zatírrr
co německá historiografre, jež pozitivistickou tradici postrádala, zristir
vala stále věrna p ísny'rn oborovym pravidlrim ,,pozdního historismrr"'
Sociálněhistorické p ístupy v Německu zristaly na okraji zájmll až <l,,

doby dlouho po roce 1945.
Navzdory těmto starším tradicím však skutečny rozkvět sociálnít.lr

dějin nastal teprve po druhé světové válce' Nástup sociálních dějirr
v rrizn ch národních prost edích měl navíc tolik společnjlch rysri, že.jr,l
lze p edstavit jako jediny nadnárodní projekt. Sociální historici stu<lrl
vali skupiny a hnutí minulosti, jakož i sociální struktury a změny. Zkrlrr
mali rozmanité demografické, hospodá ské a sociální procesy a všímirli
si i toho, jak se navzájem ovlivriovaly. Světonázory, mentality a ,,ktll
tury", životní tirove , každodenní život, rodiny, spolky a další sociálrri
uskupení, to všechno se stalo p edmětem pozornosti. Avšak definovirl
sociální dějiny jako obor, ktery se věnuje minulosti ,,Sociálna", tedy sfér.r
uprost ed mezi ekonomikou a státem, by znamenalo nepochopit jejir.lr
globální ctižádost. Vzájemné kontakty mezi kapitalistickym hospodiii.
stvím a,,sociálnem" p edstavovaly vjlznamn p edmět sociálněhistoril'
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l,,,lt<l bádání už od počátku. P edevším v Německu stojí toto propojení
',r lt:iálních a hospodá slcych dějin" ještě po ád v dvojí opozici: na jedné

,,tr'lrně proti dějinám politick ch idejí, na druhé proti stále ahistoričtější
,'litltromii. A navíc se jen některé ízce vymezené podobory sociálních
,li,jin dokázaly p iblížit Trevelyanově p edstavě ,,dějin lidu, z nichž po-
lrlil<a bude r,ypuštěna" z roku 1942J Sociální dějiny byly sv 'm marxis-
trt'liym ko enrim zavázány p íliš, než aby politiku mohly považovat za
rrr,1lodstatnou, a sociální protesty, konflikty a revoluce se stalyklíčov mi
, llllastmi jejich zájmu. Sociální dějiny stály také na počátku studia t íd -
1rtrlclevším t ídy dělnické - jakožto emancipačního projektu. P itom
[rlrlfrontovaly i dějiny politické zdriraz ující ideje a veliké postavy mi-
rrrrlosti, protože p edkládaly potenciálně hlubší a vhodnější zprisob v -

l,llrdu politické minulosti. Hobsbawmovy dějiny spoleěnosti se zamě o-
llrly na prisobení sociálních struktur a procesri na politická společenství,

1 
'r 
llitiku i jednotlivé politické linie.8
Sociální historici všude naráželi na stejné teoretické otázl<y. Souvis-

lrrst mezi ,,strukturou" a ,,aktérstvím" zristává kontroverzním tématem
rltldnes. Jak by měli historici zachytit ,,neosobní" socioekonomické síly
rr kolektiry, nap íklad ,,sociální t ídy"? Jakou roli hrají historické subjek-
rr' fiimiž se nyní stali ,,prostí lidé" spíše než veliké postavy) v rámci tako-
r vch sil či kolektivri a jim navzdory? Jaklze rrizné rozměry rozboru uvést
,ltl souvislosti v rámci p esvědčivého vyprávění? Jaká p íčinná váha by
rrrěla bfi v historickém lysvětlení p ipisována ,,strukturám" a ,,smyslu-
1llrrě jednajícím subjekttim" a jaká ,,sociálním faktorrim" a ,'kultu e"?

P esto se však vj'sledkem orientace, kterou sociální historici sdíleli,
rr ikdy nestaly opravdu mezinárodní sociální dějiny. Zva|né části zristává
tt'rrto obor stále spoután státními hranicemi: dějiny společnosti si ne-
r.yvinuly žádn obecně p ijateln pracormí koncept společnosti, a proto
ziistal jejich hlar,ním zamě ením národní stát. Vtomto ohledu se většina
t'vropskjlch,,národních" sociálních dějin rozcházela s angloamerickou
l r istorickou sociologií a jejím univerzalistick m modernizačním mode-
lt'm a zálibou v makrosociologick 'ch srormáních.9 ,,Národnost" sociál-
rlích dějin r,yvstávala ze zvláštních rysri, jež tento obor v rrizn ch národ-
rrích prost edích lykazoval, jakož i z národních historií, k nimž pat il
lr které spoluutvá el' Sociální dějiny nikdy nely ešily napětí mezi sv m
rrniverzalistick m politickym hlediskem a zájmem r,'yprávět souvislé ná-
rrldní dějiny, ježby byly nad azeny tradičním dějinám politickym. Uni-
verzalistické koncepty _ t ída, kapitalismus, modernizace a podobně _
llyly tak začle ovány do individualizovanj'ch národních dějin. Navzdory
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jejich systematickému p ístupu a internacionální ctižádosti nebylrr ;rr,,
duktem sociálních dějin nic nežr zné podoby teze o národní vyjirrr,',
nosti. Začalo b t těžké jednoznačně odlišit teorii, metodu a nltt'rlrltr|
metalyprávění.

Britské sociální dějiny se rozvinuly v kontextu čile pluralistickí'lr,'
a také dosti svárlivého _ marxismu. Jejich hlavním rikolem bylo v'vsr'r.t
lit prrimyslovou revoluci a nástup t ídní společnosti, jakož i zodp<lr,ť,rlr:t
charakteristicky britskou hádanku, proč z těchto proces sice povslrrl,,
vysoce organizované odborové hnutí, nikoli však t ídní vědomí,.jith l,,
p edpovídala marxistická teorie. Po roce 1945 se marxistické stlcitrlrlt
dějiny rozpadly na několik navzájem znesvá enych k ídel. V čelt' |r,,l
noho z nich stál Hobsbawm spolu s Perrym Andersonem, Edwartlt,ttr
P. Thompsonem, Garethem Stedmanem Jonesem a skupinou oknl,,
History Workshop Journal (od roku LgT6). Toto periodikum se slrrl,,
v znamnou platformou,,dějin zespodu" a později i dějin žen, což vr,rll,,
k mnoha teoretick m a metodologick m novinkám; deterministit,k'rr
marxistickou ortodoxii spojovanou se stalinismem britští sociální lrisll 

'rici tohoto směru zawhli. Nové sociální dějiny měly za cíl p ekonat l)ill lll z.a', již v padesátych letech p ivodila rozprava o životní ťrrormi, otlrttll
nutím ekonomické perspektivy, která v ní p evládala, jakož i prvo atlí,lt, 

'znamu' kter' její ríčastníci obecně p ipisovali,,nominálním" a,,tr,ítl
n rm" mzdám. Sovětská invaze do Maďarska roku 1956 p iměla mezillttr
sociální historiky k opětovnému oživení britského marxismu. Teot't,li.
ké otázky a politické imperativy se spojily ve ví,razně antistrukturirlilr
tické stanovisko privilegující ,,aktérství". ,,Zkušenost" a ,,hegemottir,"
se staly dokonalírrni bojolymi pok iky odborovjlch dějin, v pnrním 1lt't
padě ,,zespodu" a ve druhém ,,s\Tchu".'o V Británii tudíž sociální dějirrr
jen znolrr potwdily odvělc dualismus struktury a aktérství, p ičemž kr
vadlo posunuly směrem k aktérswí.

Ve Spojen ch státech se sociální dějiny utvá ely v rozmanitějším prr r

st edí. Marxistické vlivy byly v zámoÍi méně vyrazné a musely soupcÍ'il
se silnou pozitivistickou tradicí vycházejici ze strukturálního funkcirl
nalismu Talcotta Parsonse a teorií modernizace. P i formulaci nártlrl
ního metaqprávění' jež postupně sestavily ,,nové sociální dějiny", hr.ír
la q znamnou roli zvláště teorie modernizace' zatímco marxismus sr
ocitl v postavení buď pouhé varianty hlar,'rrího proudu, anebo opozič'rri
menšiny. Diverzifikace se navíc trvale prohlubovala, poněvadž amerir.
ká sociální věda chtěla r.'yprávět více než jen jeden p íběh. Pozornost si
postupně v5mutila nejen prrimyslová revoluce a t ídní společnost, alt,
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r,rl,,, lirlloniální společnost, americká revoluce, otroctví, občanská válka,
lt ttr rtlléD hranice a etnická rozmanitost. A kromě toho sahaly pro národ

1,tr:ilť.ltovalc tak charakteristické net ídní sociální rozdíly často p es

lrrrrllit'e t íd.'' Americké sociá]ní dějiny také p ijaly s otevŤenou náručí
., l r r t t l ivě neomezené možnosti nabizené počítači a kvantitativní městské

' 
Il'I l l l. 1 historická demografie a dějiny rodiny, jež v Británii, Francii nebo
',l.rrrrtlinávii p edstavovaly jen rizce specializované podobory,proživaly

',,Slr<ljenych státech mimo ádnju rozkvět. Americké ,,nové sociální ději-
r rr"' lryly z velké části historií kvantitatir,ní.

Nlr rozdíl od svého britského protějšku byly americké sociální dějiny
r 'lr,rlesátych letech ťyrazné strukturalistické. Toto zamě ení bylo p i-
t,rrrr r.1lsledkem metodologické preference spíše než politick 'ch okol-
rl,,slí, byť jeho legitimitu posílily ',modernizační" koncepry.Ze statis-
tr,'liych rozbor demografick ch dat a írdajri o migraci nebo o sociální
rll, rllilitě obyvatelswa se stal prvek zprost edkující souvislost mezi eko-
rl,rrttick mi, sociálními a politickj'mi aspekty sociálních dějin. Nástup
1i,,,lgraficky a sociálně pohyblivého ob1,vatelstva, k němuž došlo vAme-
rrr't, devatenáctého a raného dvacátého století, byl vykládán jako priso-
l'rvy doklad vzájemného ovlivriování struktury a aktérswí. Většina so-
,'r;ilrrěhistorick ch monografií se zamě ovala na jednotlivá města, což
rrrlt<lrtim umožnilo spojit demografické, městské a etnické dějiny s dě-

1rltltmi dělnické t ídy.'" Rozbor ekonomick'ch a demografick ch změn
rr;r lokální Írrovni měl za cíl položit strukturální zák|ady, o které by se
rrrtlhl opírat v'klad zákonitostí sociální mobility, a následně i poskyt-
lrtlttt souvislost mezi ekonomickou základnou (struktura) a sociálními
rrr'llo politickj'rni sdruženími (aktérsM) - s drirazem navyznam etnické

1riíslušnosti jakožto součásti politického spektra. Aktérswí bylo tudíž
v tlrisledku zapracováno do struktury.

P edmětem značné kritické pozornosti se staly studie sociální mobi
lily. Monografie zača|y b t metodologicky sofistikované ažk riplnému
zlrirlcení státistikami, doc-ela p esvědčive však byly jen vfiimečně' Úaaie
,l sociální mobilitě p itom potwzovaly prohlubující se t ídní rozdíly stej-
rrě často jako nárrist pohyb]ivosti směrem vzhriru p sobením ,,pokroku".
Neschopnost těchto studií skutečně r,ysvětlovat vyvěrala p edevším z je-
jich nerozhodnosti, zda zákonitosti mobility plynou ze strukturálních
1lrldmínek, anebo z individuálních preferencí.

Americké ,,nové dějiny dělnictva" se q,'rnezovaly proti ,,star m dějinám
tlělnictva"' které se zamě ovalyvprvní adě na odborové organizace a od-
llorá ské p edáky, p ičemž oslavovaly americkou tradici neideologického,
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konformního odborá ství (bread and butter trade uniontsm).'s Zpoť,hl
ku se nové dějiny dělnictva rozvíjely jen jako součást ,,novjlch sociálrrlr,lr
dějin"' ale brzy se osamostatnily a lykročily směrem k marxismu. Pt.t,ttl
vlna jejich stoupencri se pomocí kvantitatir.rrích metod snažila zacltt,lll
život prost ch dělníkri, kterych si ,,staré" dějiny dělnictva nevšímaly.'|'il,,
badatelé sepisovali lokální monografie p ipomínající studie' jež .jsrrrr'
zmínili už vyše, ale s levicovějším politickym nábojem.'a Jejich cílem llvl,,
popsat dělnickj' radikalismus, ktery historické záznamy až do té tlrrlrt
opomíjely. Zaprvníradikálybyli označeni p istěhovalečtí dělníci, ktt't.t,rrr
nebylo umožněno vstupovat do bíl ch anglosaskych odborovj'ch svirríl
Protože však statistické doklady takového radikalismu z stávaly zrrrrr
ně prchavé, hledaly,,nové" dějiny dě]nictva potvrzení sv ch stanovist,l
stále častěji spíše v kvantitatir,'rrím materiálu, ktery souvisel s otázkttttrl
symbolri a rituál . Jiní badatelé zdriraz ovali hegemonické ,,vládntlttl'i
ideologie" a poukazem na ně r.ysvětlovali nep ítomnost radikalismu'

Z tohoto ,,kulturního obratu" vyvstaly ovšem na konci sedmdesírtyr,Ir
let jak optimistické, tak i pesimistické dějiny dělnictva v Americe. ()1ll l

misté kladli driraz hlavně na aktérství, jež se projevilo v dílenském r.lrrli
kalismu devatenáctého století, a snažili se ho uvést do souvislosti s 1rtrr
dějšími radikálními demonstracemi. Jejich práce qprávěly optimistit,h r

p íběh o dělnickém aktivismu, ktery byl sice opakovaně rozdrcen, stťrl,'
Zno\'tl však vstával z mrttdlch.'s Pesimisté p ijímali za svrij neomarxir,
mus a v americkí'ch dělnících viděli oběti kapitalistické 

'hegemottir,"Také oni zdriraz ovali p edevším dělnickou militantnost v devateItÍir'
tém století, ale zapracovávali ji spíše do tragédie dlouhodobé poráŽlil
amerického dělnictva. Pozdní devatenácté a rané dvacáté století llr'lrr
podle nich obdobím, kdy se manaže i chopili taylorismu a fordismu s r,t

lem vyrvat dělníkrim technické znalosti, p ipravit je o jejich dovednrrrli
a pod ídit je kapitalismu. V tom jim nahrávala i etnická rozmanitost, jr,,,

zaručovala trvalou rozt íštěnost pracormí síly.'6
Na p elomu sedmdesátych a osmdesátych let se tudíž americké ,,trrrr','

dějiny dělnictva" staly svědkem kulturního obratu směrem k aktér.str't
a hegemonii, p ičemž zprost edkující rilohu mezi nimi plnil koncl.;rr
zkušenosti. Protože zkušenost se snadno dala uvést do souvislosti i s lrr
tožností, byly americké sociální dějiny poststrukturalistickj.m idejínl tlr
ference a s)rmbolické reprezentace dokonce ještě otev enější než je.iir'lr

britsk 'protějšek. Kyvadlo se dalo do pohybu a od kvantitativního str'rrl,
turalismu p es zkušenosti na nejnižší rormi, Antonia Gramsciho a stlt.ir r

logii Clifforda Geertze dorazilo nakonec až k Foucaultovi a Derridovi.
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V Německu se sociální dějiny staly součástí historického oboru za
, r llrŠtních okolností. Na jedné straně se musely potykat se stále p evlá-
, llr ;it'ítn pozdním historismem anachronisticky zdriraz ujícím veliké po-

'Ill\'.V minulosti a politiku, zárove však muselyzabránit i tomu' abybyly

' 
l r llr lŽ ovány s marxistickoJeninskou historiografií, která se praktikova-

l,r r' Německé demokratické republice. Proto také začaly jako podnik ne-
rrrrrr'xistick , ba dokonce antimarxistick . Na počátku německ ch sociál-
rlr,'lr dějin stáli historici jako Werner Conze nebo Theodor Schieder, kte í se
r,':; i l i nikoli nev znamnému postavení už v pronacistické Volksg eschichte
tr rt'ritych let. Po roce 1945 se zdiskreditovaného ,,lidoveckého" (uijlkisch)
: ll l'l]()nu od ekli a klíčové prvky historismu p etvo ili v 

',dějiny 
struktur"

t : ; t t' L tktur g e s chicht e) . Antimo dernistickou Vo lks g e s chicht e tim trans-
l' 'r'ttlovali v sociální dějiny schopné čelit skutečnostem ,,technicko-pr -
rrrt'slového věku", i když Conze se konceptu společnosti kv li jeho mar-
r rslick1.'rn konotacím raději lyh bal.'7 Strukturgeschichte zristávaly tím
l'ittlem značně prchavé a ,,společnost" v nich postrádala definici. Spíše
l't' se dalo íci, že struktura zde lystupovala jako abstraktní náhražka
1',lliticky podez elych termínri jako ,,vj'robní vztahy" a ,,t ída". Kritici
lrirltrítali, že jsouJi struktury praktickyvšude, z stanou dějiny moderní
.,1 lr tlečnosti bez konkrétnějšího socioekonomického slor.ryríku neurčité.

( )rganické společensM, jež d íve p edstavova| Volk, nahradili ny'rrí
('( )llze Se Schiederem neohumanisticlqŤn konceptem,,autonomního sub-
;,,lttu", ktery měl privod v historismu devatenáctého století. Vycházeli
;'r'itom z díla ',německého 

sociologa" Hanse Freyera a strukturalistick
r ,lzbor současn ch kultur spojovali s opětor.'rrj.rn potvrzením role velik'ch
,,s t l bností. S truktur g e s chicht e začaly bádat v děj inách industrializace,
,lrilrrick ch Wstev' městsk ch kultur a sociálního žargonu (Begrffi-
ll.'schichte), aby v nich nalezly prvky spojitosti p eklenljici zlomy, jež
rrrťlla podle všeho na svědomí prrimyslová revoluce a demokratizace;
rrlitrxistickému d razu na t ídní boj tak musely Sťrukturgeschichfe nut-
rrť' odporovat. Jejich cílem bylo sepsat epos o věčném boji mezi struktu-
rlttni a,,veli$rni osobnostmi" schopn mi klást jim odpor a utvá et je.'8

'lvtttéza Conzeho a Schiedera měla za cíl sloučit všechny tyto konfronta-
,'t' do jediné posloupnosti ,,osobností",v niž by na sebe dokonce i struk-
t r r r'ální konfigurace braly individuální kvalitu'

Protože však v rámci Strukturgeschichte žádná podobná syrrtéza
rrtlvznik]a a cel směr se posléze rozpadl na adu volně souvisejících
1rrldoborri, jejich vliv byl v šedesátych a sedmdesátych letech nez ídka
,l1ríše podce ován. Hospodá ské dějiny, dějiny měst a dějiny dělnictva,
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l,rrltury, s jahjrn se v téže době bylo možné setkat v Británii a později i ve
:i1rrljenych státech. Německé sociální dějiny se tímto směrem obrátily
r rcakci na historismus i na Strukturgeschichte. Epistemologicky vzato
r' rrich místo hermeneutiky zaujala ideologicki kritika. Znamenalo to
rlt1ltvé, že kritičtí sociální historici odmítli p edstal'u, že minulosti lze
;',,trlzumět zkoumáním záměrri historick ch subjekt , poněvadž o nich
rrsrludili, že si nemohli uvědomovat strukturální omezení vlastního jed-
rr;ittí - a p edmětem báďáni se pak stala právě tato omezeni',o Zaďrlhé,
',, rt'iální historici zavrhovali historiografické p ístupy (p edevším his-
lrrI'ismus) snažící se pochopit minulost pomocí hermeneutick ch me-
t,rtl odhalujícich záméry relevantních osobností."' Podobné p ístupy
,'t lsuzovali jakožto metodologicky nai.''rrí apologetiku vládnoucí t ídy.
,l(,ll Strukturální rozbor byl podle jejich p esvědčení schopen zachránit
,';lt'avdovou minulost p ed ideologiclc m zkreslením.

Německá ,,sociálněvědná historie" neváhala uplat ovat teorii a v rám-
,'i svého ,,pátránipo teorii" (Reinhart Koselleck) si qprijčovala ,,koncep-
tr' st edního dosahu" od ekonomie, sociologie i politologie. Se souslovím
.'lirlncept st edního dosahu" privodně p išel americky sociolog Robert
l( ' Merton, ktery tak označoval formu sociá]ní teorie bezprost edně
rrrrrož ující empirick' rozbor. Němečtí sociální historici proměnili jeho
rr lt'u v prost edek umož ující porozumět q'rnezen 'rn historick1im obdo-
l'irrr. Modely, jako je nap íklad,,imperialismus", ,,organizovan kapitalis-
rrltts" či ,,t ídní formace", utvá ely v'klad p esně určenych historick 'ch
,,lltlobí. Tak se sice snižovala teoretická hodnota Mertonovy ideje, ale
'',,t'iální historici si s tím hlal'rr p íliš nelámali, protože historii chápali
r t'ze ,,instrumentálně", jako by historická l'1právění byla v běrem teorie
',ir'e zbarvena, nikoli však zásadně ovlivněna' Nap íklad Kocka defino-
l:rI historick ,,p íběh" jako posloupnost rozdílri mezi rybran.m mode-
l,'rrt - neboli normální cestou * a minulou ,,realitou"." ,,Sociálněvědná
lristorie" sice otev eně h]ásala bezstarostny eklekticismus, všechny její
l,r rrtcepty vyr staly ovšem z teorie modernizace.

P es svrij vyhlaš ovan rozchod se S truktur g e s chicht e si,,sociálněvěd-
rrli lristorie" uchovala podobn 

' koncept ,,struktury", ale využívala ho k ji-
rrr'rnu čelu. Koselleckova ,,teorie historického času" defi'novala typicky
rrrrlderní t1p ,,zkušenosti": historick čas se podle Kosellecka v moderní
,l,rllě zrychlil natolik, že dokonce i ,,strukturální momenty" je dnes možné
,;rlioušet jako události. Kocka z téhož post ehu lyvodil opačn 'závěr, pod-
l,, rrěhož se ,,struktura" ocitá témě riplně mimo chápání lidsk 'ch bytostí.
\ r tlerpávající r.ysvětlení se z toho drivodu neobejde bez strukturálního

demografické dějiny, zemědělské dějiny i dějiny osidlování, všechna 1ltlr r

zamě ení nacházela ovšem v programu Strukturgeschichte inspirirt,i,
a totéž lze twdit i o dějinách sociální sémantiky. Strukturgeschichta nl

tudíž zaslouží' aby jim byla p iznána zásluha zato,že uprost ed opevrrť,
ného tábora německé historické profese daly vzniknout sociálním tlť'ii
nám, p ičemž stojí Za pozolnost, že sociální dějiny, které takto vzniklt,
otev eně odmítaly marxismus. Snažily se smí it lysloveně ,,strukturalil
tick " koncept sociálna (u jehož počátkri leží Freyerova sociologie a |)lli
ce Fernanda Braudela) s konceptem ,,aktérství" p evzatym z historistllrr
odtud však plynulo, že 

',aktérstuí" 
je lyhrazeno pouze ,,velikjrn postrl

vám", jejichž záměrrim se historik snaží ,,porozumět", a to hermenetttir,
kj.m čtením dokladri;jinak ečeno, jednalo se o odhalení z měr.ťlhisltl
rickjlch aktérri. Strukturgeschichte položily strukturu a aktérství vctllr,
sebe, aniž se pokusily jakkoli objasnit vztah, ktery mezi nimi existujt'.

V šedesáb ch letech se však v Německu zformovala mladá genel'il(,|'
sociálních historikri, jejíž ělenové se zasloužili o to,že Strukturgeschiclt
te se lž žádného dalšího uznáni nedostalo' Většinu nov 'ch sociálrrír.lr
historikri p edstavovali sice Conzeho a Schiederovi žáci (a další irst t'rlrrt
osobností se stal Gerhard A. Ritter' ktery studoval u Ernsta Fraenkt,lrr ),

sami však vznášeli nárok na zcela od]išnou genealogii, v níž mnolt,.trr
více zdriraz ovali německé emigranty a mezioborové kontakty, pr,rlr'
vším se sociologií. Na scéně se tak Zno\'rr ocitl Marx, v neortodoxttllrr
zpracování vycházejicim zejména z Maxe Webera' Hanse Rosenbt'r'p,,r
a Eckarta Kehra. T}.to p inejmenším podle svého vlastního prohláŠr,rrt
kritické sociální dějinyhlásaly,'historii jakožto sociální vědu". Sťrul'trrr
geschichte se z ekly a označily je za nepodstatné, empiristické a _ ('(t;

byl v bec nejtěžší odsudek - historistické, takžeje odmítly povaŽrlvrrl
zavice než p ípravnoufázi skutečného paradigmatického obratu' k ttr.

muž ovšem došlo teprve na konci šedesátych let.'g Své sociálněhist<lr'r,
ké p edchridce zakrátko p ekonala poměrně soudržná skupina mlirrIr,r ll
historikri okolo Hanse-l]lricha Wehlera a Jiirgena Kocky, nově vzllikl,'
univerzity v Bielefieldu a vlivného časopisu Geschichte und Gesellsclutlt
(lycházejícího od roku Lg7il'

Kdtické sociální děj iny rozvinuly radikálně struktur alistťcké ch ír 
1 

r r r r l r

společnosti a Zno}ll ustavily p íčinnou souvislost mezi ekonomickytrrr
sociálními a politick mi rozměryhistorického rozboru. Na stole se.jr,jir lr

p ispěním Zno\'tl ocitla i neurčitě marxistická, materialistická konct,1', ,

,,základny" a ,,nadstavby"' Sociální dějiny v Německu p ijaly tudíž st r'rrl,
turalistické paradigma, jež se diametrálně odlišovalo od zdriraz <lvirrrt
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rozboru podmínek a omezení ,,aktérství". Samo ,,aktérství" - neníJi clrir
páno jako osobní zájem a podrobení se struktu e - se tak posunulrl ttlr

okraj historického 1íčení.'3
Ve sror'rrání se sv,rn p edchridcem usilovala 

''sociálněvědná histrrr'ir,"
o syntézu mnohem energičtěji. Nap íklad Wehler ve snaze naplnit tttlr'
ctižádost rozvinul Gesellschaftsgeschichte (,,dějiny společnosti") a títtrl,r
termínem se postupně začal označovat systematick rozbor všech člrr
klíčov 'ch rozměrri moderní společnosti (ekonomické, sociální, politir,li,,
a kulturní sféry - navzájem propojenych systémy společenské nerovll( )li

ti) s konečnj'rn cílem vysvětlit politicky proces. Takové ,,politicko-sociírlrrt
dějiny" navíc lyhovovaly zájmrim generace, která už w'rostla v p()\'ll
lečném Německu a usilovala o odhalení ko enri nacismu. Zatimco |tlltl
Strukturgeschichte zdriraz ovaly dlouhodobé spojitosti, které tonltrll'
,,zločinu proti civilizaci" r,posledku ubíraly na r. znamu, a jeho vlasllrl
zkoumání p enechávala samostatnému podoboru nazvanéml Zeilqr
schichte (,,soudobé dějiny"), cilem Gesellschaftsgeschichte bylo ol'l.jt'vrt
dlouhodobé p íčiny nacismu, o nichž se soudilo, že musí sahat až d<l tlt,
vatenáctého století. Wehler a někte í další tak sestavili ,,metavyprávČ,lll"
o nerispěšné německé modernizaci.'a

Pro ilustraci se zde mrižeme blíže podívat na Wehlerovo pojeclrrlirrt
Das Deutsche Kaiserreťch.'s Wehler ve svém kritickém rivodu volii 1rr'

,,kritickj'ch" dějinách Německé íše let r87r-r9r8, které by dokázaly trrl

halit ko eny nacismu. Své vlastní dějiny zahajuje líčením ,,konstelace tr lk rr

1871", r,ysoce v bušného souběhu modernizačních a antimodernizačrtir,ll
sil p edjímajícího rozpory, které pak íší zmítaly až do roku 1914. ,^gl.lil
ní revoluce" zkomercionalizovala zemědělství a posílila tak p evahtr, itl
se těšily reakční elity vlastnící pozemky, zvláště ve v chodních prtlr'irr
ciích Pruska. Ve sror,náni se ,,Západem" - totiž s Velkou Británií a S1r,,
jen mi státy - proběhla v Německu industrializace pozdě: v podstatť, l,r,
o ní dá mluvit teprve od padesátych let devatenáctého století. Nasitrlilrr
však o to lyšší tempo a vysledkem byla těžká sociální napětí. Vtéto sitrrir
ci německá buržoazie a p edevším čelní p edstavitelé těžkého pr ntvslrr
odmítli liberalismus ve prospěch trvalého politického spojenectví s lir'rr
zervatir,ní aristokracií a lysokou státní byrokracií. Selhání liberalisrrrrr
však vážně oslabilo německou občanskou společnost, zatimco repres i v r r t

Bismarckriv režim udusil demokratizaci Německa a ochromil parlametllrrt
vládnutí i sociální reformy pomocí pseudopopulistické ,,revoluce shrlt.rt"

Wehler svrij obraz rychlé hospodá ské modernizace a z ni ryplyvrrir
cích tlakri na politicky systém dále rozpracováváv kapitole zabjvajít'i :,,

industrializací. Je ironií, že jejích dvacet stran p edstavuje vlirslrrť'.jr'rli

ttou opravdu sociálněhistorickou rivahu, kterou v celé knize najcltlIttt'.

7b3'tek, bezmála pět šestin textu, se zabyvá politikou. Politické strany
Weh]er šmahem zawhuje jako impotentní a disponující mizivjnnvlivem
rra politiclc proces ovládan 'tradičními elitami a nově organizovanj'rni
zájmy těžkého prrimyslu. V Bismarckově vládě spat uje pohotového mo-
t:enského zprost edkovatele obratně žonglujícího s neformálními elitní-
rni koalicemi, které držely pohromadě sdílené zájmy, ideologické spoje-
Itectví a odpor k ,,nep átelrim íše", jako byli nap íklad sociální demo-
kraté. Režim ovládal společnost tím, že jí manipuloval _ a za Viléma II.
t o platilo j eště více. Propagovány byly integrované a stereot}pizuj ící ideo-
l < l gie j ako antisocialismus, antisemitismus a antikatolicismus' Za Hičov é
t initele autoritá ské socializace považuje Wehler rodiny, školy' univerzi-
ty a armádu. Autoritá skou mentalitu v še postavené poloviny německé
společnosti posiloval i t ídně za|ožen soudní systém, což dále podporo-
valo submisir.rrí postoje k monarchovi, ke státu i k elitám'

Manipulativní politika udržovala star' ád p i síle, ovšem stabilitu
zrrjistit nemohla. Právě naopak, dávala vzniknout napětím a potenciál-
rrí spojence odcizovala. Státní politika se proměnila v reaktirmiktizov
lllanagement a režim se uchyloval ke stáIe agresivnějšímu nacionalismu,
ltted'rn si chtěl udržet loajalitu. Německy imperialismus byl tudíž stra-

tcgií odlákání pozornosti od konfliktri na domácím poli a p esměrová-
rrí agresivity do oblasti mezinárodních vztahri: německá Weltpolitikve
skutečnosti byla jen manipulatirnrí domácí politikou. Německo se stalo
Vt:doucí silou ewopsk 'ch závodri ve zbrojení a lybudovalo si dokonce
i Ílotilu, která měla narušit britskou námo ní hegemonii. Tato zahranič-
r r čpolitická dobrodružství však vyvolávala vznik protiněmeckych koalic,
rrltkonec měla za následek mezinárodní izolaci Německa a militarismus
v rtěmecké společnosti učinil váIku nevyhnutelnou. Podle Wehlera p ed-
stlrvovala německá invaze do Francie a do Ruska v roce Lg14 poslední zou-
llrly pokus udržet odumírající vilémovsk systém p i životě, ale porážka
Nčlmecka s sebou p inesla právě takovou sociální revoluci, jaké měla
r'lilka za cíl zabránit. odpor elit k demokratickj'rn institucím Vjnnarské
rr'1lubliky následně v době velké krize pomohl k moci nacist m.

Wehlerova promyšleně afgumentovaná kniha se stala p edmětem ob-
r, rvsk ch kontroverzí, v neposlední adě proto, že asketická stručnost se
r rrí pojí se sarkastickymi soudy a lyhrocen rni poznámkami. Každá ka-

1,ittlla lychází z vlastního teoretického konceptu, takže se často zdá, jako
lrv teorie byla jen zestručněnyrn v kladem minulé ,,reality", ilustrovanym
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několika historick 'mi detaily. Skutečné sociální dějiny vstupují na.jt,r.l
ště až p ekvapivě z ídka:vribec nejpatrnější jsou jako rozší ení,,politir.
na" o organizované zájmové skupiny a sociální instituce. Zatímco v 1rrr

pisu hospodá skych a sociálních struktur bezmála žádní historičtí akt rt

ner,ystupují, politickou arénu plní veskrze osobní vyprávění o ,,velikyr,lr
mužích" a udá]ostech. Tíži Wehleroly snahy sjednotit společnost a 1rrr

litiku tak musí nést,'manipulace" _ velicí mužové snažící se maniptthr
vat sociální procesy. Wehlerovo metavyprávění ,,o rozchodu Němet,krr
se Západem" (deutscher Sondertueg) získalo obrovsk'vliv i díky tourrr,
jak se v něm teorie modernizace, strukturalismus a ideologická kritikrr
spojuje s mrarmě zd raznění.rn v kladem klíčového období v jedintrrr

,,kritickou" národní historii.'6

12.2 reoretické základn í ka meny
,,tradičních" sociálních dějin

Mají-li b t jednotlivá národní smě ování sjednocena v systematičtčriirt
rozbor, nebude snad od věci upozornit nyrrí na některé základní pr.',kr
,,tradičních" sociálních dějin. Sociální dějiny jako takové bude v dalšírrr
zastupovat jeden z jejích reprezentativních podoborri, totiž dějiny dčl
nictva v té podobě, kterou v sedmdesát ch a osmdesát ch letech dtlÍi
novalo ,,paradigmata formace dělnické t ídy". Po většinu sedmdesátyt,lr
a osmdesátych let znamenaly sociální dějiny víceméně totéž co dějirrl
dělnické t ídy, respektive, obecněji vzato' dějiny prostych lidí (doslrlvrr

,,mužli" - history of ordinary men). Koncept,,formace dělnické t ídy" bv|
v pn'ní adě pokusem sjednotit dějiny dělníkri na pracovištích' v dělnit,
kj'ch čtr'rtích měst i v rodinách, náler'nách a volnočasov ch sdruženít,lr
s dějinami děInického hnutí, tedy dějinami stávkování a t ídního b<ljt,,

odborového hnutí a stranické organizace, ideologie a ,,t ídního vědomí".
E. P. Thompson inspiroval sri m dilemThe Making of the EnglishWor
king Class (tq6s) dlouhou adu modelri ,,formace dělnické tÍidy".'l

Všechny p itom postupovaly stejnym směrem: základní koncept ,,hos
podá ské základny" určující ,,ideologickou nadstavbu" proměnily v ptr'
sloupnost p íčinně souvisejících rirormí, které reprezentovaly vyvoj <l<l

vzestupu kapitalismu ažpo za|ožení socialistickych stran. Jejich dalšírrr
společn m rysem bylo l'yužití modelri jednotliv ch lineárních dějinnyt:lr
proces , jimiž měly by1t pomě ovány ,,skutečné dějiny". Tyto teorie hlír
saly idealizovanou historickou cestu k nějakému mra'''ně definovanémtr
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, rl i ( mohla jím b t liberální demokracie nebo socialismus) a velké obli-
lrr. se těšil i v tehdejší ekonomice (p ístup ,,dlouh ch vln") a sociologii
lrrrrldernizace, marxismus).'8 Není také nijak těžké r,ycítit v nich tou-
lrrr trsmí it teorii se starou p edstavou, podle níž jsou dějiny unit rním
ltt'()cesem.

'lako názorn p íklad nám v této souvislosti poslouží Kockriv esej za-
|'r'viÚící se ,,formací dělnické t ídy" v Německu."g Začiná náčrtem teore-
trr'I<ého modelu, v němž jsou rozlišeny ,,čty i analytické rozměry". Prv-
rrrrrt je dlouhodob 'proces p etvá ející ancienrégime v moderní ,,t ídní
,,1rrtlečnost, v němž klíčovou roli sehrává p edevším vzestup kapitalis-
rrrtr, budování státri a demografické proměny.Zadruhé, Kocka líčí ší ení
rr;irnezdní práce v centralizovan ch vyrobnich zaÍizenich, jež s tímto
,llrluhodob m procesem souviselo a v jehož d sledku se postupně sjed-
tlrlcovala stanoviska p íslušníkri dělnické tíidy. ZatÍetí, dělníci si h1po-
ll,ticky - na tomto základě - utvá eli kolektir,ní totožnost vfiad ovanou

1irzykem, rodinn rni strukturami, zákonitostmi, jimiž se ídilo uzavírání
:lr\atkri, rezidenční segregací i kulturou. A konečně,

za urěit ch podmínek mohou ti, kdo sdílejí t ídní postavení a stávají
se sociální t ídou..., na témž základě jednat kolektivně a pop ípadě se
i zorganizovat [v odborové svazy nebo socialistické strany], a to v kon-
Íliktu s ostatními t ídami a někdy i se státem.3o

l(tlcka v dalším detailně popisuje situaci ,'nižších t íd" kolem roku r8oo.
,llrko oblykle p edkládá vynikající syntézu nesčetného množství odbor-
rrych pojednání v jedinjl ,,t ídní" v klad. Následuje podrobné líčení práv-
rlích, hospodá skych a demografickych změn, které byly načrtnuty již na

1lr'r,rrí ríromi Kockova modelu, lycházejici ze soudních rozhodnutí a ob-
r'tlvského množství statistickjlch ridajri. Další kapitola dokládá, že slu-
Žcbnictva' praco-,'rríkri v zemědělství ani lidí lykonávajících p íležitostná
zlrměstnání - což byly t i nejpočetnější profesní skupiny _ se námezdní

;lr'áce p íliš nedotk]a a jejich zako enění ve starších vyrobních podmín-
l<írch a právních omezeních zťrstávalo beze změny. Pracormíci v ,,domá-
r'ích odvětvích" začali byt naproti tomu v rostoucí mí e závislí na ku-

1reckém kapitálu, byt zaměstnanci kapitalistického továrního systému se
z nich zatím ještě nestali. Nádeníci se velkou měrou měnili v námezdní

1lracormíky, kdežto jejich pán m nechybělo mnoho ke statusu drobn ch
zaměstnavatelri. Cechor.rrí tradice p itom ještě p ežívaly v kolektivní or-
ganizaci jednotliv ch emesel. A konečně, tovární dělníci témě dokonale
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odpovídali Kockor,u prototypu,,ryziho námezdního dělníka". Krx'l rr

zde vycházi ze ,,strukturálního" rozboru, zárove se však nebráItÍ rrtrl

spekulacím o ,,typickych zkušenostech" skupin, jež v tomto rozbtlt.tt ll
gurují. Činí tak s cílem qpo ádat se s matoucí skutečností, že nt\klr,í|
domácí pracovníci, jakož i mnozí nádeníci k německému dělnickť.rrrrr
hnutí v rané fázi,,p ispívali", zatímco mnozí tovární dělníci se ho tlt'rllt
stranou.

V závěrečném oddíle se Kocka zabyvát etí a čtrzrtou riror.rrí svéhtl ttt, 
'

delu. Nejprve obrací pozornost ke sjednocujícím sklonrim jazyka 
'pl.ťtt,r'''

,,t ídy", sociální mobility, zákonitostí, jimiž se ídilo uzavírání sr\rrthtl.
a sociálních protestri (nejnápadněji v souvis]osti se stále se množit,lttrl
stávkami koncem šedesátych a počátkem sedmdesátych let devatenírr,ll
ho století)' Tématem další části je vznik odborovjlch svaz a vzesttt1t lr r

ciálnědemokraticlvch stran. odbory se organizovaly nejd íve v prost í'r,r lt

některych emesel, což je ovšem v p ímém rozporu s p edpovědí mtltlr,lrt'
podle něhož měly vzniknout p edevším mezi továrními dělníky. Krrr,l.rr

toto emeslnické odborá ství vykiádá jako opožděn ' r,ysledek t ítlrrilt''
boje mezi pány a nádeníky v prost edí revoluce z roku rB48. Jin.'rn vÝr , 

'jo'ym trendem charakteristickym pro Německo byl ,,p edčasn " rrítstrt1'
nezávisl ch dělnick ch stran, jejž Kocka r.ysvětluje otev eností, s jitkrrrr

mnozí nádeníci p ijímali socialistické ideologie, a neschopností něttrr,r
kého liberalismu udržet si politickou hegemonii - na rozdíl od sittttrr,r'
v Británii. Kockov m závérem je, že zatimco na prvních dvou rirovttir'lr
jeho modelu byla dělnická t ída p ítomna' na vyšších rírovních ziistrr
vala ,,t ídní formace" omezen m jevem, navzdory pokroku mezi t.rrl,t

18oo a 1875. ,,T ídní formace" byla v 'sledkem kapitalismu a námeztllrl
práce, ale ve smyslu ,,t ídního vědomí" a kolektivního jednání ]ze tr trl
mluvit jen tam, kde se projevoval i ,,dopl kov " ,,konflikt mezi tra<lir I

a modernizací".3'
Stojí za pozornost, jak Kocka v rámci p íčinné architektury sví' ;rr

gumentace nakládá se ,,strukturou" a ,,aktérsMm". Na pnmích tlv,rrr
rirormích p edkládá rozbor por, tce strukturální. Na druhé írrovtti :,,'
sice odvolává na typické ,,zkušenosti", ale empiricky je nijak nedokaztr j,,

Místo toho se jeho d ívějším p edpoklad m stran ,,zkušeností" dostlivrr
podpory až následně, a to ze strany p evážně strukturálních j evri na 1 i.r , l i

Írrorryri: Kocka nerozvíjí každou rirove na základě rirovně p edešlé, Irl
brž p íčinn' ád implicitně obrací. Podobně se mu neda í p esvědč.irr'
vyložit ani načasování a jednotlivé formy organizace německého dělIrir.
tva, poněvadž v praxi se uchyluje k proměnnjrn mťmo model, jejž siirrl
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1,t,,rll<ládá: odvolává se nap íklad na socialistickou ideologii a na sla-
l,, ':il liberalismu. A konečně, riloha ,,tradic" v jeho argumentaci zristává
rr,' jirsná. Tradice by měly podle privodního modelu organizaci dělnictva
l'rrrlit, ve skutečnosti se však stávají součástí Kockova lysvětlení, kde
,r',ltlivají rilohu ,,dostatečné p íčiny" ,,brzké" organizace emeslnick'ch
' 
,, llrolovych svaz .

l(rlckriv model stejně jako všechny koncepty ,,t ídní formace" p ipi
',rr1r, každému rozměru ,,historické reality" rrizné vlastnosti ,,struktury"
,r ,,it l<térství".3" Všechny formulace v modelu sice rozlišují mezi demogra-
í r,' liymi, ekonomic\mi, sociálními a politickj'mi/ideologicktni rirov-
rr,.rrri ,,t ídní formace" (p ičemž Katznelson mezi sociální a politickou

' 
l,liitlá ještě čtwtou Írrove , kulturní), avšak rozcházeji se v mí e, na-

l,,,liI< p ipouštějí, že by historické subjekty mohly p ípadně p sobit jako
,',lrrysluplní akté i". Zwahrovo líčení toho, jak se mezi ,,proletá i rodem"
',rrily p íbuzenské svazky, je strukturální a aktérství v něm nehraje žád-
rrrrrt roli. Podle Katznelsona i Kocky poskytla industrializace a námezdní
1'r'iic:e homogenizující ,,zkušenosti", jež dělníci pasiuně zakoušeli, poté
l rrich však vyvstalo jejich ,,aktérsh,'í" na kulturních a politick ch rirov-
rrrt'It. Aktérství tak existuje spíše naryšších rirormích, kdežto na těch niž-
.,rr'lr je jednání p evážně r,'1'rrucené. Thompsona jeho ,,opětovné uvedení
. rrll.jektu do historie" naproti tomu p ivedlo k tomu, aby ,,zkušenost" de-
lrrrrlval jako ,,aktérství". Usoudil, že ,,ttida" vždy musí b t ',zakoušena" -
, i; l iuně uytuá ena a promě ována v kulturní a politické,,t ídní vědomí".
l(tlyž se však na Thompsonriv zdánlivě totalizující koncept ,,zkušenosti"
1'rltlíváme podrobněji, ukáže se klamn 'm, protože tím, co určuje, jaké
,,zliušenosti" lze mit,jsou p evážně materiální ,,vyrobní vztahy" (a tedy
''struktury"). Thompsonovo novátorswí spočívá v tom, jak bere v rivahu
r rrové formy ,,zkušenosti" (nap íklad tradici ,,rodem svobodn ch Ang-
liť'an "), které pomáhají utvá et konkrétní u razy ',aktérství" 

dělnické
tr'ícly, nic však nemění na p edpokladu, že zkušenosti se musí spojit ve
rliušenost t ídní.33

,,Paradigma formace dělnické t ídy" je snad nejlepším p íkladem ne-
:;r'hopnosti ,,klasick ch" sociálních dějin uvést do souvislosti strukturu
;r aktérství. ,,Strukturou" se obecně vzato myslela kauzální p ednost
:ltruktury a odsunutí aktérswí na okraj. Vribec nejzjemější (často se í-
lilrlo ,,nejtwdší") byla v ekonomick ch institucích a ve vyrobních vzta-
zích. Historici dělnické t ídy si sice uvědomovali, že na ,,struktury" naTá-
zírne nap íklad i v oblastech kultury a organizace, tam se jim však zdály
llyt mnohem méně per'rré; William H. Sewell to kritizoval jako ,,špatně
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tirrt, ;rrldobně Za točily nejen na sociální historiky p ehlížející sexuální
l,,rrliltttlSt (diferenci), ale i na materialistickou povahu jejich základních
!,rlr,gtlrií. Jakožto ,,esencialistick " odsuzovaly feministky p edpoklad
',,,,'ililrtích historikri, podle něhož byl proletariát v zásadě rodu mužské-
lr,, |" Většinu těchto revizionistri ovlirryrila teorie diskursu Michela Fou-
, |lllllll. Zp sob, jak Foucault spojoval poznáni s mocí, vyváděl sociální
lrl,,lrlr'iky z konceptu, protože pozornost se tím odváděla od ekonomic-
lr,'lr irrstitucí, sociálního konfliktu a ,,skutečn ch lidť'. Sociální dějiny
,J', ll(,tlměly\Ypo ádat ani s ridajně rozhodujícím postavením jazyka, ani
, l|ilZ()f ITII podle něhož je kultura synbolick m systémem na ,,skuteč-
,rr,'ll lidech" nezávisl m. Reprezentace minulosti, jež sociální historici
1'tr,tlkládali, samotná jejich p edstava ,,historické skutečnosti" i jejich
,,',lt'cky" p ístup, to vše se zdálo by't ohroženo.

Všechny v še uvedené kritiky sdílejí názor, podle něhož je sociální
lrrtt,gtlrie t eba chápat ve smyslu diference. Dokonce i ve svém vribec
,r,,;litlnvenčnějším pojetí, jež ,,diferenci" považuje za zásaďní pro ,,so-

' lillltí totožnost", to z hlediska sociálních dějin zabyvajících se povy'tce

l,,,lr,ktiry p edstavuje velmi závažné zpochybnění. ,,Diference" je vždy
ir 1ritldevším individuální vlastností jednajících subjektri. P ijetí tohoto

1,tr'tl1lokladu by znamenalo nutnost Zno\'tl a zásadně promyslet otázku,

1,rl,' se kolektir'yvribec utvá ejí. Ve Spojenjlch státech vliv,,diference" za_

rrr.tlltluho vytrstil v rozší ení sociálněhistorického slor'níku, p ičemž nové

1,t'ir'tistky se zamě ovaly zvláště na triádu ,,t ída, rasa, pohlaví (gender)" .

l r l sice obzory sociálních dějin samo o sobě nijak nerozší ilo, jejich p í-
l'i lry však zača|y b t složitější.+' Driležitější bylo, že tato ,,dekonstrukce"
l,, rltlkti'v'ti ohrožovala také jednotné chápání dějin' jemuž nemálo sociál-

'rr..lr 
historik ještě po ád dávalo p ednost, jak už jsme ostatně viděli.

/'tlt..je t eba hledat ko eny nechuti, s níž stoupenci sociálních dějin p i-
',trr1lují k dějinám genderoqm, jakož i k mikrohistorii.

l,olarizovaná debata mezi sociálními a kulturními dějinami se zatím
,,,ltlhrává jen v Německu: na jedné straně v ní stojí oborov ,,establish-
rrrr,ltť" věrn sociálním dějinám a proti nim kulturní historici sledující
1,'tlrrotn cíl (ačkoli rozep e propukají i mezi nimi navzájem). P íčinou
tr.trl polarizace je neobvykle silné postavení, jehož se v Německu sedm_
,l,,sátych a počátku osmdesát ch let dostalo ,,sociálněvědné historii".
V lristorické profesi, a dokonce ani mezi sociálními historiky neměla
''it't: 

',sociálněvědná 
historie" většinu' p esto však v historickém oboru

,l,lt":asně získala cosi na zp sob ,,diskursir.ní hegemonie"' V dalších ze-
lrlích nové p ístupy již tak polarizovan ' obor rozší ily, ale v Německu

mí en materialismus".3a Jednotlivé segmenty společnosti se od sebt, lrr
tiž ne]iší mírou strukturace, n brž sv5.rni konkrétními strukturáInÍnll
ulastnostmi. A konečně, sociální dějiny si tím, jak odsunovaly činirr.lr'
stranou, samy p ivodily sklon p ijímat jako nezpochybnitelné jecltlrrl
ky rozboru kolektiuy s tím v sledkem, že se bezmála-začalo zdát, .jrrk,,
by kolektivy dokázaly jednat riplně po zp sobu lidí. ,,Tradiční,,sociítltrl
dějiny p ijímaly skupinovou formaci jako samoz ejmost, takže uvitŽrl
vat o sociální totožnosti ve smyslu odlišnosti (,,diference") bylo sktrr',,
nemožné. Právé z,,diference" se však stalo heslo zdobici korouhve ttrlrl
hlavami těch, kdo počátkem osmdesátych let zaÍrtočili na sociální dě.iirrr
ve jménu novych dějin ,,kulturních"'35

12.3 ,,Sociálnídějiny" pod palbou

Někte í pozorovatelé uvádějí, že sociální dějiny se poprvé ocitly v ,,kt.irl"
už na konci sedmdesát ch let. V Británii a Spojen ch štátech se však.jr,rl
nalo spíše o rozpad čehosi, co soudržnym oborem ve skutečnosti nikrlr
nebylo. Sociální dějiny začaly byt volně ohraničen m Írzemím posk.ylrr
jícím dostatek prostoru nejrriznějším p ístuprim, byt některé i niclr u,,
vzájemně vylučovaly.

Dějiny dělnictva se staly prrnrí oblastí' v níž se ,,historie zkušenost i"
tedy toho,7'ak lidé minulost zakoušeli - pokusila emancipovat od thottl1r
sonovského patronátu. očividné to bylo v p ípadě nové 'mikrohistrlt.l,,zespodu", jakož i v tom, jak někte í badatelé začínali vznášet nároky ttrr
relatirryrí autonomii kultury či odmíta]i ekonomick determinismus. I li:,
torie zkušenosti dokonce i tehdy, p ijímalali roz eděnou verzi 

',hustť,lr'popisu" vyvozeného zGeertzol1t antropologie Za svou' zristávala z vt'|h,,
části v hranicích sociálních dějin. Podrobny rozbor syrnbolick ch sysl.,
mri se v ní pojil s víceméně konvenčním popisem koniextu.36 Piesto vŠrrl,
r.1provokovala posun od sociologie jakožto teoretického vychozího lrrlrlrr
k sociální (nebo kulturní) antropologii. ,,Nové kulturní áěiiny" se sir','
pokoušely zwátit tradiční up ednost ování ekonomické p í8innosri,
ale jejich revizionismus si nadále podržel konceptuální rámec matet'irr
listick ch sociá]ních dějin' Kulturní reprezentacě nep estaly r,ystuprl'irt
jako internalizace (by't syrnbolické) materiální reality.38

P esvědčení Garetha Stedmana Jonese, podle něhož jazyk rozhotlrr1r
cím zprisobem utvá í minulou skutečnost, bylo radikálnější a otevír.lrl,,
již cestu postmodernismu a ,,lingvistickému obratu".39 ienderové tlt
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museli nováto i r.ybojovat nerovnou bitvu s ,,novou ortodoxií". l]ť,ltr'rrl
těchto svárri začaly pak b t německé sociální dějiny ztotož ovány s lh,,
nomick rm determinismem, rozborem sociální struktury a antihtrt.tttr'
neutick'm strukturalismem' s makrop íčinnymi v klady, politickt'rrrt
sociálními dějinami a s1mtézou ve smyslu Sonderweg,jejímž typir.kt,tll
p edstavitelem se stal Wehler. Vosmdesát ch letech ,,sociálněvědná lrlq
torie" všechna zpochybnění odmíta]a _ ať už p icházela ze strany ,,l//

tagsgeschichte, nebo historie žen - a její stoupenci se dokonce sItrrllll
ší it podez eni, že levičácké ritoky ve skutečnosti páchnou pravictlvt,trr
historismem.

,,Sociálněvědná historie" se v pniběhu posledních t í desetiletí i 1rtr,,'
to změnila a rozší ila. Sociální historici konečně začali naslouchat vrrlri
ní po historickjzch srormáních, která zaznivala už během debat o Srrrt
derueg' Jejich studie p ekračovaly hranice národních dějin, podrilvrllr
p itom národně orientovanjz model Sonderueg a podkopávaly i stlr,iril
něhistorické kategorie rozboru. Na poli dějin dělnicwa to r,}rrolalrr rir
sadní kritiku ,,paradigmatu formace dělnické t ídy".+z Vlastní šir.rtl*r
projekt sociálních dějin, kter se tykal historie buržoazie a byl zalrÍ1r'rr
v polovině osmdesátych let, rozší il p edmět rozboru tak, aby pokt.i'r'irl
i kulturu, vztahy mezi pohlavími, hodnotové systémy a diskursy. Nr',

mecká ,,bL|tžoazie" se v rostoucí mí e stávala kulturní formací spíšt' rrr':
socioekonomickou t ídou.

Někte í p íwženci novjlch kulturních dějin definují své stanovish,'
ještě po ád v protikladu kuzce pojíman}'rn sociálním dějinám. Zptisrrlr'
jak kulturní historici uvádějí do souvislosti koncepty, jež jsou zpravitllrr
považovány za neslučitelné, by se dal označit za charakteristicky něIlrr,r
k , protože jde o pokus r.rrést do kulturních dějin určitou míru sotttlr'/
nosti pomocí náwatu k teoriím kultury z p elomu století.a3 A zatítttr',,
historici hlásící se k sociálněvědné historii nep estávají sepisovatjerlrlrr
monumentální syntézu národních dějin za druhou, kulturní hist<lt'r, r

rynakládají obrovské risilí na to, aby zformulovali alternatirmí metltvt
právění, jež by p íběh,,radikalizované modernity" postavilo proti tr,lr
o Sonderweg - a tak i oni zristávají nakonec omezeni na historii rrrr

rodní.aa Lze najít i kulturní historiky volající po tom, aby ,,společnrlst"
byla nahrazena ,,kulturou", protože ta podle nich p edstaluje obsažrrť,1lit
p edmět syntézy.as Avšak stavět společnost proti kultu e, to je jen tllrl:it
německá Sonderlaeg ner,yhnutelně vedoucí do další slepé uličky.ar
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l).4 Co p inese budoucnost?

'i,rt'iítlní dějiny dozajista nejsou bez zásluh. Koneckoncri, právě sociál-
rrr rlčljiny obohatily studium minulosti o problematiku společenské ne-
rr rt'll()Sti a jejich zásluhou jsou dnes už informace o dělnících a nerov-
rr,,;lr'ítvn ch masách nik m nezpochyb ovanou součástí historick ch
,l,llilitdri. Poda ilo se jim lysvětlit proces industrializace a sociální zmény
,r litlt:iální konflikt obecně' Sociální dějiny rovněž lydláždily cestu inte-
1i r ; r r' i ekonomického, sociálního i politického rozboru, jejimž v 'sledkem

1',,,rr dějiny cel 'ch společností. Zároveí se sociální dějiny staly i polem,
rrir ttěmž se odehrávají plodné teoretické debaty: dnešní diskuse o nej-
rrizrrějších teoretick ch ,,obratech" stále lycházejí z prrikopniclcych děl
',, 

'r'iírlních dějin.
l(evizionistické ritoky však odhalily některé slabiny celého historické-

lrr r tlboru, a to včetně dějin sociálních. Upozornil jsem na neschopnost
',, 't'iltlních dějin smí it strukturu s aktérstvím, na nedostatečnost jejich
,'rrllrterialistického" chápání ekonomiky a kolektivii, na zanedbávání kul-
llll'.y Ve smyslu symbolické praxe i na nesmi itelné odmítání konceptu
l r ist orické konstrukce diference. Řešení problémri aktérswí historick ch
,,rrlljektri a kulturních q znamri interakce mezi nimi, jakož i mocensk ch
r ztlth vlastních ekonomickrm, sociálním a politick'rn institucím, která
r r'1lly'nula z kulturního obratu, jsou sice p esvědčivá jen částečně, otáz-
l,r'' které kulturní historici p edložili, jsou však formulovány spráwě.
t lllrrovené sociální dějiny musejí p ijmout za vlastní širokou škálu zá-
',;rtlních post ehri, s nimiž r,ystoupili ričastníci debat nedávné minulosti.
Nt1kte í historici mluví o nadcházejícím ,,sociálním obratu" na pridě dě-

1rrr kultury a společnosti, nemusí však jít o obratzpět, ke ,,stat m" struk-
trrr'alistickj'rn sociálním dějinám, n brž o krok ,,za kulturní obnat".a7

Snad se nyní p iblížíme sociálním dějinám, které budou schopny
1'lrtě uznávat jazyk, symboly a diskurs, zárove však dokážou pokročit
r tlále' a to k jejich plnému začlenění do ,,sociální praxe". ,,Teorie pra-
rt." - tak, jak je spojována nap íklad se jmény Pierre Bourdieu a Antho-
rry Giddens - je schopna pojmout interakci nejen jako strukturovanou
1,l'avidly a zdroji, n brž ijako vytvá enou aktérstvím subjektri. Yycházi
z 1l edpokladu, že akté i v procesu v5'tvá ení ,,zkušenosti" lykládají své

1lr'ost edí' a mriže byt schopna r,'ypo ádat se s konstruovanou povahou
(lristorické) skutečnosti i s vícečetn mi totožnostmi jednotliv ch akté-
r'ii. Dovedu si p edstavit, že v blízké budoucnosti se zformují sociální
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dějiny kombinující rozbor ekonomick ch, sociálních, kulturních a 1rrr

litick 'ch institucí z hlediska sociálních subjektri smysluplně prisobícÍr,lr
na sebe navzájem. Kolektivy už nebudou považovány za samoz ejmtrrrl,
njlbrž budou lysvětlovány poukazem na sociální a kulturní praxi. Takrr
v p ístup by mohl vdechnout novj' život oblastem vj'zkumu, na něž lr'
po kulturním obratu ze značné části rezignovalo. Dějiny práce, obchrrrl
ního podnikání a trhri, sociální nerormosti, sociálních hnutí a politickl
kultury (pojímané ve všech p ípadech jako komplexní pole interakcr,),
to všechno se mriže ve věku globalizace stát potenciálně novátorskyrrrl
oblastmi bádání.a8 Budou to sociální dějiny schopné sebereflexe a pl'r,
konávající kulturní obrat, zárove však uznávajiciijeho p ínos.
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H ospodá ské

Pnr HuosoxovÁ

Hospodá ské dějiny jsou svébytná disciplína, a to jak svjnn p edmětr,rrr'
tak i p ístupem k tomuto p edmětu. Zab3vaji se materiálním zák]atlr,rrr
existence člověka - tím, jak si lidé lydělávají na živob1'tí, jak si opatirr1t
a rozdělují jídlo a zboži ajaké společnosti, zprisoby života či institrrr,,
mají rrizné zprisoby vyroby a spot eby za následek, p ípadně jim nalr r,rr

vají. Hospodá ské dějiny se mají tedy zab vat i politickym, sociálrrirrr
a kulturním životem, nejen otázkami hospodá swí. Pokud jde o je|ir'lr
p ístup, hospodá ské dějiny obr,ykle spojují historické emeslo a hislrr
rické vzdělání se zájmy' teoriemi a metodami sociálních věd, p edevširrr
ekonomie. Užíváme-li p i historickém bádání a historickém psaní sr'
ciálněvědn ch konceptri, mtiže to b t sice mimo ádně p ínosné, čitsl,,
však narážíme na obtíže související s tím' že sociální vědy byly v mitttt
lém století zpravidla utvá eny tak, aby se dokázaly q'po ádat s térlrir
ty p ítomnosti. Sociální vědy obecně a ekonomie zvlášť se z velké čli:,tr
orientují na současnost a na konkrétní politické linie. P ijímají mIrrrlr,'
p edpokladri, které lze uplatnit _ a někdy navíc s komplikacemi - 1lrlrr
ze na moderní, obchodní, kapitalistické a obr,ykle západni společn<lslr
Setkáváme se zde s časovou a kulturní p edpojatostí' a chceme-li trrtltl
uplatnit ekonomii či jakoukoli jinou sociální vědu na minulost, vždy r.r,
líme vážnému nebezpečí anachronismu a etnocentrismu. Ekonontia.tr
historici se musí obez etně zamyšlet nad sociálním, kulturním a ek<ltt,,
miclqTn prost edním rrizn ch období a rriznych zeměpisn ch oblirslr
Někdy byvá zapot ebí p izprisobit ekonomickou a sociální teorii cíliirrr,
které v zkum sleduje, pop ípadě Znovu promyslet některé stránky t'lit'
nomické a sociální vědy, aby tak lépe odpovídaly pot ebám historie.

Když Donalda Co]emana p ed několika lety r,yzvali, aby defintlr';rl
hospodá ské dějiny, zdriraznil dva rysy, kteryTni se odlišují od histtlri,.
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!| (,(l ekonomie.Zaprvé, hospodá ské dějiny se snaží rozpoznat a změ it
,'tlt',jež za oblyklj'ch okolností jednotliví individuá]ní akté i neovládají'
'; tirrl se jen těžko smi ují početní historici, kte í odmítají p edstavu, že
|'t' ,,síly" bylo možné prohlásit za činitele odpovědné za historické udá-
l, ,:;t i nebo je uwá ející' Zadruhé, Coleman p eformuloval banální twzení,
1','rlle něhož ekonomické jely neexistují mimo sociální, politická, nábo-
;r,rrská aÍyzická prost edí, v nichž se odehrávají: ekonomická aktivita je

1,,rrlle něho hluboce zako eněna v socíálním, kulturním a osobním p e-

'lir'tr každodenního života, což pro hospodá ského historika znamená
rlrtlIrost p ijmout holistickj' a mezioborov p ístup.'

Navzdory této osobitosti je ovšem zŤejmé, že povaha hospodá sk ch
,li jirr i obliba, které se těší, odjakživa p ímo souvisejí s tím' co se prá-
r i rlclehrává na pridě jejich mate sk ch oborťr, historie a sociálních věd,
1'rr'clevším ekonomie' Nap íklad v šedesáb ch a sedmdesár ch letech si
lris torie sociálněvědnych p ístupri velmi cenila a v hojné mí e je p ebíra-
lll; ll edmětem živého zájmu byly i ekonomické struktury. Zárove došlo
l, r'tllkému rozší ení sociálních věd na akademické pridě a rostla i obliba
r r rlr rxistick ch idejí zdriraz ujících roli ekonomiky v utvá ení sociálních,
l,rrlturních a politick 'ch struktur. Sociální vědy obecně a ekonomie zvlášť
l'vly ve srovnání s dneškem také otev enější dokladrim pocházejícím ne-
1,'rr z p ítomnosti' n brž i z minulosti. Dnes užmáhistorie dosti odlišné
1rr'i<lrity: není-li p edmětem její pozornosti vojenské a politické l'yprávě-
rrí, zamě uje se většinou na kulturní jevy a qužití ]iterárních a drama-
trt'kych metafor a metod rozboru spíše než na uplat ování mechanické-
l r r r a p íčinného uvažování , z néhož, obecně vzato, vycházeji ekonomové
,l lrospodá ští historici. Textové zdroje dostávají stále častěji p ednost
1ricd kvantitativními ridaji, o něž se hospodá ští historici tradičně opí-
rlr|í. Někte í pozorovatelé soudí, že ve svém írhrnu tyto vj'vojové trendy
1'rlrrechávají hospodá ské dějiny tak íkajíc na suchu. Hospodá ské ději-
rrv však nejsou prostě jen soubor zamě ení pasivně čekajících na p ízni-
r'tl intelektuální prost edí, v němž by se jim dostalo náležité pozornosti.
llrlkážou i v znamnj'rn zprisobem kritizovat současn omezen rozhled
1rrldstatné části ekonomické teorie, jakož i číhat v zá|oze na mnohé kul-
trrr'ní historiky, kte í dnes již z ejmě pozapomněli, co vlastně znamená
,'lionomika a proč na p íčinném rozboru zá|eži. Hospodá ské dějiny tak
r' současnosti stojí p ed rostoucími p íležitostmi, jakož i p ed některymi
1rr'oblémy' p íležitosti však dost možná p evažují'

V následující kapitole se zamyslíme nad tím, jakou rilohu hrála eko-
rrtlmie v dílech vyznamnych historik a jak tito historici využívali rťrzné

d ějiny
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p ístupy k ekonomii s cílem lysvětlit minulost. Načrtneme základní rvlt
historie hospodá sk 'ch dějin a vztáhneme je k obecnějším vyvojovÝrrr
trend m v historii i v sociálních vědách vťrbec. Vždy budeme zd razr1rr
vat p edevším rrizné zp soby konceptualizace hospodá ské sféry a lrrrr'
podá sk ch motivací, p ičemž budeme mít na paměti i zpochyb ovrirrt
hranic mezi ekonomickjrm jednáním a jin 'mi formami sociálního a krrl
turního chování.

13.1 Ekonomická teorie a historie:
dva typy p ístuprl

Ekonomická teorie se v historii uplatnila dvěma velice odlišnymi z1ríl
soby. První z nich souvisí s pojetím hospodá ství jako čehosi zásatlttrr
v znamného pro celkové r.ysvětlení dějin, co leží v pozadí historickí,lr,'
metalyprávění. Stoupenci tohoto p ístupu p ijímají p edstal'rr, podle rrl:
ekonomika podmi uje všechny ostatní stránky společnosti, kultury a 1x 'litiky a její role je primární. Toto chápání dějin l1lznává zejména ttlrrr
xismus (ve sv'ch rrizn ch podobách) atotéž platí i pro některé foI'rrrt
teorie modernizace. Marxistické studie sociálních, kulturních, právrtÍr'lr
a mnoha dalších aspektri života v minulosti musí tudíž svrij p edmč't
a také změny, jimiž postupem času procházi _ vždy uvádět do souvislr rgll

s povahou ekonomiky a měnící se hospodá skou základnou společnrlslr
Nap íklad E. P. Thompson se ve svém klasickém spisu The Making o'|'llu'
EnglishWorking Closs (rg63) sice zamě uje na vzestup t ídní solidirr'itr
a rozší ení sociálních protestri počátkem devatenáctého století, ukaztt;,'
však, že silami v pozadí sociálních změn vedoucích lidi k tomu, alrv :,,,

sjednotili, začali jednat společně a sami sebe pojímali jako t ídu, llt,lr
ve skutečnosti změny v technologii a v}robě, v konkurenčním prost't,rlt,
pracormích vztazích a situaci na trhu. John Foster ve svém pojedIriirlt
Class Struggle and the Industrial Reuolution (t97D uplat uje malxir,
tick 'model základny a nadstavby p i sror'návání míry t ídního věrlrlrrrt
ve t ech anglick ch městech devatenáctého století. Tento p ístup rrrrr
umožriuje r,ysvětlit nejen revoluční hrozbu, jíž koncem čty icátyclr l,.l
devatenáctého století čelil oldham, ale právě tak i mnohem poklidrrť'1',r
atmosféru, která zavládla v pozdějším devatenáctém století a - jak v sorr
ladu s marxistickymi pohledem na věc argumentuje Foster - zaslottŽil,r
se o ni hospodá ská stabilita pokročilejšího kapitalismu umožněná inr1,,.
rialistickymi zisky. Ačkoli vliv marxistického modelu na západní histr rr'rr
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,lrlsahoval wcholu v době od čty icát ch do sedmdesáb ch Iet dvacátého
',lr lletí, zatímco dnes už ho většina historikri a sociálních teoretikri s p e-
',r'r''clčením odmítá, jeho r'liv na sociální vědy zristává hluboky' Docela mu
rlrliknout nem žeme (i pokud by to bylo žádoucí). Všichni jsme dodnes
rrrlrt'xisty v tom smyslu, že auto i nemarxistick 'ch a postmarxistick ch

1'r'ltcí z oboru historie a společensh ch věd často pociťují pot ebu zam š-
lr,t se v nich i nad rilohou hospodá ství jako jedné z hlawích proměnn1 ch
tlryť dnes již nutně nemusí jít o proměnnou rozhodující) v rozboru rriz-
rrÝch aspektri společnosti, minulé stejně jako současné.

l)rrrhou cestou, po niž se ekonomie mriže p iblížit historii a ekono-
rrlic:ké koncepty nalézt uplatnění i v historickém rozboru, je r,1užití nej-
riiznějších ekonomick ch teorií ,,st edního dosahu" Qež samy o sobě
rrr,1l edstawjižádné metar,11rrávění) a množství konceptri a nástrojri
r'vsvětlení z ekonomické teorie ryvozen ch. Nabídka nástrojri je mi-
r r rt l'ádně rozmanitá. Historici používají nejrriznější ekonomické teorie
,r 1l'ebírají koncepty mnoha druhri nejen z ekonomie samotné, ale také
l t,I<onomické sociologie a p ípadně i z ekonomické a sociální antropo-
l,,gie. Základní ekonomické principy, zejména teorie nabídky a poptáv-
l,t', mohou byt velmi p ínosné nap íklad pro historika, ktery se zab vá
,lrr1ladem nedostatku potravin či populační exploze v období, znéhož
',(, llám nedochovaly žádnéjednoznačné doklady. Nap íklad základem
lll'Bumentace M. M. Postana tykající se ťrpadku feudálních vztahri vAng-
lri byly ekonomické ťrvahy nad tím, jaké drisledky pro ceny p dy, prá-
r'r, a zemědělskj'ch plodin pravděpodobně l'1plynuly z epidemie černé
,,rrttti.'Ve dvacátém století a p edevším v jeho druhé polovině lycházelo
,lrltninantní paradigma v ekonomii z formálních a nejčastěji algebraic-
l'r,q'jad ovan ch nebo gtaficl<y znázor ovanych mechanick 'ch modelri,
l, t cré obr,ykle p ijímaly p edpoklad, že lidské bytosti snažící se uspokojit
',r'ťl materiální pot eby jsou vedeny ,,racionálními" motir,y maximalizace
lisku. Na hospodá ské dějiny měl tento neoklasicky p ístup obrovsk
r liv, i když zprisob jeho uplatnění se postupem času měnil. Nejlépe lze
tr.rrrto změnám porozumět, zamyslíme-li se nad dějinami celého oboru.

l3.2 Dějiny hospodársk1 ch dějin: počátky

|'rl většinu osmnáctého a devatenáctého století lycházeli angličtí, skot-
',lí, francouzští a němečtí političtí ekonomové, jakož i otcové-zak]ada-
rr'lé západní sociální vědy - osobnosti tak rozmanité jako Adam Smith,
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David Ricardo a John Stuart Mill, Karl Marx, Max Weber, Émile Drrr h

heim či Ferdinand Tonnies - p i sr,ych rozborech společnosti bez t't,

jimky z historiclvch dokladri' V tomto smyslu mají hospodá ské děiirrr
dlouh 'rodokmen a jejich p edchridci sehrávali v procesu utvá ení srr
ciální vědy v Ewopě klíčovou ro]i. Konkrétněji však hospodá ské clč' jirrr

lyvstaly jako akademické zamě ení historikri a ekonomri až koncent rl,,
vatenáctého a počátkem dvacátého století. Šlo vlastně o součást tlllr,r'
nějšího rozchodu s dějinami ,,bubnri a polnic", neboli s dějinami t,lit,
diplomacie aválčení' a p íklonu k dějinám mas obyvatelstva a k dějirr rrr

zemědělství, prrimyslu a podnikání. Tyž posun ke studiu historie neeliltrl
a ,,nepolitické" si vytkli za cilrovněž zakladatelé francouzské školy zlrr
nales a stejné historii dávali p ednost i socialisté a sociální reformátrrti,
kte í se snažili nawhovat ešení problémri lyvstávajících z industrializrr
ce. A to všechno povzbuzovalo hospodá ské dějiny, jež obracely pohlr,rl
do minulosti s nadějí, že tam objeví p íčiny sociálního zmatení i doklirrlr
vládních zásahri, z nichž měly mít prospěch široké masy. V Anglii ztr.
les ovala tento p ístup p edevším díla Sidneyho a Beatrice Webbovyr,lr,
kte í pat ili k zakladatelrim slarmé Lond nské školy ekonomie (Ioltrlrrrl
School of Economics, LSE), Arnolda Toynbeeho, Barbary a Johna Hlrrr
mondovj'ch' Charlese Bearda a mnoha dalších členri nejstarší generitr,r'
akademick 'ch hospodá sk'ch historikri. Periodiz aci, ježby byla \yv()Z(.
na odjinud než z politick'ch dějin, p ijal mezi britskírni historiky .jirk, '
pn'rrí William Ashley - š1o o v znamny krok na cestě k osvobození ltir'
torie zpod nadvlády politick 'ch událostí.

Hospodá ské dějiny se od posledních desetiletí devatenáctého st<llr,lt
rozvíjely také jako akademicky p edmět: jako jeden z podoborri ektlttrr
mie. Takzvaná historická škola ve skutečnosti p edstavovala na počátlirr
a v polovině devatenáctého století p evládající p ístup k ekonomii. lll I

to p ístup \ysoce empirickj', statisticky zaměŤen a historicky uvědottti.
l '_ jeho p íwženci kladli zvláštní driraz na sběr faktri (minul; ch i stlrr
časn ch) a indukci (p edstalu, želze-li se vribec kdy dobrat obecrryr'lr
zákonitostí, stane se tak teprve poté, co budou shromážděny všecltrrt
dostupné daje). Podstatná část ranych hospodá skych dějin byla pr'lir',,
tohoto typu. Další nadšení vyznavači hospodá skych dějin jako svélllt
ného oboru p icházeli v souvislosti s reakcí ady ekonomri proti vy.lrtjrr
vj.m trendrim, jež ekonomií zmítaly v osmdesátych a devadesátych lt,

tech devatenáctého století (takzvaná marginalistická neboli neoklasit'lilr
revoluce). Tyto trendy zprisobily, že ekonomie se více zamě ila na 1ri'i
tomnost a začala bfi formálněj ší (mechaničtěj ší, matematičtěj ší a gra Í i c

tl,jŠí) ve sv ch metodách a deduktivnější (více se v ní uplat ovala schop-
rrrrst zobec ovat a ze statistick'ch závér& p edpovídat budoucí vl'voj).
l\l rrozí v takovém posunu spat ovali zásadni ohrožení starší historické
ilirlly, z níž se posléze opravdu stala menšinová tradice. Na hospodá -
',l<ti dějiny, spojence historické ekonomie, se začalo pohlížet jako na po-
l, r rs'"ypracovat metodologickou alternatir,u k sílícímu hlarnrímu proudu
v t'konomii _ alternatiw, která by dokázala brát náležitě v írvahu roz-
,lilná období a kultury' William Cunningham, autor vribec prvního ang-
lit'l<ého pojednání z hospodá slc ch dějin (ryšlo v roce 1BB2), v}nryacel -
r' rleoklasické ekonomii p evládající - p edstalrr ,,ekonomického člově-
Ilr" j akožto racionálního, kalkulujícího a maximalizujícího jednotlivce,
1r,lrož chovániLze považovat za neměnnou lidskou p irozenost, kterou
rrlt.jdeme ve všech kulturách. Místo ní trval na vyznamu studia nejrťrz-
rri'|ších společností v jejich vlastním čase a s jejich vlastními sociální-
rrri a kulturními p ístupy a motivacemi.3 Tyto názory lykrystalizovaly
r' ()unninghamor{'ch rozep ích s Alfredem Marshallem, čeln m obhájcem
rrrirrginalistické revoluce v Británii. Sám Marshall bral sice ekonomii
;ltko ,,zkoumání člověka zabyvajícího se svyrn obvykl m zaměstnáním,
rivotem", ovšem metoda' k jejímuž prosazení p ispěl, p iměla ekonomy
zlrrně it se p edevším na abstraktní a zobecněné teoretizování. Rozep e
llrezi p íwženci historické školy a formálními, neoklasickjrni ekonomy
l'vlo možné sledovat na mnoha místech Ewopy, nejz etelněji však v Ně-
rrrecku, kde byl Methodenstreit (,,boj o metodu") v ekonomii nejhlasi-
rtijší, dílem i v drisledku postavení, jemuž se p edtím historická škola
r' Německu těšila.

od samého počátku se však k hospodá sk'rn dějinám jako svébytné-
rrru akademickému oboru hlásili i badatelé se sklony k deduktivnímu,
lrlrmalistickému p ístupu, jenž v ekonomii postupně p evládal, a s v lí
rr1llat ovatve sv 'ch studiích minu]osti a p i zkoumání historick ch rida-
1ii to, co bylo považováno za p ísně ,,vědeckou" metodu. Až do poloviny
,lvacátého století se ovšem na pridě hospodá skych dějin jednalo o směr
r lrlsti menšin ov . Zasvou p itažlivost jakožto metody vděčil uplatriování
1 

l rávě těch univerzalistickj'ch p edpokladri stran ekonomického chová-
rrí, jež Cunningham a další kategoriclcy odmítali. Ztohoto sporu' a také
ze skutečnosti, že hospodá ské dějiny tolik zaujaly socialisty a reformis-
l'1,, qvstalo bezmála okamžitě množství dramatick ch debat na téma
,'ílri a metod tohoto podoboru.
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13.3 Dějiny hospodársk ch dějin:
rozší ení a rozrÚznění
Hospodá ské dějiny se ve dvacátych letech dočkaly rozší ení v l,]r,trrlrr
i ve Spojen ch státech. V Británii se ustavila Společnost pro hos;trrrliit
ské dějiny (Economic History Sociefu), objevila se Economic Ílisltlt tt
Reuieu a rostoucí množství univerzit začalo jmenovat profesory lttrl1',,
dá sk 'ch dějin a vypisovat z tohoto oboru seminá e. Vycházelyp(Xlt,lltr:
odborné práce čerpající z dokumentri stojících až dosud stranou 1,,,r,',
nosti: jejich auto i zkoumali nap íklad lysledky sčítání lidu, statirlll,r
prrimyslové vyroby, ridaje o mezinárodním obchodu , záznamy lokÍtlrrtr lr
sprár,rrích orgán , parlamentní akta, záznamy parlamentnich kt rr r r i a t

nebo archivy obchodních společností. To otevíralo riplně nové' ne1rI.r rlrri
dané rizemí, poněvadž prameny' jež hospodá ští a sociální historici r,trr
dovali, jakož i zájmy, které je k nim p ivedly, byly tradičně povaŽrl'rrrrt
za druho adé a málokdo se domníval , Žeby vribec mohlo jíio legitirrrrri
historické zamě ení. Řada těchto ranych prací měla také silně itttt,t.ttrt
cionalistické zamě ení: jejich auto i p ipisovali velk v znam mt'zitrrt
rodnímu obchodu a povaze hospodá ského rozvoje v rriznj'ch čítslr,r lr
světa. P inejmenším v Británii neušlo také pozornosti, že }rospoclíl,r,h,,
dějiny shledává z ejmě p itažliv mi neobr,1rkle mnoho historičei, k rl i r r r l
pat ily Eileen Powerová, E. M' Carus-Wilsonová, Iva Pinchbeckovír rr l I

lian Knowlesová. Jejich vj'zkumná zamě ení hrála roli p i utvá errí llt,,
rozsahu tohoto oboru i p i formulaci konkrétních témat, což platí zvltil-,lr-
o drirazu, kter 'tyto historičky obr,ykle kladly na internacionálismtts, l,,,
ciální dopad změn a zkušenosti rodin, žen a dětí, nejen mužri.a

Ve dvacátych letech už byla v britsk ch hospodá sk ch dějinách.jrrsrr,
patrná dvě velmi odlišná smě ování, v jejichž drisledku vznikala tt'r,t
tvrirčí napětí.s Pnmí z nich mližeme označit za tradici politickou či rrr,,
rální a pat í k ní zvláště díla R. H. Tawneyho, Barbary a Johna Illrrrr
mondovych, Sidneyho a Beatrice Webbov'ch a G. D. H. Colea' Všet,llrrt
Bto autory ovlir'rrily rrizné varianty socialistického myšlení (nap.íl<lrl,l
k esťansk socialismus, fabianismus či marxismus). Šlo jim o tá, rrstrr
vit souvislosti mezi hospodá sknni dějinami a ostatními iozvíjejícírrli ,,,'
podobory sociálních věd, a snažili se zodpovědět zásadní otáiky p'ír.rrr
nosti, jako nap íklad co zprisobilo anglickou nebo prrimyslovou revrrltt
ci. Doufali také, že zkoumání minu]osti jim napomriže dobrat se <l<l1r.
vědí na morální a politické otázky současnosti. Tawney argumentrlr'rrl

'ooÁŘs<É oĚ]tNv

1,rrrtihromaděnístatistick 'chridajriafaktri:pot ebal".p-.]d]"rtělttlsllí.
|,, ,,,-i'sru, se nad morálnimi otáikami a souvislostmi ležícími v p<lzatli

r,,,*1roáar.to aktivity. Právě Tawney byt j3ko pnmí jmenován profes<'r-

i'''in".p"aa sk ch'dějin na Londynské škole ekonomie (v roce r93r)'

r,, ,uáÁ-'.j""a-ejsi* á.íle Retigion and the Rise of Capitalism (l'gz6)

, 1',' chybnil 
"Weberoo'u ie"i, po dl"e niž r ozu oj kapitalismu v-západn í Ev-

i,r'í irár'a"cly kalvinisticte socialní a hospodá ské hodnoty'' Podle

r,J*,'ávrro p esvědčení sice kalvinismus poskytl kapitalismu nábožen-

,r,,, 
"'í'"""Jrncrri, 

ut. jut puritánství, taťi kapitalismus jsou v.e skuteč-

rrl rsti zwácením k esťanskj'ch hodnot, protože ty up ednost ují sociální

,''''"'r.y 
" 

l"dividua1isrrrrr.. tu*''"y se pitom vlastním morálním p e-

',l,il"ír"' nijak netajii a jeho \d'H;d kapitalistické etiky i dalších témat

, iis típreámitem vášni{ch debat p-9'::'í desetiietí'

l)ruhé smě ování rr'arn'i hospodá ski'ch dějin této_doby by se dalo

, ,r,',,čii"u empirické u korrr"*utivní. Chárakteristick ' b1'1 pro ně driraz

,''."konomiko,nedostatečněrozvinutykulturníipoliticlc'ko.ntextane-
,,,1.,* o formuíaci teorií či zákon up ás ujících p íčiny a následky. Ten-

;;, ; ];,"p b/ ea'to "a|Jnj' 
také dtirazem na sběr a rozbor kvantitativ-

;,,,:í.r .il;jll' V rrizn 'ch ohledech Lze k této tradici p i adit práce sira Johna

,'t,,fnu*u, Herberta Heatona a P' Wadsworthe nebo i J' de L' Manna'

i i',;ilil j".'"i"r,am8isi jako autor-t ísvazkového díla Economic His-

,,,i,'i ii twoarri arttiti- Ůgza-qss]' y _n:-ž 
:ry' ivfrozmanitych do-

tt,,á,i k podrobném" 
'toai" 

jeanotti"j'ctr hospodá skych sektorri' Ter-

, ,i,', ,,pri*vslová revolu."" p ito*--zawhoval' protože se mu poda ilo

lrltlkumentovat, jak pá.iop"o a dílčí byly ve skutečnosti změny' k nimž

,t,,.ná""l,o. zpochybro"al i socialistickou a morální tradici tvrzením, že

, 
"y1l*ío..' 

,'ct otit u *áto oa..'*írajících odvěwí se životní podmínky

'''',"J":i"i.r' 
mas během industrializace v praxi zlepšily'

' n"ilir""i rrospoaarsb'ch dějin, k němuž došlo počátkem dvacátého

',,r"ii, '" 
uskutáenilo v?obě,tdy sociologie a antr.opologie svjrm ne-

,,,i-.,,' á historické bádání a dťriazem na současnější studium a práci

r' terénu zača|y p ipomínat ekonomii' Hospodá sk9 {'ujiny 
se rozší ily

,,'imo jiné i proto, zu *or'ry oyplnit prázdn 'prostor' jejž za sebou necha-

1''.;,"e .""iai"í vědy zaměruJici se v1o1}ou9í mí e jen 
"1.'9lč1lou 

pro-

lllrlmatiku.obecně."pr.-"ar'onádalo,žep edmětemjejichbádáníješi-
,,,t le defi nované odvJtíihistorie pokrvaj ící nej en striktně ekonomické,

,rlt' i sociáIní ,raatosti a podmínky, p ičemž ekonomická sféra se pojímá

'lrrsti obecně 'Totéžse á hospodár'6"t' dějinách dalo tvrdit i've Fran_

, ri rrebo v Německu. Ho.poaár'té dějiny právě díky tomu nez staly jen
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akademick m oborem:jejich p itažlivost rostla a o pojednání z hos1rrr
dá sk ch dějin se zajímalo i laické čtená stvo' V Británii k jejich oblilra
p ispívaly také univerzitní seminá e otev ené ve ejnosti a kursy po árlrl
né Dělnickym vzdělávacím sdružením (Workers Educational Ássor'irt
rton). Většina hospodá slc ch historikri sepisovala p ístupné knihy a llrr r

žury, v nichž se lyh bala technickému žargonu a jejichž čtená i mě]i llr,|
jak akademici, tak i široká ve ejnost. Tawneyho Religion and the llite,
of Capitalism se mohlo pyšnit šestimístníryn počtem prodan'ch vtiskil,
a dokonce i p eklady do několika jazykri.

13.4 Dějiny hospodársk1ich dějin:
padesátá a šedesátá léta

V padesátych letech hospodá ské dějiny ve smyslu z etelně defintlvlr
ného akademického oboru upadly zpÍevážné části do područí cla1lllrr
movské tradice' což se nejviditelněji - a možná poněkud p ekvapivč
projevilo povyšením T' S' Ashtona na Tawneyho profesorskou st<l|ir.|

na LSE. Ashton byl totiž konzervativec, žádn socialista. Jeho bestsr,|
ler The Industrial Reuolution (tq+B) byl určen širokému čtená sk(,rrlrr
okruhu a lyšel v edici oxford Home Library of Knowledge. Během 1lrr

desátych a šedesárjzch let však v oboru docházelo ke změnám' je.jit.lrl
cílem bylo zahrnout více teoretick 'ch post ehri současné ekonotttir,,
zejména ekonomie rozvoje a teorie obchodních cykhi.Vedlo to k ry1rr'rl
cování několika klasickj'ch studií obchodních cyklri _ podle p edltlllt.
kterou se už ve dvacátych a t icátych letech staly spisy N' D. Kondratť'vrr
a Josepha Schumpetera - a skladby HDP v rrizn ch fázích ekonomit,lir,
ho rristu - v Británii lze v této souvislosti zmínit práci Phyllis Deant'rrt',.
a W. A. Colea. Kromě toho vzniklo mnoho hodnotn ch studií rrizrryr'lr
prrimyslovjlch odvěwí; za zmínku stojí alespori spisy Petera Mathiiu,,'
a Donalda Colemana zabyvajicí se pivovarnictvím a v1'robou papír'rr
v téže době posiloval sklon pohlížet na zkušenostzápadni a konkr('lrl,,
britské industrializace jako na model, z néhožje možné rryvodit ešr,rrr
problémri t etího světa; nejlepším p íkladem takového p ístupu je 1lr'rr
ce W. W. Rostowa.8 Počínaje padesá|j'rni léty docházelo navíc k roz,r,,'1t

,,dějin podnikání": velké společnosti si zaěaly najímat historiky, aby s,.

pisovali jejich dějiny, a v sledkem byla dnes již klasická pojednání, rril
p íklad Charlese Wilsona o Unileveru, Donalda Colemana o Courtarrlrl',
a Thea Barkera o společnosti brat í Pilkingtonri.g Tuto literaturu 1l,,

t'rllÁŘs<É oĚ1tt'lv

'rtitttlenala ovšem jistá p edpojatost ve prospěch rispěšn 'ch a bohat ch
,,; rr t lečností: protože financovaly v zkum, p ednost nez ídka dostávaly
r r lilady jim nakloněné.

Morální a socialistická tradice zristávala ovšem p i síle. Britští mar-
rr:;ličtí historici tohoto období - jak je vidět ze spisri Maurice Dobba,
l',r'ica Hobsbawma, Christophera Hilla, Rodneyho Hiltona, Edwarda
llrrrtnpsona' Victora Kiernana a dalších - sepisovali paralelní, teoretic-
l,r' Íitndované socioekonomické dějiny. Mnohá pojednání, která vznik]a
;'r'llvě v šedesát 'ch a sedmdesátych letech, se stala p edmětem nevída-
rrr'llrl zájmu a obecného nadšení, p ičemž jejich popularitu ještě dále
,,r't,šovala politická atmosféra doby a kultura mládí. Některá z těchto
,lr,l se i mimo akademii prodávala po tisících a velkou roli sehrála také
rrir tnezinárodní scéně. Eric Hobsbawm rydal adu knih zabyvajících se
1,riltněnami mezinárodního hospodá swí, kterych se od šedesátj'ch let
, ,,lrlsvětově prodaly mili ny rrytisk .'o Drirazu na zásadní roli hospodá -
',tr'íjakožto faktoru změny, byt mriže b t zprost edkována faktory sociál-
rrtttti a kulturními, p ípadně i jednáním konkrétních osobností, vděčily
llilt<lnory, Hilloly, Hobsbawmoly a Thompsono\.y práceZato, že se na
',,,rrriná ích z hospodá sk 'ch dějin na nižším stupni univerzit staly po-
\ lllllou četbou. Z politick'ch sporri, které v těchto desetiletích rozdělo_
r lrl.y hospodá ské dějiny, ryvstaly vitální, byt leckdy i dosti roztrpčené
,lrsl<use na stránkách odbornj'ch akademick 'ch periodik, jejichž tématy
l't l rrap ík]ad vznik panské t ídy či vzestup kapitalismu (tato problema-
lrlilt se p et ásala už v debatách nad Tawneyho spisy), otázka životní
rtt'tlvně, hrozba politického vzbou ení v období prrimyslové revoluce
'r vliv imperialismu. Mnozí mladí badatelé, včetně autorky tohoto eseje,
,rrri v nejmenším nepochybovali, že jim obor, jejž si zvolili, nabízí více

' 
rr'tršení než všechny alternativy. Částečně vlivem marxistick ch sociál-

rrir'lr historikri, jako byl E. P. Thompson, ale také v drisledku celkové-
lr,l r'ozší ení sociálních věd, k němuž v této době došlo, p ijímala velká
,'lrst hospodá skych dějin (ať už marxistick ch, nebo nemarxistickj'ch)
1,r rst ehy sociálních a do určité míry i kulturních dějin' zvláště za p ed-

1',lkladu, že se opíraly o materiální základ. Vribec nejnápadnější to bylo
rr tlějin sociálních protest , sociá]ních podmínek, odborovj'ch svazri
r tr'íd. Podstatná část jich byla sepisována ,,zespodu", jinak ečeno z hle-

, lrska pracujících lidí spíše než elit.
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1 3.5,,Nové hospodá ské dějiny"

Klíčolybod obratu p edstar,uje v hospodá sk ch dějinách nástup takzt,rr
n 'ch novj'ch hospodá skj'ch dějin šedesátych a sedmdesátych let - rrrr

kdy se o nich mluví také jako o dějinách ekonometrick 'ch. HospodáÍrihr:
dějiny mají odjakživa silné kvantitativní sklony, n1ní však začal<l lrtI
zptacovávání kvantitati''ních dat mnohem propracovanější. P estlrlr
stačit tabulky, grafy a cifry znázor ující, oč v dostupnych ridajích ve skrr
tečnosti jde, a místo vedle nich zaujaly statistické analyzy, kter1'nti l,'
osvětlovaly trendy a vztahy mezi pohyby rriznych proměnn; ch. 'Ii'ttl'
zásadní posun vyvstal v souvislosti s ší ícím se p esvědčením početrryr,lr
historikri, že spojením statistického p ístupu s formálními deduktivrrt
mi metodami neoklasické ekonomie a jejich uplatněním na ekononlir,l r'

podmínky minulosti a rozhodnutí, jež lidé p ijímali, se lze dobrat vt
znamného pokroku poznání. Toto zamě ení se začalo projevovat ne.j1lr'v,,
ve Spojenjlch státech, kde měly hospodá ské dějiny k ekonomii už otl ;l.
čátku velmi blízko, protože jako univerzitní obor se tam rozvinuly ;lÍr,
vážně na katedrách ekonomie. Tehdejší ekonomie se s rostoucím st,lrt'
vědomím a prribojností věnovala formálnímu modelování a statistit:kt'rrl
inferencím, v nichž spat ovala r.yvolené metody budoucnosti, a ntttrrrl
hospodá ští historici se tímto ší ícím se nadšením nakazili. Nejza1lti|r'
nější ze stoupenc ekonometrick ch dějin nepochybovali, že jejich rrlr,'r
nakonec dospěje k definitivrrím odpovědím na mnohé z nejzáklatlrrť,|
ších otázek, jež si hospodá ští historici pokládají; odtud vlastně plyItrrl, 

',
že pomocí ekonometrie by se historie mohla wátit zpět na objektivttí r,rli
vědeckou stezku, znižv pomylení smyslri zbloudila.

,,Nov m hospodá sk 'm dějinám" a kvantitativní historii obecnt\ji ',,,

dostávalo podpory ze strany stále dokonalejší vjpočetní techniky. l 
'rp itom nejen zjednodušovala v1tvá ení graf , tabulgk n 512ti5ti(.k1,r'lr

p ehledri, ale umož ovala také pokročilejší modelování, interpolaci ir :,t

mulace Bpu Zpětné projekce nebo kontrafaktuálních \.í/Vojovych trtlltrlri
Y rrazem,,modelování" se označují konstrukce zjednodušen ch ir lrl'
straktních souborri ekonomickych vztahri, jež mají p edstavovat fiIrt1',,,
vání ekonomiky či nějakého jejího sektoru. Podobné modely se l)t.ll\'I
delně uplat ovaly p i studiu britského nebo amerického hospodirí.str r

devatenáctého a dvacátého století i p i zkoumání takov'ch sektorťt,.irrl.,,
je nap íklad železnični doprava nebo pěstování bavlny. ,,Zpětnáprtlir,|,
ce" Znamená odhad pravděpodobného tempa rristu nebo jinj'ch ťrtllr1rr
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r ,rlrtlobích, znichž se nedochovaly žádné ridaje, pomocí extrapolace,
lt,,r'li r,ychází z období pozdějších, již doložen ch _ nap íklad ve studii
rrisltt počtu obyvatelstva v Anglii, kterou l'ypracovali Wrigley a Scho-
lrr.ltl, byly ridaje o počtu obyvatelstva ze sčítání lidu roku r85r promítnu-
tr rrllzpět až do osmnáctého století a touto cestou se poda ilo vypočítat
1'riirrrěrnou chybu farních matrik.'' S kontrafaktuálními tvrzeními se lze
',r,'r, irnplicitně setkat v nejrriznějších historiclc ch argumentacích, samy

l, r r r ltrafaktuální děj iny" však pat í k vribec nejkontroverzněj ším techni-
lrlrrt uplat ovan m ekonometriclc mi dějinami. Jde v ní o vpočet v'-
llrrltlosti historické inovace, která je zkoumána, porovnáním reálného
lr,'s1lodá ského rristu v její p ítomnosti s tím, jak hospodá sk 'rrist by
l 
't'lr 

l možné očekávat, pokud by k dané inovaci nedošlo (k odhadu se do-
',1rť. je sestavením kontrafaktuálního modelu ekonomiky v nep ítomnos-
tr rlrltyčné inovace). Prrikopnick m dílem bylo v této souvislosti pojed-
rlirttí R. W. Fogela Railroads and American Economic Grouth (t964),
r rtťlmž autor zkonstruova] model situace, ve které by se ocitlo americké
lr,,s1lodá ství v roce r89o' kdyby v Americe nikdy nebyly vybudovány
;;rtlrté železnice. Sror'nání tohoto modelu s reálníryn Stavem amerického
lr, rs1lodá ství ve stejném roce ukázalo , že v znam železnic pro americk
lr, 'spodá sk rrist byl v minulosti dramaticky zveličován.

l3.6 Úspěchy a problémy ekonometrick ch dějin

lrt,,jvětší rispěch ekonometrick 'ch dějin šedesátych a sedmdesát'ch let
,1ltlciíval v tom, jak obrátily pozornost k novm směrrim bádání a sesta-

r ilv nové datové soubory a indexy rristu, takže starší p edpoklady zalo-
.,r.rré pol tce na obecném dojmu pozorovatel vzaly zasvé. Zárove však
', st:bou p inesly iv znamné problémy. Většina nov ch hospodá skj'ch
, l L' j i n bylalys oce reduktivní, numeri ck á a zatižená odbornj'rn žargonem,
,r 1lroto je neodborníci shledávali p íliš složid'rni a těžko srozumiteln -
rrri. Vy'tvo ila se skupina ekonometristri, jejíž členové psali hlavně pro
'','lre navzájem, aniž se p íliš ohlíželi na zbytek historické profese. ost e
lrr kontrastovalo s p ístupností a lidoqm t nem většiny směrri hospo-
,lli 'sk ch dějin d ívějších desetiletí.

Pnmí vlna ekonometrick 'ch dějin navíc často neuměla náležitě kritic-
l'r'rtr okem posoudit spolehlivost kvantitativních dokladri' o něž se opíra-
l,r. Početní historici se nechávali unést sq'rn nadšením technikami a za-

1,, rrnínali p itom věnovat pot ebnou pozornost i nedostatkrim pramen ,
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,lll|t,Zeném množství proměnnych a jejich poměrně nekomplikovan ch
l',,rll llinacích. Prrmí vlna ekonometrickÍ'ch dějin byla nedostatečně sebe-
l r rlir'ká azárove i p íliš ctižádostivá, než abybyla schopna uvědomit si
t,'r'lrrlická omezení nástrojri, jež měla ve své době k dispozici.

|'.lionometrické dějiny se v Británii dominantním historick m p í-

'llllx)m nikdy nestaly, o zbytku Ewopy a vlastně i světa mimo Spojené

'lrrlv ani nemluvě. Ve Spojen 'ch státech se jim však poda ilo získat si

' 
il,rlllecné aznáni a jejich stoupenci byli navíc velmi energičtí a vlivní,

t,rl,Že dosáhli exportu svého produktu do Ewopy. Sepsali rorryrěž ně-
l,llik provokatirryrích a kontroverzních knih, které ovlirmily historiclc
,,lrrll'i za hranicí ekonometrick 'ch technik. V Británii se ekonometrikou

1,r lrvtlěpodobně p ímo nezab vala ani desetina hospodá skych historikri
trr v kontinentální Evropě byl tento poměr nejspíš ještě nižší), avšak spo-

1,'rrí lrospodá shj'ch dějin s pozitivistick mi a často i zce|a pom len mi
r 
"rleck1'rni metodami p ispělo k tomu, že na oblibě zača|y ztrácet hos-

1,,rtlír ské dějiny jako celek' Ekonometrika má tudíž odpovědnostzato,
l,' ll<lspodá ské dějiny začaly b t spojovány s mnohem užším souborem
rrtr,t<ld azájmi, než tomu bylo d íve, a také s lhostejností k obecnějším
.,, lt' i ítlním, kulturním a p olitick.m tématrim.

l3.7 Hospodá ské dějiny od osmdesát ch let:
t)dmítnutí marxistického rozboru a vyzva
l)ostmodernismu a poststrukturalismu

V sedmdesát ch a osmdesátych letech se v rámci sociálních a hospodá -

' livch dějin objevila či zkonsolidovala ada specializovan 'ch oblastí v -

rl<umu, k nimž pat í dějiny měst, zemědělství a doprar,y, dělnického hnu-
rr, podnikání a léka swí anebo historie demografická. Tyto podoborové
', 

1 
l ecializace dosáhly některych vj'znamn ch írspěchri : nap íklad děj iny

1 
,r ldnikání byly postupně rozší eny tak, že p i studiu menších a typičtěj-

,;ích firem zača|y využívat i záznami z pojišťoven či insolvenčních íze-
rrí, jakož i orálních svědectví. Specializaci však provázelo také neblahé
r ,lzdrobení, jež bránilo hlubšímu chápání historickych procesri v jejich
ri1llnosti.'' Nap íklad oddělení dějin podnikání od dějin dělnického hnu-
tí v'ytvo ilo p ekážky porozumění jednomu i druhému, kdežto dějiny
lrrěst a dějiny zemědělství povzbuzovaly své p ívržence k tomu, aby pra-
,.tlvali hlarmě na jednotliv 'ch p ípadov 'ch studiích, místo aby usilovali

],q<SEpÍŠotlr,r

z nichž lycházeli. Jiná potíž plyrrula ze skutečnosti, že v ekonontt,ltlr
kych modelech a metodách jde o to, kvantifikovat (či zredukovitl tr,r
peněžní hodnotu) cosi, co lze kvantifikovat jen stěží, anebo vribec rtn
nap íklad měnící se p íležitosti, sociální podmínky a intelektuální rrllrrr
ry nebo kva]itu zboži av hody, jež lidem p ináší větší množsM volttí,ll,,
času. Právě sem se také zamě ila velká část kritiky konvenčních ltiril,r
rikri. Velké vtky si ekonometrické dějiny lysloužiiy ror,něž tím, žt' Črre
to p ijímaly historicky pochybné p edpoklady stran lidského ch<lvťrrrl
jež se vesměs opíraly o univerzalistické nároky neoklasické ekon<ltllir,
Neoklasické modely p edpokládaly, že lidé vždy jednají tak, aby rr1rtl
malizovali svou ekonomickou pozici ( íká se tomupostulát racionalitt t

a ceny dokáží rozhodování jednotlivcri proměnit v ričinnjz produktilrrt
systém. Je však zíejmé, že postulát racionality není možnďuplatt\rrvirt
na všechny společnosti ve všech dobách. Možnosti racionální volby'i,,,l
notlivce b vají totiž ovlir.něny rozmanit mi okolnostmi - moceniky,,,t
vztatry a mírou, nakolik jsou ekonomičtí činitelé p i svém rozhod<lvíttrl
informováni (to určuje také jejich očekávání), u''"bo i jejich kognitivrrt
mi schopnostmi p i zpracovánidostupnych informací. Teorie ra-ciorrírIllt
volby je vždy lystavena námitkám, p edevším tehdy, je-li uplatrltrvli
na k rozboru společností s nízk mi informačními toky, delegovanÝrrrt
mocensk mi strukturami, p evažujícími z',ykov mi postupy a nízk,,rr
rirorryrí gramotnosti a vzdělání vribec. Nemrižeme tudí' vylou8it, že v I t t t

nul 'ch společnostech bylo pro jednotlivce racionálnějši maximaliz<l'rrl
spíše ekonomickou pozici vesnice, staw či rozší ené rodinv než s'l ,tt

vlastní či své nukleární rodiny, p ípadně raději nemaximalizávat viilrr,,'
V kulturách a kontextech s vysokou rimrtností a rozší enymi chortlllrr
mi nebo stál m nedostatkem spot ebitelského zbožimriželít Ldem vir,,,
o to, aby netrpěli nouzí, než o maxima]izaci zisku - v takovych situat,Ír.lr
mohou po odpočinku a volném čase toužit více než po bohátství.

A navíc, fungování cenového systému závisí na konkurenčním 1lt.r r

st edí a na funkčních tocích kapitálu, práce, surovin, hotového zllrlzt
a informací, ovšem konkurenční vyrobní a obchodní prost edí a futllir',
ní toky faktorri, zboži a služeb byly v d ívějších spole8nostech a v nt'zli
padních kulturách jevem podstatně méně dominantním' než je ttltlrrr
v moderní Británii či ve Spojen ch státech. Nové hospodá ské dě.jirrr
nez ídka chybovaly v tom, že koncepty a modely uplat ovaly anacltt.l,
nisticky a bez pot ebného ohledu na r zné kultuiní kontáxty. Na'rr.
byly ekonomické modely konstruované v tomto období často p ezírirv,.
zjednodušujici, ta|<že se snadno stávaly cílem pádné kritiky: závisely rr,,
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o porozumění celkovému hospodá skému vl.voji. Na poli deItltrHtrrlt,
bylo odvedeno hodně pr kopnické práce uplatriující i nové tt'.,l',,,l,'
avšak_demografie je obecně vzato konitruována tak, že otázky p<l st,r rr,rl
ním chování' sexualitě a sexuální touze p ehlíží. S jednou tiJbrl ,li,,,,,,,,
klíčov'mi vfiimkami se pot eba po'o"u*ět změně ho]isticky,, ,, ,tt,,,,
hodobém pohledu z agendy těchto badatelri v}tratila u t'o.páai,r.r,,' , r,.jiny se i v drisledku toho stávaly stále častějším terčem kritiky.

Ztotožněni hospodá skych dljin s dějinami ekonometrickyttrr 1,,,tenciální zájem o tento obor oslabilo a rozdrobení hospodá sky,'lr ,l,,jin na adu specializovan ch podoborri podrylo totožnost obortr i ;r,ll,,schopnost hrát integrující roli. Ještě závažn8jsi 
"sut bylo, že Zilvt/r,tIl

marxistického rozboru jakožto zásadního inteiektuálnitr"o víir,u V 1ttl;rt,ltsociálních věd i historie mělo za nás]edek, že studium ekonomit, zlr illt
lo na p itažlivosti. Badatelé chtěli p edejít obvinění z ekonomickť,lr,, ,l
technologického determinismu u r. be" žjut ohot oti spojení.lín', ,,,, ,,,

dnes obecně považuje za zdiskreditovaně teoretické stanovisk<l, lrr',,rrl.
r'{zsledkem je neblahé rozší ení nezájmu o souvis]ost mezi ekon<lttttl,,,,r
a zbytkem společnosti.

'. 
Dalším faktorem pŤispívajícím ke klesající oblibě hospodá sk r.lr ,l,

jin je od_ osmdesál ch let také vliv postmodernismu a 
^obecná 

.l.',,1',,,
s níž se dnes pohlíží na pozitivistická historická a sociálněvědná vysr,,t
]ení' V posledních dvou či t ech desetiletích byla tato skepse ul,r,.l,,",
silná. Argumentace, podle níž je na akademické obory - včát.'ě lr is l , ,, r,
a ekonomie - twdící o sobě, že r,ysvětlují skutečnost' i eba pohlížt'l jlt l,,'
na diskursivní formace, které prosazují;-'isté ideje a prito- i.n"r,,, i í , , , 

'sah toho, co se píše i co se myslí, p irozeně oslatila rictu k těm olltlríirr,
které se p íliš nesnaži zpochyb ovat své vlastní koncepty a jazyk ,r,,,,l,',
své základní p edpoklady stran reality p edcházejícil"ji"r' 

"lin,',',,,,,,Ekonomie i hospodá ské dějiny jsou velmi."ua"y.-ii"rči poátlllnr' t'
tokri. odmítnutí pozitivismu, jakož i odtud p ímo plynouáí r<-rzŠrt,.r,t

novych forem kulturních dějin souviselo ror.rrěž s up ednost ov1tttírrr lt
terárních, dramatickych-, s5.rnbolick'ch a jazykov 

"i'.o"bo.í a r4rÍir,,l,,,
chápání p ed mechanickíryni analogiemi-a itrukiurálními modelv' l,,.,
nichž si tradiční sociální vědu a p edevším ekonomii témě ani tt.l;,
p edstavit. Spojování jevri s jejich p íčinami a chápání jejich .,rli",, ,,,,
obecnější_systémy je v rostoucí mí e nahrazováno uriti 

""aaot 
jetlttirrrt

do souvislosti s jeho v znamem a místo ,,reality" studovat ."p."r"',r,,, ,

Na tradjční formy ekonomie nebo hospodá sk ch dějin v tomto l]()\,|,lll
uspo ádání věcí už podle všeho žádnivyznamnější role nezbruii' (,,,|l
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.,llorvšakdnesprocházízměnamivdrisletlkrrněktedclri11rrr'itt,í,knimž
,ltlŠIo na poli ekonomt;kffi"d"';"ovu oll'jt'vrr|e někier 

''l' 
|l\ \ l ll rlÍívěj-

'ch, 
holiiticky.r, por,ri'ď'"u .p"r.l"o', á k,,it,''o, a vlasttrí' lrrl' rlr lr't'la

1'r'omyŠleně reaguje ';i*"1"k'Iái''ip'o'tr"aí 
|t'tlnadvacát{|111 'rlr 

rlr'lr

13.8 Ekonomie a historie v jednadvacátém stolt'l{

Srluvislost mezi hospodá sk mi dějinami a ekonomickou teorií se tlttr'n

1,rlsuflUj v drisledku #fi' í<te;;ip'o'r'u'i 'o"časná 
ekonomie a dikv

]'l*?i.á'.or'r'dk'"^tj1'irt*ii1lť'#ixí*:tln*;m:i:ll;
' l' í"il'ilÍail ilj" }ffi;" ríJ,r.i,"r' *".i'""i "'t'ei"' "'. 

i''r' ri, alé i p ri

,lrtlde'ování to*pr.*jii" 'á'*á"r,i'.n 
or.oi"o.ti, s nimiŽ se v "reálném

,rětě'' setkáváme' o iiir'i" w"":""':n:':ffi"h''" obecně mluví jako

,l tloVé institucionár"i"r'á*'iir''" /áa*r'a i" '":' 
mnohem radikálněj-

.i). jak neoklasick ,tár*íriš*"s, tak i teorie racionální volby čelí dnes

,rále častějším zpochybněním ze Strany evolučních p ístupri a obnovene

l r crmeneuticko t uaiJ"l'ž]# ""i 
;;"q 9á.ii "r."nom 

dnes r'yholuj e

z;iim m hosp"aa"r'y"r'íi'ii"'iiía"r"r'o téfe' nez tomu b1l^o po adu de-

,,]tiletí. Ktakovym i#ililn*' lt1ďtižní 
i netržní formy směny'

r, z t ahv mezi p ohl avíá ffi;í pr': *1'.. í'o7r' o a""ti v domácn o stech'

..iracibnáIní,, "norrarri,iori.arri 
r.jrr.o.rlrosti firem a cď 'ch ekonomikv po_

,l,,hn ch podmínkácir,:fikil;;;.r'oao, 'oi" 
ariuěry a pověsti, obyčej

.r zwk , ekonomická áu"o'y pri 'l'u"'1Í," 
n*':i*a"í roihodnutí a otáz-

i, í ť*ir.''zi'"1; : ato zt o *Ěritt'u ho sp o d áŤ ského r stu'

Vyznamu i"'i'";'j;;i'hTr1'",,J{;.,w; smlurmí náklady jsou si

,lIreŠní ekonomove 'ci'oiii 
*''or,"* ,ri""í"i i"ii"r' p edch dci v letech

r l l i nulych. Instituce"i"sii''^p"á'*c *uuo*l'ávidel a zp sobri chápá-

rri, které Strany " o"ť;'il'í" "u"i'9á;.a"áíz"ii 
a zlyšují tak efektivitu'

l. r.i r nsakční nan uav i-.ti wa": ě .p":"nt . pru"i-aetn mi obchodními sty-

hv. doiednávani* .'*i,iu álJ:rJť"qím ieiich dodrŽování' Historict st

, i znam těchto n*r'" ""ca""'":i 
ii' arout"e''r_otv - 

'n1rabey2a 
něj p ede-

r iirn p i studiu ""alr'l""] "n 
*íiy"r" '"vi'áw"r' 

a nepružnych vliv

rrlt cenové 
" 
*'a"'iiYi'pí'át9'1.v1* pá'á"'o'ti se dnes věnuje také

.rsymetrické i"r"r*"oíu"áJ *uoti .itrri"i, r.Jv j"a"u strana transakce

' 
r více než druhá. ffi*i-o; pr""Jcp"a"l'á,-z"".ut'o"e asymetrie měly

, l í v e j e ště 3: ť'jj'šť;H ;^ :l**;,n*Í:: J' *T [},3 |J.lii:;
,, i"l' tiurr'ukcích' Teorii as}TnetrrcKe InT'
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problémy s aktérswím. Teorie aktérsM se zab vá tím, jak lidé tltrkrr't

p imět své bližní, aby dělali, co chtějí, a to v podmínkách asymett'ir'kr'

informovanosti a v prost edí, které se neobejde bez stimulri a m<lttilrr

rování. Podobné okolnosti nepochybně charakterizovaly už ekonottt ir'l ,'

vztahy d ívějších období.'a
Ror.něž technické meze ekonomie byly vj'znamnj'rn zp sobetll t'rrl

ší eny, zejména pokud jde o rozbory časov ch ad a modelování ll|rr',
né ror,'rrováhy. Formální modely se díky tomu dokáží l pe lyp<ltrirl,rt

s mnohem početnějšími proměnn rni a s mnohem složitějšími intt't'rtl

cemi. Ekonomické teoretizování dnes charakterizují modely víceť'r' l r rr'

rornrováhy a podstatně větší užití teorie her - tento matematicky rrlr,,r

vysvětluje strukturu a logiku interpersonálních inter_reakcí a t'yt'lrlr'

se z něho stává jeden ze záHadnich kamen moderní politické tt'rtr tr',

zvláště v souvislosti s uzavíráním kontraktri a lyjednáváním, jakož i 1't t

rozboru institucí, které se rozvíjejí v odpověď na informační asytltt'lr|r'
mezi stranami obchodních v měn. To vše společně s větší rafinovitttr rr,lt

p edpokladri stran racionality a schopnosti brát v Írvahu změny vkrr''rr

a zlyklostí otevírá možnost mnoha novj'ch uplatnění ekonomické tt'rrr i''
na poli historie.

13.9 Hospodá ské dějiny a ekonomie:
Vyzva a lternativní ekonom ie

Navzdory takoqm v vojov m trendrim ekonomové obecně vzatrr t t

cházeji z osobního zájml (p ičemž jde o zájem na maximalizaci zil,l'lr

čili o zájem,,racionální") a teprve potom zaěinaji brát ohled na ittsltllr
ce a sociální chování, kdežto sociologové, antropologové a da]ší (lltt'r'tr,

vzato rycházeji ze společnosti, kultury a institucí a teprve potom vysvr't

lují, jak je v nich ekonomické chování (zamě ené nazájmy či užiteť'rrr rl,t l

,,zako eněno" a jen v tomto rámci mu lze porozumět. T}.to dva p'íslrr1'r
p edstalují dva r zné zprisoby chápání lidské p irozenosti, jakož i rll,-
rrizné metodologie, ovšem to je nesnáz omezující jejich potenci1tlrri rrl

tegraci. A navíc nejde jen o otázku dedukce versus indukce, n brŽ i l,,r
mální mechanické analogie a instrumentální uvažování versus ht't'ttt,

neutické chápání. Hermeneutika je metoda věd o kultu e, metoda ví'l,l'r

du lidského j ednání zprisobem podobajícím se studiu autenticity tr'r l rr

Je založena na dialogickém (tedy dvojsměrném, reciproěním) pt'rr,',''','

sdíleného porozumění mezi tvrircem a lykladačem. V znamné metlŠitt, 
'
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r ,, l radice v ekonomii se hermeneutiku odjakživa snaží zahrnout a v sou-
r lrstloSti probíhá stále silnější obrození alternatirnrí ekonomie zastáva-
tr,'í evoluční, institucionální a kulturní p ístupy a usilující o komplexní
r,'lilrmu záběru ekonomie zerryrit . Na rozdíl od neoklasického paradig-
rrrlrtu (i v jeho nejsofistikovanějších podobách) zdrirazriují tyto alterna-
trvIrí směry interpretativní chápání lidského chování a lidsk 'ch motiva-
, r, rrikoli schopnost formálních logick ch modelri formulovat správné

1'r,.tlpovědi.
l,,voluční ekonomie se od ekonomie neoklasické ťyrazné odlišuje,

1,rrltože na ekonomické systémy pohlíží v tom smyslu, že se nacházeji

' tr'valé neror.nováze. Tento p ístup lze na většinu historiclc ch kontex-
tri rrplatnit mnohem snáze než neoklasickou p edstalrr ekonomik a trhri
rrrií'ících k rormováze. Evoluční teorie se inspiruje analogiemi spíše bio-
l,,1ickjrmi než mechanickmi a ekonomické, sociální a kulturní chápe
1'rlirl neoddělitelné prvky ustavičně se měnícího prost edí. Evoluění teo-
r r,'zdťrraz uje také vjlznam zvykri a rutin, které mají analogii v sociobio-
l, '1iickych memech a které se lyvíjejí jen pomalu jako drisledek azárovel
r 1rr'íčina změny prost edí. Rutiny jsou typy chování (včetně , iváni jazy-
l ,r) spojené jen s minimálním explicitním rozvažováním. V}tvá ejí insti-
t r r t' i t l nální strukturu založenou na trvalé zkuš enostní zpétné v azbě' která
l't'r,ít jen vfiimečně artikulována. K těmto strukturám pat í komplexy
,,,r'iiilně osvojen ch sdílen ch hodnot, norem' p esvědčení, v znam ,

.r'rrrllolri, zlykri a mě ítek, ježv rozmanitych kontextech definují rozsah
, ',','kávaného a p ijímaného chování.

l{iizné hermeneutické p ístupy k ekonomice postupují v takovém
.',liir'az ování institucí s cílem dokázat, že ekonomickému chování jed-
rr,lllivcti nelze náležitě porozumět - po zprisobu konvenční ekonomie -
;,'rl jako svého druhu automatické reakci na objektivní podněty. Je t eba
, lrli1lat ho podle toho, jak jednotlivec čte ceny, p íležitosti, relatirryrí ná-
l,l;rrly atd. Jinak ečeno, p ednost mají dostat sociální prost edí a inter-
.rrlljektir,'ní procesy' jejichž pomocí se lidé orientují ve světě, rozumějí
1','rlttětrim a sdělují si navzájem v znamy, knimž dospěli. Tento p ístup
rrr;l 1lotenciál riplně zrevolucionizovat ekonomii argumentací, podle níž
, ,.k<lnomickém vysvětlování nejde ani tak o empirické ově ení či falsi-
trl,;rt'i fiak učí tradiční p ístup), n 'brž spíše o naratilmí a hermeneutic-
l , 

'rr 1l ijatelnost. Takov p ístup k ekonomii dává historii do ruky novou
,.r,lrr nástroj 

' 
jejichž uplat ování je v souladu s kulturním a lingvistic-

l r rrr obratem. Zdttaz ování vj'znamu zr,ykovych, každodenních a bez-
,l,'crrych rutin v materiálním životě jednotlivcri, rodin i společensM



320 321
]AK sE PiŠolr l 'i ,,PoDÁŘSKÉ DĚ]lNY

se v Sociohistorickém bádání stává stále vj'znamnějším smě ovártírrr
myšlenkové zlyklosti, na něž je kladen t ž driraz jak-o na rutiny, socinltrt
uspo ádání a organizace, umož ují,,ekonomičnul' fungovat, náplrl rr'i Í l r,,
v znamem, poskytují mu pravidla a sankce a umož ují mu jaťp ctr.r ir
vat, tak i měnit se.

13.1 0 Hospodá ské dějiny:
Dva kontrastující príklady a závěr
Nyní se konečně dostáváme ke dvěma pojednáním, na nichž lze ukttlrrt
obrovsky kontrast stylu a metody, pro hospodá ské dějiny charaktr.rt
sticky, a také posuny v p ístupech k p edmětu báďáni, t< nimz bč'ltr,rrr
času došlo. Spis Time on the Cross.' The Economics of American Nat1t t,
Slauery od Roberta Fogela a Stanleyho Engermana vyšel v roce |p/t|, lttl
wcholu ekonometrické revoluce, a jde o snad nejznámější p íkíatl rr,,
vj'ch hospodá sk ch dějin tohoto období' Uve ejněn byi'e^drrou ,,u,,,
cích, p ičemž druhjl je věnován vjzhradně statistick'rn áokladrim ir rrr,,
todám.'s Na rozdíl od Fogelovy d ívější knihy zab vající se železnit,r,trrt
neni Time on the Cross kontrafaktuální studií : využívázcela neokla s i r' [,,
modely a statistické rozbory s cí]em dokázat, že otroká skju systélrt l,tI
ve wé době rispěšnější a efektivnější než zemědělslcjl systém založettí' rr,,
svobodné práci. Fogel a Engerman dovozují, že otroká swí tak ve s'r,trr
drisledku zajišťovalo solidní životní tirove všem Jižanrim, otroky llr,r,t
jímaje. Argumentují, že plantážníci poloviny devatenáctého století l,r lr
ve skutečnosti rozumní a humánní lidé, jejichž otroci žili v poměI.tlr,rrr
blahobytu a těšili se celkem vzato slušnému zacházeni' otroci měli lirlp íležitosti' tak i motivaci posunovat se po sociálním a ekonomiclir,rlr
žeb íčku vzhriru. Pracovali více a produktivněji než svobodní zemť,rli,l
ští dělníci, p ijímali pracormí etiku nikoli 

''"podob''o., 
té, již lyzIlír'lrll

jejich kapitalističtí zaměstnavatelé, a žili podobnym rodinn ,rn živt,l,,,,'
otroci se také naučili reagovat na širokou škálu ekonomickych p<ltltr,,
tri' Spoluprá ce a ztotožnění s hospodá sk mi zájmy p ánri p ědstáv.,,'', |,
možnost, jak si opat it dodatečnj' p íjem, více volného času a lepší 1lr.rr, r

Fogel s Engermanem to označují za ,,doklady černzch rispěch v nel)l.l/
nivjlch podmínkách". Podobně,,prokazují", že otroká siví nep estÍ r,r r l,,
byt pro majitele otrokri \a dělečné ani v období americké občanskÓ vrrl
ky, jak p edtím dovozovala ada historikri. Jejich argumentace s() ()lll
rá hlarrrrě o kvantitativní prameny, nap íklad o obchodní d'okumettllr, r

l itldnotliv ch plantáží, vlkazry pracomí vj'konnosti otrokri' zisky a ztrá-

''], 
á rrs" á spo,"ni . á"'.'ogiunckmi daty r'yvozen mi z rozpisri, které

|,v|y sestavovány p i sčítání lidu, či soudními Írdaji'

ža6udr1- twiením Fogela a Engermana je,že tradiění historici ot_

,,,,'tuí moseli vycházet z nJsystematicly 
'p'acorran 

ch a tržkovit'ch li-

t,,r.árních pramenri: většina-kvantifikovateln ch ridajri byla.mimo jejich

rlrrsáh, poněvadž postrádali v poěetní techniku a nemě1i ani matematic-

t,,i a siátistick é vidéIáni,bez něhož kvantitativní rozbor provádět nelze'

:iliutečnost, že kvantitatímí ridaje často b1vají právě tak_ nesystematické

'l 
zlomkoviíé jako všechny ostatní doklady, zametají pod koberec. Tento

,lt,tail názorn ilustruje rozep e mezi Fogelem a Engermanem a iejich kri-

rrliy nad otázkou biěování oirokri - Fogel s Engermanem^p edkládají ra_

'.,'.,*"i'u'gumenttkajícíserelatirmíhovyznamutrestriapodnětripro
',, 

,,.";í m]rilku otiokí, ten je však za|oženp evážně n1 pa1tilatilrrích
i,,i,,:i"r' 

':"anoho 
jediného souboru záznami z plantáži pokrj'vajícího

,,lr<lobí dvou let. "leana se o pramen témě jistě nereprezentativní, co je

, *,rkještě driležitější, závéry,'jež jsou z něho vyvozovány,riplně p ehlížejí

,t.r,tečnost, ze tyilcue tresiani zahrnuje i prvky strachu a zastrašování'

r,,,* ty* 
""..rádrré, 

ne-li zce1a nemožné kvantifikovat. To je p íznačné

'',,, 
Ji'ši problém up ednost ování kvantifikovatelnjlch dokladri p ed ne-

lu,rntifikovateln mi. Navíc Fogel s Engermanem směšují to, co je, s tím,

,,, t v- otyt, p edpokl ádaji,1"espolelnostfungovalanazákiadětržních

1,,.incipri, a árgumentují zp8tně, od v'sledkri sociálních a tržních proce-

|,ii, ii*izb.r'ě"tlují moiivace a jednání jednotlivcri, kte í jich byli ričastni,

,'r' i,ž iako"páni' nebo jako otroci' V jejich 
-rozboru 

nezbyvá tudíž místo

1,,',, pá'y, kt"rí'.i*kor'áli narušení pracormí morálky tim, 
-že-7iLsil 

ovali

i,,,.,iq^ě, pop ípadě s nimi i žili, vlástnili více otrokri, než kolik jich moh-

ti ,,tektiái qružívat, a chovali se i jinak iracionálně - nap íklad bj'ra1i

,,,.uty rrit ai z drivodri produktivity, n brž_proto, že b-yli rasisté. Nejzá-

lt.áíeisim p edpokladem celé práce _ a také tím, jenž zristává slabinou

' zirkladech rozboru _ je p esv8dčení autor , podle něhož hospodá sky
,,vstém založen na otroc]wí lze legitimně rozebírat stejn m zprisobem

1;rl<o kapitalistíckou ekonomiku r,1užívající svobodnou pracornrí sílu.

.lsrlu taÉové koncepty jako ,,ekonomické r,yko isťování" a ,,ekonomická
, t,, u" J'ost* o'p'urr.át.'ltelné? Mrižeme neoklasicky rozbor'upJat ovat

r rra systémy nuceného nevolnictví? Ifuitici argumentují, že p edpojatost

,,,t,,rii vy stila v selektirmí l'yužívání dokladri a v'slednj' pozitivní náhled

,',, rrtroťá sky systém i motivaci otroká ri qvstává ze snahy p izprisobit

,l,,klady neotauši"té-o modelu, v němž ,jeden každ otroká pohlížel na
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otroky, které vlastnil, v 'hradně jako na produktir,ní nástroje a rrytržíl'rrl 1,

s jedním jedinjrm transcendentním cílem, kteqan byla maximalizitt.r. 1rt'

něžního zisku".'6 Pojednání Time on fhe Cross však každopádně ty1ttur,,
kovalo široké debaty, motivovalo nové bádání, j ež v znamnym zpust r I rr, r r'

rozší ilo naši znalost otroká ského systému, a p inutilo pozdější hislr rr i

ky specifrkovat mnohem p esněji teoretické a ideologické p edlltlklir,lr
i povahu pramenti, znichžvycházeji, a zpťrsoby jejich využití.

Pojednání Craigha Muldrewa The Economy of obligation: T'ha l'til
ture of Credit and Social. Relations in Early Modern England (r9r1t{ ) l,
p íkladem hospodá sk ch dějin nejnovější doby, v nichž se ekonrltttir,l,,,
sociální a kulturní slévají vjedno. Muldrewovjrm cílem je Sepsat s<lr,itilrrl
dějiny trhu, poněvadž podle jeho soudu měl až dosud dominantrti r'lt'
anachronistického neoklasického ekonomického rozboru za náslt,r l,' l,

že se o kulturní v klad fungování trhri nikdo p íliš nezajímal:

souvislost mezi ekonomickou teorií a historií je zapot ebí p evrÍrlil,
takže historiografie komplexních motivací a praktik aktér (rycházr'ir
cí z nanejl š podrobného zkoumání vešker.ch dostupnjlch doklatlii)
spolu s chápáním toho, jak své jednání vykládali tito akté i samotrr i

[bude moci] utvá et následnou teorii, a nikoli naopak.'7

Muldrew kombinuje prameny a metody komunitní historie, z nichž čt,r.; rir 1i

sociální i hospodá ští historici, s p ístupy historie intelektuální, tlt,lrrtl
ně zkoumajícími vzájemné vztahy mezi doboťrni texty a jejich vyklrrrlr
K pramenrim, z nichž vy cházi, patÍi populární p íručky o tom, j ak s 

1 
r r.r r l

ně čerpat rivěr, dopisy, osobní deníky a autobiografie, jakož i srlttrlrri
akta nebo rrizné ričetní knihy i da ové, notá ské a další záznanly, |,,:
mu umož ují popisovat s Írctyhodnou mírou drikladnosti obchotlrri lt
vot a sociální strukturu p ístaru King's Lynn, na nějž se p i svém lliirl'r
ní zamě uje. P edmětem jeho zájmu je hlar'rrě kulturní vyznam ťrvi.rrt
a změny, kterymi procházel pod vlivem rozvíjejícího se hospodá stvi l,,

konci šestnáctého stoleti. Zdtrazťtuje vyznam drivěryhodnosti a tlr tlrl ,

por'ěsti, jíž se domácnosti mohly těšit, společenskosti i sousedské rlrrr;
nosti pro chápání ,,ekonomic\ ch" transakci. Zajimaji ho také kullttr rtt

reprezentace drivěry a rivěru lyskytující se v dobové literatu e a stlt,irrl
ních zlyklostech. Jeho cílem je zkoumat ekonomické motivace taktlr'\'rrr
zprisobem, jalcjrn je chápali tehdejší lidé.

Muldrew rozebírá kulturní změny provázejicirťrst trhu a rozší ení r'rr.,,
rri poskytovan ch na základě osobní drivěry a dobré pověsti konkrét t r t, l r
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1'',lllrltlivcti a rodin. Prost ednictvím složitych sítí vzájemnj'ch vyměn,
rrr'ť,r'ii a závazkise domácnosti dostávaly do stále větší závislosti na sobě
rrrrvzájeÍl. Spojení konkurence avzájemné závislosti mělo za následek,
]', l'()diny i celé sousedské čtrrti musely v rostoucí mí e usilovat o usta-

',,rlí.jakési rovnováhy mezi vst ícností, vzájemností a laskavostí na jedné
,lr'lrrrě a šetrností a rydělečností na straně druhé. obojího bylo t eba,
rrrr',ltl-li hospodá swí dále rrist a zajišťovat tak finanční zabezpečení jak
, l, lttlácností, tak i společnosti jako celku. Muldrew ukazuje, že zr.yk pohá_
rr,,t tllužníkyp ed soud odrážel ideu ro'r'nosti, kterour,ry'jad ují i soudobé
,,,r'iítlní teorie lyjednávání atržni směny. Celé pojednání končí zamyš-
l,'rrítn nad dopady následn ch ekonomickj'ch změn, v jejichž drisledku
.,,, 1lr'oměnil zprisob, jak chápeme etiku trhri. Své rivahy vede Muldrew
lll (l() současnosti, takže z jeho portrétu složité ekonomiky diametrálně
, 

'r 
llišné od té současné plynou otáz|<y po našem vlastním vnímání hos-

1',,tlít ství. Celjz jeho rozbor je pr kopnick ' p edevším v tom, že se za-
rrrtšlí nad reprezentacemi a zprisoby chápání, nejen nad jednáním jako
l rr lir lv m, a propojuje tak kulturní dějiny s dějinami hospodá sk mi. Vy-
,lvizÍ z metod a pramenťr literárního rozboru a intelektuálních dějin, ne-
1,'rr konvenčnějších hospodá skych dějin. Je ostatně pÍiznaéné, že Mul-
,lrr,w je privodním vzděláním historik nikoli hospodá sky, n brž sociální
,r littlturní, b1't se o ekonomickou aktivitu a chování zajimá už dlouho.
l lrl<é díky tomu se mu da í nepodlehnout sklonu hledat jen konvenční

r r,,r l klasická vysvětlení. Zatimco poj ednání Fogela a Engermana bylo prri-
l,r r1lnické v tom, jak z etelně z něj vypl valy nejen možnosti, ale i omeze-
lrr rreok]asick ch modelri v historick ch diskusích, Muldrewriv rozbor je

' sr tu]adu s obecnějšími p ístupy ke studiu hospodá ství, jakož i s politic-
lr V lll & Íl aVilím angažmá typickj'rn pro d ívější generace hospodá skj'ch
lristorikri. Jeho práce odráži obecnější současn sklon mnoha historikri
l. r, studiu hospodá ství rozmanitmi a novátorsk.mi zprisoby.

l)o budoucnosti hospodá sh ch dějin mrižeme dnes pohlížet s opti_
rrtisnem zvláště proto' že jsou dnes již schopny r,'yužívat rozmanitější
,l |)fopracovanější ekonomické teorie a metody, než tomu bylo v minu-
l,rsti, a Zno\'u a obecněji definovat ekonomickou sféru tak, aby to rry-
lrrlv<lvalo jejím vlastním pot ebám' Proto také dokážou p ekračovat
,,l lt lrové hranice definované modernismem. Zdriraz ují kulturní, sociál-
rrr lt institucionální rámce ekonomické aktivity a stále častěji r,'yužívají

1,r'i rozboru takovj'ch stránek materiálního života, k nimž se konvenční
,'lirlnomové dostávají jen z ídka, nástrojri, které pocházejí nejen z eko-
rt,ttnie' ale i z antropologie, etnografie nebo sociálních dějin.
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BEvrnlrv SourucRrr

l+: Úvod

Spojení ,,intelektuální dějiny" a ,,dějiny idejí" zde užíváme jako syrrrr
n}'mní.'Tak či onak, jedná se o stěží postižitelnjz koncept - potenciíl
ně všezahrnující, trvale však čelící nebezpečí, že se pro něj ani najetlrrť'
z akademick ch stolic nenajde místo. Jeho všezahrnující povaha plyrrt,
lž z jeho p edmětu a tím jsou dějiny myšlení. Mohou obsahovat dě.jirrl
filosofie i vědy, nábožensk'ch, politickych, ekonomick ch či estetickyr.lr
idejí a vribec dějiny čehokoli, čemu kdy dalvyvstat lidsk 'intelekt. Něktlr
se ovšem ukazuje, že takto rozlehlé t:zemi není bez rizik: je nesnatltlr,
ho r'],'rnezit a rihledně zakreslit do mapy konvenčních hranic akadenrir'
k ch oborri, a dějiny idejí si jen těžko hledají místo dokonce i na policír,lr
knihoven a knihkupecM. Tento obor i ti, kdo se mu věnují, se zkrittkrl
neradi pod izují mantinelrim oborov ch struktur.

Akademičtí pohraničníci, kte í usilují o to, aby jejich neposklr.Itť,
ná hájemswí odolala vet elcrim zvenči, někdy na tento vzdor pohlížr,ir
s nevolí, i když jeho rodokmen je nesporně rictyhodny' obor, o kterť'lrr
mluvíme, dokáže vfrmenovat své p edky až k Aristotelovi, a když nit l.
p ijde, ecky ideál univerzality ztěles uje docela uspokojivě. Podle Ar'is
totela samotného zahrnovala filosofie i p írodní vědu, politiku, etikrl,
estetiku, poezii a historii a vlastně všechno, co nějak souvisí s ,'m()rl
drostí", p ípadně to v nás v}volává ,,ťldiť'. Na historiky idejí m žerrrr,
s ohledem na ší i jejich zájmipohlížet jako na Aristotelo',y intelektuíllrrt
dědice.

Vskutku, pro intelektuálně podnikavé mriže b1,t právě akademit,lirr
promiskuita jedním z největších lákadel tohoto oboru, jenž si tak sir.r,
trvale udržuje obecn zájem o dějiny a o to, co je historické' zárovetl sr,
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lsirk nelyhnutelně angažuje také v mnoha dalších oblastech, které vy_

rriívá jako zdroj procedur i dokladri. Nap íklad literatura - poezie právě
trrl< jako pr za _ je z hlediska studia idejí jedním z nejv znamnějších

1rI'amen informací: není jednoduše možné studovat myšlení klasické-
lrrl starověku a riplně p itom p ehlížet eckou tragédii, anebo lyloučit
Slrakespeara zuvah o idejích anglické renesance. Také p íspěvek ling-
r istiky je zcela zásadní. Jak si čím dál tím lépe uvědomujeme rétoricky
,r 1nliticky utvá enou povahu historického * a vlastně vribec každého -
;rsitní, rozbor jazyka a jeho forem, zprisobri'lžitia ričinkri za ináhrát
,;tiile vyznamnější roli p i studiu, ježzpŤevážné části vždy zristane rozbo-
r'r,trr textti. ,'Lingvistick ' obrat" podporuje v dějinách idejí p ehodnoco-
r liIrí, stejně jako ve všech ostatních humanistickj'ch oborech lryro.máva-

1rt'ích se s postmodernitou. s driležiťmi p íspěvky p icházejí i psycho-
lrlgie a antropologie, je však zŤejmé, že nejbližší vztah pojí intelektuální
lristorii s filosofií' Vskutku, zatímco se anglofonní filosofové - p edevším
lirllem poloviny dvacátého století _ soust edili skoro v lučně jen na ja-
zv kové stránky filosofi ckj'ch problém , zristávala j ej ich chronologická
lirlntextualizace hájemstvím intelektuálních historikri. Ačkoli se dnes již
rlčljiny filosofie staly svébytnjrn podoborem, jejich zamě ení se s dějina-
rrri idejí nep estává zve|ké části p ekr vat.

Zatímco si historici idejí mohou alespo do určité míry p ipisovat
z,lisluhy o obohacení tradiční filosofie o historiclcj' rozměr, právě tak je
rrrtlžné spat ovat v nich rovněž prrikopníky explicitnější kontextualiace
rrlr pridě konvenční historie, p ičemž sociální, političtí, ekonomičtí ani
lltkzvaně ,,čistí" historici to vždy nevítali s vellqrm nadšením. Tato zamě-
rt'ní tradičně zdriraz ovala spíše empirické aspekty historického oboru
;r někte í jejich zastánci projevovali velmi rozhodnj' nezájem o ,,koncep-
lrrální" nebo ,,teoretické" otázky. Jedním z lynikajících historikri p e-
s vědčenych, že nákaza,,virem" teorie hrozí s vysokou pravděpodobností

1rr'ávě od dějin idejí, byl Geoffoey Elton. Dějiny idejí jsou podle něho obo-
r'tlm, kter má už ,,ze své podstaty ... sklon ztrácet kontakt s realitou"."
,llrkákoli ,,realita" je však samoz ejmě sama o sobě kulturně podmíně-
rri't, a podléhá tedy měnícím se m dám. Stojí Za p ipomenuti, že z dějin
''lnentalit" a intelektuálních dějin vubec se dnes již stalyvšeobecně p ijí-
rrlané kategorie historického studia zdomácnělé na mnoha univerzitních
lilrtedrách historie.
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14.2P edkové a p edchridci

]e< sr piŠoLl t,lltttv

Za otce-zaHadatele dějin idejí b vá často označován americky batlntll
Arthur Lovejoy, kter prisobil ve t icát ch letech dvacátého století. l,rtvgt
joyova metoda spočívající v určování takzvanjlch ,jednotkovych itlt'|l.
(unit ideas) a sledování jejich rrjvoje v čase lyšla už sice dár,no z Irr/xly1
ale jeho základní cíl, totiž odhalit ideje u ko enri našeho vlastníh<l ttvÉ.
žováni,jeho zdriraz ování psychologickych faktorťr uplatriujících st, 1tll
p ijímání a udržování těchto idejí i jeho zájem o mnohovyznamnrlst |i-
zyka jakožto prost edku intelektuální změny zristávají aktuální dotlttnr,
Právě Lovejoy se zasloužil rovněž o to, že v roce r94o vznikl dodntrs vv
cházejici Journal of the History of ldeas'

Samoz ejmě potrpí-li si někdo na sestavování rodokmen 
' 
m že 1xr

stupovat do témě jakkoli vzdálené minulosti. V našem p ípadě tlrl|rlo
p inejmenším k Aristotelovi, jenž v vodu pojednání známéh<l 1rrrrl
názvem Metafyzika zahájíl své vlastní v.klady soubornjrm p ehle<latrr
d ívějších filosofií. Poskytl nám tak nedocenitelny pramen p eds<lkr,rr
tovského myšlení, p itom však bezděky vytvo il i vzor velké části nírrrln
dující intelektuální historie. P edevším byla jeho historie ve své podstttlrt
,,whiggovská" v tom smyslu, že ukazova]a progresivrrí vvoj vrcholíci tlt
lem Aristotela samotného. Zadruhé, naznačovala existenci jakéhosi ,,kri
nonu", totiž mě ítka, kterym lze jednotlivé filosofypomě ovat, takže tltl''
někter' ch bylo možné považovat za driležité z hlediska .iryprávění, jr,l
Aristotelés p edkládá, zatímco jiní byli nekompromisně odsunuti clr l 1r, '
stavení nedriležitych, ,,druho adych" postav. ,,Neboť asi sotva kdo," 1rt',,
hlašuje Aristote]és kategoricky, ,,pokládal by Hipp na za hodna, all.y lrr I

počítán" k vyznamn m filosofiim, ,,a to pro chatrnost jeho myšlerrí"'
tímto jednostrann .rn hodnocením byl Hipp n odsouzen a jeho histtlr'i,
k osud v podstatě zpečetěn. Pozdější dějiny idejí, ať už filosofickyclr, r ,.

deck ch, anebo politickj'ch, měly často sklon pod izovat se tomutcl Ar'r'.
tote]olrr modelu: p edstavovaly progresivní vyvoj a zamě ovaly st, r,.,

myslitele, kte í byli írdajně 'r.pravdě velicí", pop ípadě ryhovovali 1lr,r
vidlrim, jak to označil Nietzsche, ,,p ípustného d ltipu" daného obtlr ll,r

Dějiny idejí tudíž často kopírovaly p ístup historiografie obecně lr rr'

telektuální qvoj prezentovaly triumfalistickym, progresirarím zp stlllr'r r r

v jehož st edu stála ada kanonickych postav p edávajících pochoderi 1,, ,

stupného osvícení jedna druhé ,,z ruky do ruky: od Descarta k Lockor',i, , 
', 

l

Locka k Humovi a od Huma ke Kantovi",a a tak dále' jako by - podle lrrr.'
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l,,1irr' Milana Kundery - všechny běžely ,,štafetoÚ běh, v němž každy p e-
l , 'lI;i SVého p edchridce, jen abybyl sám p ekonán svyrn následor,'níkem".5

li,rtto p ístup byl až do doby poměrně nedávné obzvlášť patrny na

1,,'li tlějin vědy, kde je p edstava postupujícího pokroku dost možná nej-

1,',r',rzenější. od raného novověku a osvícenství - nanejv š v mluvné

',.'rr;rčení! - p edpokládalo r,ryprávéní, jež zpravidla dostávalo p ednost,
r r r ;rly vzestup: od starověku temnotou st edověku až k vědecké revoluci.
.' llrlirlvé perspektir,y, zakažd ch okolností up ednost ující novou filo-
','l r i 1l ed starou, mohl Francis Bacon sebevědomě prohlašovat, že v p e-

lrl,'tltr minu]ého v voje, jejž p edkládá, ,,není t eba zmi ovat ani Araby'
,Iri |st edověké] scholastiky".6 Byli pro něj tím, čím byl pro Aristotela
l lr1r1l n: z hlediska jeho progresivního lyprávění hráli jen vedlejší roli,
r.rl'Že je bylo možné odevzdat zapomnění.

l(tlncem sedmnáctého století vládl dojem, že Baconovo progresirmí
, r llr'ítvění z ejmě wcholí intelektuální syrrtézou Isaaca Newtona. Zatim'
, , r v Ininulosti, sloly epitafu, ktery pro Issaca Newtona složil Alexander
|',,1lt:, ,,p íroda i zákony její ukryty byly ve tmě. / I ekl Brih, ,Buď New-
lrrtll'- a vše se stalo světlem", ny'trí už nešlo o nic víc než o postupné
,rr;itlění metod newtonovské vědy do všech zbyvajících intelektuálních
, 'l,lltstí - od fyziky a biologie až po psychologii a sociologii'

'l'ento optimistick pohled na věc p etrvává i v intelektuálních ději-
rr,rt'lr devatenáctého století sepisovan ch autory jako J. W. Draper, ktery
,' , r ztělesnění pokroku označil postupn írpadek náboženskjlch pověr ka-

1,rtrrlujících p ed racionalitou a vědou' Dokonce i z nejstaršího eckého
r r rt tllektuálního v voje, jak twdil Draper, ,,poznáváme, že v mysli člověka
,, llrojelrrje zjevnj, ád pokroku; [a] z dějin pozdějších věkri se dozvl'dá'

rrtt', že vždy prisobí drnž směrem". Studium dějin odhaluje, že ,,existuje

1,rt'clurčen , slar,'nostní pochod, k němuž se všichni musí p ipojit, nikdy
'',' r r ezastal'uj íci a vždy neodolatelně kráčej ící vP ed"' z

Navzdory qmucené uhlazenosti trpělo ovšem toto rozmáchlé progre-
,rr'rtí r,1právění některyrni problémy. P edevším odhlíželo od všeho, co
rrt'spl ovalo podmínky jeho vlastního modelu ,,raciona1ity" a vědy, takže
,'r'lir intelektuální hnutí a teoretická stanoviska byla stejně jako Hipp n

'r Arabové odsunována stranou jako historicky nepodstatná, zatímco
r r r rlozí jednotlivci museli podstupovat amputace iidri, aby se vešli do p e-
,lt'rn p ipraven ch prokrustovsk ch forem. Nap íklad Descartově,,teorii
r rI'u" (v níž se pokusil lysvětlit pohyb planet na základě atomick'ch částic)
,,,všichni lyh bali jako slepé uličce, jako oblasti jeho filosofie, na niž se dá

l' liclně Zapomenout. Podobně byly p ehlíženy rorměž mystičtější aspekty
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Nentonova myšlení (a to včetně jeho rozsáhlych spisri zabyvajícíclr n'
teologií a p esvědčením, že jeho myšlení je p ím 'rn pokračováním stirr,,,
věké tradice) - pokud ovšem nebyly v slovně potla8oványjako anontťtl
ní richylky, u člověka takového intelektuálního formátu nďwsvětlitelrro

Historici devatenáctého století měli sice - stejně jako historici všt,r,lt
ostatních období _ sklon vnášet do sv ch prací hodnoty doby, v níž Žilt,
navzdory tomu však na poli intelektuálních dějin dosaÍrli ně-kter ch vr
znamn ch ťrspěchri. Draperovo j iž zminéné pojednání lycházelo z nt'l,y
vale širokého bádání, jež pok4valo mimo ji''é i obta.ii, které bychrrttr
dnes označili za dějinyvědy a technologie, fiiosofie, teologie a námo nÍt,ll

9!j9"o' a obsahuje navíc odbočkyzkoumající taková témata, jako je na1ltl
klad buddhismus, egyptské léka swí nebo sociální podmínky v Ámeri,,,,
Podobně i W. E. H. Lecky ve svjlch dvousvazkor'ych ,F/rs tory 

"of 
Europatttt

Morals from Augustus to Charlemagne p edkládá širok á u.rto.itut iu, , t

p ehled ohromného množství historického materiálu, ják ostatně plyrrt'
už z jeho skromně formulovaného, ale p itom velmi ciižádostivého r,Ílr,
,jednoduše pozorovat prisobení rmějších okolností na mra\y' zkouIrtltl,
na_jaké morální typy pohlížely rrizné věky jako na ideální' vjaŘé mí e bvlr
uskutečněny v praxi a jaké p íčiny vysvětlují jejich změny, chátrání nt'l,, ,

odum ení". S takovm cílem na z eteli se Leckyho inteiektuální dě.iirrr
musí zamě it hlarneě na v5.voj filosofie a teologie, ale celek je zasazen tl.
sociopolitického kontexta. Závér celého pojednání wo í dosti rozvláčrrt,
ale sympatizující rozbor otázky,,Postaveni žen", kte p edjímá rozvrr1
formálnějších,,dějin žen" o celé jedno století' I kdyžlsou dnes Dra1x,r
a L9ckY p evážně zapomenuti, v jejich dílech sepsan ch v devatenáctť,trr
století lze tedy spat ovat qznamné p edchridceácii'' iaeji.

Totéž lze íci o Les]ie Stephenovi, jehož The Hisiory of Englislt
Thought in the Bighteenth Century ryšly v roce 1876. stápt'"'' začíttn
dějinami filosofie, do svého líčení však zahrnuje i velkou čási děiin m.v,
lení v bec, p ičemž poznamenává, že takové 

',inte]ektuální dějiny,, (tt,rr
to ťyr az se v textu obj evuj e opakovaně) nelze náležitě zkoumai v izol it r. i,
n,brž je pot eba brát v rivahu i sociální vlir,y, politické uplatnění a li
terární projely. obecnější záběr,jejž ostatně náznačuje ož to, ž. 

"č 
1,,

nyrrí o dějinách,,myšlení", o generaci později zno\'tl zdiiraznil J. T' Mer.z,
autor čt5'Ť svazkri History of European Thought in the Nineteenth Ct,tt
tury.Merz svrij rozbor s'ice začíná dějinami vědy, jeho ctižádostí je všlrI
na|ézt odpověď na mnohem obecnější otázku, totiž ,jakou roli .'. sehI'ril
vnit ní svět Myšlení v dějinách našeho [tj. devatená"ioi'o] století,,. MyŠ
lení také pro něho zahrnuje daleko více než jen filosofii _-Merz si všínrlr

],qK sr pÍŠoU trltrl, l KTUÁINí oĚ]tt''ly l oĚ] Ny oE]í

l,,lttl, že ,,historie filosofie o Goethovi nel'ypovídá bezmála nic", t ebaže
t,,rrlrl básník ryjad uje',pravděpodobně nejhlubší myšlenky moderní
, l, 'lly" a jeho postava Fausta neztěles uje nic menšího než ,,kiasicky v -
lll/ l)ochybností a ctižádostí devatenáctého století".8

'|'rrkové hodnocení Goetha mriže b t v'zvou i pro historiografii sto-
l,,ti .jednadvacátého, což platí rolryrěž o Merzově bystré poznámce, že
,'ll jektivita, na niž jsou někte í ... fsoučasní historici] tak hrdí"' bude

r lrrrtloucnu považována-,,nikoli za svobodu od p edem p ijímanj'ch kon-
, 
',1rt:í 

ovládajících jejich myšlení, nbržzaneschopnost uvědomit si je".s

|'r rtl<lbné post ehy by1y tedylyjad ovány už dár'rro p edtím, než se sv rn
l;'rlchybněním historické,,objektivity" p išli postmodernisté. P íklady
rrryslitelri devatenáctého století názorné dokládají, že dějiny idejí nevy-
',l,rlčily jen tak v plné zbroji z hlavy Arthura Lovejoye' Mnozí historici,
lrr,tltopisci a filosofové p ispívali k tradici intelektuálních dějin či dějin
rrrvšlení _ včetně a p edevším filosofického - už od časri klasického sta-
r r rvč:ku, p es raně novověké období až do dvacátého století.

l4.3 Teorie l: Cíle a záměry

|'t,<lretické cile a záměry dějin idejí (stejně jako většiny humanitních
1'rr'dmět ) bj.vají nez ídka formulovány dosti banálně. Vtakov 'ch sebe-
,,s1travedl ujících formulacích vlastního poslání hraje oblykle v znam-
rrrlrt roli koncept ,,chápáni", uplat ovan na autora či na text, na široké
l.rrlturní prost edí i na individuální já. Jak nedálryro poznamenal Mark
llt,vir' 

',historici 
idejí chtějí srozumitelně objasnit zplisob, jak někdo jin

,,rrlzumitelně objas oval svět; chtějí chápat, jakchápal někdo jin ".'o To
,,i však někdy ryžádá i snahu chápat, že lidé v minulosti ,,chápali" docela

1irtak než my a chovali p esvědčeni, jež se nám zdajibyt,,iracionální"
lrt'bo vzájemně neslučitelná (tak jako je tomu v p ípadě Newtona a jeho
llr_ystickych teologick ch a chronologick 'ch teorií).

,,Chápáním" historiclc ch text se budeme zab vatv oddíle r4.4, ještě

;'Íedtím bude však namístě stručně se zamyslet nad nároky dějin ide-
;i tra to, p ispívat k obecnějšímu chápání našich kulturních prost edí,
lr tudíž i našich vlastních já. Už sám v.raz ,,kulturní prost edí" je samo-
rÍejmě více než problematick . Zdá se,jako by z něho plynula existence

;lrkési homogenní kulisy sloužící jako pozadí, na němž jsou následně

1r r'odukovány rtnnékulturní formy, nap íklad filosofre, literatura, umění
rrebo hudba. A dále, podle p edpokladu musí všechny takové formy něco
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sdílet, protože každá z nich p edstalrrje v ád ení čehosi zakoušt,ttf,ltrr
společně. Někte í hrdí, že $lto formy společně v5.jad ují ,'duclttt prt
doby", p ípadně poskytují fyzické projery oné bezmála mystické tt rlr,
zajista velmi prchavé entity známé pod jménem Zeitgeist. Hledání lril,,
idealizované konstrukce je - opět _ už dlouho z m dy,to však neztrtt t t t.
ná, žeby nejrriznější kulturní projevy nemohly některé vlastnosti srlll.t
a žeby se zkoumáním těchto jejich vlastností nedalo dospět k nt\jttlr-
mí e vhledu do období, kdy byly vytvo eny.

Mohli bychom se také dopracovat k jistému porozumění tohrl, inb
vlastně probíhá kulturní a intelektuální změna, a proto se historici vrrrlt
pokoušejí r,ysvětlit nap íklad zásadní proměny ,'světonázoru", k ttitttl
došlo následkem raně moderní kopernikovské revoluce v kosmolrry,ll,
a historici politické teorie se zamjzšlejí nad klíčov mi body obratu,.ilrlro
ztěles ují nap íklad díla Machiavelliho. V podobnych p ípadech lr1,r ll
zapot ebí věnovat pozornost nahrazení jednoho intelektuálního rťirrr
ce (neboli ,,paradigmatu", pop ípadě sítě toho, co se stalo 

',zr,ykov ttt''I
a s ním spojen'ch jazykov ch struktur rámcem jin m. Dějiny idt'ii r,r'

ner,yhnutelně rozši ují, takže do nich spadá potenciálně nekonečltť,irl
roká škála bádání, užitečné však byvá soust edit se na to, jak jetlrrrll
livci reagují na íntelektuálnirymy a jak jsou schopni (pop ípadě trrl,r'
neschopni) p izprisobovat si, pozmě ovat a vymě ovat systémy svt,r'lr
p esvědčení'

Smyslem toho všeho není však objevit nějalc'grál nebo kámen ntttrlt
cri, a dokonce ani stopovat p edpokládané souvislosti ve službě nějakiilr,,
morálního nebo estetického cíle. Spíše jde o to, poukázat na podnlírrr',
nost: doložit, že věci - a tudíž i my sami _ mohly b1t také riplně jinak, t lr,,
jsou - a než jsme my. Jinak ečeno, kulturní prost edí a jednotlivci, krr,tt
je obyvají, musí byt chápáni jako historické entity (iakko]i odlišné o(l tltt,,
samych). V1vinuly se _ a stejně i my sami - z d ívějších forem a n(,Zll
držitelně je nahrazují formy další, pozdější, p ičemž jak tyto formy, tlll,
i jejich posloupnosti mohly b t riplně jiné, než byly. Mrižeme se snilŽll
o upemění svych vlastních totožností jejich p ipisováním p edchtlzirrr
stav m, které zp sobily, že stav konečn se stal p inejmenším reáltt.rt
možností, ale q znamnější je odtud plynoucí uznáninaší vlastní historit.r
ty: skutečnosti, že jsme sami součástí dějin, nejen jako produkt minulv.lr
dějin, ale zárove ijako potenciální činitelé dějin budoucích.

Dějiny idejí jsou p itom ideálním nástrojem k ší ení takového pově<lr r

mí, vžd}t se zab vají zkoumáním nejen myšlenek, jež byly lyjad ovírrrr,
ale i postojri a p edpokladri, které sice všichni zastáváme a p ijímállrr,,
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|'rrr11 yjaft do té míry částí nás samotnjlch, že nikdy nemusí byt vědomě
l,,rtttttlovány. Skutečné základy našich myšlenek není pot eba lyjad o-
, ,rl: .js{)u p esně tím, co se v kterykoli dan čas p ijímá jako ,,zjetlxé", co
,lit l'(lzum", a proto b vají p ijímány jako samoz ejmé. Cílem zkoumání

tr]r'ltttl neartikulovanych základ je tedy pozvednout naše vědomí sebe

'll|llil, abychom si lépe uvědomovali, jak a proč myslíme (a tudíž také
1,,,lrtiitne či reagujeme) tak, jak myslíme (jednáme a reagujeme). ,,Ne-
llrrrtttn&n život nestojí zato, aby ho člověk žil," íkával S kratés a tato

1r.ltrl tnantra ve skutečnosti vycházela z navěky platné v 'zly delfské věš-
ltr Ir.y: ,,Poznej sám sebe!"

|'oznání sama sebe a uznání vlastní podmíněnosti lze podporovat
t,rl.tl zkoumáním jin 'ch alternativ: studujemeJi nap íklad ideje a p e-

'r'ť,rlčení lidí žijících ve starověku či st edověku anebo vjin 'ch kulturách
',,,rtč'asnosti, p inutí nás to čelit situacím a strukturám, které jsou těm
rrllŠitn na hony vzdálené. Uvědomíme si tak, že jsme mohli - a ještě po-
lll(l l)ychom mohli - p ijímat i zcela odlišné hodnoty a byt motivováni
;,'r,la odlišn]í'rni tužbami, než jsou ty naše, p ijímané jako samoz ejmost.
|'rrlrlížímeJi na své vlastní postavení z tohoto alternativního hlediska,

1,lt'stává se nám zdát nelyhnutelné a uvědomujeme si, že není nutnj'rn
r t'sledkem nějakého p edurčeného historického procesu. Podílelo se na
rr,,rrr bezpočtu nahodilostí (událostí, jež náhodou dopadly tak, jak do-

1,;rtlly, nikolijinak' apodletoho, jakdopadly, ovlir'nilyudálostinásledu-
1rt'í), takže si uvědomujeme, že pokud jde o budoucnost, ve skutečnosti
rrr;ime volbu.

( )dstra ování takov ch klapek z oéi lze považovat za j eden z v znam-
rrt,t'h cílri dějin idejí - studium minulosti je možné kreatir'rrě využívat

',, 1lrospěch p ítomnosti i budoucnosti. Dějiny idejí mohou mít i docela

1'r'lrktické uplatnění: klíč k současn m problémrim by se mohl ukr vat
1,r'livě v nich, jen ho znolrr nalézt. Raně novověcí myslitelé nap íklad
r l'tržívali nedlouho p edtím Zno\.u objeveného textu ímského básníka
l,rrcretia k formulacím (či spíše reformulacím) atomické teorie, která
',t, stala základem nové mechanické filosofie. Znolrrnalezen text Sex-
t;r Empirika získal v šestnáctém století velk vliv na rozvoj moderního
,'l<epticismu. Vynálezce Barnes Wallis zase tvrdil, že ho k r4ynálezu ro-
trr.|ící bomby využívané ve druhé světové válce inspirovalo lyprávéni ze
,'trlmnáctého štoletí o pokusu upravit dělo pro st elbu za roh. Často se
,;títvá' že dárrrro zapomenuté nebo p ehlížené aspekty minulosti jako by
,'tlkaly na nápaditou reintegraci do naší vlastní syrrtézy'
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l',\ty - a zde mohou začít pokusy o kontextualizaci. Tyto další textyvšak
lt,,tttusí bfi nelyhnutelně soudobé, mohou pocházet z kteréhoko]i obdo-
l'r, takže kontext opět mriže byt rozši ován, až donekonečna. Vskutku, už
',rrrrrotn koncept ,,kontextu" zristává \ysoce problematick ' Kde máme
,, l-t lrtčit? Jak určíme pop edí a pozadí- co je driležitější a co méně drileži
tr.i' A je vribec něco nespojité a oddělitelné od všeho ostatního?

l)alší potíže se t kají textu Samotného a r,'ypl vajizivahnad jazykem.
|'l'r ltože jazyk nevyhnutelně vyjad uje a zahrnuje i intelektuální a socio-
1',rlitické mocenské struktury sv ch uživatelri, sám se během času ne-
rr:;títle promě uje (a totéž platí i pro ,,v znam"). M žeme tak sice číst
,,lrrva napsaná v minulosti, znamenají však pro nás totéž, cojimi chtěl
lllll()r privodně vyjád it (p edpokládáme-li vzdorvší zkušenosti, že auto i
,lr lliáží vy'jád it, co mají na mysli, a kromě toho vždy myslí a zamyšlejí jen
;,'t lirrjl v znam)? Lze někdy s jistotou rozpoznat, jak.rn 't nem" mluví _

l,t'itrto' metaforicky, ironicky, nebo nějakjinak? (Leckdybyvápot ebar,y_
, rtit jejich pozvednuté obočí, i když vidět je nemrižeme.) Jak chápat slova
, 
'r 
ll<azující na koncepty, které dnes již postrádáme anebo v něž nevě íme

t 1lrl<o je nap íklad aristotelskl ,,prvotní hybateť', jejž lidé znali a p ijíma_
lr ttllik staletí)? Jak máme rozpoznat a vyložit zámlky a pomlky (často
rrttttlhem v znamnější než sama slova) p erušující konverzace a texty?
\ r'irrd ují cílenou snahu o znejasnění, odmítnutí v slor'ně rezignovat
rrlr ,,nep ijatelné" stanovisko, anebo _ dost možná i neuvědomělou -
,':irll)ní nerozhodnost stran vhodnosti nějakého sdělení? Žádn jazyk
r1rtlkud jde jak o konkrétní slova, tak i o zprisob jejich užívání) nezristává
', 1rlynutím času beze změny a každ p eklad z jednoho jazyka do druhé-
lrr l _ včetně p ekladri z jazyka minulosti do našeho vlastního, současné-
lrll jazyka - nutně znamenánějakou ztrátuv znamu a chápání.

Zustává-li tedy ,,vjlznam" textu jako takového Qakož i jeho kontextu)
.rllstllutně vzato neproniknutelnjl, musíme se dopracovat k nějakému
l,rrtttpromisu. Tak jako je tomu u dalších forem intelektuální aktivity' je

1'r ltI"eba zaujmout nějaké pragmatické stanovisko, které by nám umožnilo
1', rl<račovat v práci i v životě. V p ípadě historie - jakož i vědy - se obec-
rrr'soudí, že odtud plyne pot eba formulovat jen p edběžné hypotézy, je-

;r,'lrž míra pravděpodobnosti bude kolísat. Nep estaneme si uvědomovat
,r r ltt neschopnost dopracovat se k jedinému ,'pravému" vj'znamu daného
lt'xtu, to nám však nezabráni ptát se po tom, co chtěl jeho autor ,.yjád-
r rt. Když na to p ijde, podobně si počínáme i v reálném životě: neustále
,l;rstně hodnotíme autenticitu a spolehlivost svědectví a dokladri, s ni-
rrriŽ jsme konfrontováni. Jinak ečeno, není nerozumné klást si otázku,

14.2feorie ll: Metody

Co máme tedy dělat, chcemeJi dosáhnout intelektuálního osvobozr,rrl
a osvícení? Jaké metody nám pomohou dosáhnout takto ambici zrrír,lr
cílri?

-Dějiny 
idejí jsou v zásadě bádáni,jež se opírá o texty: těžištěm ir'jich studia minulosti jsou texty a jejich kontexty, p ičemž relatimí zrlil

raznění těchto dvou prvkri mriže kolísat. K,,textrim,, mohou pat it trrhr,
umělecká či architektonická díla a v]astně každ artefakt č'i posrrrr,.|.
zam šlenj' (p ípadnětaké nezamj'šlen ) jako ryjád ení myšlenky, 1ltl,vážně však historici idejí qnržívají literární p.u-e.'y nebo]ípsané texlt
Ner,yhnutelně se tak ocitají p ed komplikovinou otázkou čtení, vjrklrrrlrr
a snahyporozumět těmto textrim ve vztahu kjejich - neméně probltltttrl
tickym - kontextrim.

Často s e p edpokládá, že vynaložíJi inte]ektuální historici dostatt,ť t r r,

risilí a budouJi p itom užívat správné proced'ury, poda í se jim ocllrrrlit
,,vyznam" textu' P edmětem sporu se však v p.*i stává dolonce i vt
znam ,,v lznamu". Někte í literární kritici m i za to, že odhalit je tt',,
ba ,,rmit ní" vyznam, a to pomocí pozorného iozboru textu samotrttiltr r

jakožto autonomní entity' tedy bez ohledu na jalc koli kontext. JittÍ r,,'
soust ed'ují na takovy v znam,jak se nám zdábyt zjevn tady a tr,rl
Historicise však zabyvají v prr.rrí adě vyznam"*, i.t"ry ctrtěl svynr t,,,
tem lyjád it autor, a proto se zamě ují na autorsky zám8r.Jak to r,yjít l r r l

Quentin Skinner, ,,vědět, co spisovate] konkrétním dílem mysle/, znitttt,,
nátotéž co poznat, s jak rni primárními zÓměry ho ps21,,.''"

Zjistit, o jaké záměry se jednalo, a odhalit p.u"d" o rr znamu, ktr,rt
autor textu v jeho privodním kontextu dal, zristalo hlarrrrím cí]em histr rr r

kri po celé moderní období. Ještě v roce 1990 napsal Conrad Russtlll, ;,

',nejvÍznamnější historickou dovedností je schopnost umístit infot.tttrl, i

do kontextu". okamžitě poté však dodává, že ,,vj,iěr sprárnrého kontt.r lrr
r.yžaduje velmi rozsáhlé poznáni",'" takže bychom se áocela dob e Irrr rlrlr
tázat, jak dokáže historik (i kdyby jeho požnání bylo prakticlcy bez lrl,r
nic) v bec někdylybratjediny správnykontext' ,,Sprár,n ,,,totížmtiŽt, llt t

jen v rámci dalšího kontextu, jinak ečeno s konkrétním záměrem; rlil ,lr
totiž nelze lybrat více než několik málo aspektli nějaké totality' p i,.,,,,',
v běr se musí opírat o určitá kritéria. Skinner p išei s myšlenlár1 že r,,.,
ty, kterj,mi se intelektuální historici zpraviďá zabvaji",lze chápat jlrh,,
reakce v rámci argumentace, tedy jako odpověai na nojaW ddš'í tt,rt , r
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jakou reakci v nás chtěl autor daného textu tím' co nám p edal (aťuž 1rsrr
ním, malováním, gestikulací nebo nějak jinak), pravděpodobně vyvrllrrl

Dokonce ani to samoz ejmě není nijak snadná otázka: signály nez.Írl
ka vyjad ují spíše nejednoznačná sdělení a sdělení samotné nemusí ltr,|
tak docela jasné a nerozporuplné' Jak si všiml už Wittgenstein, mávír lt
někdo v dálce rukama, mriže mít v rimyslu plácnout mouchu, anebo rttlrr

varovat p ed nebezpečn 'rn b 'kem; nebo, jak zní poetick p ík]ad Stt,
vieho Smithe, m že nám mávat, anebo se mriže topit''3 Jeho mávání lrr
však jistě mohlo mít i mnoho dalších zam šlen ch ,,vyznami" - v n(lllll
slední adě i neschopnost souvisle vyjád it to, co se člověk, ktery ntrivri
rukama, snaží vyjád it'

ZáHadní poznání kontextu nám však m že napomoci pochopit, c() lllii
mávající člověk skutečně na srdci (p edpokládáme-li, že něco na srrlr,|
má) - je nap íklad možné, že se poblíž žádnibyci nevyskytují a votlv ;r,

jen po pás. T ebaže tedy mohou existovat i nějaké zbytkové texty, v jt,

jichž p ípadě obnovení7'akéhokoli kontextu je a ztistane nemožné, a lí.t,
baže nikdy nebude možné porozumět jakémukoli kontextu v celém.jt,lr, 

'
rozsahu, mriže b t možné objevit nějakykontext, jenž by p edmět naŠt,lr, r
studia osvětlil. Mohlo by se tak nap íklad vfrasnit, že některé z p ipisrlvrl
n ch záměrri jsou vzhledem k dobov m strukturám p esvědčení očivitlttri
anachronistické či anomální, kdežto jiné se zdají odpovídat debatám, ir,l
se V tom čase vedly. Naše poznání nemusí b t dokonalé' umož uje tttirrr

však fungovat ve světě - p inejmenším do té míry, že se dokážeme vylrt'
bat b krim, zachra ovat plavce, kterym hrozí utonutí, a dospívat k 1lí'r,rl
běžn m závěr m stran pravděpodobn'ch znamri rriznych text .

14.5 Praxe l: Richard H. Popkin, Dějiny skepticismtt

The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza z pera Richllrl,r
H. Popkina r.yšly pťrvodně v roce 196o, ale jejich p epracované lyrlírrrt
z roku I97gbylo rozší eno tak, že r.'yprávění dnes sahá až ke Spintlzrlr t

Na pridě dějin idejí se ukázalyb t zcela zásadním dílem, na němž lzt' trrr

zorně ilustrovat mnohé teoretické post ehy, jež jsme právě p edstirvili
Nenípochyb,ževyznamu skeptické filosofie, jejíž ko eny leží ve stirr,'

věkém Řecku a jejíž vliv se v Ewopě rozší il počátkem moděrního obtlt rl rl,

kdy byla znovu objevena a dále se rozvinula, si byli mnozí vědomi už 1rl,t,l l

Popkinem. Pierre Bayle v osmnáctém století prohlásil právě obntlvr'rlt
starověkého eckého skepticismu za počátek moderní filosofie, lr.trrt
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ltrrt:kle označil skepticismus roku rB58 za spoušť vědeckého bádání, ná-
l,, rŽenské tolerance a politické svobody, a Leslie Stephen v roce 1876 po-
rttitmenal, že skepticismus _ vté podobě, jakho rozvinul p edevším David
lltrrne - ,,p edstavuje jeden z rozhodujících okamžikri historie myšlení".1+
l\však ve dvacátém století bylo ještě po ád možné napsat' že ,,pyrrhonis-
rlrrrs fskepticismus] je hnutí, jež bylo skoro riplně p ehlíženo"'s a Popki-
rrrrva kniha nepopiratelně povzbudila vznik zbrusu nového akademické-
lrrl zamě ení, poněvadž se zabjvala p edmětem, jehožvj,znam - jak dnes
1rrsrrě vidíme - je v postmoderním kontextu stále zásadnější.

l' edevším stojí za pozornost, že Popkina k p edmětu jeho bádání, to-
trŽ k jednotliv m skeptikrim, pojí osobní syrnpatie, což také hned na po-
,'iitku otev eně p iznává. V podstatě se dá íct, že v argumentech, které
lrt'í, stojí na jejich straně. Jinde píše o tom, že se skeptická krize ,,stala
rrlrším trvaljrrn dědictvím", a zcela nepokrytě schvaluje filosofii demas-
lirrjící absurditu ,,všeho našeho intelektuálního p edstírání". stojí také
/:l pozornost, že Popkin píše o tom' jak ,,všichni pot ebujeme p ehled,
1r, 

jž nám mriže poskytnout minulost, máme-li mít také nějakou budouc-
llt)st",'6 a proto není pochyb, že jeho The History of Scepticism jsou
lirrrryšleny jako dějiny něčeho, na čem jejich autoroví hluboce záleži -
r lť. j iny nikoli nějakého obskurního, prchavého intelektuálního rozmaru'
nvbrž zcela zásadní a dlouhodobé složky moderního myšlení, kterou by-
,'lrrlm si měli uvědomovat.

Popkinova rivodní kapitola ilustruje také další vyznamné post ehy
tÝltající se povahy dějin idejí, jak je pojímá on sám, totiž jejich zásadně
rrrtlzioborovou povahu, neodmyslitelné propojování intelektuálního se
',, rciálním a politickrrn azjevn v znam pÍo to, jak chápeme p ítomnost.
sviij v klad Popkin začíná,,intelektuální krizí reformace" a názorně tím
rrliazuje, jak se mriže nějak intelektuální vvojov trend objevit v jed-
rrri oblasti lidské zkušenosti - v tomto p ípadě v teologii _ a následně
,;t, ší it dál, až ovlivní život mnohem obecněji' Lutherovo zpochybnění
,rrrtority papeže a církermích koncilri rozhodovat o otázkách náboženské
1'r'ltvdy a doktríny p edstavovalo mimo ádně v'znamnou v zr,u už samo
,r soběl dávalo totiž rryrystat pochybnostem o platnosti toho, co bylo po
r;rtlu staletí p ijímáno jako samoz ejmé, pop ípadě nač se pohlíželo jako
llil normu. Ukázalo se však, že tato teologická v zvamá širší drisledky,
.r ty byly ještě daleko znepokojivější. Popkinov'rni sloly, Luther v Ioce
r5r9 otev el ,,Pando inu sk í ku a jejímu obsahu... bylo souzeno mít
rrt'lljvale dalekosáhlé drisledky nejen pro teologii, n brž pro celou inte-
lr,l<tuální sféru" (The History of Scepticism, str. 4).
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obsah, ktery z této Pando iny sk í ky unikl, jednou provždy rozltri ll
drivěru, s níž lidé do té doby pohlíželi na své instituce a na jejich schrl1'
nost vyhlašovat ,,pravdu". Ať tak či onak, Lutherovo odmítnutí teol<lgir,
ké autority osvobodilo lidi k tomu, aby p ijímali vlastní soudy _ p i r.rrl
hodování o pravdě se jedinj'rn kritériem nap íště mělo stát svědomí.jr,rl
notlivce. Pokud však lidé měli mít svobodu zodpovídat náboženské <ltÍil
ky,,z vlastních zdroj ", proč by stejné ,,Zdroje" nemohli podobně vyrrlt
vat také p i hledání odpovědí na otázky mrat ní, sociální nebo politickr,,,

Teologiclg navozenou skepsi nebylo možné spo ádaně omezit jett tt,t

kostely a na nedělni rána, a dokonce ani na oblast intelektu. A už vil
bec ne poté, co se jejímu praktickému prisobení dostalo podhoubí terrl,,
gického ospravedlnění. Popkin v dalším ukazuje, jak se právě tak<lvt'rrr
podhoubím stalo objevení Pyrrh nory skeptické filosofie v podání (zr,
jména) Sexta Empirika; p esná chronologie vplynutí pramínku tr,kr'
ho skepticismu do hlavrrího západního intelektuálního proudu zťtsttit.rr
ovšem prozatím nejasná, což ilustruje jednu z obecnych nesnází tlt1jlrr
idejí, totiž problém p ipisování vlivu' Umíme sice dohledat data, krlr
byla vyznamná díla - v tomto p ípadě pojednání Sexta Empirika v r.ťll
nj'ch p ekladech - zve ejněna, avšak nejsouJi o nich v slovné zntírtht
jinde (v osobních denících, dopisech ěi jin ch lydan ch knihách), ziistii
vá nesnadné p esně stanovit jejich praktick' vliv.

Existovaly totiž ještě další drivody, proč se o skepticismus zajíItllrl,
a myslitelé mohli mít k p ijetí této filosofie i jiné motivace. Snad nr' jlt
znamnější z nich _ a zďe opět narážíme na vzájemnou souvislost rttll I

idejemi a kulturními zkušenostmi v obecnějším smyslu - byl kullrrrrrt
relativismus, kterému byli tehdejší lidé r,ystaveni v drisledku mohttlrl,
vlny novj'ch lynálezri a objevri. Poznáni, že existují lidé s jin 'mi zvr.l.
lostmi a jin mi hodnotami, proniká díla takolych autorri, jako byl nir 1't t

klad Michel de Montaigne. V dějinách filosofie se s jeho jménem st.lhli
váme sice jen z ídka, Popkin v něm však spat uje vyznamnou osollttrr,,l
v procesu ší ení skeptické filosofie. Montaigne totiž myšlenky Sexta l,,rlr

pirika nejen sám četl, vst ebával a reformuloval, nybrž zcela oteví.r.rlr,
skeptickou filosofii ší il, a to jako oporu k esťanské víry. Byl p esvětlr,r,rr
že stane-li se vše ostatní p edmětem pochyb, pocítí člověk o to větší rir.lrr
k jistotám, které mu p edkládá náboženství.

Montaigne je jedním z mnoha Popkinem zmíněnych myslitelti, lit,,
r'rn se nedostalo té cti, aby byli jakožto skutečně vyznamní pro tlť,jirrr
filosofie zahrnuti do filosofického kánonu. V tomto ohledu The Hisltlt tl

of Scepticism názotně ukazuje, že dějiny idejí se zabyvají mnohyttt, , ,,
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l't' historickou sítí utkanou tak, aby se v ní zachytily osobnosti pova-
rrrvané dnes za ,,zásadní", nelyhnutelně proklouzlo. Méně známé osob-
rr,lsti m že b t obzvlášť nesnadné zhodnotit, v neposlední adě také
l,r'iili nedostatku dokladri (navíc často dosti rozporuplné povahy) o nich
,,r ť'clčících, a Popkin sám má pochybnosti o tom, nakolik jsou skeptické
r r'ler,y některych z nich up ímné. Mohli se nap íklad hlásit se stejn rn
1'rrlsvědčením ke skepticismu i ke k esťanství? Takové otáz|<y nikdy ne-
lz'r. zodpovědět s definiti-rní platností, avšak historici idejí - a v tomto
1'r'í1ladě Popkin - se snaží posuzovat povahu osobností, jimiž se zab -
r ir jí, v širších kontextech jejich životri, stylu jejich děl a p íkladri, o něž
,r1líI'ali svou argumentaci. Vellcy pozor (zvláště nyní, po Foucaultovi) si

' 
llrvají p edevším na to, aby p i sv ch zkoumáních minulosti nikomu ne-

r' r r t t covali anachronisti cké kategorizace či hodnoty.
Montaigne sám dávalvkaždémp ípadě - společně se svym pozdějším

rr;isledovníkem (dalším z podce ovan ch myslitelri, na jehož v znam
|'r r1lkin upozor uje) Pierrem Baylem - p ednost fideismu, což je v pod-
',t;rtě vjlzva whnout se do náručilrrry a uniknout tak mučiv m pochyb-
lll)stem. Dnes to na nás mriže p sobit jako nep íliš p esvědčiv manéw,
,rlt,.jak Popkin ukazuje, v raném novověku šlo o jednu z hlavních cest, po
rriŽ se'uydávali mnozí z těch, kdo toužili obejít skeptickou krizi a uspoko-
1 rl zdánlivě neslučitelné intelektuální požadavky. Druh ' rinikov' v chod
,,tt'v el ještě další z oblykle p ehlížen ch myslitelri, v němž Popkin spat-
t rr jc ,jednu z nejdriležitějších postav dějin moderního myšlení", francouz-
''l'Ý paulánsk mnich Marin Mersenne. Protože se pohyboval v intelek-
trrlilních kruzích, k nimž patfilytakové osobnosti jako Descartes' Gassen-
, l r, Gali]eo a Hobbes, mě] skvělé p edpoklady k tomu, aby si uvědomoval
, l rrrlsti takzvané ,,nové filosofie" (k níž pat ila i kopernikovská kosmologie
,r rrrechanistická věda), a jeho cílem se stalo smí it jejich zdánlivě nezpo-
, lrvllnitelné algumenty se skeptickou filosofií. Vysledkembyl jak si ,,umír-
rr,,tti"' nebo ,,konstruktilrrí" skepticismus, jenž sice uznával, že p írodní

' 
"r('Irce jsou Yposledku nepoznatelné, zárove však pragmatickyp ipouštěl

rrr, lžnost jistého skutečného a užitečného poznání p írodních jev . Bylo to

1,,lrltlbné jako v p ípadě postmodernismu: člověk už sice nemohl vznášet
,,;tttlk na jistotu založenou na nezpochybnitelnj/ch základech, bylo však
, r rr lžné p idržet se zdravého selského rozumu' ktery umož oval postupo-

' 
; r l Ira zák]adě kolísající míry pravděpodobnosti. Mersennova věda (stejně

t,rlirl naše historie) neposkytovala tudíž popis skutečnosti' nybrž všeho-
r.;rrcly h1potetickou strukturu umož ující lidem pokračovat ve sv ch ži-
r r rlt:ch a vědeckém (respektive historickém) bádání. Jednotliví myslitelé,
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znichž nejvyznamnější byl Descartes, podnikali sice lynalézavé ptlkttat
o v}r'rácení skepticismu pomocí rriznych dogmatism (a v tomto ko t t l r' r l r r

stojí za pozornost, že p esvědčivost Descartoly antiskeptické argtttttr'tt
tace ukázalo právě Popkinovo pojednání), avšak základem veškeré 1rr.ng
matické moderní filosofie a vědy se nakonec stal právě p ístup Merset t tt(lr

Tento pragmatismus lycházejici z vědomí našich vlastních om(,;1t,lll
provázeji - anebo by nepochybně provázet měly - také další ctnosti, 'ittr'novitě,,skromnost ... a pokora", v nichž Hume spat oval nutné,,r'ysllrlIr
skepticismu". Popkinriv souhlas s Humem souvisí tedy nejen s ryze ittl.
lektuálním p esvědčením. Hume, jemuž se - slovy Johna Le]anda - zr lrl
ilo whnout stín pochybnosti dokonce i na to, ,,co je zdravému r()7,tllllll

a driltipu lidstva zcela samoz ejmé a Zjevr'é",17 poskytuje totiž hislrrrl
krim idejí jedno praktické poučení: skromnost, pokora a zpochyb rlvírrrt
p edpokladri nep estávají b't v jejich oboru žádoucími cí]i.

Mohlo by se zdát,že Popkin se vlastně wátil k metodě p ipisovaní, | ,l r

vejoyovi: zvoli] si ,jednotkovou ideu" (totiž skepticismus), jež se pt,r.i,r
dicky objelrrje během celého časového riseku podrobeného zkoutrt/trrl
Ve skutečnosti je však Popkinriv p ístup rafinovanější: poté co naslllll
(zejména) Pyrrh nolrr skeptickou argumentaci, ukazuje, jakji rrizní rrrr.
slitelé p ijímali a upravovali, obcházeli a p edávali dále a jak se jednrlllir t

protagonisté snažili čelit problému smí ení zdánlivě neslučitelnych strl
novisek (nap íklad skepticismu a k esťanské víry)' Někte í komentírtrtt i
mohou jistě Popkinakritizovatza jeho\T/soce intelektualizovanjlp'ístrr1,
k idejím azato, že nevěnuje náležitou pozornost jejich sociopoliticliyrrr
kontextrim. Všechno se však nedá zvládnout zárove a p es ioučasIr,,r,
oblibu synchronnějších studií mají i taková diachronická zkoumání.jirk, 

'The History of Scepticism v dějinách idejí své pevné místo. Tento krlrr
krétní p íklad se navíc ukázaljako zvláště vlivn , protože se stal rip|rryrrr
semeništěm da]ších studií, avyznam Popkinova p edmětu bádání zirr,r
ná by1t čím dál tím zjer'rrější s tím, jak skepticismus v naší postmodt.r.rrt
době získává čím dál tím dominantnější postavení'

'14.6 Praxe ll:
Annabel PattersonoVá, Raně novověky liberalismus
Pojednání Early Modern Liberalism od Annabel Pattersonové vyŠlrr
v roce 1997 v rámci ediční ady ,,Ideje v kontextu". Stojí Za pozorn()sl,
protože jde o intelektuální dějiny, které 1 znam postmodernity pro his
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lrr1'i1'|1{ bádání nejen berou v rivahu, ale postmodernisticky p ístup se
, ;rrljetí Pattersonové stává něčím p ínosnj'm a pozitirmím' Jinak eče-
rt,,, lttttorka si velmi dob e uvědomuje, že nese zodpovědnost zavyprá-
r l,rlí, které o minul ch událostech a o minulém jednání p edkládá - čili
1rrli sitma íiká, zatkaní sítě idejí a p esvědčení. P íběh, ktery se rozhodla
r l'1lr'Ívět' se jen tak nepovaloval v minulosti, p ipraven k použití: ve sku-
lr.ť'rttlsti musela vynaložit obrovské risilí na to, aby v historick ch zázna-
rrrr,r'lr nalezla takové pozristatky a vzpomínky (v podobě mnoha textri,
lrtr,r'ítrních i obrazov ch), na jejichž základě by obhájila agendu, která
rrllr 1lodle jejího mínění nepominuteln 'vjlznam pro p ítomnost.

|'t'ofesorka Pattersonová tak hned na počátku otevŤeně pÍiznává, že
lll)l'ilvdu má cosi jako agendu: její zkoumání, jak prohlašuje, není ne-
l ; l r r.j atym akademiclcym bádáním nad minulostí. Naopak, Pattersonová
,lr'lttltně pÍiznává, že se nachází ,,v postavení misioná ky" _ snaží se zís-
l,;rl 1lodporu pro věc liberalismu v p ítomnosti. To ji okamžitě staví stra-
rrrlrt tradice modernistické historie trvající na autorské nezričastněnosti
rr rra p edmětu bádání, kter Yylučuje ospravedlnitelné mrarryrí či politic-
l,,i irngažmá' Zároveťt se tím hlásí ke stanovisku, jež zastával už Richard
|'rl1lkin, jak jsme ostatně Viděli. Popkin p istoupil ke studiu ,,skepticis-
rrlrr" nejen jako k zajímavému intelektuálnímu qvojovému trendu, ale
r jlrko k filosofii, která si plně zaslouží, abychom ji dodnes brali se vší
r'liŽností, a podle Pattersonové je i na ',liberalismus" t eba hledět jako na
llť'c:o, co si zaslouží naši trvalou ctu.

Liberalismus (p ičemž tento termín se v době, kterou se studie zab -

r li' ještě nepoužíval) je zďe definován poukazem na to, že lidské bytosti
;srlu si p irozeně ro',né a mají rornrá práva - práva na takové nezbytnos-
li, iako jefyzická a náboženská svoboda, vzdělání a spravedlnost, poli-
tit:ká volba a svoboda slova' Zdá se pravděpodobné, že mnozi čtená i
|'ltttersonové považují takové twzení za samoz ejmé, a proto je jednou
z Íirnkcí knihy ukázat jim, že liberální tradice, kterou dnes p ijímají jako

1rr''irozenou, ve skutečnosti nijak p irozeně nevznikla. Právě naopak, li.
llcrální tradice je čímsi, zač bylo nejprve t eba bojovat, p ičemž mnozí
zrr to zaplatili obrovskou cenu. Liberalismus se formoval jen pozvolna
;r zdráhavě tvá í v tvá autoritá swí zvláštních zájmri. odtud pl1me, že
jtle o cosi, oč bychom měli bedlivě pečovat a udržovat to p i životě.

Pattersonová argumentuje, že liberalismus ve skutečnosti rryvstal jako

1lr"ímá odpověď na pociťovanou nespravedlnost. Nap íklad soudní pro-
r'esy proti obviněnj'rn zve|ezrady, kdy obžalovaní čelili na čením záise-
iícím na momentální svévoli vlada ri či jejich rádcťr, mnozí už odedávna
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považovali za urážk.u p irozené spravedlnosti, a proto jim rozho<lrrn
odporovali. Nap íklad v roce 1553 Stála na počátku celé ady takovyr,lr
procesri obžaloba sira Nicholase Throckmortona, ktery se sice hájil trrk

energicky, že byl nakonec viny zproštěn, ale členové poroty za to byli 1rr r

trestáni uvězněním a lysok mi pokutami. Záznamy z Throckmoltolltlt,tl
procesu začlenil do sv ch Chronicles Raphael Holinshed a to je učitlil,,
inspirací pro následující století, kdy obviněni z velezrady vznášely sir'r,
velmi odlišné politické autority, ale činily tak zprisobem nikoli ntl1rrr

dobnírrn: k obžalovan 'm pat ili John Lilburne, p íznivec hnutí levellr'ríl
(v roce 1649), sir Henry Vane (1662) a Algernon Sidney (1683). I'r'il
běhjejich proces , jakož i strašlivá nespravedlnost, kteráje postihla, vÍr'
bylo potají zaznamenáno a zve ejněno a t}to neoficiální čili 

',tajné" 
rlr,

jiny se staly součástí ve ejné paměti a tradice disentu' jež povzbuzovrrlrl
pozdější oběti a stoupence libera]ismu.

Práce Annabel Pattersonové je podobně jako pojednání Richirr'rlrr
Popkina i p íkladem praktického uplatnění několika teoretick ch tét t t rt l,

na něž jsme narazili v p edešl 'ch oddílech. Konkrétněji ečeno, je trit trl

dob e vidět, jak mrižou l'1padat intelektuální dějiny v kontextu postlll{ l

dernity. Autorka p i konstruování svého historického r,yprávění rryrrŽÍv'i
širokou paletu historick ch pramenri - nejen takové konvenční literírr'rri
texty, jako jsou oficiální dokumenty, kanonické fi]osofie nebo záztlittrrt
soudních Íizeni, n'brž i poezii, rytiny a texty méně proslul ch autrrrťi'
do té doby témě zapomenutych. Pattersonová se zpočátku pohyb<lvrrl'r
v literárních kruzích a k historii p istoupila teprve později, takže se 1lí'ili',
nezatěžuje rigidními oborovymi rozdíly a trvá na tom, že z hlediska.ir.lr
ho p edmětu je zásadně driležitá ,,literatura" - včetně nap íklad ptllilir
ky angažovanych děl Andrewa Marvella a Johna Miltona. Vybrané lt,xlr
pak zkoumá se z etelem na základní motivaci jejich autorri i jejich r'iil
né stylistické nebo rétorické nástroje. Protože p edmětem jejího zír.j rr rrr

je ší ení idejí a p enos liberálních idejí z Anglie do americk'ch koltltrrl,
musí čelit rovněž problémrim t kajících se konkrétního p edávání itlr,ir
a p íčinného vlilu: zapot ebí jsou doklady v podobě prokázanjlch <lsr rl'
ních kontaktri, r'yslovnych zmínek a p iznané inspirace. Musí tudíž strr
dovat nejen ,,populárnější" texty, jako jsou noviny a pamflety, deníkr lr,.
záznamy či osobní dopisy, ale právě tak i celou alternatilmí intelektrrílrrl
tradici ztělesněnou právě,,tajn mi dějinami".

,,Tajné dějiny" zde znamenají alternativni zprál,y o lidech či ucliilr 
',,

tech, které nejsou v souladu s ortodoxním lyprávěním. Mohou zitztt,r
menávat nap íklad i sexuální p eěiny mocnych či ťrdajné politické 1ltr,
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,'irry těch, kdo se mocn m stavěli na odpor. Často zahrnují také ,,anek-
rlrl[y" a konkrétní ilustratir'rrí p íběhy zdánlivě soukromé povahy. T}to
lll'ilmeny často byvají jako ádné historické doklady odmítány či odsu-
rr,rvány stranou, lze ovšem twdit, že ve skutečnosti mohou spíše osvětlit
rrť,l<teré temné pasáže oficiálnějších dějin. Někdy je dalším generacím
1,rtldávají dokonce i ,,lidé zer.rrit ", které k tomu motivuje starost o obec-
rr,i b]aho a sprálu věcí ve ejn 'ch. Pattersonová soudí' že tyto anekdoty
1'itldstavují ,,energick kontrapunkt" oficiálních dějin. T kají se i lidí,
litt,i"í by jinak zristali na pokraji zájml, a p inášejí dťrležité svědectví
, r rrtenšinov ch názorech, které by jinak byly potlačeny.

l)attersonová se zajimá o osobťrost jednotliv 'ch anekdot, ovšem to je
1r,It jedna stránka jejího zdriraznéni osobní povahy intelektuálních dě-
1rrr. Místo aby formulovala zobecnění, která by shrnovala jednotlivé ab-
,,tr'lrktní ,,ideje" a ,,vlivy", pečlivě čtená i odhaluje, jak byla tradice libe-
rlrlismu konstruována konkrétními lidmi, kte í si ji navzájem p edávali,
;'r'ičemž se všichni pohybovali v prost edí utvá eném a omezovaném
r,'liln'mi sociopolitick mi tlaky' P ipouští, že její argumentace závisí do
lrritčné míry ,,na osobách: nikoli na dobyvání myšlenek z jejich kontex-
trr, nybrž spíše na jejich nawacení zpět do hlav jednotliv'ch myslitel
,r 1l'íčinnych sítí reálnj'ch životti" (Early Modern Liberalism, str. z8o).
|'rrlba John Adams - druh 'americkj' prezident _ p iznával ve svych de-
rrir'ích, že doslova zbož uje takové p edstavitele ewopské liberální tra-
,lir'e, jako byli Sidney, Milton a Locke. IJvědomoval si ovšem, že jejich
l,rrItstrukce nejsou prostě jen teoriemi - rozvíjeli je ve zcela praktické
, 
'1rrlzici proti politick m ty'raniím. A Adamsovi samotnému šlo o to, jak

tr,rrto historick z poznatek využít k vlastním praktick 'rn cílrim na druhé
',tr'lrně At]antiku.

l'odle Pattersonové byl dalším z vjznamnj,ch činitelri tohoto trans-
,rtlirntického p enosu idejí Thomas Hollis. Právě Hollis jako veliky v'-
u rzce liberálních idejí do americkych kolonií poloviny osmnáctého století
,trtií ostatně na samém počátku jejího lyprávění, které se vzpírá ome-
;,.ttím konvenční lineární chronologie, takže celj' p íběh začiná,,nikoli

'r;r 1ločátku, n brž témě na konci" (Earla Modern Liberalism, str. z7).
|',lt[obně jako Richard Popkin v otázce skepticismu, je si p irozeně
r l'ltttersonová velmi dob e vědoma klasick 'ch p edchridcri svého téma-
trr, ale k tomu, aby právě osobou Hollise protrhla souvislou síť nep e-

' 
rrŠrlvané tradice, ji vedou dobré drivody: chce totiž ustavit rámec idejí,

'rr'gtrmentti a lidí, ktery jí následně pomriže vfiasnit a osvětlit chronolo-
1 1 r,' ky p edch ázejici vvoj ové trendy v Anglii. H ollis nap íklad lyj ad oval



344 ]AK sE p ŠJ

bezmezné nadšení nad Miltonem, jehož některá díla dokonce redigr rr .rl

a jehož revoluční traktáty věnoval Harvardské univerzitě v rámci svr'lr, 
'

cílevědomého snažení p esadit ewopskou tradici disentu do Amt:r i|'r
A právě jen v kontextu Miltonova per.rrého postavení v této tradici rrr ii,',
Pattersonová p istoupit k rozboru nejrriznějších lykladri jeho s<lIrr.l,l

a dopracovat se k ešení jeho vlastní rozpolcenosti.
Vprvní aděvšak Pattersonová r,yniká tím, že si dokonale uvědcrnrrr1'.

jak 'má mít její dílo ričel, a to nejen intelektuální (p ivést čtená e k Ir lr rl'
šímu poznání p edpokladri' které dnes p ijímáme jako samoz ejmé), lr|,
i mravní a politicky. Pattersonová studuje raně novověké ko eny lillt'r,r
lismu a ukazuje, jak se ]iberální p esvědčení navzdory rozmanitjum 1rt'.
kážkám dokázalo uchytit a r st. P ipomíná nám tak, zač vděčíme statr,,
nym postavám minulosti, a ukazuje, jak nejisté je ve skutečnosti ttl, r',,

až p íliš často považujeme Za p irozená ,,práva" liberální tradice. V č.ii:,li
věnované Johnu Lockovi se ví.'rnlur.ně táže: ,,Jaké má tolerance lyhlírll.r
v naší v]astní době?" (Early Modern Liberalism, stÍ. z5o) Jinak et]t'lt, r,

Pattersonová má zájem inspirovat dějinami uvědomělé liberálně or.ir, r r

tované jednání v budoucnosti: její dílo je vzorem postmoderního lristr 
'rického studia nepochybně hodn m následování.

14.7 Závěr: Budoucnost

Dějiny idejí se na počátku jedenadvacátého století nacházeji v potlrrlr
ném postaveníjako historie všeobecně: pot ebují se dobrat nového prljr,
tí p edmětu svého zkoumání v kontextu i zvy postmodernismu. To ztttt
mená zaprvé' že historici idejí by měli postupovat zprisobem, jejž.jsrrtr,
lyše p ipsali Mersennovi: musí si p iznat, že definitir,ní ,,pravdy" <l ttli
nulosti se sice dopracovat nedokáží, pragmaticky vzato však v mttrrlltt
praktick ch aspektech určitého pokroku dosahovat mohou. Právě tč't,lr
to praktickych aspektri se dor ká rorrrrěž druhj' zásadní drisledek prlst
modernismu: jaky má tohle všechno smysl? Jak už jsme naznačili vyŠr',
nejedná se o kdovíjak komplikovanou otázku' Naše risilí porozumět rlri
nulému intelektuálnímu vyvoji a intelektuálním proměnám (čili ttlrrrrr,
jak byl jeden soubor idejí postupně, anebo někdy skoro ze dne na tlr,tt
vyst ídán nějak m jinym, a to na rowi jak osobní' tak i ve ejné) Irírrrr

mriže napomoci porozumět do určité míry našim vlastním myšlenkovÝrrt
procesrim' p edpokladrim, někdy si navzájem proti ečícím p esvě<lr't,
ním a motivacím. Zkoumáme-li život lidí, kte í žili v jinjlch obdtlltít,lt

l. T.]ÉL\ lĚ- 'lr ' DĚjlN\ D--

, r ttdlišnych kulturách, ocitáme se vlastně wá í v tvá alternativám vŠe-
lrlr [ohg' co považujeme za vlastní, a sledujeme lidi snažící se p ijmout

',lr'je, které jim zpočátku p ipadají veskrze cizi.Mt e nám to napomoci
lrl,ltrběji si uvědomit jejich _ a potažmo i naši vlastní - historicitu a pod-
r r l i rtěnost, což nám dá sílu k tomu, abychom v budoucnosti sami dokázali
1,.tlttat. Atato budoucnost si témě určitě vyžádá mimo jiné i otev enost
r,lt,jím, které byly ze západni inte]ektuální tradice už dár,rro vJtlačeny.
\rrrrabel Pattersonová ve své knize píše také o pot ebě ,,kombinovan ch
,,l'tíi paměti a p edstavivosti, myšlení nazpět, ježby umožnilo myšlení
, 

1 
, i'ed" (Earlu Modern Liberalism, str. zr5). Tak by se docela dob e dala

, l r' Í i rrovat agenda p íštího postmoderního historického bádání.
V tomto kontextu bychom se mohli wátit k Geoffreyi Eltonovi, ktery

1', '1lsal 
historiky idejí jako ,,hlasitou menšinu". od člověka, ktery otev e-

,,,' rtznával, že ,'dob í historici nebyvají v první adě právě lidmi idejí",'8
llr rteb}l právě kompliment. Nemohli by si však intelektuální historici
1,'tlenadvacátého století udělat z jeho slov neskromny cíl?

l'oznámky
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.1. Leslie Stephen, History of English Thought in the t8'h Century, dva svazky

(London, 1876), sv. 1, str. 3.
:,. Milan Kundera, Immortality (London, r99z), str. 136.
tr. FrancisBacon,TheNewOrganon,F.H.Anderson,ed.(Indianapolis,196o),str.75.
:. J. W. Draper, A History of the Intellectual Deuelopment of Europe, dva svazLy
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|] T. J. Merz, A History of European Thought in the t9'h Century, č\,Ťi svazky
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,l. T ž, History' sv. 1' str. 7.

ro. MarkBeir,TheLogicof theHistoryof Ideas (Cambridge, 1999),str. tZB(zdri-
raznění dopiněno); srov. str. 19o.

rr. Quentin Skinner,,,Motives, Intentions and Interpretations", p etisk v James
Tully, ed., Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics (Cambridge,
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1988)' str. 76 (zť3raznění dopiněno u slov ,,myslel" a ,,záměry",r1puštěno tt :rl'r
,,znamená totéž").

rz. conrad Russell v Juliet Gardiner, ed., The History of Debate (London, rr)rr'r
str. 48.

13. Za Wittgensteinriv p íklad - jakož i za mnoho dalšího v ce]é této kapitole - 'jsr,lrrzavázán Quentinu Skinnerovi, jehož pojednání o teorii i praxi historie idejí prrl t.ll,r
v posledních čty ech desetiletích k tomu nejdriležitějšímu, co tento oboi pi'irl,,nl
Pokud se tyče eseje Stevieho Smithe' ,,Not Waving but Drowning", viz,)ltttt,'n
MacGibbon, ed., The Collected Poems of Steuie Smťth (London, 1985), str. ltr tlt

14. Pierre Bayle, Dictionary, heslo 
',Py:rrhon", citát v Richard H. Popkin, Tht, Ittq

tory of Scepticism from Erasmus to Spinoza (Berkeley a Los Angeles, rr1,.,,rl
str. 252, pozn. 3; Henry Buckle, History of ciuilbations in England, dva svrrrr, r

(London, rB5B), sv. r, str. 817 a 328; Stephen, History, sv. 1, str. 43.
r5. R. H. Popkin, ,,Berkeley and pyrrhonism,, (r95r), p etisk v Myles a Bur')r,rrt

eds., The Skeptical TraditÍon (Berkeley a Los Angeles, r9B3), sti. 3g4' pozn. ) l
16. Popkin, History, str. XXI; Richard A. watson a James E. Force, eds;., The !lt11rt

Roadto Pyrrhonísm (San Díego, r98o), str. 37, 29 a 53.
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od dějin Žen k dějinám genderovym

Lnunn LrE DowltsovÁ

\'ir'ginia Woolfová 18. b ezna r9zo p ipomněla čtená rim írctyhodné Li-
r,,,.ární p ílohy Timesťt, že navzdory několika oj ediněl 'm djlrim 7:abwa-

1',.írn se dějinámi žen _ onoho dne jedno takové recenzovala _ zristávají

),vtlty a životní podmínky žen v dějinách zahaleny neproniknutelnjrni
,,rllrami neznalosti' ,,obecně je sice celé věky Známo, žeženy existují,

r,ltlí děti, nemají vousy a jen málokdy olysají," nešet ila Woolfová kou-

',lrvym otip"..r, "avšak-kromě 
těchto aspektri - a ještě několika dalších,

, rrichž mezi nimi a muži ridajně žádného rozdílu není - se toho o nich
r'i 1lramálo a disponujeme minimem dokladri, o něž by se moh1y opírat

,'., jaké závéry.A kromě toho k nim jen z ídka p istupujeme nezaujatě."'

r t1iravdu, oďhlédneme-1i od prací několika osamělí/ch pr kopníkri' pro

kt,,ré dějiny žen p edstavovaly nové Ílzemia novou v zl'u (Mary Beardo-

r;i, Ivy Éi''"t't""t o"á,LéonAbensour, A]ice Clarková či olive Schreine-

r , rvá), strádal tento obor v mlhách neznalosti, na něž si stěžovala Virginia
lv<loiiová, vlastně až do šedesátych let, kdy v prost edí vzmáhajícího se

1,rllitického aktivismu (tolik oslavované ,,druhé vlny" feminismu) začali

iristorici i aktivisté systematičtěji usilovat o Znol'uobjevení a prozkou-

rlrírní lidí, kte í až do té doby zristávali ,,p ed historií ukry'ti"'

Dějiny žen urazily od doby, kdy Woolfová upozor ova1a n_a naši šo-

lttr|íciněvědomost v této věci, dlouhou cestu díky tomu, že obnova bo-

|rlvného feminismu na konci šedesátych let p inesla nevídanj' rozvoj

i,lidání zamě eného na ženy, a to jak v Ewopě, tak i ve Spojen 'ch stá-

t t,ch. o této počáteč nífázi,'primitirmí akumulace", kde se badatelky i ak-

tivistky věnovaly p edevším dokazování, že ženy opravdu mají dějiny'

,, ,:o je ieště vznamnější' dokážemeJi se této jejich bohaté a rozmanité

rrrinulosti Zno\'tl zmocnit, mriže to mít za následek p ekreslení obrysli

,,liciálních, ,,mužsk ch" dějin, bylo již napsáno mnohé. Tento esej se



348 jAK sE PÍŠoU |)' lrl T r )Ě]|N ŽEN K DĚ]lNÁlV] GENDERoVÝN/

zamě í spíše na vvoj dějepisectví o ženách od poloviny osmdesírtyr,lr
let. Na počátku p edloží stručn p ehled vjvojov ch trendri v obtlrrlrl
1975_2ooo, p ičemž driraz bude k]aden p edevším na to, jak z tlť, jirr

žen r,yvstaly dějiny genderové a jak byly od konce osmdesátych let 1xrrl
tlakem poststrukturalismu postupně p etvá eny metody a p edrrrť,lt
zkoumání tohoto oboru. Následuje podrobnější rozbor dvou pojetlrrrr
ni - Familg Fortunes: Men and Women of the English Middle Clily,,
l78o_l85o, které společně napsaly Leonora Davidoffová a CatheI.itrr'
Hallová, a oedipus and the Deuil: Witchcraft, Religion and Sext'uliltt
in Barly Modern Europe od Lyrrdal Roperové - ilustrujících někter.í. ll'
zprisobri, jak feministické historičky užívaly koncept genderu s cílr.trt
otev ít s jeho pomocí riplně nové oblasti bádání, zatímco v oboretllr jil
ustavenych p icházely se zbrusu nov mi hledisky.

Na počátku sedmdesátych let zakládaly feministické badate]ky a rrh

tivistlcy po celych Spojen ch státech i v Ewopě na univerzitách i v rÍrrrrr.I
program vzdě|áváni dospěl 'ch prrnrí seminá e z oboru ženskych strrtlil

',Na 
Jussieu byl první seminá na téma ,ženy' otev en v roce !g7g," vl,1lt,

míná Michelle Perrotová.

Palbu zahájila Andrée Michelová 7. listopadu p ednáškou na ténttr
,,Ženy arodina v rozvinutych společnostech". Posluchárna praskaia vt,
švech a ve vzduchu viselo nep átelství levicov.ch student (mužskéIlrr
pohlaví), pro které nebyly ženy jakožto p edmět studia ničím jin rrr

než odwacením pozornosti od skutečného díla revoluce."

Takov odpor však jen posiloval rozhodnutí feministickych badatt,lr,l
Zno!'tl se zmocnit svych vlastních dějin, jež byly nespravedlivě r,ykázrirrr
z dohledu a n1nrí mohly posloužit jako opora feministické politiky tínr, l,.
poskytnou historicky fundovan popis totožnosti žen jako skupiny <xllil,
né od mužri. Publikací v tomto oboru začalo rychle p ib vat a fentitlil,
tické historičl<y od rivodního, poněkud váhavého tázáni, zda vribet, lr,,
sepsat dějiny žen (a jak by takové dějiny měly lypadat), p ešly k seltr'r,i
domějším formulacím, podle nichž psaní dějiny b ezžen jepodnik vesl<r'rr,
pošetil , protože takové dějiny vyprávějí sotva polovinu celého p íbělrrr ,

Feministické badatelky, studentky a aktivistky p elqpující nadšeIrirrr
(politickym a intelektuálním zárove ) se zapojily do ady rriznych irrrlr
viduálních a kolektir'rrích v'zkumnych a vjukovych projekt , p ičr.rrrl
jejich v sledlcy (někdy i docela nečekané) ve svém souhrnu ne vždy lrlirrl
ce zapadaly do již existujících historickych v1právění. Potíže s intt'gr.lr
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,'r ,,ženského p íběhu" feministické badatelky zanedlouho p iměly zpo-
,'llybnit tradiční obrysy svého oboru formulací nové otázky, kterou bylo
t r,Žké zodpovědět:,,Jsou dějiny žen všehovšudy,neškodn rn dopl kem'
1rŽ existujících qprávění, anebo si integrace těchto novj'ch p íběhťr a per-
',;lcktiv žádá p ewo ení samotn ch analytickj'ch struktur?" Pokud totiž
(1lrk plyrulo ze stále p ib vajících vědeck'ch prací o ženách) není gende-
rr rvá totožnost biologickou daností, n'brž sociálním a historick m vtvo-
r',,rn, rikolem historika začinábytněco více než prostě jen doplnit ženy do
1rŽ existujících r'1právění se známj'rni obrysy. Jeho rilohou se nyrrí stává
,rlljevit p esné v znamy,jež na sebe mužství a ženství v minulosti bra-
|r', rrázorně doložit vyvoj těchto vj'znamri v čase a odhalit tak i historicky
l\()llstruovanou povahu t chž koncept v našem současném světě.

Hned od počátku šlo tedy feministick m badatelkám nejen o to, aby
lristorické záznamy obohatily o novjl materiál, n brž i o změnu samot-
rrÝch analytick'ch struktur historické praxe. V této jejich ctižádosti
sr,hrálo zásadní Írlohu rozlišování mezi biologickym pohlavím, které
:lt, chápalo jako materiální a neměnn základ totožnosti člověka, a ne-
litlrrečně tvárn rn krunt'em označovanj.m ť'razem '$ender", sociálně
l\()nstruovanou adou rrizn ch druhri chování, které člověka k dují jako
lrruže či ženu, v r zn ch časech a na rriznj'ch místech se však od sebe liší
tlrkovjnn zp sobem, jenž odhaluje jejich kulturně konstruovanou pova-
lrrr.a Ženy (a když na to p ijde, muži jakbysmet) jsou tudíž vyrvá eny, ne-
rirtlí se. Rozlišení mezi pohlavím a genderem se stalo základem ohrom-
rrtiho množswí produktivních vyzkumri - feministick m historičkám
st' v nich da ilo odhalovat rrizné zprisoby, jimiž gender (chápan jako
stlciálně konstruovan systém diference) utvá el v minul ch společnos-
tt'ch sociální vztahy a pojímání já.

Dějiny žen se rychle měnily v obecnější dějiny genderov'ch vztah ,

ll.vť nikoli bez protestri ze strany badatelek obávajících se, že p íklon
li genderu p edznamenávárezignaci na dějiny žen pojímané jako femi-
rristick politicky projekt.s Právě krok, kterym historičky žen podtrhly
litlnstruovanou povahu mužsk 'ch a ženskj'ch rolí ve společnosti, však
riirove destabilizoval koncept totožnosti jakožto zásadni, p irozené
r'lastnosti. V tomto smyslu byly tudíž genderové dějiny v rozvíjejících
..tl dějinách žen imanentně p ítomny od samého počátku. Feministické
llirdatelky n5mí v rostoucí mí e p istupovaly ke studiu genderu jako ke
r1lusobu, kter'rn lze zkušenosti žen umístit do širšího kontextu, p ičemž
lrl'gumentovalry,že genderově určené jsou veškeré lidské zkušenosti, ne-
It'n zkušenosti ženské.



350 ']AK SE P|ŠoU |ť 
'

Posun od dějin žen k dějinám gendero m, ktery se projevilv rxttt
desátych letech, měl několik velmi v znamn ch d sledkri. V neposlt,rltrt
adě p ispěl také k rozvoji zbrusu nového pole zkoumání, totiž prtlllla

matiky mužství _ v devadesátych letech se ,,mužská studia" stala roslrrrt
cím a rychle se rozvíjejícím oborem. Deesencializace mužství a žettsltl
lypl vající ze zd raznění jejich historicky konstruované povahy vyllrr
vovala navíc intelektuálním pot ebám mladého podoboru ještě v daIrltrrr
ohledu: kategorie mužství a ženství r.yjímala totiž zbezčasésféry věčIr1,r'lr
pravd, v níž byla nadvláda mužri a pod ízenost žen vepsána do sarttrrl
ného ádu věcí, a nawacela je do proudu dějin. Ztéhož d vodu plrrllrl
deesencializace kategori e ,,žena" i neméně Úznamnjl politick cíl, pt'r rlr l

že v jejím drisledku došlo ke zdriraznění historického, a tudíž změnilrl
ného, nikoli nutného obsahu této kategorie' tak jak je užívánav dnr,ittt
politice a sociální politice.

A konečně, twdilo se, že p íklon k genderu proprijčí feministickť,rrrrr
bádání větší vliv i na to, jaké obrysy v budoucnu získá historicky rlll,rr
jako takov '. Vpolovině osmdesáb ch let bylo už jasné, že dějiny žen sirrrrr
o sobě epistemologickou základnu historického oboru proměnit nt,tlrr
kážou, per'rrému p esvědčení feministick ch historiček, že integracr' r,t
právění oženách činí takovou proměnu neryhnutelnou, navzdory' 51lilir,
se zdálo, že dějiny žen p edstavují téma vyzkumu a v1,riky souběžnrl r,,'
standardními l'1právěními ,,opravdov ch" dějin, aniž tato l'yprávění rri
jak zásadněji ovliv ují. Argumentovalo se, že jedin 'rn zprisobem, jak ll,'
z tohoto intelektuálního ghetta uniknout, je ustoupit od vyhradníhtl zlr
mě ení na ženy a soust edit se spíše na vzájemné konstruování r zttl,r.lr
podob mužství a ženství r,yvíjejících se v čase. Genderové historičkv ,,,
s lydatnou pomocí antropologickych technik pokoušely udělat ze slttrlt,r
pohlal'rrích rozdělení nástroj historického rozboru a argumentovaly, i,,
tato rozdělení jsou zako eněna v mnohem globálnějším pohlar.ním r.r,z
dělení sociálního, syrnbolického a politického prostonr - jakékoli dč'iirrr
hodné toho jména musí nap íště zanechat p edstírání, že mužství pi.r,rl
stavuje neutrální a univerzální dějiny lidského rodu, kdežto ženství zíi
stává všehovšudy zvláštním p edmětem zno\'rrospravedl ující pol i t i l, r

totožnosti. Místo toho musí budoucí historici všeho druhu - od v<l.j,,rr

sk 'ch p es sociální a politické až po diplomatické - rozebírat gendt,t.r,
vě určenou povahu p edmětu svého bádání, odhalovat, jak byla muŽslrt
nebo žensky zak dována, a r,ysvětlovat, jaké drisledky z jeho gendetrrli'
určené povahy plyrrou pro jeho vjlvoj v čase. Gender totiž (na rozdíl r r,l
žen) na|ézáme, kam oko pohlédne, jak alespo twdila tato teorie.

'/,ájemfeministick.ch badatelek zviditelnit ženy v dějinách tlal trrtlÍŽ

t l'vs|at širší konceptuální vizi sociální odlišnosti pohlaví. Jednalrl stl

r r lit ltlC Pt snad méně militantně zamě en na ženy, v historické praxi do-
il,, všakjeho vlivemkv znamnému posunu' kterysenavíc dotykal nejen

t,,rrlinistick ch badatelek, ale i mnoha jejich kolegri mužského pohlaví.
l',rrtinistická politika a badateiské nároky nep estaly tudíž v intelektuál-
rrrr.|r dějináctr oboru těsně souviset, t ebaže ohnisko pozornosti se od
, l,, j i n žen za ďlo postupně p esouvat k univerzálněj ším dějinám genderu
, lrli1lanj'rn jako zásadní aspekt sociálního bytí a sociálního ádu'

tiějiny žen se po celou rivodní fázi svého vvoje vezly na vlně dějin lido-

' 
r,'Ir,lež - posilovány nejrriznějšími pramínky, znichž zmínit je zdeza-

1,,,tí'ebí p inejmenším školuÁnnc/es ahnutí ,,novjrch" sociálních dějin -
,l,,sírhly wcholu svého rozvoje v šedesátych a na počátku sedmdesátych
l,,t. 'fo byl skutečn 'zlatyvěk sociálních dějin, doba, kdy se badatelé sna-

: r l i vrátít dějinám hlasy prostych lidí, a ženy se staly klasickÍ'm p íkla-
,l,,rrr skupiny, o nížve standardních učebnicích historie víceméně není
lrrrínky. Špojení se sociálními dějinami obohatilo dějiny žen také o silné
,lrrrtě ení na dějiny dělnicwa, navíc ještě posilované p esvědčením sdí-
lťrrym ewopsk mi i americlgmi feministkami sedmdesát'ch let, podle

,'"liož je plácené zaměstnání mimo domácnost jedním z klíčri k osvobo-
,l,,rlí žen od patriarchální nadvlády otcri a manželri'

Sociální acii''y a dějiny dělnictva ovládaly nově tvo ené obory dějin
l,,rr a dějin genderov 'ch až do konce osmdesátychlet. Vté době sevšakuž
,,,l sociálních dějin založenj'ch na makrostrukturálních formách rozbo-
rrr - tj. na zkoumání sociálních a ekonomickj'ch struktur jakožto určují-
,'r,'h chování jednotlivcri - začínali odwacet jakhistorici obecně, tak i ti,

l.tl<l se zab vali dějinami žen a genderu. oblibu si získávaly spíše kultur-
rrtljší a diskursir'rrější formy rozboru, často se opírající o mikrohistorické
l,rnrtexty. Feministické historičky, které koncept sociální konstrukce ve
.,vvch siudiích rrizn ch minul ch forem mužství a ženství r.yrržívaly už
,llivno p edtím, se staly čeln mi p edstavitelkami širokého poststruk-
trrra]istického hnutí' které měnilo historick rozbor jako takovy. Právě
r tlobě, kdy feministické kritiky esencializujících dějin žen poháněly rrist

:r tlalší prolilubování genderovych dějin, pustil se cel obor sociálních dě-

lirr do hledání nějakého rafinovanějšího zprisobu, jakbyse dalo rozumět
l;rlttvislostem mezi sociálními, materiálními a kulturními aspekty dějin.

l|lrdatelé z rtnn ch podoborri pociťovali nespokojenost s omezeními,
l.terá si r.1mutily d ívější pohledy inspirované sociálními vědami a p í-

;,lrclně i marxistickymi stanovisky, a tak začínali klást stále větší d raz na

)|] N ŽEN K DĚ]lNÁVl GENDERoVÝl'/] lfr'l
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v znam souhry mezi reprezentací a sociální realitou. Idea sociální krrrr
strukce (vtomto p ípadě rozlišení mezi koncepty,,pohlaví" a,,genclt,t,tt, I

začala mezi nimi plnit zprost edkovate]skou rilohí.
_ V období, kdy obor sociálních dějin narážel na nejrriznější omt,zr,rrt
d ívějších modelri a konceptualizací, ocitly se tak feministické histoI.ichr
náhle v avantgardním postavení teoretick ch a metodologick ch 1rrilkopnic' Jejichp ičiněním byly rozvinuty nové, plodné p íst py zal<lŽr,rrr
na psychoanal}tickém chápání genderového uwá eni totožliosti Irr,l,,,
na_post ezích z prost edí radikálně feministic]c ch organizací usilrr|l
cích o pozvednutí uvědo.mělosti žen. TVto post eiry se tykaly p edevÉlrlr
neodmyslitelně politické povahy genderor.ych vztáhri ;domá;;o$ i, i,,'jsou r,posledku vztahy mocenskymi. Feministické zpochybn8'i p.u,'r, t,
sociálních kategorií, nap íklad ,,m\ž" a,,žena",ry"iaruy"iz his'torir,kr'
ho studia genderoq ch a v čase proměnliv ch vztáhri se iak na katetlr,ír lr
historie stalo žhaq mJéTuj"_- už dár'no p 

"dtí-, 
než tam dorazila 1rrlr,tstrukturalistická teorie (tehdy m dně označovaná nálepkou,,frun.,,,,,

ská teorie"). I když na kate.drách jazykaa literatury zažiia|ypáststrtrlirr
ralistické p ístupy bou liv ro_zkvět už p ibližně od kon"" seámdesrrrl,,,l'
let, historick obor jimi d]ouho zristával témě nedotčen. Prrikoprrir,|,ir
role. v tomto směru p ipadla zvláště slarmému eseji Joan Wallach Sr,rrl
tové ,'Gender: Užitečná kategorie historického rJzboru,., kt""y-p,,1,,.,,,
vyšel na stránkáchÁmerican Historical Reuuev roce 1986.6

Feministické historičky sehrály tedy v teoretickych a metodologiclii r.lr
debatách, které ot ásaly historick m oborem od i<once osmdesáiycll rrl
do poloviny devadesátych let, vedoucí rilohu. Jak ještě uvidírrre, iytl,li,,
kuse měly swhnout epistemologické jistoty, o něž se historie ádu,l,ir',,,
sebevědomě opírala, zejména p edstarrr, že textové prameny p edslitvrrjí okno, jímž lze nahlédnout p ímo do minulost i. Zároveť.ttytá 

"po"r'' 
r,

něna i privodní syntéza badatelství a politiky, pro dějinyi".'1 ai,ii,''
genderové d íve tak charakteristická, protož"_po"hyb.'á.ti ." ,r"oyt'',,'l'
ani p edstavě, podle níž nejniternějším st edem tázaeno subjekiu virlr
musí byt nějaká pevnt a nerozporuplná totožnost. S cílem konkrétlr,.1r
prozkoumat' co p esně znamenal p echod od dějin žen k dějiná- g,.,'
deroqm_ a na něj navazující poitstrukturalistické unguzÁa., zarlri.lt
se následující oddíl na v1voj tohoto historického podob"oru .rr'B.it,i,,,,
Drivodem, proč se zde podrobněji věnuji Zrovnabritskému p ípaclrr. 1,,částečně skutečnost, že py áv-ě Británie j e konkrétním t'i.to.iá g"un" t r,,,
kontextem rozboru, ktery p edložily Dávidoffová s Hallovou e své ,,,
sadní studii gendero ch faktorri uivá ení anglické st ední t ídy; z lrl,,

,Ir,,|iit rozvoje a uplatnění genderu jakožto nástroje historického rozboru

1,lr, rl zcela triar. text. Zárove však l'1'rržívám Británii jako konkrétní

Ilíl|)ildovou studi-i rorměž s cílem podrobně ukázat' že posun od sociál-
,,r,'ir tlějin k dějinám kulturním - tedy od rozboru zkušenosti k rozboru
,l,,,litrrsu a konstrukce sociálních kategorií _ měl v znamné drisledky

1rrll 1lodobu historického oboru jako takového: pozornost se p esunu-

i,, ,,,i děii.' za|ožen ch na zkušenostech žen (v prrmí adě pracor'rrích)

l r',,zboru genderové konstrukce základních kategorií uwá ejících naše

, ttrtltání oĚčanského a politického života. Rozumí se, že obdobu tohoto

1rl lStll-lU nalezneme i ve Spojen ch státech, ve Francii a v Německu, kde
,,,, zlrruba od roku r99o početné historičlg od makrostrukturálního roz-

|rtlt.tl V rostoucí mí e odwacely a pozornost věnovaly raději kulturněji
/ l l l l l č) enírrn studiím na mikro rorm i. Zce|a konkrétně ukázat drisledky,

1r,i rrlěl otrat od sociálních ke kulturním a diskursir,rrím formám rozboru

1lrr r fbrmy a cíle historického rozboru obecně a pro feministickjl historic-
i,' ,.,,rbo, zvlášť, to je však možné jedině tehdy, zvolíme-li si k podrob-

rt,.tttu Íozboru nějaŘou konkrétní historiografickou tradici. A konečně,

, slttném závérltohoto článku se ve stručnosti zamě íme na mimo ádně

1'rrlrrikavé eseje Lyrrdal Roperové zabyvajici se tématy, jako je gender,

, rrr.rldějnictví á 
''ábož"''.ká 

reforma v Německu sedmnáctého století.

t'zrrikly sice už na počátku devadesátych let, tedy v období, kdy bou li-

',r 
<lebata o poststiukturalismu wcholila, jejich perspek]i.va však.tento

l,, lrrkrétní historick ' okamžik p esahuje. Genderor,}m historičkám ve

,r tlrn drisledku stanowjí velmi náročnou agendu, jejíž požadavky po

rrltltn soudu zatím tak docela splněny nebyly'

]5.1 Feministické historičky a ,,nové" sociálnídějiny

t' l}ritánii se dějiny žen jako vědecky obor zformovaly v rámci veliké tra-

,lice sociálních (a také socialistickj'ch) dějin dělnického života a práce'

l této tradice pulsující intelektuálním a politick m životemr1vstaly p i-
llližně v polovině šádesán'ch let ,,nové" sociální dějiny, jež kladly driraz

,r,r aktérství p íslušník dělnické t ídy v procesu utvá ení svych vlast-

rrích dějin.7 Ěpistemologické základy těchto "novj'ch" sociálních dějin

1,rlložil ba*u'á Palmer Tho*p.on tím, jak načrtl souvislostí mezi jed-

,rriním a strukturou, mezi zkušeností (lyko isťování), sociální totožností

tt .ídním vědomím) a politikou' T ída se npí pojímala jako dynamicky

l)foces' jejž uvádějí do pohybu jednotliví akté i neméně než materiální
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podmínky. Dochází k tomu ovšem jen díky klíčové zprost edkujít:i xllr'
děděné kulturní tradice. Proto také mohl již dávno p edtím obecnť, 1lrl
jímany koncept ,,práv svobodně zrozenych Angličan " umožnit jetlttr,|
livj'm emeslník m (mužského pohlaví), aby vlastní individuální zkrrÉr'
nosti r,yko isťování p etvo ili v kolektir,ní totožnost založenou na stlll,'
ném vědomí lyko isťování, kterému jsou r,ystaveni jakožto t ída; tt,rrllr
proces podrobně popisuje Thompsonriv zásadní spis The Making o| l!r'
BnglishWorking C/oss.8 Pro nové sociální historiky tvo ily tudíž inrlir l

duální zkušenosti r.ykládané ve světle děděné kulturní tradice neptlsltrt
datelné pozadi veškerého politického a revo]učního jednání.

Stal-li se tento etěz spojující zkušenost, sociální totožnost a prrlitrhrr
epistemologickou základnou raného feministického bádání, institttr, i,,
nální ukotvení (poněkud prekérní) poskytla první generaci feministir,
k ch historiček široká, byt nevalně placená sféra lidového vzdělírvrirrl
a vzdělávání dospěljzch. Socia]ističtí historici (muži i ženy) prisobili ntittl',
permosti tradičních univerzit a angažovali se v programech často Íirrr
gujících uprost ed dělnick ch čtr,rtí' Po ádali tam p ednášky o živrllr:
a o práci britsk ch dělník a zárove se pokoušeli p ipoutat socialistit,hr;
intelektuályblíž k dělnickému hnutí tím, že lidem znovu p edstaví dt\|irrr
jejich vlastní t ídy.9 A právě zde, v tomto politicky uvědomělém, t elllr/r,
politicky poněkud up ozaděném prost edí zač'aly feministické bada t t, l h r

šedesárjzch a sedmdesát ch let studovat a p ednášet dějiny žen a pt.tt, ,'
jakožto nedíln ch aspektri lidov'ch dějin.

Britské dějiny žen zapustily tudíž své pnmí institucionální a epislr,
mologické ko eny v prost edí socialistického hnutí za lidové dějiny 1líil,,
bícího v rámci novj'ch sociálních dějin' jež byly sice na mnoha frotttlir,lr
metodologicky ve]mi novátorské, z pŤevážné části však zristávaly.jr,tit,,
po ád dějinami mužri. Většina p íběhri sepisovanych nornj.mi sociálttírrrr
historiky p inášela obrazy robustních horníkri s krumpáči p es rantr,tt,,
a umouněnjzch hutníkri tlukoucích kladivy s pekelně žhnoucími vylrrri
mi v pozadí - že prr'ní britsk prrimyslovy proletariát povolany p<lr.rrl

kem devatenáctého století do práce v lancashirsk ch tkalcovskych rlrl
nách tvo ily hlamě ženy,nato se taktrochu pozapomnělo' Teprve s t.r ll
květem feministicko-socialistického bádání po roce 1968 se tento <lllt'lrl
postupně měnil a začaly na něm r,ystupovat i postaly žen shrbenyclr 1'tr
práci na polích či stojících u tkalcovsk; ch stavri'

Během následujících p ibližně deseti let pokračovala většina lll'rt
skych feministickych badatelek v práci na okrajích univerzitních str.trl,
tur a p ednášela historii v rrizn ch projektech vzdělávání dospělt,.lr

lll(,l)o na pridě místních žensk ch st edisek, p ičemž se angažovala tak(l

, 
'',,jr 

zn8jších, neustále ." 
'o'',i.tuiících 

autonomních sdruženích' jež

' 
',rrrst 

edi dějin žen vznikala. Pat ilo k nim nap íklad lond nské St e-

,l,rl.,l pro zkoumání a podporu ženské otázky (W9m9n'2 Reseorc.h and

t i t,s ou} ce s C entr e), pozdci í 
"namé 

j ako Feministická knihor'na, dále Fe-

rrrinistick archiv (v Bathl), Lesbick 'archiv (v Manchesteru)' ada ne-

t,,r.rrrálních studijních skupin feministické historie scházejících se v Lon-

, l',,, J, Bristolu, drightonu_nebo Manchesteru (mrižeme-li zde jmenovat

' 
1,,'ffi 

" 
Jr.te'e) u".'ut tudatelství Virgo Press rydávaj ící 

-nej 
nověj ší díla

, ,,t,or'áuii'' zá'', jakož i elegantní druhá vydání prací, ktere p esta-

r' t, t aostupné. ,,okraje mohou b t v-elmi rirodnj'm terénem'" napsala

' ,',,". '99, 
čatherine Hallová, ,,základnou, znižmižeme zpochyb ovat

,r,ltaven-é struktury i rozvíjet vlastní perspektir'y, budov1t_v.lastní orga-

lrizace a utwzovai vlastní kolektiwí cítění"''o Feministick m badatel-

t.,,,,' .ámdesát 'ch let posloužilo jejich okrajové po|!al9ní take jako

i,]''uia pripo-ín"ka všeobecného potiti"t ot'o ričelu dějin žen: wátit do

,ti'iin ž|nské hlasy a lrrržít novj'ch objevťr k proměně současn ch gen-

, h'r'ovych vztahri.
vp'.iucr'"osmdesátychletsefem-inistickébadatelkypostupněp e-

,,,,,.,n'r,uly z projektri ,rďé|áránidospěi ch na univerzity - dílem šlo p i_

r,'r.r-, o p eson nedobrovolnj', protože m1s_ivní rozpočtové škrty za viá-

,lv Margaret Thatcherové Ácfy runásledek značné omezení programti,

' ,.,iÁž".e angažovaly. zárově t zaéa1y některé ,,nové univerzity", jako

'',,irrir.r"a 
g';dro'a'Řa, Essexská, Kentská, Warwickská a Yorská, ly-

''i;;;ip*"í 
mezioborové programy ,,žensk ch studií"'" Z pot eby

' ',"ar"t'Á""ioborové 
studijní p-g'u-y oy.'staly plodné diskuse, jichž

,,,, ťltastnily feministické uáauiettv z nejrriznějších oborri. To p ispělo

rt r'.oio'n."i hradeb, které je odděiovaly od sebe navzájem a omezovaly

,',r jednotlivé katedry Gde často frgurovaly jako o_samocené reprezen-

i'','ir.v z"".r.i'ch stoáii), a zárove posíiilo mezioborovou povahu dě-

i,. 

';; 
a genáerov ch dějin. Zároveibychom ovšem mezi ričastnicemi

i,,chto pr.i'i.r, program ženskych studií našli jen minimum historiček'

1,,r.'t'oudž historicki' obor v Británii jako celek až do konce osmdesát 'ch

i,'r odmítal uznat, ie dějiny žen a genderové dějiny jsou legitimní obory

rl<oumání.'" Mnoho zásadních děl psaly tudíž socioložky (jako Leonore

llirvidoffová) a specialistky v oborech sociální politiky (Pat Thaneová),

, zdělávání (Penny Summerfieldová a Carol Dyehousová) nebo-sociální

lltlministratiry (Jane Lewisová) - sociální vědkyrrě, které si uvědomily,

rt' historicky pri.top má pro jejich bádání zásaďniv znam'

)']lN ŽEN < lĚ]tNÁv GENDERoVÝN/
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Podívejme se nyní ve stručnosti na dvě klasická díla z tohoto olltlrllrl
která ilustrují, jalc ch podob nab val obecn zájem tehdejších fentitti',
tickj'ch historiček o dělnicky svět, jakož i nez ídka dosti napjaté vzlrrlrt
mezi socialisticlcj'rni feministkami a jejich tehdejšími soudruhy ttlrrl
ského pohlaví. Pojednáni ,,one Hand Tied Behind (Js": The Rise o.| lln
Women's Suflrage Mouement zperaJill Liddingtonové a Jill Norrisrrr l'
qpráví až do té doby prakticky neznám, p íběh o hnutí Teorie a l)l.lltli
zor ganizov aném radikálními sufražetkami mezi lancashirsk mi tex t i l r r t

mi dělnicemi na p elomu století.'3 Zatimco pracovaly na svém díle (1ll'r,'l

rokem 1g7B), p ednášely obě autorky v rámci programu vzdělávánÍ rl,,
spěl ch v Manchesteru a jejich kniha vznikla jen díky obrovskému llitrlrr
telskému írsilí a stovkám hodin strávenj'rn nejen v místních archivt,r,lr,
ale i p i rozhovorech s něko]ika tehdy ještě žijícími dcerami a trytučktltttl
místních aktivistek, jako byly nap íklad Selina Cooperová a Doris ('ltr,
wová. T}to ženy, nesoucí dvojí b emeno pracovního rivazku a péče rl rlr,
mácnost, usilovaly o volební právo nejen klrili němu samotnému, ltvlrt!
i jako o prost edek kvyznamnějšímu cíli, kter1rn bylo zlepšení živtltrtir,lr
a pracormích podmínek mužri, žen i dětí z dělnické t ídy. Lancasltit'rlrr;
radikální sufražetky tak s nemenším risilím bojovaly o sociální a r,kl,
nomická práva, podle nich stejně dťrležitá jako právo volit - o l.('\,ll1
plat, lepší možnosti vzdělávání, kontrolu porodnosti, p íspěvky nit rlrill
a právo pracovat za stejn ch podmínek, jaké byly poskytovány mttžílrrr
Liddingtonová s Norrisovou tak ve snaze sestavit dějiny tohoto beztttrll,r
již zapomenutého hnutí musely psát v opozici ke konvenčnímu vy;,r,r
vění o vylučně st edostavovském hrdinství aktivistek žijících v Lolttll.trl-
a pohybujících se nejčastěji v prost edí st edních t íd, jako byla Sylr irr

Pankhurstová nebo Rachel Stracheyová, militantní sufražetky, pro klr'r,,
byl sociální a politick aktivismus dělnickych žen jen vzdálenou ozvť,ttl rtt

jejich vlastního usilováni, jehož záběr byl omezenější a šlo v něm pr'r,rl,l
ně o volební právo''a Inspirovány p esvědčeními socia]istického ír,rrrt
nismu sedmdesátych let a podporovány systémem lidového vzděli'r'rrrrt
v regionu ob vaném z velké části b valrmi textilními dělníky, uplitlrrtlt
Liddingtonová s Norrisovou své místní kontakty k tomu, aby se zttrrt rr

zmocnily nikdy nesepsaného lyprávění o politickém hnutí, které r',',l
ly dělnice a v němž feministická politika nerozlučně souvisela s t ítlrrlrrr
bojem.

Barbara Taylorová zkoumá v knize Eue and the Neu Jerusalent: S,,
cialism and Feminism in the Nineteenth Cenfury setkání femittistrrrr
a owenovského socialismu, k němuž došlo v Anglii na počátku dt'vttl,,
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rr;rt'tého století, čtená rim však zárove p edkládá i rozsáhlé zamyšle-
rrt ttrtd často dosti k ehk m vztahem mezi feminismem a socialismem
,'llt't:ně. Studie se opírá o doklady nejrriznějších typ a ukazuje, jak se
l)wcnova mramí kritika genderové nerormosti v rodině stala jedním
,',' z1rkladních pilí ri takzvaného ,,utopického" socialismu ve dvacátych,
ttit'írtjlch a čty icá|'ch letech devatenáctého století. V protikladu k ,,vě-
,l,,t'kym" socialistrim pozdějšího devatenáctého století, kte í boj o gen-
,lr,t'rlvou rovnost vždy pod izovali t ídnímu boji, považovali owenovští
.,,,t'ialisté osvobození žen za nedílnou součást svého politického projektu
, ':lvtlbození lidstva od nerormosti a írtlaku ve všech jeho podobách, ať už

' 
l't'lrázejí ztíídy, či z genderu. Čteme-li pozorně, nalezneme v této stu-

,lri po dlouhou dobu opomíjeného hnutí, v němž osvobození žen p ed-
,,llrvovalo neodmyslitelnou součást obecnějšího boje, a nikoli jen codu
1'tr,ttechanou dobré - a zcela vědomě neup esněné _ lrrli období ,,po
tr'vtlluci", i mnoho drirazri a frustrací typick ch pro socialistické femi-
rristky sedmdesátych let.

lteministické historičky sedmdesátych a počátku osmdesátych let dá-
r;rl.y tedy p ednost dějinám dělnické t ídy a někdy p ejímaly i termíny
,l l<ategorie marxistického rozboru (mluvily o ,,sexuální t ídě" [sex-closs],
';lrlhlavním boji" či ,,patriarchálním vyrobním zprisobu"), aby tak ma-
t,,r'ialistick rozbor p enesly z továren do rodin a odhalily touto cestou
lrrirteriální základnu mužské nadvlády. V některych p ípadech stál sice
1 
rlr t r'iarchát nerinar,rrě r.yko isťující domácí i reproduktir'ní práci žen izo-

lr lr'arrě,'s ale častěji socialistické feministky rozebíraly patriarchát v jeho
rrt,svaté alianci s kapitalismem' Prvky tohoto ',duálního systému" bylo
1',lclle nich t eba rozebírat zárove , protože jen tak lze vysvětlit ženské
,lvrljí b emeno práce (a lyko isťování): v továrnách (o tom nebylo po-
,'llyb), ale i v domácnostech.' Tato pnmí feministická generace si uvě-
,ltlrnovala, že mezi feminismem a socialismem, a potažmo i mezi gen-
rlt,t' Í1 a t ídou jakožto privilegovanou kategorií rozboru, vládne určité
rr;r1lětí, jež bylo r.yjád eno p edevším v dlouhé diskusi nad otázkou, zda
l,l' za záHadní p íčinu ritlaku pracujících žen měl bfi považován spíše
1 'lr 

triarchát (chápan zde jako systém vztahri generovan ch zcela mimo
1,I'acovní místo), anebo kapitalismus. Ve znamení této ,,teorie duálních
''t'stémti" byla sepsána ada v znamnych děl a její zák]adní hermeneu-
tilia, podle níž je k patriarchátu a kapitalismu spráwé p istupovat jako
l.t' dvěma autonomně fungujícím strukturám ritlaku, zristala nezpo-
,'lryb ována až do počátku devadesát ch let, kdy byly dějiny žensk ch
;'r'aco.mích zkušeností rozší eny tak, aby mohly pokr vat i studium
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genderoÚch rozdělení p ímo na pracovišti. Pak se ukázalo, že prat'rrvir,
tě je světem, kde koncepty mužsM a žensM odedávna hrají rist edIrÍ r, 

'ltp i ustavování pracor''ních rozdílri, jakož i hierarchií autority, svč,tr,trr'
v němž jsou tyto dvě struktury (totiž patriarchát a kapitalismus) vt. sklr
tečnosti nerozlučně provázány v jedin genderově určen vyrobní í'ltrl
P ijetí genderu jakožto rist ední kategorie rozboru mělo tedy vylt,rll
některé epistemologické nesnáze, jež dějiny žen zatéžovaly už od.jr,ji, lr

počátkri - nikoli však bez toho, aby nastolilo několik novzch, vlastrrir lr

epistemologick ch problémri.

15.2 od dějin Žen k genderovym dějinám

Uve ejnění vlir,rrého pojednání Leonore Davidoffové a Catherine I lrrll,,
vé Family Fortunes: Men and Women of the English Middle ('lttno
l79o_l85o v roce 1987 se v Británii stalo klíčov 'm bodem obratu k gr,rr

deroví'rn dějinám a zárove i pronikání genderu do historické 1rt'tlr,,
obecně' Family Fortunes,lysledek bezmála deseti let spolupráce ltill,,
ričky (Hallové) se socioložkou (Davidoffovou)' p ináší podrobné vy;lrrr
vění o tom, jak se v Anglii na p elomu devatenáctého století formrlvrllt
provinční st ední t ídy. Ko eny tohoto p ocesu' jak argumentují attlrrr
ky,leži v postupném oddělování ve ejného (mužského) prostot.tt rrrl

soukromého, ženami ovládaného prostoru st edostavovské domáct tt rr,l i

Cel 'r,yzkumn projekt poháněla ctižádost rozebrat konstrukci gt,rrrlr,
rově určen ch totožností v rámci konkrétní společnosti _ p ičentŽ l,'
tožnost sama byla pojímána jako spojení mezi individuální psychtllrrp,it
a širším kolektivem. V tomto smyslu p edstavovala tudíž práce Davirl,,l
fové a Hallové vyznamn p íspěvek nejen k obecnějšímu rozší ení k,'rr
ceptu genderu jakožto nástroje historického rozboru, n brž i k tlllt.rrlrr
k subjektivitě jakožto p edmětu historického studia, jenž se odeht'iir',rl
právě koncem osmdesátych let.

Rozumí se, že p edstava oddělen ch mužsk'ch a ženskjzch sfér nt'lrt'l'r
v roce t987 už dávrro žádnou novinkou, vždyt feministické badatel kr' 

1 ', '
celé Ewopě i ve Spojen ch státech tento model k popisu st edostav<lt,:,l ,,

sociální organizace (či alespo ideáIní st edostavovské sociální ol'llillll
zace) v moderních západních společnostech používaly odedárma. N,,l ,r

ovšem byla ctižádost Davidoffové a Hallové odhalit a rozebrat gt'trrlr,
rově určené základy velikych společenskj'ch proces , jako je nap'ílil,r,l
t ídní formace.
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{]htěly jsme nejen vrátit ženy zpět do dějin, z nichž byly lynechány,
rrybrž p epsat tyto dějiny tak, abyvěnovaly náležitou pozornost tomu, že
genderjakožto klíčová mocenská osa společnosti nabízí zásadní vhled
rltl zprisobu, jakje každá společnost strukturována a organizována,

rrlr1lsala Catherine Hallová p ibližně pět let po lydání Family Fortunes.

,lak konkrétně se ženy vztahovaly k t ídním strukturám a jak by mělo
llyt definováno jejich t ídní postavení? Jak byla t ída genderouě urče-
lrc...? Mají muži a ženy odlišné t ídní totožnosti? Jsou jejich formy
t ídní uvědomělosti a t ídní solidarity stejné? ... A mají ženy jako ženy
ltltožnost, která p ekrjwá formy p íslušnosti t ídní?'s

\'Ýsledkem je pojednání, v němž je eč o ženách i o mužích, a p edevším
, 
' 
rttvá ení st edních t íd v době prrimyslové revoluce na zák]adě gende-

r, rvě určeného rozlišení sociálního prostoru a sociální funkce.
l(o eny tohoto genderově určeného rozlišení mezi morálním světem

r lr rlnova, kde lidé jednají recipročně a z lásky, nikoli pro penize, a kon-
lrrr'enčním, amorálním světem obchodu a politiky hledají autorky v tex-
t r,t'lr a praktikách protestantského evangelikálního náboženswí. Alespori
l rrrého hlediska pat í zkoumání nábožensk ch ko enri genderového roz-
lrŠcní k vribec nejoriginálnějším aspektrim argumentace, již Hallová a Da-
r'itloffová p edkládají. Autorkám mimo jiné umož uje náležitě zerryrrb-
rrÝrn zprisobem dokumentovat velmi konkrétní p edstavy mužsM ažen-
',ll'í, které se uwo ily ve světě st edostavovskych evangelikálri. Jejich kon-
('('l)ce ovšem p íliš neodpovídaly paralelním koncepcím ani p íslušníkri
1rrlzemkové aristokracie, ani pracující chudiny. Evangelikální nábožen-
',tví proprijčovalo konkrétní morální v znam v praxi uplat ované striktní
,r genderově určené segregaci prostoru ajednání na produktivní mužskou
,rl<tivitu ve světě a hospodá skou závis]ost žen, které se p íliš nevzdalova-
Ir' tld domácího krbu a pečovaly tam o posvátny ohe rodinného života.
/,lložny manžel tak u sebe doma vždy nacházel morálně povznášející rito-
, rště, jež mu poskytovalo možnost uniknout nelyhnutelnému pošpinění
, r rkou i ducha, bez něhož v konkurenčnim, zrádném světě obchodu a po-
Irtiky nikdo nep ežil. Po adu desetiletí, která Hallová s Davidoffovou stu-
,ltlvaly, byly tudíž gender a t ída nep etržitě a stále zno\'l'l konstruovány,
r t, vztahu k sobě navzájem i v kontextu genderově určeného rozlišování
rrrezi ve ejn,rn a soukrom rn. A odtud dále pl1ne, že t ídní vědomí žen
r rrružri na sebe nelyhnutelně musí brát genderově určené formy.
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Hallová s Davidoffovou r1mikají zvláštní schopností odhalovat a t.rrrl,
bírat genderově určené podhoubí takovych zásadních sociálních pr'rrr','
sri, jako je nap íklad t ídní formace. Jejich kniha se prakticky ihnertl 1,,,
vydání stala v oboru klasickyrn dílem. od konce osmdesátych let lrt,|,r

čast m p edmětem studia na univerzitních seminá ích nejen z <lllrrttt
žensk ch studií, ale i obecn ch dějin. Navzdory tomu se kniha Frrllrr/tl
Fortunes stala terčem množství v}tek, nez ídka i ze strany femirrisllr
kych historiček, které model oddělen ch sfér kritizovaly p edevším kvillr
jeho funkcionalistické logice; vyt 'kaly mu také, že nemá daleko k 1trli
vě tomu měšťanskému světonázoru, jehož je írdajně kritikou' A skttlr'i
ně, autorky qprávějí sr,uj p íběh o navzájem se dopl ujícím rozclť,|r,rrt
na ve ejné a soukromé s takovou mírumilomou harmonii,že je nA lrrttr
cosi hluboce znepokojujícího. V jejich r,'yprávění se jakékoli narážky tt,r

p ípadnou mužskou nadvládu jako politiclc problém ztrácejiv íttulrrt,r Ir

souzr.rrcích genderové komplementarity. Jak rafinovaně poznamet trr l,l
Carolyn Steedmanová, je to p íběh

opakující imperativ Bťldungsrom nu, ktery v mnoha podobách typit,
ky symbolizuje proces socializace a své hrdiny i čtená e p ivádí k tonlrr,
aby skutečně chtěli dělat to, co musí dělat tak jako tak (vdát se, rrrtt

děti, um vat schody...).'9

P esto však model oddělenj'ch sfér zristal velmi lákav . Jakožto strtt k l r r

ra binární klasifikace umož oval feministick}nn badate]kám pokr<lč.il l,l
sociální dějiny a integrovat ženy a gender také do političtějších histrrril
p edevším do studií genderovjlch obrysri sociálního a politického ollr.rrlr
ství. studií věnovan 'ch vztahrim mezi muži a ženami a konstrukci ;.,,r,rr

derově určenych totožností v nejrriznějších sociálních kontextech Zilt,itl,,

'1l"- p ib vat a v sledkem bylo, že dějiny žen a dějiny práce nevylttrrr
telně ztratily v rámci feministického bádání své až dosud privileg<lvrrrr,,
postavení.

15.3 Genderové dějiny a poststrukturalismus

Nástup genderu jakožto nástroje historického rozboru p ispíval k ttltttrt
že se feministická historie obrátila od zamě ení na zkušenosti žen ( ;rtr.
devším pracornrí), do té doby p evažujícího, ke konstrukgi rnuisli1.r lr

a ženskych totožností nap íč sociálním spektrem. Změnu p edmč'trr

,'] n Žrn r oĚ]tNÁv GENDERoVÝtV]

lrrrstrl zkušenosti sociální konstrukce genderově určen ch totožností -
l rrlrttě toho na počátku devadesátych let stwdilo a dále prohloubilo roz-
,,!l'(.lrí poststrukturalistické teorie na katedrách ženskych studií i histo-
,,,, 1lo celé Británii."o Poststrukturalističtí myslitelé (v jejichž čele často
.,trrly právě feministické poststrukturalistky) lyvolali silnou vlnu kritiky
t,r,ltiriické praxe, jež se zamě ila zvláště na to, že historici se jako vodítka
l, rrrinul .rn událostem a zkušenostem p idržují psan 'ch text (,,primár-

,,',.|r prámenli"). Poststrukturalističtíhistorici si odliterárníchkritikrir'y-
1'ii1tiiii nejrriznější dekonstrukční techniky a jejich pomocí pakrozebírali
i,,rt,,rické dokumenty jakožto literární artefakty - těžištěm historické

1,rlit:e sev drisledku toho stávalo zkoumánívnit ní strukturytěchto textri

,r lirlrrstrukce kategorií, na nichž byla založena jejich vnit ní logika.''
Místo snahy rekonstruovat minulost ,,takovou, jaká ve skutečnosti

l't,la", propagovali poststrukturalističtí historici rozebiráni diskursri,
,,.1lrezentací á (nez ídka genderově určené) konstrukce sociálních kate-

,'1,,'.ií. J"d''í* pozitivním drisledkem, ktery to každopádně p ineslo, byla
,rltttova a zdokonalení technik kritického čtení pramenri. Avšak tím, že

1rrrststrukturalisté po historicích žáďali, aby obrátili pozornost k textové

h r lrtstrukci sociálnich kategorií, zárove zpochybnili samu epistemolo-

1irťl<ou základnu novych sociálních dějin, totiž logick ' etěz, kter pro-

1,,l 
joval zkušenost s totožností a odtud sahal dále až k politice. Souvislost

irl,,zi strukturou a jednáním, kolem níž se točila podstatná ěást novj'ch
.,,,ciálních dějin, a io včetně dějin žen a dějin genderovych, měl nap íště
r l st ídat zájem o vztah mezi kulturou a politikou a o zprisoby, jak vtomto
|ztahu plní zprost edkující rolijazyk.'" Badatelé, kte í i nadále zachová-

r';rli věrnost projektu sociálních dějin, se n1mí museli pokoušet o prová-

z'lrrrí sv ch qprávění o sociálních a ekonomickÍ'ch strukturách s novmi
1,l.íběhy o ,,kulturách" práce, jinak ečeno o reprezentacích a diskursech,

i,.z pracl obklopují, a konceptech r.looby a ekonomiky obecněji. Historici
r iitlec a feminístické historičky zvlášť se však dělnickému světu' jemuž

,l;ivaly nové sociální dějiny vždy p ednost, postupně vzdalovali a- místo

,,rt.h še věnovali spíše obnoveny'rn kulturním a politick m dějinám za-

rrrč ujícím 
'e ''u 

otá'ky typu genderové a rasové konstrukce kategorií,

1;rl<o je občanswí a reprezentace národa či íše.
giitste feministické historičky se S poststrukturalismem seznámily

',lir.ze prost edníky, znichž jet eba zmínit p inejmenším americkou his-
t,lr'ičku Joan Wallach Scottovou a britskou filosofku a básní ku Denise

l{ileyovou, jejichž hojně čtená díla seznamovďa širokou ve ejnost s hlub-

'i,ui rivahami poststrukturalistick'ch feministek na téma konstruované
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povahy takov 'ch zásadních kategorií jako ,,ženaf žen5f'a ,,gender"."3 Jithrl
pokračování těchto rivah se poststrukturalistické feministky začaly nttt
vl zab vat otázkou moci, ačkoli tentokrát (po r,zoru Michela Foucartlln
a jeho ťrvah o souvislosti mezi mocí a poznáním) se zamě ovaly méně ttlt
mikropolitiku moci v domácnosti a p ednost dostávala spíše otázka g,t,lr

deru jakožto metafory sociální a politické moci. Tudíž, m žeme-li si ztlr'
r.1prijčit často citovanou formulaci Joan Scottové, vztahy mezi pohlavíIrrl
p edstalují ,,primární aspekt sociální organizace" (a nejen prostě t ítlrrl
formace, jak soudily Hallová a Davidoffová), protože ,,rozdí|y mezi polrlrr
vími ustalují sociální hierarchie a samy jsou jimi ustavovány"."a Gendet.tll
tak stává ,,primárním zp sobem, jak lze mocenské vztahy naplnit r.yzrrrr
mem... jedním ze stále se wacejících odkazri, jejichž pomocí je politickÍr
moc formulována, legitimizována a kritizována". A navíc' ,,gender se k vy
Znamu protikladu muže a ženy jednak odkazuje, jednak jej usta\'uje".,,'

Ve světle těchto rivah podstoupil v znamnou proměnu i samotny k<lrl
cept ,,genderu" v sociálně-historickém smyslu (sociální vztahy mezi prr
hlavími, sexuální dělba práce) s tím, jak poststrukturalistické feminist kr
p esunuly hlar'rrí diraz ze sociální na diskursir.ní konstrukci kategtlr'ii,
a to včetně genderové totožnosti a kategorie ,,ženy" jako samoz ejm('|rrr
kolektivu. Cílem genderov ch dějin nap íště nebylo Zno\u získat či zrr,
konstruovat zkušenosti žen, které žily v d ívějších dobách, nybrž spíŠt,
popisovat procesy konstrukce diskursri o mužství a žensM v čase. Katt,
gorie zkušenosti, z níž r,yprávění sociálních i genderor ch dějin lychri
zela, byla teď odsunuta stranoujakožto nedílná součást opot ebovan r'lr
a pozitivistick ch sociálních dějin, které navíc - po roce 1989 _ ztralih
i veškeré marxistické ospravedlnění. Vskutku, podle někter ch radikril
nějších p íwženky poststrukturalistického feminismu dokonce zktIŠr,
nost jako taková ve skutečnosti neexistuje. Spíše je tomu tak, že satttv
koncepty zkušenosti a subjektivity jsou produkovány diskursirmími pt.r r

cesy, které jednotlivcrim p idělují jejich postavení ve vztahu k jedrrrll
livj.m diskursir'rrím formacím, a tak vytvá ejí jejich zkušenosti i pot,it'
že maji,,skutečné" vnit ní já/subjektivitu. Pravé p edměty historickélrr 

'bádání jsou ustavovány diskursy, jež organizují zkušenosti, nikoli těmit.
zkušenostmi samotnjmi.'6

Nástup kulturních dějin a diskursir'rrích zp sobri rozboru se ovšt.trl
setkal na britsk ch katedrách historie počátku devadesátych let s vel r l r i

rozdílnjryni reakcemi: na jedné straně stáli badatelé, kte í zaujali obrarr
n postoj a zawhovali to, co bylo podle nich jen pelvelzní dekonstrukr't
celého historického podniku, na straně druhé pak mnoho historikri, ktt'

r.i si už od konce sedmdesát ch let dělali starosti s prohlubujít:í se "kri_

rí" sociálních dějin a novj'm"smě ováním byli up ímně nadšeni''7 Kriztr'

; ;''i'.;l;e"alo, byla p 1tám povahy epistemologické a vyvstávala z ší ící

',,'".pár.": ".,o*ti. 
ďui"'*i"i.tick rí chápáním souvislosti mezi indivi_

,i'árnil*i zí<ušenostmi a sociá1ní totožností, znéhožvycházelo tolik so-

,,iírlněhistoriclc'ch r,1právění. Koneckonc , 
jen těžko lze s jistotou t*dit,

;,;;j"ká ilr..ot"i 
"i"i"nost 

dá v individuálním vědomí nevyhnutelně

"-_.* ".ri 
é sociální i;álnosti, a ne nějaké jiné. Jakmile však na p ed-

...iu* 
"áu 

j"dnoznačné souvislosti meziprr.rrím a druh m rezignujeme,

r<lzeviráseobtížnálysvětlovacípropastmeziindividuálnímr,rrímáním
*"u" .*u a ,,objektivními,, strui<tuiami společnosti a ekonomiky. Do-

i*a:"lll t"áut"te pr"ápor.raauri, ž: p:|{b od vnit ního kognitivního

i' r*á." r. 
""c; 

simu iociátnímu ztotožnění j e j edno=:l".::"^::L1uu"o"
l,, ; p'"p;st nebylo viáut. Koncem se-dmdesát.ch letvšak historici

začali ztracei jistotu a diskuse nap íklad o ,,falešném'věd91í" _ tento

i.*;;pi sloužil t oy."cit""i, proďněkte í dělníci podle všeho odmíta-

ii'"i'a 
"-p"iitické 

á si;JLv''"or'o tr!dni]r.9 postavení a wrdošíjně volí

i ;^i;",i*" - ""arv 
uuáátele stále častěji ke zpochyb ování determi-

'' 
i.ii"r.e povahy 

"pi.i"-orogického 
etězu .r'u"o3í"ího individuální vě-

rlomí s siisimi kolektivními totožnostmi'
Sociální historici po"iiá"uri tedyjiž dár.rro p ed rozší ením poststruk-

turalistické teorie .,'u" 
"v'"utrorrá"í 

.chop''osti takov'ch kategorií jako

,,zkušenost" vážné poffinosti' Nebylo tudíž žádn m velicm p ekva_

il, ž" ." ,,u kui"á;;h historie p'o celé Británii poststrukturalistic-

l<ému poselswi ao.tuio u"áŇo po"o.nosti. Pro některé sociální histori-

i.;i;ííp;e"Jtaké ty""r" .""iáhí historiky) se studium diskursu stalo

i Jai"fi *.rit.r"y-''pri.obem, i ak lze' j e3tě praktikovat historii, p 
'-

čemž tato historie ."''"'"'i'u-oÝit na,,diskursirmí stránky zkušenosti"

lt na rozbor diskursi...,i1ogil9, v jejímž iámci jsou utvá eny individuální

totožnosti."8
Podobněbylyvesvychreakcíchnafrontálnípostmodernistickyritok

r,'.o,i rr."s""áii .o"aét"ny také feministické historiěky. Poststruktura-

listické ,,odmítnutí ,"átrréno,. znamenalo vážné nesnáze pro badatele,

[,"^ri 
'y."".iri 

v prost dí 
"Ápi'i'ti.r"i'ch 

tradic již ode{á1na.uwá ejících

i;;iirká historické uaáá"i, cáz putito pro p esvědčené feministky i pro

všechny ty, kdo r"'"i"i.-"' nápriiimati. Ňavíc se početné feministické

badate1ky p íliš netffi ""J,r*i.",i 
s níž se stavěly k p edstavě, že naše

"r'apá"i 
ilrrzovatky, Áá &se setkávají gender a moc' qvstalo vj'hrad-

;;; l.*muráíisiict<otro myšlení. Koneckoncri, copakfeministické

l, oĚ]tN ŽrN r oĚ]tNÁv GENDERoVYlV
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skupiny usilující o pozvednutí ženské uvědomělosti, jež zdriraz tlt';rlr
osobní a politické, nep icházely v otázce souvislostí mezi mocí EI p()Zllir
ním s právě tak v znamn mi post ehy jako esoterické rozpra\T/ o l)( },,l

strukturalismu ? Nakone c r,1volal vribec nejvášnivěj ší reakci femi n i s l r,

k ch historiček zásadní antihumanismus některych lyhrocenych 1lrr,,t
strukturalistickych twzení. P ístup, ktery volá po rozboru diskursu s; ,r,,,

než lidského jednání a vědomí, je odrazoval už svou podstatou. P eslt,',
je silně p itahovaly r,yhlídky na rozší ení analytického dosahu gerrrl,.
ru tak, aby začal umož ovat genderově určen rozbor základri socililrri
a politické organizace, zristaly mnohé feministické badatelky velmi rrrz
polcené ve svém vztahu k poststrukturalistick m radikálním požarlrrr
krim, aby nadobro rezignovaly na studium sociálních jevri a zkušetlrrrrll
a věnovaly se spíše svého druhu kulturním dějinám (jež se z ejmč zrr
b valy jen samy sebou, kruhově se odkazovaly samy na sebe a zcelit ;,,
pohlcovala lingvístická hra slov)."9

Navzdory těmto v hradám však poststrukturalismus spolu s krizí tv
kající se zv]áštního britského ,,lingvistického obratu" natrvalo ovlivrril
metody i témata historického bádání. Rozbor reprezentací a diskurs(i gr,

stal jeho p ičiněním nedílnou součástí historické agendy - historit:i rrl
nap íště p estali zab vat lylučně rozborem sociální zkušenosti a sv{l1
zá1em začali obracet ke kulturnějším dějinám politické a národní ttltrrt
nosti' občanství a vícečetnych (a často také soupe ících) sil rasy, t .Írlv

a genderu tyto totožnosti utvá ejícím' Nez ídka rozho ené debaty o ptlrrl
strukturalismu postupně utichly, feministické historičky však dnes 1lt'lt
cují na odlišně ustavené škále témat a jejich techniky mají privotl vr
stále eklektičtějším arsenálu. Základni epistemologické rozep e nrt,lrl
poststrukturalisty a anti-poststrukturalisty se uklidnily, aniž se dos;tčlrr
k nějakému ešení (a ani se k žádnému dospět nemohlo, protože 1trrr
tistrany lycházely ze zásaďně rozdílnych ontologií), hlučnost a zu ivrrnl
charakterizující tyto debaty v období 1988-1994 je již minulostí a llirr
torici mohou pokračovat ve své práci, jak sami uznají za vhodné.

P esto však dokonce i v dnešní teoreticky heterodoxní době dochírzr,||
některá z témat, jež oddělovala poststrukturalistické feministky otl io
jich nepoststrukturalistickj'ch nebo p ímo anti-poststrrrktura]istickyr,|t
kolegri, i nadále svého lyjád ení, b1t se tak děje méně polemicky a lril
toricky poučeněji' Historičky genderu, které chtějí i,ykročit po konstI.rrk
tivističtější cestě, tak i nadále čelí někter'm velmi reálnym epistetttrr
logick m nesnázím, p edevším skutečnosti, že gender chápanj' 'jrrkrr
rylučně diskursivní konstrukce nedokáže sám o sobě wsvětlit zmč.rlrr'

t'.rliud'totižpojímámenap íkladsexuálnítotožnostivt<ltrtsttt.ysltr,Žt,

; .,;;"d;#''r..i'.ua"J á'iskursi."rrími procesy' jak 
|ze 

qlsvětlit ztttťltttt

t;rlitlvych totožností " 
!u."iŇ.* áme-I\'žádny zprisob, jak bychour tlis-

l'rrr.sivní proces p.opo:iri ." .ociální zkušeností, nedokáŽeme jak<l lris-

',',l:iái'"v.l"iirli "io"_'." w'.ramy mož'wí a ženswí. To je nepochybně

rr,'1vážnější potíž, která" r'i'to'ir"i* genderu odkázalo radikálně kon-

tr trktivistické stanovislt_ru'oezuji.i še spíše na performativní 'stránku

,r;il; r.'uz 
"u 

stránku r_eprererrtuiirrní.ro Zatimco totiž nekonečná per-

l l ) l'lnativnost u .ou1"r.ti"i'ty, lt''' jsou ryzím produktem diskursimího

, r r r l i sťování, rr""'u-"'ui i'pi'" i*'á'ní rozbor o priori žádn v znamn

',;'(ilé*;i'l"dl.r.u 
r'i.io'ir.ri je jejich uplatnění nutně omezené, proto-

,,, historici l,zdy potrJb"ji "a"i'"j', \1eré 
jim umožní r'1'světlit změnu

ri.ase.Někte íbadatelé."t""toproblémsnažili ešitspojením.genderu

., rrějakou jinou' av''"'"itteiJi-t u:tug9'ii, jež by změlu-lysvětlila; nejví-

,'t' se nabíZejícím príkiaáem takové kategorie je t ída' Lyndal Roperová

1,iedkládáver*i odrisn? rel""i, r'avz nawhuje' Že je t eba hledat zprisob'

1;rli porozumet s""a"; jui;' t"i""!r djskursivně r'ytváŤenému a z rouet

i't.á1ako reá]ně tělesné/duševní zkuŠenosti'

Proto bych raau ,utoi]eirui"rrto "r"i 
stručnÝm zkoumáním díla Lyndal

l ( r l perové, p ičemž 
jáili;;;orno_si ch9, lrěnovat sborníku esej ri, ktery

rrve ejnila pod názvem oiaip"' andthe Deuil: Witchcraft' Religion and

'scxuality in Early M;á;;;E;iipe (tgg+\ obsahuje velmi sugestirmí

l l v ahy' které vychá""j i' *""r'u 9'r ut' !l1ui 
ících se p 

"^'Ťl'Y\tl'alismu'
l r r r i ž se však zaplétaj í il ;;;l;il't<turanÁticti'ch filo sofi ck 'ch léček' M ís-

trr toho se Roperová}lilž'j" svého histoiického tématu a up'at uje

r,'lrni činně širokou'i"Já* iá'"ickych post ehri.. aby tak rozvinula

;i;;é ";p"dite 
p íst]upv k docela noqrn otázkám' jež nad sv}m mate-

r il.rlem formu'uje. P i;;;;;.ioluje i něí<teré dalekosáhlé otázky t'kající

,lt' schopnosti genderu v:"r'" oiíc konstruktivistickém smyslu sloužit

rlr ko náštroj historického rozboru'

)Ě] N ŽEN t< oĚ] NÁv GENDt-RoVYlV

15.4 Gender a historie
V post-poststrukturalistickém SVětě

Ve sborníku oedipus and the Deuillrydalalyndal Roperová.pohromadě

',-1" ;;;j,1;u*y'si"ji'i"r' 'e 
nud témáty čarodějnicwí'-nábožen^ství a se-

'',;tď;"ilJ "á"oucr.áÁ 
Německu, které sepsala již v letech t988_t99z.

t''teme-li je jeden po druhém, stane se z nich jediné d1ouhé zamyšlení
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nad rolí iracionálního a nevědomého v dějinách, nad vyznamem lÓlrr
a nad souvislostí mezi jedním a druh m a sexuální diferencí. Histrlt,ir
kym materiálem, o nějž se toto zamyšlení opírá, je několik p ípadtlvÝr,lr
studií z prost edí reformačního a protireformačního Augsburgu, v nir,lrl
hrají roli témata mate ství' čarodějnicM, majetku, mužství a sexuality
jak íká Roperová, jedná se ,,bez vfiimky o sféry, kde gender p edstavtl1r,
zásadní téma a v sázce jsou vztahy mezi ps 'ché a tělem".3'V podstatť' lrrl
nemáme p ed sebou nic menšího než ku]turní dějiny odvěké hádarrltt',
kterou je spojení duše a těla, jak je zakoušeli a chápali Němci raItí,lt,,
novověku, ovšem pohlíží se na ni z p ekvapivě nového hlediska, v nť,trr,
gender ner,ystupuje jen jako dodatečny směr rozboru, nybrž spíše.jrrh,r
podstata celé problematiky. Jak zd raz uje Roperová, ve smyšlu fyzi,,
logického a psychologického faktu a sociální konstrukce piedstavrri,,
sexuální diference rist ední a ustar,rrjící aspekt lidské kultury: tétttltllr
sexuální diference musí tudíž p edstavovat samo jádro kulturní hist<lr.i.

Roperová se snaží proniknout k podstatě subjektivit raně novověkyr,lr
žen a mužri nap íč reformačním obdobím, subjektivit, které jsou nírrrr
jak sama uvádí _ ,,povědomé a lykazují zákonitosti, jež nám nebí,r,rr
ji vzdálené".3' Pomocí ady p esně zacilen ch zkoumání opírajícít:l r r,,
o nejrťrznější druhy pramen , kter ch kulturní revoluce související s rrri
boženskou reformou r.1produkovala bezpočet (soudy s obviněnymi z crl
rodějnicwí, disciplinární Ťizení), se Roperová pokouší osvětlit takrlvr,
otázl<y jako nap íklad: Jak se měnily raně novověké zprisoby chá1lrirrt
těla v kontextu st etávání katolické teologie těla jakožto Bohem - aItt,l,, 

'ďáblem - napl ované nádoby s teologií protestantskou, která souvislr r:,l

mezi tělesn m a duchorrrrím p etínala? Jak se magické schopnosti pri1rr
sované ženskému tělu lišily od těch, které byly spojovány s tělem nrrrl
skym? Jak byla v obviněních z čarodějnictví r,1.jad ována dilemata srlrr
visející s duševní totožností ženství? Gender a otázky sexuá]ní difert,trr.,.
p edstalrrjí červenou nit procházející tkaninou p íběhri, které Rcr1lt,t.r,
vá qpráví, pojednávajících o hlubok ch antagonismech mezi ženittrlr.
které r,ystupovaly během procesu proti ,,dívce k l žku" obžalované t'rll,rr
1669 jejími klientkami z toho, že magickmi prost edky p ivodila .jrrrrljejich malym dětem, anebo o generačních sporech mezi muži vyjad'<l'rr
nych porriznu v rámci disciplinárních ízení, jejichž ričelem byio onl.,z,t
opilecké yitržnosti vesniclcych mladíkri. V každém p ípadě lystu1ltl;r,
do pop edí temná strana subjektivity: mocná nep álektví, jež m<llt,,,'
lyvstat, jakmile mladá matka, která se strachuje o osud svého dět'iitlirl
a o svou schopnost nakojit ho, promítne své rizkosti na osobu starší * 

1r,,

lll(,lropauze - ,,dívky k lrižku", které je děťátko svě eno' pokud Se mtl

,,,,,la 
'í 

dob e, unubo politické ohrožení, ježmttže surová bojová energie

''l',dí.h " 
t'z''it ri piedstavovat pro stabilitu patriarchálního ádu ves-

,i..e. Ňa jearro .trurre posky'tuje takolá brutální energie _ je_li pat ičně

,,',,,rěrněira _ vojenskou silu nítnou k obraně města, pokud však mladíci

t,r rrěkdy šlo navíc i o starší muže) vyrabovali hospodu' \ytíhli do ulic

''i,ii í;; jeden druhého (p ípadn! také_své manželky) do bezvědomí,

,,,rnická rada musela zasáhnoui, poněvadž ničivé dopady takolych v'-
,,ritllkri mužnosti bylo t eba ovládnout. Roperová z toho všeho vyvozuje

,rrrér, že 'mužswí šestnáctého století čerpalo svou dušer,'rrí sílu nikoli

, ,lusiojnásti jakési st ední cesty, n brž spíše z divoké energie, kterou

,lrĎla taiová disciplína ridajně dižet na uzdě".33 Necivilizovaná divokost

,.',',",ž'ry"h,, muž tyla tedy produktem velmi obez etně strukturovanj'ch

1,r'irvidel civi]izované společnosti.
'nop"I.ouase,.e.,,šechesejíchsnažíudržovatnapětímezijisdmiunt-

',,rzáiními 
stránkami lidslc ch duševních procesri - opírá se o 1ě už její

''',,""*ipr"dpoklad, 
podle něhož jsou nám raně novověké subjektivi-

i', "p""oai*éi 
_ atím, co se s časem mění' tedy stále zdriraz ovan 'm

l,,Áirétním obsahem, i.t".- jsou kategorie ,,mužství" a ,,ženství" his-

tr rt'icky napl ovány. svo ltenal! vede k tomu, aby v genderově určen ch
],,,t j"t ai.riia"n spai ovali produkt dialektického vztahu mezi labilnější-

rrr i, sociálně konstruorraniryni pruky a jakj'rnsi konceptem základního j á,

r,i""5' 
"yu.ta"a 

ze skutečnbsti, že lidé mají sexuálně určené tělo.

Sexuální totožnosti nikdy uspokojivě neporozumíme, pokud ji chápe-

me jako soubor diskursrio mužswí a ženství' Právě tak neporozumíme

anilndividuálnímu subjektu jako nádobě na diskurs - tato p edstava

vyprazd uje subjektivitu psychologie'34

Na jedné straně tak sexualita zahrnuje prvky, které sahají hluboko

,, ,*ěrrit je není snadné, na straně d'"hq však narážíme na "t pytivou

)"pi""' sáxuálních totožností", které se historikrim poda ilo v diskursu

':,,irisit. 
A uprost ed mezi těmito dvěma rirovněmi, poznamenáv1Rope-

,|(,rá_,|"žíoblast individuální subjektivity - místo setkávání sociálního

,, cluiermího v nitru každého jednotlivce. Mají-li všakhistorici zkoumat

rltrševní sféru, neobejdou se bez teorie subjektivity, která jim umožní

;;bi;."ta houže.,rratě se prosazující sexuální Stereotypy (v p ítomnosti

'iJ:.'c:"r." 
v minulosti)'a zárove i lysvětlit p itažlivost ,,konkrétních

aá;iť t"nd"ro" ,, konkrétním historickém okamžiku' Kromě toho
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historici pot ebují up esnit, které typy souvislostí existují mezi sot,irillrt
mi a duševními jely' protože jinak nedokáží rozlišovat mezi tím, ctl'jr, l'r
našich genderově určenych subjektivitách historického, a jejich tr.rrrro

historick.mi dušerrrrími prvky. Dokud totiž gender nenabídne pí,t,nltr-
lylíčení souvislostí mezi sociálním a duševním, nebude schopen ttl1,,,
kojivě konceptualizovat změnu. Tím, že Roperová prost ednictvínt srrlr
jektivity spojuje gender se sociálnem, íká vlastně, žeby gender ntť,l lrr t

obohacen o historick rozměr, jejžjako diskursivní r.i.tvor neryhnttlr,lrrr
postrádá'

Roperová se tím distancuje od jednoho z obecně p ijíman 'ch čltirrLrr
feministické víry, totiž od radikálně konstruktivistického p esvětlťr, r r t

podle něhož je gender v lučně produktem sociálních, kulturních a jrrlt
kov ch praktik, a prohlašuje, že,,sexuální diference má vlastní fyzir,|,,
gickou a psychologickou realitu, p ičemž uznání této skutečnosti lttrrot
ovlir,rrit i zprisob, jak píšeme dějiny".ss Rafinovaně tak rozpoznává.jt,rlrrrr
zezákladnich nesnází jak sociálního, tak i jazykového konstrukciottisttrrr
spočívající vtom, že oba p ehlížejí propast mezi jazykem a subjektivil.rr,
jako by mezi nimi žádn prázdny prostor ani neexistoval. V konstI'rtlrtt
vistickém vesmíru jazyk svou sociální povahou prostě ,,obtiskuje s<lcirtlrrt
konstrukci genderu do vosku individuální ps ché". Těla však nejs<ttl ;r,rr
,ol'ruory diskursu, a i kdybychom dnes disponovali dostatečnym rtrrr,,/
stvím historií diskursri o těle, stále by nám citelně chyběla nějaká lrist,,
rie, která bybyla s to problematizovatvztah mezi duševním a $'zickyrrr
vždyt tělesné zkušenosti nutně musí souviset s dušer.rrím životem.

o dv ážn, konstruktivismus feministiclc ch historiček p ipisuj e R r r 1',,
rová hlavně jejich dlouhodobému sklonu ,,popírat" vyznam těla',',' N,r
vzdory sympatiím, s nimiž pohlíží na jejich touhu lyhnout se nástrallrrrrr
ženství cestou ritěku p ed vlastním tělem a ristupu do ,,racionálníclt st r,

tri diskursu", zistává p esvědčena, že náklady, jež s sebou takovy rrt,,l,
p ináší, jsou p íliš lysoké. Když na to p ijde,

sexuální diference není ani v.hradně diskursivní, ani ryze sociální. ,lr,
rovněž fyzická' Náklady na takov ritěk od těla a od sexuální difereIrt',,
jsou vidět z toho, o čem velká část feministického dějepisectví shledlrlir
zkrátka nemožn m mluvit, a vlastně i z vášnivého t nu teoretické pr'li
ce trvající na radikálně konstruované povaze sexuální diference... l,tr
t ebujeme sexuální diferenci chápat takovjrm zprisobem, ktery tělesIrr.
začleni, místo aby proti němu bojoval.s7

/,rlír se tedy, že zkušenost Se Zno\u stává členem ro'u'rrice, t ebaže tento-

l' 
' 
,it tam všiupuje velmi odlišnrni dve mi tělesnjlch a dušel'rrích jevťt'

nop".o"a na. t"ay vlastně lyz vá, abychom se zamysleli nad tím'

l'rli lze diskursivní konstrukty, 
''uprinua 

gender, uvést do souvislosti se

],,,r:iální a dušer.ní zkušenosií. Jeáná se o otázku, která byla v žáru bi-

tr'v o teorii nastolována spíše jen vfiimečně (zkušenost byla zpravidla

rvlévána s vaničkou). ovšem epistemologické problémy spojené s čis-

i.., r.""',*r.,i"i.ti"h - konceptem genderu (totiž skutečnost, že gender

, r,,i|u"i'iut o ryze diskursimíkonsirukt sám o sobě nedokáže uspokoji-

','' or"zii změnu) nás nutí brát tuto otázku vážné. Roperová se zde p i_

1,,,1rr;" t sa'ua e Taylorové a Sally Alexanderové v tom' co Colin Jones

rr l)ror Wahrman označili za,,antikonstrukcionistick ' protiritok: ríva-

lry..., zda historici nezdriraznili kulturní konstrukci subjektivity natolik,

,,l znemožnili hluboké historické mechanismy, které jsou p edpokla-

,t,',oioho, aby byl člověk člověkem".38 Taylorová podobně jako Rope-

, ,,vá spatíuje jed!'' 
' 

nabízejících se p ístupri' jak toto dilema.p ekonat

l, uykročit vp ed, v psychoána]r ze. Jeji pomocí se genderoví historici

,''.,'r'oo oy.oi^ut'. tím, co ." rr 8u." mění (tedy s konkrétním obsahem

llrrrtazií mužswí a ženswí), i s tím, co p ípadně zristává beze změny (se

llikladním dušermím pro""."*, ,,mechanismy worby fantazií' zvláště

,r.,tJr,ě''í, jež jsou p edpokladem toho, aby měl čloy9k.vub.9c nějakou

,,,xuálně or8".'oo sub;et iirritu").39 K ešení, které vychází z p edp'ok1adu

'ruilio.ti "ar.radních 
struktur lidské psj'ché v čase' lze jistě mít vj'hrady'

t'rama Roperová ostatně jen o několiklet později upozornila, že psycho-

^,','a1 
za,,niastoluje otázku, jak se ps 'ché v rrizn ch {obác!.a..v11zn ch

l',rlturách odlišuje, nedokíže ji všák p esvědčivě zodpovědět" .4" OtáZky

1rtl roli subjektivity a zkušenosti p i uwá ení genderové.totožnosti, jež si

it,,peror,á i.lade' jsou však práv6 toho typu, které je nejvíce t eba zkou-

, 

"ui, 
po"c"udž pravc tento^typ zkoumání odsunovali poststrukturalisté

1rtx,1ltce stranou ve své dycŇivosti poukázat na diskursir'ní konstrukci

1rrk subjektivity, tak i zkušenosti.a'' v. .ilor''it .' oedipus and the Deuil tttdiž Roperová p edJ<ládá pro-

,'iku";; a trpělivou vahu nad některj'mi epistemologiclgmi otázkami'

r,i".á 
"""r'"r 

poststrukturalistick ' obrat k ryzímu konstruktivismu tak í-

r.":i" 
"i."t 

ve vzduchu. Pat í sernzvláště status genderu jakožto nástroje

lristorického rozboru, ale právě tak i otázka, zda je gender sám o sobě

s to prisobit jako motor historické změny'
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Závěr

Poté co se uklidnila hladina rozbou enj'ch vášní provázejicích na 1lilrlr
historie slar,nj' lingvistick a kulturní obrat, na adresu dějin žt,rr rr'r
genderor'ych dějin nelze již dále tvrdit, že by je utvá e] jen jeden či l lr ,r

dominantní p ístupy. Spíše je charakterizuje svého druhu teort,tir'lt
eklekticismus a badatelé uplat ují širokou škálu nástrojri a p íslrr1,tt
kteréjim umož ují hlouběji porozumět zprisobrim, jimiž gender jitkrrll,,
sociální/diskursir,ní kategorie a zárove prožívaná zkušenost utvá .Í rlr
jiny člověka. Po tolika rozmíškách a zmatcích se zdá b t veskrze l.()Zllll|
né položit si otázku, kam vlastně dějiny žen a genderové dějiny htrrl|rr|t
postupovat nyrrí. Jistě' historici jsou sq mi nerispěchy v p edpovÍrlr'irrt
budoucího vl.oje proslulí' p esto bych si však dovolila oáhadn,,,,t, l,
alespo v krátkodobější perspektivě bude práci v oboru i nadále clttt t.rr l,

terizovat značná rozmanitost metodologic\ ch p ístupri. Tlvtrdím trl ťriq
tečně proto, že neexistuj e žádn, zprisob, jak by se daly smí it pr()l)llt]l
né metodo]ogické neshody rozdělující poststrukturalisty a anti-1r,,.t
strukturalisty, a dílem mne k tomu vede skutečnost, že nástup getttlr,t rr

jakožto nástroje historického rozboru neodstranil obecně po"iiou,,,,,,,,
pot ebukonkrétních dějin žen.

Asi nejzjernrěji se to ukazuje v p ípadě nově se formujících oborii r r

chodoewopsk 'ch a ruskych ženskych studií, kde institucionální ntr jisl,,
ta spolu s dosud nikoli docela obhájenou legitimitou postavení Ve v(,ll'|
ném diskursu vytvá ejí situaci v některych ohledech p ipomínající lrilr r

jež dějiny žen musely svádět v západníEwopě a v Seveiní Aměrict,, rrl,r
se jim alespo dostalo slyšení, by v této analogii by se nejspíše nt.tttr.l,,
zacházet p íliš daleko. Koneckoncri, vj'chodní Ewopa počátku jetlr,tr,r
dvacátého století není totéž co západní Ewopa nebo Amérika šedlsiitt, l,
a sedmdesátych let století dvacátého. Zdttaiíování klíčové role dějirl i,'r,
b]ruá často spojováno s poststrukturalistickjrmi nebo postkoloniál r l r r r l l

p ístupy, nap íklad p i studiu některych společností ležících uprtlsllr.,l
mnohonárodnostních impérií, jež $4o oblasti po dlouhá staletí politi,.l, r

organizovala.a" Navíc je možné uvést doklady nasvědčující tomu, že rlr.1t
ny žen prožívají comeback v prost edí mladši studentské a badatelskti 1i,.
nerace ve Spojen ch státech i v západní Ewopě. Její p íslušníky, jak r'l,l,,
Ruth Harrisová, ,,inspiruje neutuchají cizájemo životy žen vminllu*ri''

Možná by tak bylo nejlepší považovat ,,náwat" dějin žen na Zít1rir,l,
i na Vj'chodě za součást onoho obecnějšího ,,návratu sociálna", ptl |,l,'

]i] N ŽEN r oĚ]tnÁv GENDEROVÝM

l,,ttt už dobr ch deset let volají historici jako Lyrrn Huntová, Victoria
ll,rrrrrellová a William Sewell Jr.aa Nejedná se však o ,,sociálno" až p íliš
,' rrsltl deterministickych makrosociálních rozbor šedesár ch a sedmde-
,,irt ych let, n brž o ,,sociálno" kulturněji chápané a fungující na ,,bohat-
,,lItt a rafinovanějším epistemologickém záHadé", jejž zp ístupni] kul_
trrr'rtí obrat a z ejmě se mu v nedárrrrější historické praxi dostává p ízni-
r,'lrtl p ijetí.as

Mrižeme-li tento náwat ,,dějin v ženském rodě" (,,herstory") skutečně

;rrrvažovat za nedílnou součást náwatu k sociálnu, je to zárove p ipo-
rtríttka, že na počátku jedenadvacátého století již nebude možné rysovat
',lr'iktní hranice mezi dějinami žen a dějinami genderovyrni' poněvadž
l, rr'rny dějin žen, které se dnes ronijejiv takov ch nep ízniv'ch prost e-
, lír'lr, jako je Rusko či v'chodní část st ední Ewopy, pop ípadě v prost e-
,li rtové studentské a badatelské generace v západní Ewopě a v Severní
,'\rtlerice, jsou nutně ovlivněny bádáním, které se zabyvá otázkou gende-
rrr. V takovém kontextu není snadné z etelně odlišit dějiny žen od dějin
1it'rrderorr ch a anibychom si neměli p át, abyto snadnébylo. Jakuž jsem
rrt'gumentovala na jiném místě, v znamné metodologické zisky, které

1'r'<l historickou praxi vyplynuly z kulturního a lingvistického obratu,
rrt'rrí nikde vidět lépe než právě v oboru genderov ch dějin.a6 Gender se
r't' skutečnosti dostal v odborn'ch debatách posledních t iceti let do po-

1riedí právě proto, že je nástrojem kritického myšlení umož ujícího k í-
z,rvyv slech i někter 'ch z nejh 'čkanějších kategorií rozboru, jimiž tento
,,llor disponuje.a7 BijeJi dnes avantgardní role genderu do očí méně,
rItlž tomu bylo p ed pěti či deseti roky, je tomu tak podle mého p esvěd-
.'t,ttí v drisledku toho, že gender začal v historickém rozboru zaujímat
,;t/tle rryznamnější postavení.a8 A došlo k tomu díky pozornosti, která je
vilnována rolijazyka v utvá ení subjektivity, dalekosáhlé kritice tradič-
rlích konceptri aktérství, v1trvalému zdriraz ování, že konkrétní chá-

1ll'rní sexuální diference p edstavují klíč k uwá ení mocensk ch hierar-
r'lrií' a prrikopnickému l'1rržívání konceptu sociální konstrukce - ideje,
literou od té doby začali efektirryrě užívat badatelé zabyvajici se širokou

;lllletou témat včetně rasy, nacionalismu, budování impérií, etnické p í-
:;lušnosti a podobně. Nejdriležitější však je, že gender od samého počát-
litt lykazoval schopnost pádně kritizovat a destabilizovat metar,yprávění
r leterministick ch makrosociálních rozborri.

Právě své ričinnosti jakožto nástroje kritického myšlení a tolikrát pro-
li/rzané schopnosti kultivovat historickou metodu vděěí gender zato, že

rrtá pro historické bádání i nadále v znam, jenž daleko p esahuje hranice
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obor dějin žen a genderovch dějin. Snad nejlépe je to vidět, zamysl í r r r,, l'
se nad rilohou, již gender plní v historické epistemologii dvou Ir,'1,,,,
vátorštějších historickjlch zamě ení, totiž v transnacionálních dě.jirr.r,l,
a v dějinách impérií. Badatelky sehrávají v obou dvou p ípadech lllr, ,,

vou roli, p ičemž gender r.yrržívají nejen k tomu, aby ženy wátily z1,, l

do p íběhu dějin, n brž i k obecnější transformaci historického p íslrr1,rr
Feministicky post eh, že gender je vztahov5an konceptem á Ífluži i zr.rr'
(mužství i ženství) jsou historicky a diskursirmě konstruováni ve Vzlitlrir
k sobě navzájem, vjlznamně ovlir,nil zprisob' jak badatelé zab1va.jír'r .',

otázkou impérií uvažují o konstrukci tako{ ch kategorií, jako je rasit ir ,,,

xualita, národ, etnická p íslušnost a náboženství. Podobně i genclt,t.,,,,
dějiny utvá ely a obohacovaly historické chápání zprisob , jak by|y t r t, ,

kategorie konstruovány a rekonstruovány ve vztahu nejen k sobě nitvrrr
jem, ale i k dominantním formacím sociální a politické sféry.a9

Tím' že feministické badatelky r'1nržívaly gender ke kritickémrr 1rr,'
m šlení kategorií a konceptri organizujících bádání v oborech im1lcr,itil
ních a transnacionálních dějin, se jim zárove poda ilo prispět zásatlttirrr
a novátorskym zprisobem k historickému rozboru obecněji, protože zltr r

\u a v mnohem širší podobě zformulovaly ,,politično" a p itom n()\,1'lll
a obsažnějším zprisobem promyslelyvztahy mezi státem a společn<lstl, ''
Po mém soudu se v budoucnu dá očekávat, že genderoví historici tltlvr'
dou v tomto směru ještě hodně r.'1nikající práce, což platí i pro ntttrrllé
badatele, kte í se sice k genderor m dějinám otev eně nehlásí, ale.jt, jir,lr
myšlení je prisobením konceptu genderu jakožto nástroje kritickéhrl rrrr
boru ov]ivněno právě tak hluboce.Zárove stojí za pozornost, že stí'rrrl
ní postavení konceptu genderu v tak rryznamné části nedár,ryrého histrr
rick ho bádání mělo i jeden paradoxní drisledek: utvá íJi totiž gerrrlet,
dnes více než kdy v minulosti zprisob, jak historici lykonávají svou pt'ír,l,
mívá tato jejich práce samotná sklon uplat ovat i další nástroje a krrlt
gorie, což by pozorovatele mohlo vést k závěru, že posláním gendtlt'tt |e
nakonec r1rmizet. Paradoxně tudíž prisobení genderu jakožto nástl.rr|e
kritického rozboru začiná by1t méně viditelné v době, kdy se stávÍt stltt
částí stá]e širších oblastí vyzkumu. Někte í badatelé dokonce Wirrtlfrr|l
obaly, že by gender zbanalizovany nadměrn rn užíváním mohl zt r.rttll
své kritické ost í.s'

P esto však z rispěchu genderu nepl1me, že by své kritické ost í nrttrinl
,,ztratit" - to ani v nejmenším. Jako obecně rozší en nástroj histtlt,ir,
kého rozboru se v rukou badatelri, kte í k němu p istupují jako k vyklrr
dovému zaŤizení umož ujícímu jim znor,rr objevit staré známé biIriir,rrl
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1,r'tltiklady, vždy mriže stát čímsi banálním a rutinním. Badatelé, kte í

'r,,t'tl 
takového p ipustí, však v drisledku odmítají užívat gender k otev e-

rr,' I<ritickym čelrim a spíše z něj činí nástroj normativních cíl - místo
.rlly jghg nepomíjející sílu užívali k rozkolísání zaběhan ch binarit. Po-
,l,,llné odmítnutí snad l'ypovídá mnohé o badatelích, o které jde, avšak

''llrlla nic o kritické síle genderu.
()tázku ,,kam dále prijdou dějiny žen a genderové dějiny?" však ab-

''ll'aktně zodpovědět nelze' S odpovědí na ni mohou p ijít jen praktiku-
1r,'í historici, nikoli ti, kdo všehovšudy spekulují o tom, jak dějiny lze
.r Irelze psát.

I'oznám ky

r. Virginia Woolf, recenze pojednání Léonie Villardové La Femme anglaise au
XIX siěcle et son éuoluťion d'aprěs le roman anglais contemporain (Henry Didier,
r9zo), poprvé r,yšlav Times Literary Supplement rB. b ezna r9zo' citát v Rachel
Bowlby, ed., Virginia Woolf: A Woman's Essoy (Penguin Books, r99z), str. 18.

:l. Michelle Perrot' Les Femmes ou les silence de lhístorie (Paris, 1998), str. XI-X[.
:t. Narážím zde na dvojici slavn ch konferencí o dějinách žen, které uspo áda]a v ]e-

tech 1983 a 1997 univerzita v Tou]ouse-Mírai] s tématy ,,Une histoire des femmes
est-elle possible?" a ,,Une histoire sans les femmes, est-elle possible?"

'1. Co se t'če rozlišení mezi pohlavím (anglicky sex) a genderem, viz nap . Annie
Oakley, Sex, Gender and Sociefu (London, tgTz); Gay\e Rubin, ,,The Traffic in
Women: Notes on the Political Economy of Sex", v Rayna Reiter, ed., Towards
an Anthropologa of Women (New York, 1975), str. 157-2Lo; Michěle Barrett,
Women's oppressíon Today: Problems in Marxist-Femínist Analysťs (London,
r98o); a Joan W. Scott, ,,Gender: A Useful Category of Anaiysis", Ámerícan His-
torical Reuiew, roč. 9r (1986), str. 1053-1075, p etisk v Joan W. Scott, Gender
and the Politics of History (New York, r98B). Rozlišení mezi pohlavím a gen-
derem je ovšem založeno na p edstavě nep eklenutelné propasti mezi biologií
a kulturou; co se tyče její kritiky, viz Mary Midg1ey, ,,on Not Being Afraid of Na-
tura] Sex Difference"' v Morwenna Griffiths a Margaret \4{ritford, eds., Femínist
Perspectiues in Philosophy (London, rgBB), a Judith Butler, Gender Trouble:
Feminism and the Subuersion of Identťfu (New York, 1990).

s. Viz Judith Bennett, ,,Feminism and History"' Gender and History, roč. r, č. 3
(podzim 1989), str. 2SL-27r; Joan Hoff,,,Gender as a Postmodern Category of
Paralysis"' Women's History Reuiew,roč.3,č.z(t994), str. r49-168; aJane Ren-
da]], ,,Women's History: Beyond the Cage?", History, roč. 75 (t99o), stÍ.63_72.

(l. Podobně pokročilé teoretické stanovisko zaujímala i suba]terní historická ško1a
zajímajíci se o otázky artíkulace národa a t ídy.

7. Proto ,,t ídu definují lidé, kte í žijí své vlastní dějíny", jakzni proslulá a hojně
citovaná formulace Edwarda P. Thompsona z rivodu k jeho pr kopnické studii
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lí'. Podrobn/ Írvod do teorií patriarchátu a ženské práce p edkládá Sylvia Walbyová
v knize Patriarchy at Work (Minneapo]is, lg8 ). V této souvislosti viz rovněž
Heidi Hartmann, ,,The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards
a More Progressive Union", v Lydia Sargent' ed., Women and Reuolutíon (Bos-
ton, r98r). Argumentaci Hartmannov kritizuje Veronica Beecheyová v drileži-
tém pojednáni Unequal I4lork (London, L987).

r'''' Viz nap . Sonya Rose, Limíted Liuelihoods: Gender and Class in l9th Century
England (Berkeley, r99z); Miriam Glucksmann, Women Assemble: Women
Workers and the Nera Industries in Interwar Britain (London, 1990); a Laura
Lee Downs, Manufacturing Inequality: Gender Diuision in the French and Bri-
tish Metalworking Trades, 1914-1939 (Ithaca, NewYork, 1995).

rr.t. Hall, Vvhite,MaIe andMiddle Closs, str. rz-r3.
r,t. Caro]yn Steedman',,Bimbos from Hell", SocialHistory, roč. t9, č. r (]eden 1994),

str' 57- 6, zvl. str. 65.Yiz rowěž Steedman,,,'Pub]ic'and,Private'in Wo-
men's Lives", Journal of Historical Sociology, roč. 3, č. 3 (1990)' str. 294-304.
Elegantní kritiku konceptu oddělen ch sfér p edkládá Amanda Vickery v eseji

,,Golden Age to Separate Spheres? A Review ofthe Categories and Chronology of
EnglishWomen's History", HistoricalJournal,roč.36,č.z (tsss)' str.383-414.
Mary Poovey provedla inteligentní a velice užitečné zkoumání mechanism , ji-
miž široká a proměnlivá škála individuáIních charakter a zkušeností trva]e hro-
zí narušit binární konstrukty - jako nap íklad ve ejné a soukromé - stojící v po-
zadí ideologií genderové diference, iz (Jneuen Deuelopments: The Ideological
Work of Gender in Mid-Victorian England (Chicago, rgBB).

.'l l. Poststrukturalistická feministická teorie je tématem nesmírného množsM pub-
likací' Úvod do problematiky pos\tnou nap íklad: Linda Nicholson, ed., Femi-
nism/Postmodernrsm (Iondon, r99o); Juďth Butler a Joan W. Scott, eds., Femínťsťs
Theorbe the Political (London, r99z); Seyla Benhabib a Drucilla Cornell, eds., Fe-
minísm as Criťique (Minneapolis, 1987) ; a Alison Assiter, Enlig htened Women :

Modernist Feminism in a PostmodernÁge (London, 1995).
:' r. Podrobnější rozbor těchto post eh p edkládá Laura Lee Downs v knize Writing

Gender History (London' zoo4 a zoo9). Viz také sedmou kapitolu tohoto sborníku.
:':. Gareth Stedman Jones argumentoval ovšem již v roce t98g, že politické chová-

ní napl uje vjznamem právě politiclcy jazyk: ,,nemližeme tudíž politick' jazyk
dek dovat a dobrat se tak jakéhosi prvotního a materiálního vt'ád ení zájmu'
protože tím, co zájem formuluje a definuje p edevším, je právě diskursivní struk-
tura politického jazyka". Gareth Stedman Jones, Languages of Class: Studies in
Eng lish Working - clas s H istory, t 8 3 z - t 9 B z (Cambridge, 19 83), str. 2 2.

.':]. Joan Scott, Gender and the Politics oÍ History (New York, r9BB), a Denise fuley,
Am I that Name? Feminism and the Category of Women in History (Minnea-
polis, r9BB). Již d ívejsem argumentovala, že Scottová i Rileyová sice zkoumají
vnit ní nestá]osti sužující kat egoií ',ženalženy", avšak Rileyová postupuje nap íč
časem a její p ístup se v tomto oh]edu vlastně b]íží Foucau]tolrr genealogickému
rozboru ,,privodu" slov, konceptri a totožností; viz Michel Foucault, ,,Nietzsche,
Genealogy, History", v D. F. Bouchard a S. Simon, eds. a p ekl., Language,
Counter-Memory, Practice: Selected Esscys and Interuieus (Ithaca, New
York, 1997). Rileyová se zab váhistoricko-genealogick m zkoumáním kategorie

The Making of the EnglishWorking C1ass (London, 1963' str. rr). Nové stx,iiiltlt
dějiny deflnovalazpÍevážné části díIa (kromě jin 'ch) právě Edwarda Thtltttl,,
na, Erica Hobsbawma a Garetha stedmana Jonese z jeho mlad 'ch let. ( l\,lrilr
zde na mysii Stedmanova Jonesova raná pojednání, zv]áště outcast Lotttl,nt
Astuda inthe Relationship Behueenclosses in victoriansociety [oxford, rrr',rl
protože v následujících pfibližně t inácti ]etech se od thompsonovského zír|rrrtr
o vztah mezi strukturou a aktérsMm postupně odwáti] a zača] se zab ,virl 

1lr,,
devším souvis]ostí mezi kulturou a politikou. Viz G. Stedman Jones, Lan11tttt11,'.
of Class: Studies in English Working-Class History, t935-t99z [Cambr.irly.,,
19831.)

8. Jak ovšem později ukázala feministická historička Joan Wa]lach Scottová, vt, rrl, rr

tečnosti se Thompsonovi emes]níci nespoléhali jen na svá práva svobodnť, rr,,
zen ch Angličanri, a]e i na genderové koncepce, které byly v té době obecrrt\ 1rtl1t
mány. Viz Joan W. Scott' ,,Women in The Making of the English Workinq (ltny
v táž, ed., Gender and the Politics of History (New York, r98B), str. 68-9o.

9, Ko eny vzdě]ávání dospěl ch v Británii sahají až k Hnutí univerzitních prtlrr rr",,l'
(Uniuersity Extension Mouement), které vznik]o na konci devatenáctého sll r|r,tt

a na počátku sto]etí dvacátého ho r,yst ídalo nově zformované DěInické tlztlll,t
uací sdružení (Workers'Education Association).Yiz Raphaěl Samuel, ecl.' /1,,,
ple's History and SocialistTheory (London, r98r), p edevším články Kenrr \ť,,r
pola, ,,A Ghostly Pavement: The Political Implications of Local Working,-(,1.u,,
History", Jerryho \,trhitea, ,,Beyond Autobiography,, a Stephena yeoa, ,,Thc I'rrll
tics of Community Publications".

ro. catherine Hall, r,ihite, MaIe and Middle-class: Explorations in Feministtt tttt,r
History (Oxford, t99z), str. 34.

rr.,,Nové"univerzitybylyzakiádányvdoběpodruhésvětovévá]cescílemtlltlllrlIlI
p ístup klysokoškolskému vzdě]ání širok m masám. Elitní univerzity jakrr t r*

ford a Cambridge se ovšem k,,rychlokvašen 'm" oborrim, jako jsou ženská sltt,li,,
stavěly spíše odmě eně a tento jejich postoj se změnil až ve druhé polovinti rl,,l 

',desát'ch let.
tz. V roce r99r proběhl na 53 katedrách historie po celé Británii prrizkum, Z rtí,Ir,,l

l'yplynulo, že témě polovina studentri je sice ženského pohlaví, ale v htxlttrlltt
asistentri je žen pouh'ch 17procent, mezi odborn mi asistenty 12,7procent il lll' il
docenty 6,6 procent. Z celkem r34 profesorri historie byly t i žeiy. Tintes I tt,
rary Supplement,7. čeryence r99r, citát v Hall, White, Male and Middltl-('l,t.,"
str. 34.

rg. Jill Liddington a Jill Norris, ,One Hand Tied Behind Us,,: The Rise of tltr |,,
men's Suflrage Mouement (London, 1978).

14. Syivia Pankhurst, The Sffiagette (London, rgrr), a Rachel Strach ey, Th<, (,rttt ,,

(London, 1978; první r.ydání r9z8).
15. Christine Delphy, ,,L'Ennemi principale", partisans (rgZo), str. 54-55. Z,rr 1,,,

všimnutí nepochybně stojí, že ti, kdo na dějiny žen pohlíželi prizmatettt rlr.l,,r
ty ''kapitalismus versus patriarchát", muse]i hned od počátku če]it teort,lir,l, r ,,,
potížím, které z jednoho konkrétního aspektu, v němž se od sebe ženy rxlliilr1r
totiž z jejich t ídního postavení, plynou pro snahu ustavit jednotn . femirti:itr, l'r
p ístup k historickému rozboru.
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,,ženalženy" a ,,sedimentovan 'ch forem d ívějších charakterizací, z nichž vyríl
žejí nové kvetoucí v'honky"' které nám umož ují zaznamenat změny gentlt'r'rr
v'ch obrysri v čase, tedy časově p íslušné kategorie utvá ené konkrétními lrir'
toriclcmi vztahy a ',plně 

piatné pouze pro t5rto vztahy a v jejich rámci" (Rilr,r.,
Am I that Name?, str. 166 - v parafrázi Marxovjlch Grundrisse). Viz Laura l,n,'
Downs, ,,If ,Woman' is Just an Empty Category, Then Why Am I Afraid to Wrrll
Alone at Night? Identity Politics Meets the Postmodern Subject", Comparutirr
Studies in Sociefu and History (duben 1993), str. 414-487, zvl. str. 416. Rilevor rt

je rovněž autorkou pozoruhodn .ch a rafinovan ch dějin sociální politiky t] kllil
cích se pracujících matek v Británii čty icát'ch a padesát ch ]et dvacátého strllr,
tí, které lyšla pod názvem War in the Nursery: Theories of the Child andMolln,t
(London, r9B3).

24. Scott, Gender and the Politics of History, str. 25.
z5. TamtéŽ, str. 4B-49.
z6. Jinak ečeno, p istoupíme-li ke ,,zkušenosti" jako k jednotce rozboru, p etl1l''

k]ádá to nějak systém p ipisování vj'znamu, a]e ten se sám také musí stát pÍr,,l
mětem rozboru; Scott, ',The Evidence of Experience" , Critical Inquiry, roč. t ,'
č. 4 G99t), stt.77g_7g7.

z7. opozici proti poststrukturalisticky'rn ,,nihilistrim" podrobně ]íčí Richard Evrrrru
v knize In Defense of History (London, 1997).

z8' Patrick Joyce, ',History and Postmodernism", Past and Present, č. tgg (listrl1lrr,l
r99r), a Joyce' ,,The End of Socia] History?", Social Hístory, č. zo (1995).

29. víz HaI] a White, MaIe and Middle Closs, str. 15.

3o. Viz nap . Judith But]er, Gender Trouble: Feminísm and the Subuersion of lirtt
rtty (NewYork' 1990). But]erová dovozuje, že totožnosti a od]išnosti neq'vstíivllll
ze sociopolitického postavení dotyčné skupiny, n .bržjsou diskursivně konstr.rr, 

'
vány a performatirrylě rozváděny prost ednictvím kulturních procesri. Viz rrlvtrť.'l
Joan Scott, ,,Evidence of Experience".

31. Roper, Oedipus and the Deuil, str. g.

3z. Tamtéž, str.227.
33. Tamtéž, str. 119-12o.
34. Tamtéž, str. z6.
35. Tamtéž, str. 3.
36. osobně soudím, že Roperová zde formuluje své tvrzení poněkud p íliš kalty,'

ricky a nebere dostatečně v rivahu práci tako ch feministick 'ch historiček,.irrl,,,
je nap íklad Carolyn Bynumová, jež v prrikopnickém spisu lloly Fe ast ant! I ltilt:
Fast: The Religious Signi.fi.cance of Food to Medieual Women, Berkeley, rrrlr '

zkoumá - a to zprisobem Roperové docela blízk .m - k ižovatky nábožens|ir., l,

v1,raz ,, ženské subjektivity (ve vztahu k ženskému tělu) a konstrukce mttŽ:ilrt
a ženství v Ewopě t ináctého a čtrnáctého století.

37. Roper, Oedipus and the Deuil, str. 17 a rB.
38. Colin Jones a Dror Wahrman, eds,, The Age of Cultural Reuolutions: Br.ittrttt

and France, 175a_192o (Berkeley, 2oo2), str. 14. Některmi z těchto post elríi ',,
zab várovněž Michae] Roper ve svém vzrušujícím eseji věnovaném témattt srrl,
jektivity a citu v genderové historii, v němž vmlur.rrě odhaluje omezenost l)íl
stupu k mužství a ženství jako spíše k q,1tvorrim sociá]ní či kulturní konstt'trl.l ,
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než jako k aspektrim osobnosti. Viz Michael Roper, ',Slipping out of view: Sub-
jectivity and emotion in gender history", History Workshop Journal, č. 59 fiaro
zoo5), str.57-72.

't9. Barbara Taylor, ,,Misogyny and Feminism: The Case of Mary Wollstonecraft",
v Jones a Wahrman, Age of Cultural Reuolutions, str. 203-217, aRoper, Oedi-
pus andthe Deuťl, str. 13.

'1rr. Lyndal Roper, ,,Witchcraft and Fantasy", History Workshop Journal, č.45 fiaro
1998), str. 265-271, zvl. str. z7 o.

,1r. Roperováochotněp iznává,žepsychoanal zujevždyzapot ebíuplat ovatspolu
s da]šími formami rozboru a že lidské chování v jeho plné ší i nelze zredukovat
jen na základní duševní mechanismy' Rozbory, které ve sv'ch esejích p edkládá'
bywaji z toho drivodu vícep íčinné a historické okolnosti a náhody sehrávají p i-
nejmenším stejně v znamnou roli jako duševní konflikt. Nakonec - a k velkému
prospěchu historie - tedy Roperová ve svém konkrétním historickém zkoumání
nep iznává psychoanalytic\nn lysvětlením zase až tak vj'sadní postavení, jaké
si pro ně nárokuje v rivodu k ce]ému sborníku. Garthine Walkerová ve svém p í-
spěvku k této knize (kapitola 8) jasně a srozumite]ně rozebírá nesnáze, jež nutně
qwstávají pro historiky z rozhodnutí pYevzit psychoanalytické p ístupy.

'1z. Nedávn m p íkladem je sborník, jejž pod názvem Gender andWar in 2oth Cen-
tury Eastern Europe sestavily Maria Bucurová a Nancy Wingfieldová (Blooming-
ton, zoo6). V západní Ewopě a v Severní Americe jsou konkétní dějiny žen i na-
dále považovány za pot ebné a berou na sebe podobu rydávání odborn 'ch perio-
dik, která se dlouhodobě věnují ženám v tom smyslu, v němž se kolem nich stá]e
vedou politické a intelektuální šarvátky. Dlouhodobě jsou ror'rrěž qpisovány
seminá e zamě ené na témata z dějin žen v rámci studijních programri dějin žen
a genderov ch dějin, které se na univerzitách těší oblibě už od sedmdesátych let.

.t:l. Ruth Harrís, ,'Is Gender Dead?", v Robert Gildea a Anne Simonin, eďs., Writing
Contemporary History (London, 2oo8), str. 75.

.l4. Bonne]] a}JnÍ , BelJondthe CulturalTurn, str. rr; a William SewellJr., trogťcs o/
Hist ory : S o cial The ory and S o cial Tr ansformation (Chicago, z o o5).

.g5. Sewell, Logics of History, str.8o. Viz nap . Silvia Evangelisti, ,,Rooms to Share:
Convent Cells and Social Relations in Early-Modern ltaly" ,v The Art of Suruiual:
Gender and History in Europe, 145o_2ooo, Past & Present, P íIoha č' r (oxford,
2oo5).

,16. Laura Lee Downs, Writing Gender History (druhé rydání, London, zoro).
.+7. Bonnie Smith, The Gender of History: Men, Women and Historical Practíce

(Cambridge, Massachusetts, 1998).

'1B. Tento jev nádherně ilustruje pojednání Isabel Hu]]ové Sexuality' State and Ciuil
Society in Germany, 1700_1815 (Ithaca, tgg6) zab>'vajicí se sexualitou a budo-
váním státu v Německu osmnáctého a devatenáctého století.

49. Mrinalini Sinha, Specters of Mother India: The GIobaI Restructuring of an Em-
plre (Durham, 2006), str. 13.

5o. JižqišejsemvtétosouvislostizmínilapráciIsabelHu]]ové,právětakbyseovšem
dalo zmínit i k]asické pojednání C]audie Koonzové Mothers in the Fatherland:
Women, the Family and Nazi Politics (New York, 1987), anebo její nedávnější
díla r'yrržívající konceptu genderu k znorrrpromyšlení ,,politična". Za pozoÍnost
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stojí také Tara Zahta, Kidnapped Souls: Nahbn aI Indifference and the Battlr
for Children in the Bohemian Lands (Ithaca, zoo8), Kevín Passmore, ,it. c,,,'
dered Genea]ogy of Politicai Religions Theory,,, Gender and nistoiy, roč. trr,
č. 3 (zoo8), str. 644-668, a Laura Lee Downs, ,,,Each and Every ďne of Y.rr
Must Become a chef :, Towards a social politics of working-class "childhood 

,,rr
the Extreme Right in r93os France" , Journal of Modern Iirtory,t. ái-6r.r,,',
2oo9), str. 1-44.

5r. Joan Scott,,,Feminism's History", Journal of Women's History, roč. 16, č. l(zoo0' a Scott, Gender and the Politics of Historg, rivod ke diíhému r.yoirrrr
(NewYork, 1999).

Další literatura

Alison Assiter, Enlightened women: Moderni.st Feminism in a postmodern At1r,(London, r995).
Ly'nn Hunt, ,,The challenge of Gender", v Hans Medick a Anne-charlotte Trepp, erlr ,GeschlechtergeschichteundAllgemeine Geschichte (Gcittingen, rqgs), ;;sg_qz
Joan Kelly, Women, History and Theory: The Essays of .roankelly ichíáugo, 

'gs.r 
rDavid Morgan, ,,Men Made Manifest: Histories anďMaicu]ini ties,,", Gend"er" and I lis

tory,č. r (1989), str. 87-91.
Linda Nicholson, ed., Feminism/ p o stmo dernism (London, r99 o).
Joan W. Scott, ed., Femínism and History (oxford, 1996).
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16

Rasa, a historie

M rlrs RosrNsrRc

Ačkoli mají teorie rasy dlouhj' rodokmen, postoje, jež k této otázce za-
Lrjímají historici, se začaly Úznamně měnit p edevším v prriběhu deva-
tenáctého století. V d ívějších obdobích vycházeli badatelé pŤevážné ze

zeměpisné koncepce národ , zatimco nyní začali historici čím dál tím
častěji pojímat kultury hierarchicky, jinak ečeno hodnotili jednotlivé
rrárody podle souboru klasifikací, které jim poslgtovaly nové vědecké
rlbory. obrat k vědě měl tedy za následek prohloubení hierarchizace ra-
sorr ch rozdílri.

Chceme-li se zamyslet nad otázkou, jak se na pridě historie zformo-
vala p edstava rasy' bude t eba p istupovat k podobn m klasifikačním
systémrim skepticky, ale neměly by nám p itom uniknout d sledky,kte-
ré z nich rrplynuly pro životy, zkušenosti a kultury národri po celém
světě. Jin mi sloly, bude nezb1tné odlišit lživ áni r asistick ch kategorií
k vysvětlení dějin od rozboru konkrétních zprisobri, jak ideu rasy uplat_
iiovali samotní dějinní akté i (ať už rasisté, nerasisté, nebo antirasisté)
s cílem porozumět světu. V pn'ním p ípadě byvá rasa pojímána jako oči-
vidná vědecká či biologická skutečnost vysvětlující, jak lidé hledí na svět
a jak v něm jednají, zatimco ve druhém jsou rasy ku]turně a historicky
konstruovan rni kategoriemi a lidem jsou rasové atributyp rpisouány.
V tomto druhém ví'znamu stojí koncept rasy nepochybně za pozotné
studium, protože se s ním setkáme v bezpočtu historiclc ch text sna-
žících se popsat jiné kulturní skupiny, než byla ta, k níž náležel jejich
pisatel. Ke konci devatenáctého století používala většina historik rasu
jako konceptuální kategorii, která jim umož ovala p ipisovat lidem kul-
turní hodnotu - rasa tak sloužila k p idělování vj'hod těm, jejichž rod
byl prohláše n za,,píirozeně" dobry. Podobné nerormosti nar ážely ovšem
ve všech kulturách na odpor, ktery na sebe bral podobu politického

etnická p íslušnost
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odboje, vědeckého ,,protivzzkumu", akademického bádání nebo i prírr
ních protestri'

V této kapitole se zamě íme nejprve na dějepisectví pozdního devrr
tenáctého století s cílem porozumět, jak rasové teorie ovli''rnily něktt'r.rr
znejv značnějších historickych děl této doby. Poté se zamě íme na otíz
ku, jak nové teorie - a zvláště rrizné formy kulturních dějin - utvír .t,il

historické práce až do současnosti.

'16.1 Rasa, rasismus a antirasismus
v historickém vysvětlení p ed rokem 1920

Pro kolonizované národy p inesly revoluce osmnáctého století velik , 
1lÍ,r

slib: uprost ed revolučního dění ve Spojenych státech, ve Francii a 1rrr

sléze i na kontinentu se totiž začaly oz vathlasy r'yz vající k odstranť,rrl
otroctví auznání rormosti všech lidí. Haiti získalo nezávislost na Frattr,ii
už v roce t79g ajeho lidé se tak stali vribec prrmím národem, ktery rrr'

osvobodil zpod koloniální moci. Napoleonriv vzestup v roce t8ot s1lrrlrr
s urychlen; m rozvojem obchodu, industrializací a obnovením imper.irr
lismu však p ispěl ke znor,rroživení strategií nadvlády.

Jednou z takov ch strategií se stalo i ryrržívání nov ch vědeck t,lr

oborri p i formulaci hierarchií, podle nichž byli lidé jiné než bílé bar.vr
pleti klasifikováni jako méněcenní, kdežto lidé bílí byli označovárri z,r
nad azené. Vědci, jejichž snažení mělo ko eny v osvícenství, usil<lvrrli
o takov klasifikační systém, kter'by každému ,,druhu" člověka p'i1rr
soval odpovídající postavení na stupnici, cožby umožnilo p esně zntť,ltl
rozdíly mezi nimi. Zakladatel srormávací anatomie Georges Cuvier sr' rrlr

počátku devatenáctého století zmocnil jistéženy z Jižní Afriky a p ivr.ll
ji do Francie. Když později onemocněla a zem ela, provedl spolu se svt'rrr
kolegou Henrim de Blainville pitlrr jejího těla aqpreparované genitiilrl'
ve ejně lystavil, aby tak zdokumentoval ,,primitir,rrí" status Afričanii.

Pojednání Charlese Darwina o p uodu druh nastínilo v polrlvirrr,
století p sobení sil p irozeného vyběru. Jak poznamenala histot'ir'krr
Jennifer Terryová, jeho teorie zd raz ovala p edevším ,,dynamiku ;rir
ení, reprodukce a p ežití".'Jako taková neobsahovala ovšem nic, t:rl lrl

bránilo jejímu rozší ení v ,,sociální darwinismus", ktery svrrn storr1rr,rl
crim umož oval zaujímat vědecké postoje i v otázkách p istěhovalectr'l , t

reprodukce. Britskjzvědec Francis Galton - Darwinrivbratranec - llí'ir,r,I
V roce rB83 s novotvarem ,,eugenika", kterym označil ,,vědu o zdokrrtrrr
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lení zárodečného plazmatu lidské rasy lepším rozmtrožovítnírrl". ,lirk.jt'
vidět, eugenika se vědeckého jazyka chápala jakožto prost'e<lktt k tltttc-
zení plodnosti těch, kdo byli označeni za ,,nevhodné" (včetně čerttttc:ltti,
Židri, homosexuálri, hluch 'ch a ,,slabomysln ch"), a ke zvyšení pl<lclrr<lsti

1l íslušníkri nejbohatších t íd. Vypracovala se v tak p esvědčivy systénr,
i,e dokázalap ekračovat hranice mezi státy - v Londmě se roku 1912 se-
šel Prr'rrí mezinárodní eugenickykongres' další dva (vletech 1g2Íalgg2)
se konaly v New Yorku a jejich ričastníci pocházeli mimo jiné i z Norska'
Československa, Japonska, Venezuely, Indie a Nového Zélandl.

P edstava pokroku prost ednictvím vhodné rasové ,,sprá\y" měla v bu-
tloucnu utvá et sociální politiku, antropologii i historii. Asi nejz etelněji
ie to vidět v díle Houstona Stewarta Chamberlaina.

Chamberlain se narodilvAnglii jako syn admirála a lystudoval bota-
rtiku, astronomii, anatomii a fyziologiivŽenevé. Když p ekonal zdravot-
rrí potíže, p esídlil do Drážďan, kde se věnoval p edevším studiu Wag-
lterovy hudby a filosofie (později se oženil s Wagnerovou dcerou)' Jeho
1lrwní kniha byla z oboru dějin umění, ale poté se wátil k p írodním vě-
tlám a ve Vídni, kam mezitím p esídlil, r,ydal lysoce uznávanou botanic-
ltou studii, pojednání o Wagnerovych dramatech a nakonec, vroce 1899,
kontroverzní spis s názvem Z klady deuatendctého století (Grundlag en
d e s neunzehnt en J ahrhunder t s).

Z klady byly na prrrrrím místě Chamberlainovou odpovědí na ,,asy-
r'iologii", obor, jenž se na tehdejších němeclc'ch univerzitách těšil veliké
tlblibě. Pojednání se obrací na profesora Delitzsche, kter 'krátce p edtím
tlbjevil doklady uctívání jediného Boha ,,semitslcmi kmeny v Kanaánu,
iež v době Chammurabiho, dva tisíce let p ed narozením Krista, zap|a-
vily As rii a hlásily se k jedinému Bohu označovanému jménem Jahve
(Jehova)"." Jedna]o se o to, do jaké míry mohou vribec badatelé mluvit
rl blízkovj'chodních ko enech nábožensk ch p esvědčení sdílen 'ch Něm-
t:i, tedy p íslušníky národa, ktery na konci devatenáctého století prožíval
stále silnější nacionalistické vzedmutí. Tento nacionďisticlcj' zápal pod-
porovalo na pridě akademie několik r znjlch smě ování. Jak si povšiml
(ieorge Mosse, obory typu antropologie, etnologie či jazykovědy _ natoz-
voji posledně jmenovaného se v znamně podílel Friedrich Schlegel - se
všechny snažily nar sovat jasnou dělicí čáru mezi ewopsk rni a iidajně
,,nižšími" kulturami. Právě Schlegelovi se poda ilo obhájit teorii, podle níž
rnají všechny ewopské jazylcy privod v Indii' Sám sice nároky na ewop-
skou nad azenost otev eně nevznášel, znevažoval všakjazyky, jež podle
rrěho pocházejí z čínštiny (včetně jazyk americlc ch indiánri a Slovanri),
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jako nepravidelné a slabé. Svou teorií ,,vznešenj'ch" a ,,nizk ch" iirzykli
p ispíval Schlegel zárovet i k popularitě p edstaly,'árijskych" ko errii.

Chamberlain měl však poněkud jin cíl: chtěl p edložit proprac()vlllll
p íběh vzestupu indoewopské civilizace, qprávění o lidech, kter(' ;t,'
jmenoval ,,Die Germanen". Toto označení mělo pokryvat nejen satttrrl
né Germány, ale i všechny Kelty, Slovany a,,veškeré rasy severní }ivttr
py", včetně bílého obyvatelstva Spojen ch státri. Francouze odtutl sir'r'
lyloučil, avšak to mu nezabránilo dělat si nárok na Ludvíka XIV..irrkrr
,,pravého Germána", protože se postavil papežswí. Z této klasifikact. 1rrrl,

vycháze| Chamberlain v rasovy diskurs o dějinách.
Chamberlain načrtl dalekosáhlé qprávění shrnující jeho,,kritick(' 

1 
lr r

znáni" minulosti' která je podle jeho mínění ,,stále živoucí". ZkoltIttÍirrl
prrnrích osmnácti staletí k esťanské éry opírající se o odkazy na startlvť,li
dalo lyvstat ,,z etelně tvarovanému" devatenáctému století nikoli v t,rr

cyklopedické podobě,,,nybržjako živoucí,hmotné' věci" (Chamber'lrr i r r,

Zdklady deu at en "ctého století, str. XII ). Tyto hmotné děj iny p edstit v r r l l

Chamberlainol-u vědeckou koncepci minulosti.
Z klady se dočkalynadšeného p ijetí a chvála na jejich adresu zitzttl

vala z Německaiz Británie a zAmeriky' Císa Vilém II. Chamberlaillrlt,I
v děkovném dopise napsal:

naší zadušené mládeži bylo zapot ebí osvoboditele, jako jste Vy, osvtt
boditele, kter' by nám odhalil naše doposud netušené indogermárr
ské ko eny. Tak se stalo, že teprve po tvrdém boji se privodní němecl<(',

árijství (das Uranische-Germanische) ď imajicí v hlubinách mé dtršr,
dokázalo prosadit.3

Chamberlain ve svj'ch textech p edpokládá, že rasa je z kladní katu1tt
rií, která r,ysvětluje běh dějin' určuje (nebo by alespo měla urálvltl}
chování jednotlivcri i skupin a plyne z ní světové poslání Německa. ,lt,lt,'
vizi bylo souzeno ovlir.nit nejen historiky, ale i zákonodárce, vědce a 1r,,
zorovatele spat ující v raseproblém,Wery je t eba vhodně usměrnit.

'l6.2 Rasy, íše a pokrok

Ve t icát 'ch letech začali historici vyržívat několik teorií, kterymi s,,

snažili r,ysvětlit, co vlastně rasa Znamená. Když badatelé jako Chamllt.r
lain prohlašovali, že rasa, k nižnáleži, je ostatním nad azena, p epis<lvlr

]AK sE PÍŠolr I )i ] l^SA, ETN c<Á pŘísruŠlosT A H SToR E 383

li minulost tak, aby v ní mohli poukázat na velkolep 'nástup Evropanri.
,lejich p íběh lryprávěl tudíž o pokroku, jejž p edstavovaly dějiny jedné
l<onkrétní rasy. Starověké kultury měly z novych zprisobri čtení dokladri,
iejichž cílem bylo rozpoznat nap íč kulturními hranicemi sdílené rysy,
rrez ídka prospěch _ v této souvislosti lze zminit nap íklad sociálněvěd-
rry vyzkum ,,rasové p íbuznosti" a dějiny starověkych jazykri.

P edstalrr ,,rasy" spojují nejrriznější souvislosti s konceptem ,,civiliza-
t:e". Historici už dármo p edtím pojímali ,,světové dějiny" jako studium
1lo sobě následujících íší a utvá ení nov ch politick 'ch totožností.
Většina historiografie (od anglické whiggovské historie až po německy
lristoricismus) se zab vala hlavně vzestupem íší a státri a šlo jí o jejich
lristorické ospravedlnění. Některé z jejích p edpokladri stran nevyhnu-
te]nosti historického v voje dodnes pÍeživaji v podobě sociálněvědn ch
teorií _ nap íklad teorie modernizace. Ti, kdo se zab vají studiem dě-
jin, se musí nelyhnutelně zab vat také vzájemnymi vztahy r zn 'ch íší.
S ohledem na sk]on Západ,l hledat své počátky v ecko- ímské kultu e

.je rozumné položit si otázku, zda vliv mezi ecko- ímskou a africkou ci-
vilizací nebyl oboustrann . Díla, kterymi se budeme zab vat v tomto od-
díle, jsou povytce kritikami tu v slovně, tu skrytě rasistick ch koncepcí
pokroku, a to včetně někter ch verzí konceptu ,,modernizace".

Frank Snowden je autorem dvou driležitych spis , které se zabyva-
jí souvislostmi mezi st edomo skou, egRrtskou a etiopskou civilizací.
,Ieho pojednání Blacks in Antiquity (tgzo) rozebirá africké zkušenosti
s ecko- ímskou kulturou od homérskych časri až po dobu vlády císa e
,Iustiniána. Snowden se v něm snaží prozkoumat ecko- ímské názory
rra Etiopany zapolžiti nejrriznějších dok]adri * ,'literárních a epigrafic-
kych, papyrologick ch, numismatick ch a archeologic\ ch" (Blacks in
Antiquitg, str. VIII). odhaluje africké ko eny západni,,ciilizace", ačkoli
sám koncept,,etiopskjl" lrycházi z eck ch a ímslcych zlyklostí, p ičemž
obě kultury tímto termínem homogenizovaly všechny africké národy _
paralelním zprisobem smazáváťy. az ,JÝegro" africkou a karibskou kul-
turní rozmanitost' Snowden tak ve své knize vlastně shrnuje klasiclcy
starověk pohled na Afričany.

Cílem pojednáni Before Colour Prejudice (tg8il je p edložit ,,souhrn-
nou studii obrazu černoch u p edstauách st edomo skych běloch ,

kte í s nimi válčili a žili vedle nich v míru v době od vlády faraonri až po
ímské císa e" (BeÍore Colour Prejudice, str. VII; zd raznění doplněno).

Snowden zde kráčí dvojí cestou: bedlivě si všímá rrizn ch v znam , 
jež

černé barvě p ipisovali umělci, a čerpá ze sociálněvědného zkoumání
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počátkri p edsudku, v němž jde o banu pleti. Ve starověku sice lirlr. rrl

rocwí jakožto instituci obecně vzatouznávali a p íležitostně vynáŠr,li r't
nocentrické soudy o jinych společnostech, ale,,starověkj' svět niktly trl,
poznal nic srormatelného s agresirmím p edsudkem rycházejícím z lrlrr
ly pleti, jejž známe z moderních časfl" (Before Colour PrejudÍce, stt'. rr:| l

Černá barva pleti nebyla tedy lrrímánu uni iuko p íznak méněcenttrrrrll
ani jako p ekážka integrace. Pejorativní prohlášení na adresu černí, l rrt r

\y se v pramenech sice lyskytují, avšak starověcí lidé si uvědoltlrrvrrl|
proměnlivost p edstav o kráse. Je tedy ,,otázkou, zda by někdo nrť,l lrt t

označován za 
'rasistu' 

jen proto, že p ijímá p evažující estetické káttrrttt
své země" (Before Colour Prejudice, str. 63); vzdor tomu je však tí.r,l,,r
tázat se po statusu konkrétních jednotlivcri a po tom, zda jejich tr, tr
definovaly sociální normy' uváděly do praxe zákony, anebo prozrazrrt,rrlt
p evládající názory íše.

Vzájemné souvis]osti mezi klasickou a africkou kulturou hrají Írslí.r',l
ní roli rovněž ve dvousvazkovém pojednání Black Athena od Mitt.litrrr
Bernala. Tato dalekosáhlá studie se věnuje vlir,rr Egypta na eckou krrllrt
ru. Sám Bernal je privodnímvzděláním sinolog a později se začal za.jÍrtrrrl
o židovskou kulturu' Když začal studovat hebrejštinu, uvědomil si' l,,
mezi ní a ečtinou existuje nápadně mnoho paralel, a v p íštích čl'yí,r.r'lr
letech se mu poda ilo prokázat, že témě devadesát procent et,k lr,,
slovníku p edstalují ťyazy s indoevropskrni, egyptsk mi či semits|,r
mi ko eny.

Bernal rozlišuje mezi dvěma modely bádání o Blízkém vychodě, ktr,r,,
označuje jako ,,starověk " a ,,árijsk ". Podle prvního' jenž p edstirvrr1r,
většinov pohled na eckou kulturu' r,1vstalo Řecko z fénickych k<l'r,lrtt
p ibližně kolem roku ztoo p . n. l. eriist<y model naproti tomu prrltrlrr
šuje, že Řeckem se v p edhelénském ouaobi prohnďďinvazní vln^a zr,r,,
veru' která po sobě zanechala ve své podstatě indoewopskou civilizrrr,i
Bernal poukazuje na dílo historika vědy Thomase Kuhna a upozot't'tttjr,.
že árijské paradigma se vywinulo v posledních r5o letech v kontexttt r,r

ropského neokolonialismu a protižidovského diskursu.
V dalším Bernal ukazuje, jak byl ,,starověk"' model v osmnítt.lr,trr

století postupně odstra ován, a to p ispěním aristokrat , kte í S |)rrrl
vlivem osvícenství p i hledání ,,počátkťr" člověka obrátili k vědě' t l,l
Johanna Gottfrieda von Herdera, ktery se zasloužil o vznik oboru.jlrzt
kovědy, až po Johanna Winke]mana, zakladatele dějin umění jak<rzl,,
vědeckého oboru, prohlašovali ewopští vzdělanci v romantickém cl rrr'l r r r

zazáklad evropské civilizace Řecko. A v Egyptu stejní auto i spat <lr,irlr

,,llraz stále zaostalejší civilizace, zatímco na Evropu pohlíželi jako na ko-

lrillku ,,pokroku"' Oba Bernaloly svazky se sice zamě ují na to, jak byla
, vpráv8ní o počátcích Ewopy utvá ena rasismem, avšak vy'razlim ,,rasa"

rr ,,rasismus" se v nich dostává jen minimum pozornosti. Po roce 165o

1rrldle Bernala rasismus ,,v znamně zesílil s rozvojem kolonizace Severní
Arneriky a s ní související dvojitou politikou lyhlazování domorodého
,, l lyvatelstva a zotročování Afričan " (Black Atheno, str. 2oI_ 2o2). Cel'-

l.,,vě Bernal kritizuje nejen dějiny toho typu, jaké sepisovali otev ení ra-

sisté typu Chambeilaina, ale i nenápadně rasistické drisledky některych
r rt lvějších líčení pokroku.

16.3 Kritika ,,bělosti": gramatiky rasy

'l'exty, o nichž bude eč v následujícím oddíle' vycházeji z některych prou-

,lti současné literární teorie a snaži se rozšifrovat ,'gramatiky" rasy. V -

|.ilzem 
''gramatika" 

v tomto p ípadě rozumíme jazykové a sociální k dy
,,značující stereotypy, obraty či,,drobné akty", které jsou p íznakem ra-

s<lvych hierarchií, diferencí a kontroverzí.
Ěokud jde o uplatnění teorie p i sepisování dějin rasy, v znamnrn

lrrldem obratu se stalo dílo Davida Roedigera. Tento autor lycházizpra-
r.í spisovatelri jiné než bílé bany pleti, p edevším autorky románri a li-
tcrární teoretičky Toni Morrisonové, a jeho kritika se bj'ká rasy nejen
jt:dnoduše jako ,,černošského problému", njlbrž spíše jako problému

ilělochri. Roediger argumentuje, že ,,dělnická ,bělost' a nadvláda bíl'ch
jsou alespo do jisté míryryworem bílé dělnické t ídy samotné" (Wages

of Whitenes.s, sir. 9). V pojednáni Wages of I hiteness (rg9o) Roedi-
ger zkoumá vznikvrstvy'bil ch dělníkri" vAmerice období po občanské

uál"" . cílem zjistit, jak došlo k tomu, že dělníci na sebe začali ve vztahu
lt otroká skému systému a k procesu rekonstrukce pohlížet jako na bě-

ltlchy. llkazuje ror'rrěž, jak rasistické stereotypy podobnj'm zprisobem

r.ozdělovaly iiské p istěhovalce, znichž někte í uzavírali s Afroameriča-
rry spojenecwí jaŘ na pridě odborov ch svazri' tak i v jin 'ch sociálních

1liost edích. Jakmile se však irští po]itici pokusili získat oporu v Demo-
ilratické straně, ričty s odprirci si lyrovnávali obhrouble a s qrržitím gra-

rnatilcy rasy: ',Demokratičtí 
politici íkali, že republikáni a abolicionisté

rnají ,negra na mozku'." (Wages of |{hiteness, str. r54)
Mohlo by se sice zdát,že Roedigerova práce je značnézavázánapost-

strukturališmu, ve skutečnosti má však mnohem blíže k teorii jazyka
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Michaila Bachtina. Ro ediger poststrukturalismus kritizuj e za to, jak za-

nedbává interakci mezi ,jedincem" a ,'textem", a p edpokládá, že

kažďá generace nacháziv textech své vlastní, odlišné vj'znamy. Bach-

tin naproti tomu tvrdí, že ,,vkaždj' dan okamžik "' je jazyk stratifiko-

ván néjen vjazykové dialekty ..., ale také _ a to je z našeho hlediska

zásadní _ v jazyk<y socioideologické.a

Jinak ečeno, Roediger se snaží načrtnout složité utvá ení rasové ,,gra-

matiky", anižby p itom ztratil zezÍele|eťrlohu t ídy v jazyku samotném'

Jeho Řnihu wág-e'of Whitenes.s to činí novátorskymi sociálními dějina-

mi rasy i dělnického hnutí.
noe'diger věnuj e pozornost rorryrěž zvláštnímu americkému kabaretn í _

mu žánru, v němž lystupovali černě nalíčení komici (takzvané blackfaca

minstrelsy), a upo"or r'i e, že mnozi írčinkující pat ili v občanském ži

votě k dělnické triac a žir,ili se jako emeslníci, monté i nebo hokyrá'i.
V sexuálně segregovanych pros|orách tak spolu bílí dělníci popíje1i a in

scenovali fantázie ,.u.or,é diference. Stojí p itom Za pozornost, že v téntŽ

prost edí lze rozpoznat i jistou opoziční kulturu: otroká i byli v mntl

ha skečích zesměš ováni, i tayz mnohé další naopak podporovaly bílii

suprematistické názory a lysmívaly se občansk 'm i ženskym práviim'

Ťento opoziční p*"k ' kultu e černě maskovan ch kabaretních vy

stupli má jistě sr,ujvyznam, ale skutečné dějiny rasově určenjlch zkušr'

nosrí nahiadit nemriže. Ačkoli pojednání zabyvajici se otázkou rasy ll'
vystopovala snad každ 'text' kter' je možné obvinit z podílu na vzniktt

r-asismu,jen málokteré se věnuje oiázce vnímání vj'znamu rasy či etnir'

ké p íslušnosti těmi, kdo rasismu odporovali, anebo vyzev,které z nčlrr'

plynuly._ -Ronald 
Takaki v pojednání A Dffirent Mirror (rgqs) zkoumá sprltl

ní proudy mi grace ; pÝ6ě"kT u-á'i"t'i'"t' indiánri' Mexičanri' Č í ir r l i i'

Irr3' "taponcrižia..i i x'oámeriěanri k diskusím nad otázkou rasy. Taklrk t

psal svou knitru jen krátce po r tržnostech v Los Angeles' a tedy zírr'rr

ve v době, tay byto zve ejněno několik demografick ch'p edpovčrlt'

podle nichž ." tílí"'t'''"'ičané mají stát v Americe již v blízké budtlrr''
_nosti 

menšinou. Vychodiskem jsou mu diskuse o ,,multiku1turalistltrr"'
p ičemž poěátky americké rozmanitosti hledá již v osadě, kterou v t'r rr','

t6o7 založili p istěhovalci v Jamestownu.
rat<at<i ..yoziua Shakespearo vu B ou i - zej ména po9tayr1 neshd rt t (i l r r'

Kalibána - 3ako podobenswí rasistickjlch p edstav' jejichž prizmittr'rtr

kolonistépohlíželinadomorodénárody,jakožidrisledkrirasismupro
Ň"wl"alnv"i aript""iiicz nového."i'tauao tohoto dramatu, s nímž

prisá .r'"r.".p"**:.r'i'u"datel Stephen Greenblatt' a ukazuje' jak Bou-

e vrhásvětlo na koro'iiáo"i politiku. Název hry odkazuje na skutečnou

událost, kdy v roce '6 
];ď na cestě_do'"Virginie" ztroskotala u pob e-

ží Bermud' shat espeaie osobně znal některé z trosečníkri, a tak svou

hru umístil r'u ,,B".*oáthy"' Kalibána vywo il ze jména 
"Carib"' 

jímž se

;;;;;ij"Jeí inalan.ry'kmen, a,,Carib" Se pak stalo meton5rmem ra-

'i.ti;k}?"h 
i"ntazií xovJhá světa' vcÍito se' že Kalibána je možné zkultur-

nit, ačkoli pocházi' ,,;áil;' rasy":-jeho matkou byla "Sykorax"' 
africká

čarodějka, a odtud pl ;b i á"Lsi 
'"u*pečné 

konotace, zárove však byl

Kalibán všehovšudy ,,pá-*'''i' otrok"] Podle Takakiho je rasa sociálně

konstruovánu, prie"*'zl 
":]-toÁtrukce 

velmi v znamně ovlirmily životní

podmínky americkj'ch menšin'
K ,,rozmanit t" tf."S""-"tt"* jednotliv'ch rasovi'ch a etnick ch sku-

pil'.::;;ďíl"i' ch koniexte ch': 1Diyerent Mirror, str. ro) p istupuje

Takaki komparati'vn ;r1;"'"* pri studiu ěínského p istěhovalecwí

;il;; ; ''r"r,i ,'pri.tinovalecké" totožnosti z newyorského Ellis Is-

landu, kde se p.ď";;iikí.ag; u-9.i"5ého p istěhovalectví, na západ-

ilJ ;;išp":*i'"i' 'iaiď 
i?áyž 9k9n-čiio 

oLdobí rekonstrukce' mnozí

,Iižanése snažili 
"y'rlzit 

Ji"'r'j"n aemini pro práci na^plantážích' Ne-

;#il jili;;;'Čií#''áláiiuyt démonizováni po zp sobu černochti'

i;il j"k; ,,pohané, -.ilě pod ud''í, dětinští a smyslní" (Dffirent

Mirror,Str. 2o5). T";i;; 
"";s 

rasismu b-vl navíc neblahjm zp sobem

uzákoněn - v rámci soudního pTocesu s iing Singem' kt9ď bylv roce

iái+ 
"u"i'c' " 

wuzai, orm"'r N"iwssi ::ud 
statu Kalifornie rozhodnutí'

že ,,slova ,indián, Nigrá, i"r"och"a bcloch' jsou 
_obecně 

užívané vra-

|i'šr"^ii:i, ,u.y*, pÝie.i-z "Čí ané a iini nebi1í lidé nemohou svěděit

il*_bíI *,, @ijí;rž;; Mirior, str' zo6)' Právě to se stalo pŤedehrou

l"t'"ar"rri reaerainitro 
"áko''u 

o odep ení vstupu Čí anrim, jímž se v roce

r88z Čí an rn o"*r"ry u'erické hianice; v roce r9oz byla jeho platnost

prodloužena rru 
'r"rr.líto. 

P esto však američtí Čí ané dokázali i v takto

rrevj,hodnych p"dil;il;h rrtvo it v Kalifornii a na Severozápadéživá

společenství 
-1^^1^ 

(-aa,\ ,]xi.''Řáui" 
D. G' Kelley p edHádá v knize Race Rebels (tgg+) dějiny čer-

"y'"i' 
pri'r"s"ir.,i ací"i"r.é t ídy ,,až u samého dna". Inspirován kniha-

;iW. E. B. Du Boise Block Řeconsttuctťon (rggs) a C' L' R' Jamese

I]lack Jocobl.n, trqJ8) o swzení francouzského kolonialismu na Haiti

i-""',i'*i t'itskj'rní íír,o*irni studiemi' líčí Kelley drobné akty odporu

I
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černjlch dě]ník a zprisoby, jak mezi sebou udržovali ,,smysl pro rasov(lll
totožnost a solidaritu" (Race Rebels, str. 5). Nepopírá sice vyznam tlÍlrr
E' P. Thompsona a Eugene Genoveseho z poloviny šedesá|j'ch let, opÍr.ri
se však spíše o d ívější ,,monumentální dějiny revoluce, odporu a rrtvír
ení nov ch dělniclc ch t íd na troskách otroctví, jež p edjímaly snažt'rrl

,novych' sociálních historikri psát ,dějiny zespodu"' (Race Rebels, str' 5 )

Kelley se dokázal r1rmanit ze stereotypri jak dějin dělnického hnrrti,
které se zab valy jen bíl rni dělníky, tak i afroamerické historiogriríir,
postulující existenci obecného ,,černého společensM", což ml umožtti
lo sledovat skryté záznamy _ koncept, s nímž p išel antropolog Jalttr.n
Scott - životri černošskych p íslušník dělnické t ídy žijících na okrrrji
společnosti. od písní a básní afroamerick ch p íslušníkri komunistir,ki
strany p es černé dobrovolníky, kte í bojovali s fašisty ve španělské rlll
čanské válce, až po 'm dní" politiku mladého Malcolma X tento p ísttr1r
odhaluje politiku černé kulturní produkce, jejiž je sice rasismus p()Zll
dím, ona sama však na něm nijak nezávisí. Kelleyova práce inspirovittrri
marxismem a hnutím ,,dějin zespodu" (t ebaže zredukovat ji na něktr,
rou z těchto inspirací nelze) velmi obratně zachycuje utvá ení radikírlrrt
afroamerické kultury.

16.4 Pěstování rasy:
poststru ktu ra l istickyi a postko lo n iá l n í o b rat

Historici se rasou zabyvaji nejen prostě jako vyLvorem individuálrrir,ll
aktér , ale i jako svého druhu stále znovu l'yprávěnou velikou bajl<rrrr
Tuto - poststruktura]istickou - metodu p edjímal již Mosse, kdyŽ vl'
svém rozboru mytu napsal:

rasismus nahradil realitu mytem a svět, jejž stvo il, se všemi jeho stt,
reot1py' ctnostmi i ne estmi, byl světem pohádkov m' Těm, kdo toužili
uniknout zmatením modernity a pádícího času, zkusil podstrčit utopii.
(str. XIII)

Jinak ečeno' Iasa byla zkonstruována jako mytus (nikoli nepodrllrrrt
Foucaultol'u ,,diskursu"), ktery se stal, jak poznamenal Mosse, ,,záklatlr,trr
národní politiky" nacistri. Jeho ko eny hledal Mosse v dějinách ras('\,|,
ikonografie a jeho práce je tak z ejmě první antirasistickou studií, jt'Ž r,,,

kriticky zabyvá i malí stvím, politickj.mi karikaturami a propagatl<lrrtt
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Rasa není ničím staticlgm ani neměnn 'm: jednotlivé systémy ras<lvé

klasifikace byly zásadním zprisobem utvá eny politick mi dynamikami,
vědeckími prioritami a narristajícími požadavky obchodu. Rasa a politi-
l<a se však navzájem ovliv ovaly i jinak, totiž prost ednicwím ,,pěstování
t'asy". Toto sousloví odkazuje na zprisoby, jimiž rrizné sociální t ídy vy-
užívaji,,rasu" jakožto prost edku pozvednutí či upermění svého statusu.
Aristokraté raného novověku mluvili tak o rase stále častěji ve smyslu
primárního, ,'autentického" rodu - v opozici ke královsk.m genealo-
giím, na nichž si zakládala monarchie, stavěli aristokratičtí komentáto i,

.iako nap íklad sir Edward Coke či Boulainvilliers, proti realitámpokreu'
lrostr (tedy manželstvím uzavíran rn za ťrčelem rozší ení politické vlády)
,,rasovy" diskurs zdriraz ující spíše aristokratická privilegia. Yycházi-
rne-li z poststrukturalismu, díky Foucaultovi už víme, že v znamy jsou
|<onstruovány jazykem' Genealogie, kterou Foucault p edložil ve svych
Dějin .ch sexuality, věnuje krátce pozornost i historickému posunu od
těchto rozmístěn ch spojenectuí (totiž využití manželskj'ch svazkri pro
tliplomatické riěely) ke konceptu biomoci fiin mi sloly, ke zdriraznění
role, již v procesu rozši ování moci nad lidsk m životem sehrává věda).
lioucault soudí, že modelem vzájemné souvislosti mezi těmito dvěma
stanovisky je konfese, koncept, jehož rozší ení se odehrálo na p dě me-
<licíny a psychiatrie a pomocí jejich metod. Ačkoli konfese se p vodně
vyskytovaly jen v círker'rrím prost edí, dokto i a psychiat i se tohoto
konceptu v rostoucí mí e chápali jako prost edku upermění své profesio-
rrální autority. Není ovšem tak docela jasné, jak se tento posun projevil
v praxi, p edevším v koloniálních kontextech.

Ifuiha Ann Laury Stolerové Race and the Education of Desireje po-
tlrobná studie pěstování rasy. Začiná pečlivm vj'kladem p ednášek, jež
v roce tg76 proslovil Michel Foucault na Collěge de France. Stolerová se
<lpírá o bohatá archivní bádání, která jí umož ují vyplnit velmi drileži-
tou mezeru ve Foucaultově argumentaci, totiž otázku rasismu. Foucault
sice p edložil šokující kritiku věze ství, sexualitys a léka ství, mnozí
foucaultovští badatelé, kte í se snažili zamě it na otázku rasy, se však
<lcitali v rozpacích. Studie rolnickj'ch vzbou ení koloniální éry dokázaly
ze strukturalismu těžit,6 ovšem jen málo prací spojovalo udržitelnou kri-
tiku imperialismu s odstup ovanírrn rozborem sil stojících za jeho vze-
stupem. Pojednání orientalismus Edwarda Saida je kritikou ewopskych
koncepcí rasově homogenní ,,orientality" : aÍ už šlo o její arabskou, asij-
skou či indickou podobu, auto i cestopisri i román líčili ,,orientalitu"
iako nekompetentní a pod adnou'7
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Stolerovou zajimá, jak došlo prisobením Foucaultov ch chron<llr rp,l t

k tomu, že se jisté možnosti ocitly rnimo záběr koloniálních studií' V 1rr'
jednání Race and the Education of Desire Ťiká:

je nápadné, jak d sledně se Foucault v vlastní koncept evropsk ltrr
buržoazního ádu až dosud dokázal vyh .bat kritice právě těch tylr(l,
jež by se jeho trvání na sloučen'ch režimech poznánilmoci zdálo prxl
porovat a p ipouštět. Proč jsme tak ochotně p ijímali jeho '"1právěrri
o sexuálním ádu devatenáctého století, které skutečnost kolonialisrrttt
systematicky odsunuje stranou, aneboji sobě pod azuje? (str. s-6)

Jinak ečeno, jaké analytické nástroje budou zapot ebí, chceme-li zkr ltt

mat koloniální režimy p esahující termíny západního diskursu?
Ve Foucaultově p ednáš ce ze 7. ledna t976 spat uje Stolerová,,it t t rr

lytické p emístění" jeho ranějšího díla' V následujících tydnech se ttrtl,
p edmětem Foucaultova zkoumání stala,,válka ras". Tento diskurs 1l,'
h|ížinaformulaci zákona jako na ,,d sledek masakr , dob'vání a ptltlt'r,
bení, nikoli jako na ztělesnění p irozen ch práv" (Race and the Etltr : t

tion of Desire, str' 6s). Podle Foucaulta se však tento diskurs od ,,plťiv''
neoddělil - pravda nep estává souviset s ,,prály rodiny (na majetr'kt,
t ídy (na privilegia) a rasy (vládnout)" (Race and the Education of l)l,st
re, str' 65). Jakmile tudíž aristokraté zpochybnili královské genealtlgit,,
stala se ,,válka ras" válkou mezi ,,vyšší a nižší rasou", p ičemž ta dt'ttlrii
lyjad ovala ,,znor,rrobjevení vlastní minulosti" (Race and the Educcttitttt
of Desire, str. 66). Poslední ocitovaná slova snad mohou prisobit nt jrrl,

ně, ale jde v nich hlavně o to, že aristokraté na jedné straně uznítvrrli
královskou moc' na straně druhé však rozhodně bránili sami sebe.jirk,,
,,ryzi" rod a vridce království.

Stolerová p edkládá adu zajímav ch kritickjlch post ehri. Na jedttrrrrr
místě nap íklad prohlašuje, že ,,věda devatenáctého století sice rasttr,,,
klasifikace dost možná legitimizovala, jak twdí mnozí, ale učinila titk tt,r

základě staršího slo.míku, totiž slowíku boje mezi rasami" (Race an<! tln.
Educaťion of Desire, str. 68). Jinak ečeno, vědy jako kraniologie závisr'
ly na starších rasovjlch gramatikách. Moderní rasismus má ko eny v r l is
kursu o ,,rasách", jenž byl p eveden do jednotného čísla jakožto ,,ritsir''

Esej e ve sborníku Na tion, Empir e, C olony, ktery sestavily Ruth Rr li t r, l r

Piersonová a Nupur Chaudhuriová, vycházejí z široké palety rrizrryt,lr
směrri rozboru, a proto se mohou stát užitečnírm v 'chodiskem pro liir,}
dého, kdo má zájem porozumět dějinám žen v prost edí kolonialisrlrrr

]AK SE PÍŠoU l )l ] 
' ^sA, 
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i rrárodních stát . Úvod sborníku se opírá o klíčové post ehy, jež p ed-

lrlžily feministky jiné nežbilébany pleti, a vyrržívá je p i studiu asymet-

r.ie rasy a t ídy ve zkušenostech žen. P itom se nep edpokládá, že kate-
grlrie ,,gender,, a ,,žerra" jsou s1monymní; Piersonová s Chaudhuriovou

1lodotykají, že ,,zp soby' jak se člověk stává ženou nebo mužem, jsou

innohem složitější než prostá opozice k p íslušníkrim opačného pohlaví"
(Nation, Empire, Colony, str. z)' Autorky si uvědomují, že gender mriže

llyt ,,rasově určen" - obecněji ečeno, sociální kategorie spolu navzájem
souvisejí v rámci sítě mocensk ch vztah .

Sborník je ve skutečnosti plodem zasedání Mezinárodní federace pro
vyzkum dějin žen (International Federationfor Research in Women's
ttistory),které se konalo V roce 1995. Tato federace vznikla s cílem pod-

1ro'o'ul takové mezinárodní dějiny žen, které by se lyhnuly ,,globální
samolibosti", což je termín spojovanj' s neoimperialismem' Autorky
v zásadě vedou dialog s dílem Stolerové a spojují v sledky bádání zamě-
'eného na ,,metropole" i na ,,kolonie", aby touto cestou ,,zbo ily hradby
tlddělující dějiny imperia1istri od dějin imperializovan ch, dějiny kolo-
nistri,, od dějin kolonizovanych a lryprávění o jádru národa od p íběhri
těch, kdo se pohybovali na jeho okrajích a trpěli vyloučením (Nation,
Iimpire, Colony, str. 3).

Řosal1'rr Terborg-Pennová se zamjlšlí nad souvislostmi mezi hnutím
za volební právo žen ve Spojenych státech a paralelním aktivismem
v oblasti Karibiku. Politickou činnost americk ch žen, jak dokládá Ter-
llorg-Pennová, ovlivrrily neoviktoriánské koncepce žensM, v nichž byly
karibské ženy r,ykreslovány jakožto ,jiné". Její pojednání jasně ukazuje,
že ,,írspěšná hnutí za volební právo žen se ve dvacátém století objevila
nejd íve v západních státech, které vlastnily kolonie v dalších částech

světa, a v koloniích ovládan ch či kolonizovan ch bílÍ'mi" (str. 43-4$.
Autorka tak vywací p edstavu, žeženy jinénež bílé barvy pleti se v tomto
hnutí zpočátku neangažovaly, a dokládá, že karibské ženy _ jak p ísluš-
nice děinické t ídy, tak i ty zámožnější - ve skutečnosti lobbovaly za hla-
sovací právo už na p elomu století. Vítězství, která lybojovaly americké
feministky, nez ídka motivovala ženy z prost edí dělnické t ídy v Porto-
riku či na Sv. Tomáši k novému rísilí o hlasovací právo. Terborg-Pennová
propojuje v'sledky nov 'ch studií z oboru koloniálních dějin žen s vlast-
ni*i pr"auožnjrmi vyzkumy a všímá si i toho, jak často bílé americké
sufražetky na adresu čern ch žen lyjad ovaly rasistické názory.

Gabriela Canová ukazuje v eseji ,,The Porfiriato and the Mexican Re-

volution", jak p esně mexická revoluce osmdesátych let devatenáctého
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století ovlirryrila reprezentace mexické totožnosti. Její esej reagu.jt, ttrr

adu dalších praci zab vajících se problematikou mexickych indiírlíl
a ukazuje, co všechno se v souvislosti s nacionalismem ocitá v s/tzr'r,
Canová zde spojuje dva rrizné p ístupy: rozbor obrazli ,,mexické žt,rrt,''
z období na p elomu devatenáctého a dvacátého století a kritiku libt'l.írl
ního republikánswí, jež domorodé obyvatele považovalo za p ekážktr 1rrr

kroku. Mnozí auto i ovlir,rrění sociálním darwinismem Augusta Ctltltlrt
a Herberta Spencera twdili, že mexické ženybyvaji od p írody sentintt,tt
tální a vykazují sklony k domáckosti a ,,nenápadnosti". P esto se Žr,ttv
postupem času začaly dožadovat rormoprármosti a volat po tom, all.y rr,

Mexiku začalo vládnout spravedlivě' Nep estávaly ovšem čelit definit,irrr
mexického ženství jakožto rasově nečistého; prohlášení mnoha p edrrit,lr
osobností - mezi než pat il nap íklad i romanopisec Julio Sesto - ''ttrr
značovala, že ,mexická žena' je mestiza neboli k íženka španělské ir irr
diánské klve, v níž ewopské $'zické rysy, jako je nap íklad světlá bitl'vrr
pleti, p evládly a roz edily rysy indiánské" (str. rro).

Když se po občanské válce v roce 1911 Porfiriato (diktatura Pol.Íir.irr
Diaze) zhroutilo, obavy zmoci žen, jež chovali mnozí p íslušníci radik/rl
nějších kruhri i členové porevolučních vlád, do určité míry opadly, ir 1r,'
pěti letech už dokonce vojenská vláda Yucatanu podporovala feministir.k n

shromáždění protestující proti moci katolické církve v Mexiku. Žertslirr
hnutí tak dosáhla oficiálního uznání a někdy se stala i jedním z pr.vkíl
obecnější strategie nacionalismu a modernizace'

Sayako Yonedová v eseji s názvem ,,Muži, ženy a hranice komurrilr'"
(,,Men, Women and the Community Borders") otevírá problém ja;lrrrr
skjlch ,,žen těchy", vojaček, jež v době druhé světové války nutily K<lr't, j

ky k prostituci. Jde o velmi prisobivj' esej, kter. upozor uje na aktuiilrrr
téma historické paměti. Yonedová wtcházíZ teprve nedávno tiskem zvr,
ejněnj'ch p íběhri ,'žen ritěchy" a ukazuje, že ce|y tento systém závisr.l

na sexismu a zároue . i rasismu. Jak uvádí, ve t icátych letech, kdy ,llr
ponsko zahájilo invazi do Číny, p icestovaly s vojáky na kontinent t'rrv

něž japonské prostitutky zajišťující fungování systému ,,Írtěchy" _ Žt,trt
se díky tomu mohly cítit jako hrdé vlastenky a uniknout chaotičtějšírrrrr
a neusměr ovanému systému ve vlasti. Avšak jakmile se válečné ťrsilr
lystup ovalo, množství japonskjlch prostitutek bylo shledáno ,,nep()slll
čujícím", a proto se vládní ri edníci začali zajimat i o ženy v Koreji, ktr,
rou Japonsko vté době ovládalo.

Počátkem čty icát'ch let už začala japonská vláda dovážet ženy i z. lli
lipín, Singapuru a Indonésie' Yonedová uvádí nár st prostituce do stltt
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vislosti ror.lrěž se ,,sexuální turistikou", která v současné době p ivádí
tlo Thajska a na Filipíny početné obchodníky z Japonska a ze Zápaďu;
thajské a filipínské ženy byly ovšem do Japonska odvlečeny proti své
vrili' Japonská vláda p itom nep estává kategoricky popírat, že by se na
takovém systému jakkoli podílela, aženám, které byly jeho oběťmi, ni-
kdy neadres ov ala žádné lryj ád ení lítosti.

Poststrukturalismus se dost dob e nemriže vyhnout obvinění z toho,
že ,,utlačované" konstruuje jakožto negativní termín - ,jiné" - v rámci
binární opozice' Bude tudíž na místě zkoumat takové dějiny rasy, z nichž
qplyv{ že teorie rasy b vají p edmětem neustálého zpochybriování.

16.5 Rasa jako zpochyb ovan diskurs

obor, o němž mluvíme, p ednedármem Zno\'tl oživily dějiny otroctví utvá-
'ené teoreticlgmi p ístupy nejnovější doby. V období hnutí za lidská práva
ipozději, tedyve zlaté době psychohistorie a sociálních dějin,lznikla ada
novátorskych studií, které se soust edily hla.,'rrě na atlantick trh s otro-
ky. V osmdesát 'ch letech začali však mnozí historici uvádět svou práci do
souvislosti s rrizn mi alternatir,rrími obory včetně sémiotiky a kulturní
antropologie. Spis Sue Peabodyové ThereAreNo Slaues inFrancevzniH
na k ižovatce právních a kulturních dějin. Jednotlivé soudní p ípady, ry-
hlášky nebo soupisy jsou v něm podrobovány rozboru s cílem porozumět
zkušenostem otrokri ve Francii a politické kultu e ancienrégime.

Autorka vychází z novátorskj'ch studií Roberta Darntona, takže práv-
rríky, pány' otroky a královské ri ednílcy umisťuje do jejich historick ch
a prár'rrích kontextri _ p edkládá takvlastně mikrohistoriť Francie osm-
náctého století. K rase Peabodyová p istupuje zprisobem implicitně zpo-
chyb ujícím qprávění o modernizaci, jež p edložil Mosse. Roli církve
spat uje p edevším v usměr ování a potenciálním ,,osvobození" otrok
ve Francii' Nap íklad k est byl tak privodně do Code Noir (1685) zane-
sen jen jako podmínka vstupu otrokťr do Francie, ale ve skutečnosti se
z něho stala jedna z cest ke svobodě. Někte í francouzští majitelé otrokri
podobně jako jejich protějšky v Anglii ,,ve k tu spat ovali formální akt
propuštění z otroctví" (There Are No Slaues in France, str. Bo).

Zadruhé, Peabodyová odhaluje v dějinách rasy ve Francii veledriležity
koncept, totiž ,,princip svobody", podle něhož otroci získávali svobodu
okamžikem, kdy se jejich noha dotkla francouzské pridy. Francouzi si
sice nep estávali držet nesvobodné služebnictvo, ale volání ,,Ve Francii
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žádní otroci nej sou ! " se neslo pa ížslcjmi ulicemi už v sedmdesáb ch let r r, l t

šestnáctého století. Tento princip se měl posléze stát Základem mntlltrt
prár'rrích protest proti zotročování a zadržov áni africk'ch černochii.

Pro autory, kte í jsou tak jako Stocking ovlirměni strukturalismt,rtt,
p edstavuje ,,rasa" hlavně drisledek v rokri vědcri, politikri a zákonoclÍ r,

c , kte í konstruují dominantní diskurs o ,jiném", tedy p edmět větlr't.
kého' politického a právního poznání. Podle Peabodyové je však rirsrr
rekonstituouáno: dominantní diskursy krále, ministrri a policie isrltt
zpochybriovány nejen vyprávěními svobodnj'ch černoch , ale i těch, krll
p ed soudními dvorypozuedali h/osy proti platn m zákonrim.

Prár,níci hájící p ed soudy uprchlé otroky stavěli své obhajoby na pr/rv
ní argumentaci rycházejici z názorl' že ímsky otroká skj' systém lll,l
swžen i p ispěním raného k esťansM. Peabodyová v této souvislosti t'r r

zebirá nap íklad kauzu Jean Boucaux vs' Bernard Verdelin - prrmě j rrrr,

novan byl synem dvou otrokri vlastněnych guvernérem Saint Domingrrr,,
v té době francouzské kolonie. Po guvernérově smrti se jeho vdova vtlir lrr

za Monsieura Verdelina a oba zanedlouho p icestovali na ostrov, irlrv
tam l'ypo ádali guvernérovu pozristalost. V roce L728 se vrátili do Fl.tttt
cie i se dvěma otroky, z nichž jeden byl Boucaux, ktery poté Verdelinrlvl
sloužil dalších devět let jako kucha . IGátce p ed koncem tohoto ob<lrllrt
se však oženil s Francouzkou a Verdelin ho od té chvíle začal nenlivi
dět' Nep átelství mezi nimi dosáhlo takové intenzity, že Verdelin v rrrr,,,

1738 ,,nechal Boucauxe zatknout, ,poněvadž ho podezíral z plánovÍrrt
ritěku a měl obalrr, že o něj p ijde"' (There Are No Slaues in Fruttn,,
str. z5)' Boucaux se ovšem nedal, soud nakonec r,yhrál a jeho p íparl s,,
později stal pro francouzskj' admiralitní soud driležitym precedentettt.

Badatelé, kte í se zajimaji o to, jak p esně byl zákon ve Francii t'ttt,tl

en na jedné straně rasistick'rn diskursem, na straně druhé pak disl<rrr,
sem protiotroká sk m, zde naleznou mnoho podnětného' Peabodyrlvri
nap íklad pozoruje, jak se Code Noťr - doslova ,,čern zákoník" _ z rt lk t t

1685 během osmnáctého století setkával se stále silnějšími právttíltrr
protesty. stojí také Za pozornost, že gramatika Code Noťr se o t5tl ll,l
později objevilave Spojenjzch státech, kde,,černé zákoníky" po celé zt,rllr
prosazovaly zlykov nn právem p edepisovanou Segregaci. Toje drilcŽitv
post eh' ktery si ryžádá další zkoumání. Jak vlastně rasovj' diskurs r.t.:,

toval? Jaké síly umož ovaly rasismu pohybovat se uvnit jednotlivÝt,lr
zeměpisn ch oblastí i p ekračovat jejich hranice? Chceme-li tomutrl lr,
matu opravdu rozumět, bude t eba, abychom se zamysleli i nad tím, 1rll,

rasa fungovala nap íčpolitickymi sférami' Zkoumáme-li dějiny kolrlrrt
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zovan ch lidí žijících v otroká ském systému, nacházime stále více p í-
padri p enosu právních p edpisri mezi ,,domácími" zeměmi a koloniemi.

Ifuiha Matthewa Frye Jacobsona s náZvem'W'hiteness of a Dffirent
Colour (tqqS) si všímá zprisobri, jak 'mi se p i utvá ení rasy vyživá ja-
zyka' Místo rivodu kniha začíná ,,Poznámkou k uzanci", v niž autor ko-
mentuje své rozhodnutí neopat ovat slovo ,,rasa" zpochyb ujícími uvo-
zovkami. Je to stylisticlc i praktick 'krok, k němuž Jacobson p istoupil
poté, co si uvědomil, že jinak by uvozovky trčely bezmá|a zkaždé véty

.ieho pojednání. P esto se v něm se slovem ,,IaSa" v uvozovkách setkáme,

.iakož i s ,,Teutony", ,,Seve any", ,,Hebreji" a dalšími takov mi označení-
mi, jednáJi se o p ímé cítáty z děl jin 'ch autorri.

Je však t eba uvědomit si, že Jacobsonovo rozhodnutí jde do hloubky:
chceme-li totiž porozumět historick m vyznamrim obklopujícím rasu,
musíme se zamyslet nejen nad tím, jak kritické teorie utvá ejí současné
psaní, ale i nad otázkou, jak koncept rasy problematizovali či r1rržívali
auto i d ívější. Někdy tak činili strategicky, aby zpochybnili p evládající
koncepce rasy, jindy qnržívali obhájci segregace děsivě znějících citátri
k podpo e bílé suprematistické agendy.

Jacobsonovi se zárove otel"trávzácná p íležitost zamyslet se nad for-
mou, kterou na sebe bere bádání o rase. Zatimco zpočátku měl sklon
opat ovat slova jako ,,anglosask " nebo ,,rasovy" uvozovkami, vyrazyjako
,,bíly" nebo ,,čerrtt" se už podobné ohleduplnosti netěšily. Autor wzwá
čtená e, aby se zamysleli nad tím, jak tato slova užívají sami, a píše:

uvažuji rorměž o rasové jistotě, kterou to prozrazuje a kterou už p í-
liš nezkoumáme. Všechna tato označení. sdílejí stejn epistemologic-
k základ, a tak se nyní p ed vámi objelují bez toho, abychje opat il
nějalcm stylisticlcm označením, jež by archaické,. wory odlišovalo
od současn clt. M te-li sklon dod uať jim prftběžně nějaké ulastní,
mohu u s j en uy zu at k tomu, aby st e si p o zorně u šímali z ákonit o stí su é

uolby. Zásadová drislednost se zde velmi komplikuje kulturou, v níž se
pohybujeme.
(Whiteness of a Dffirent Colour, str. X; zdriraznění doplněno)

Jacobsonovo tvrzení je samoz ejmě zapot ebí nějak rozšifrovat. Jsou-li
všechny definice rasy stejně problematické, co p esně to pro rrizné kul-
turní skupiny znamená' redefinujíJi urážky či zmoc ují-li se znolu ob-
lastí, v nichž byli černoši historiclcy odsunováni na okraj? Nap íklad hip-
hopoví zpéváciněkdy mluví o pot ebě ,,r,ykašlat se na vědu":jako umělci
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p i prokazování ,,pravdivosti" sv ch veršri záviseji na moci vědy a zárrr
ve i na jejím hodnotouém p ekon ní. Po čase si tedy subkultury něktt'
ré ťytazy Zno\'tl p ivlast ují, aby je opat ily velmi odlišnymi epistenrrl
logiemi. Pot ebujeme nové dějiny' ježby se zamyslely nad konkrétnÍnti
valencemi obsaženj'mi v každém rasovém konceptu.

Hlavním tématem Jacobsonova díla je konstrukce ,,bělosti". Archivrrl
bádání zamě ené na p istěhovalecké zákony dokáže tento autor proprl|it
s demografick mi poznatky a mimo ádně citlilym čtením literatury - vv
sledkem je podrobn popis rasově určenych obrys ewopského p istělrrr
valectví do Ameriky. Místo aby Jacobson p edpokládal, že rasa má pcv
ny v znam, zamě uje se kriticky na díla, jež rasu pletou s barvou pltlti.

Jinak ečeno, Jacobsonoq'rn cílem je

zmapovat v znam rasov ch označení rámujících dějiny evropskéhtl
p istěhovalecM (na jedné straně bílí a Kavkazané, na druhé p esnější
rozlišení, nap íklad Anglosasové, Keltové, Hebrejové, Slované, Jiho-
evropané' Seve ané a podobně) s cílem pochopit tak všudyp ítomnotl
rasovou artikulaci, již badatelé až p íliš často bagatelizují jako pouh('
zneužiti slova ,,rasa" a usnad ují si tak život.
('ÍMhiteness of a Dffirent Colour, str. 6)

Zásadni roli zde hraje historická, zkušenostní konkrétnost rosy. Něktt't't
afroameričtí badatelé, jako nap íklad W. E. B. Du Bois, nebyli och<tttti
ť5rraz,,Tasa" jednoduše zawhnout, protože si uvědomovali jeho vyznitttr
uunit černé kultury. Pro židovské, irské, jihoewopské a slovanské 1lir
stěhovalce nebyly zprisoby, jak se člověk stane ,,bělochem", jednou clitrtr,

a neměnné: jejich proměna v ,,Kavkazany"8 p edstavovala spletity a rrr,

lineární proces. Jacobson rozděluje tento postupny pohyb do t í obdtllrr,
t79o_t94o, t84o_r924 a 1924_1965. První éru charakterizoval nástrt1r
označeni,,svobodní bílí obyvatelé mužského pohlaví" (,{ree uhite nrulr
inhabitants"), s nímž se setkáváme v stavách několika státri unie. Zír r'r l

ve ustavili zákonodárci i konkrétní omezení namí ená proti černochil r r r,
kte íbylidefinovánijako,,závislí".Tojezjernr p íznakpaternalistick(,|r,'
rasismu: černoši měli stejn politickj' status jako ženy a děti.

Jacobson sice Roedigerolu práci ::tznává, nesdílí ovšem jeho driraz ttrr

t ídní formaci. Pokud měli prospěch z toho, co W. E. B. Du Bois označtt jr'

za ,,ve ejnou a psychologickou mzdu" vážnosti p iznávané politickyrrrr
institucemi, vyhradně dělníci bílé bany pleti, jak by se daly lysvčrtlit
nativistické stereotypy namí ené proti keltslcym, slovansk m nebo itlrl
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skj.m národrim? Jak je možné, že Írové byli svého času považováni za
,,divochy"?

Mezi roky 1840 a lg24 se wá Ameriky rychle proměnila prisobením
druhé vlny industria|izace,jež s sebou p inesla doly, chemičky a ocelár-
ny. Republikánská ideologie ,,nezávislosti" narážela na realitu, s níž se
setkávali p istěhovalci hledající náboženskou svobodu a nové p íleži-
tosti. Jacobson zde ukazuje, že pro republikánství byly charakteristické
pohyblivé hranice rasismu. P ed začátkem čtyŤicárj'ch let devatenáctého
století závisela ,,bělost" podle Jacobsona hlavně na protikladu k,,nebě-
losti", kdežto ve druhé polovině sto]etí docházelo ke konstrukci vědec-
kych hierarchií rasové rozdílnosti.

Čtená i se zájmem o vzestup eugeniky v Americe zde najdou ledacos
pozoruhodného. Jacobson kritizuje p edpoklady prominentních kon-
zervativních komentátorťr tohoto období, a to včetně Harryho Laughlina
či Madisona Granta. Užitečné jsou rovněž p íklady zprisobri, jak spiso-
vatelé _ p istěhovalečtí i ostatní - v krátkjlch záblescích odhalují rasové
v znamy, které p ijímají. od knih Hugha Henryho Brackenridge p es
spisy Charlese Chestnutta ažpo politicky kritick 'román Arthura Mille-
ra ohnisko nenáuisti (Focus,1945) Jacobson zkoumá, jak rrizní auto i
rozuměli rasor,1m hranicím' Nejedná se ani tak o snahu zotavit se Z ne-
duhu, jako spíše o teoretizaci - Jacobson dokládá, jak byly literární tex-
ty utvá eny vědeck mi teoriemi rasy' a ukazuje, co se v nich na adresu
rasové politiky vlastně uvádí.

Rasové p edpoklady rozdílnosti posilovalyve t icá|j'ch a čtt'icát'ch le-
tech dokonce i antirasistické snažení. Liberální zdriraz ováni ,,otázl<y čer-
n ch" (,!egro Quesťion") vytvá elo nové dichotomie (bíl '/barevn ,bil /

lčern ), takže Asijci i Latinoameričané byli z ve ejného diskursu odstra-
něni. Antropologové takové koncepce ještě posílili twzením, že lidstvo se
dělí na ,,t i veliké kmeny": ,,kavkazsky", ,,mongoloidní" a ,,negroidní". Ja-
cobson vj.rnlur'ně ukazuje' jak se k těmto systémrim stavěli ,,etničtí" auto i.

16.6 Závěr

Historici se těší jedinečnému postavení, které jim umož uje podkopávat
v současnosti p evládající debaty o vyznamech rasy. V nedárryré době,
právě když už se mlčení historického oboru k otázce rasy zdálo b3tbez
konce, začali historici uplat ovat své poznání i ve ve ejném prostoru'
Nap íklad Eric Foner vyzval stát NeW York, aby p iznal svrij podíl na
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otroká ském systému.g Volal rovněž po vzdělávacích projektech zit tt t r t ,'

n ch na obyvatelstvo a konkrétně jmenoval korporace, které měly z,'t
roká ského systému prospěch'

Vzhledem k p etrvávajícímu dědictví diskriminace mohou dějiny rlr,,r

otev ít dialog a odstaftovat proces odčinění násilí, jehož se rasismtts ,l, 
'

pustil. Pot eba kulturního porozumění nap íč všemi (ridajn mi) ras('\'\
mi a etnickymi hranicemi skytávbudoucnosti mnohé nadějné r,yhlírll'r

Koda

Rasa zanechávala v politické kultu e Spojenych státri své stopy ttŽ rr,l
samého počátku, a také v současné volební kampani se setkáváme s 1rii
sobením rasové gramatiky v některych diskursech obou hlalrrích 1lrrlr
tick ch stran. Postačí se zamyslet nap íklad nad heslem, které vítít rrrr
vštěr,níky internetov ch stránek Baracka obamy - ,'obama pro AItrr,
riku: Vítejte!" Nenápadně se tím naznačuje (jako odpověď na poclrylrt

ry'jad ované konzervativci ve věci neamerického privodu obamova rllr,r,

a částečně muslimského vychování, kterého se dostalo jemu samérrtrt),
že obama je aktir'rrě pro Ameriku - vribec tak není, nap íklad, zaváliut
nějaké jiné zemi nebo ,,pokračujícímu importu op ", jak uváděl jtltlr,rr

p edvolební šot mí ící proti McCainovi. Lze to srovnat se stránkami sr,

nátora McCaina, kde návštěmíci naleznou jen ,,JohnMcCain.com". l{t,

publikánsky kandidát dokonce prohlásil, že obama hraje ,,rasovou kttt'
tu"; narážel tím na jeho poznámku' že ,,nerypadá jako všichni ti prtlr,i
denti na dolarov ch bankovkách".'o Autor tohoto eseje se ovšem odvitŽtt
je twdit, že obama ve své kampani uplat oval ta nejlyšší etická mě'ítkrr
S ohledem na posedlost starší bílé generace svou dajnou ,,vj,Ťečntlsll''
se lyjad ovalvždy zcelakonkrétně k zásadním otázkám národní bez1lt,Č
nosti i k hospodá sk m a sociálním záležitostem. Historické je, že v (,í't,,

jež p išla po hnutí za lidská práva, se mohl někdo jako on stát fav<-rr'izrr

vanjrn uchazečem o nejlyšší voleny Ír ad vAmerice.

Poznámky
Rád bych zde poděkoval Jennifer Terryové, Davidu Hornovi, C. L. Coleové, Dlrlrrvl
Van Kle}'mu a Me]isse or]ieové za adu podnětn ch rozhovorri i za to, jak živili rrrťl|

zájemo šká]u oborri, které zde pokrvám. Velice jsem zavázán také Kevinu Passttttr
rovi zajeho podporu apozorné pročtení mého eseje.
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r. Jennifer Terry, An American Obsession: Science, Medicine, and Homosennlity
in Modern Societg (Chicago, 1999), str. 36i7.

z. John Lees, ,,Introduction", str. IX, v Houston Steward Chamberlain, Founda-
tions of the l9'h cenfury, anglick ' 

p eklad John Lees (New York, r9r4; pn'ní ly-
dání rgor).

3. Léon Poiiakov, The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalist Ideas in
Europe, anglic\' p eklad Edmund Howard (New York, t974, prvnivydáni t97t),
str. 319.

4. Cltát v David Roediger, The Wages of l,thiteness: Race and the Making of the
AmericanWorking Closs (London, r99r), str. rS.

5. Co se t 'če zprisob , jak vědecké diskursy o rase utvá ely homosexualitu, viz kni-
hu Jennifer Terryové An American obsession, a pokud jde o rasismus a figura-
ce mužské homosexuality na sk]onku devatenáctého století, viz Siobhan B. So-
merville, Queering the Colour Line: Race and the Inuention of Homosexuality
in Americ an Cultur e (Durham, North Carolina, z o oo).

6. Ranajit Guha, ed., Subaltern Studiesj Writings on SouthAsian History and So-
clery @i11í' t9Bz).

7. Edward W. Said, orientalism (New York, 1979). orientální studia se jako obor
svého času sice snažila zahrnovat muslimy l Žiay, sald ovšem ukazuje , že izrae\-
ská armáda a pravicové politické strany démonizovaly Palestince jako ,,iracioná1-
ní a neschopné si v]ádnout".
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Hlasy Zespodu: Lidové dějiny
v cardiffsk ch Docklands

GlrnN JononN

V rukou profesionálních historikťt míu . historie sklon děIgt ze sebe

esoterickou formu poznání. Fetišizuje archiuní bád ní, a to už od
rankeouské reuoluce _ anebo kontrareuoluce _ u historickém bádá-
ní. A jakmile se p edmětem neshody stanou ot .zky u kladu, spar se
m že točit i kolem takou ch zddnliuě tajemn ch problém , jako je
p esné znění korunouační p ísahy, p esné datum, kdy byl namalouán
portrét ulada e, anebo souuislosť m ezi u nosem sklizně a stgtečností
rolnictua. Argumenty se ztr cejí u hustych sítích poznámek pod ča-
rou a laičtí čtend i, kte í se jim snaží porozumět, ocitají se uprost ed
kabaly akronym , zkratek a znak ... Lidoud paměť uypadá na pruní
pohledjako dokonal protiklad psané historie.

RepHaBr, Seuurt'

Kdo vywá í dějiny? Na čí straně historie stojí? Jak je vztah mezi historií
a kulturní demokracií? Jedním z nejpozoruhodnějších vvojov'ch tren-
dri na pridě praktické akademické a ve ejné historie v době od raného
dvacátého století, p ípadně od jeho poloviny (podle toho, jak datujeme
jeho ,,počátky") se stalo ,,znolrrzískáváni" vzpominek, hlasri a zkušeností
těch, kdo byli po dlouhou dobu odsunováni na okraj - dělnickj'ch t íd'
žen, lidí černé bany pleti a jin ch pod ízen 'ch skupin. Ať už ,,lidové dě-
jiny" vznikaly v podmínkách akademick ch institucí či v komunitních
prost edích, došlo jejich prisobením k proměně historické praxe v nej-
rriznějších kontextech, od knih p es vystavy až po programy ve ejn ch
sdělovacích prost edkri. A pokud mají ,,lidové dějiny" ko eny v kulturní
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zpochyb ují dějiny produkované na pridě Butetownského st ediska dě-

|in a umění - aťuž jde o v staly a knihy, anebo o zde nabízené suven ry
v podobě otvírákri a klíčenek - všechny koncepce velšství či britsM ve
smyslu něčeho monokulturního a bílého.)

Součástí Butetownu byla od padesár ch let devatenáctého století až do
padesát'ch let století dvacátéhojak kvetoucí obchodní čtvrt, tak i část ne-
chvalně proslulé čwrti známé jako Sailor Town (,,Námo nické městeč-
ko"), kde sídlila ada nevěstinc 

' 
početné hazardní herny a také mnoho

legálních i ilegálních náleven. Zdejši,,doupata ne esti" byla oblíbenymi
terči kampaní viktoriánsk ch moralistri a věci, k nimž tam rídajně do-
cházelo, opakovaně rryvolávaly morální pobou ení a obaly z tuberku-
l zy, venerick 'ch chorob a vztahri mezi osobami rrizn ch ras." Po vět-
šinu svych dějin byla tato oblast izolována i ryzicky - byl to skutečn

,,ostrov" ohraničen ' kanály (dnes zas1panj'mi), železničními kolejemi
a mo em, p ičemž toto geografické oddělení napomáhalo naturalizaci
jinakosti.3

Dnes už se Butetovi.n rozkládá uprost ed masir''ní městské p ístavní
rekultivační z ny o roz\oze zhruba z7oo akrri. Byla zde rybudována
st ediska volného času, luxusní hotely, restaurace, galerie, umělé jezero
a další atrakce zamě ené hlavně na turisty a st ední t ídu. Celé schéma
b vá označováno za,,nejskvělejší náb ežní p estavbu v Ewopě".

V této kapitole budeme zkoumat prisobení iniciatir,y nazyvané zpo-
čátku Buteto\^rnsk projekt dějin komunity (Butetown Communifu His-
tory Project) a v další fázi Butetownské st edisko dějin a umění, situo-
vané p ímo uprost ed této z6ny. Rozbor bude postupovat sem a tam od
konkrétního k obecnému a nazpět; téma bude naziráno v obecnějších
kontextech (a) politiky dějepisecwí' (b) lidoÚch dějin a (c) kulturní
demokracie.

Esej na mnoha místech vycházi z rozhovorri se t emi osobami, které
se v této iniciativě již dlouho angažují. Jsou to Glenn Jordan, spoluza-
kladatel a edite] St ediska, Marcia Brahimová Barryová, spoluzaklada-
telka a po adu let členka Rady editel St ediska, a profesorka Chris
Weedonová, která od poloviny devadesát ch let lykonává ve St edis-
ku funkci p edsedkyně.a Rozhovory s Marcií a Chris vedla v roce 1996
Karen Gehrkeová, německá studentka v rámci projektu Erasmus, jako
součást práce, kterou - pod vedením Glenna Jordana - napsala během
studia na Glamorganské univerzitě.s

demokracii (neboli v praktikách umož ujících aktivní angažmá širokí'
ve ejnosti včetně marginalizovan ch skupin), mrižou v konkrétních p í_
padech dokonce i promě ovat životy lidí.

Tato kapitolaje p ípadovou studiíjednoho pokusu praktikovat kul=
turní demokracii, a to včetně lidové historie, komunitního vzdělávánÍ
a komunitního umění, po dobu p ibližně zo let v prost edí jedné z ne.|_
starších multietnick ch dělnick 'ch komunit v Británii. Jejím ričelem it,
zamyslet se nad touto snahou a pokusit se ji vztáhnout k obecnějšínr
témat m, v nichž jde o neoficiální poznání, angažovanou intelektuálrrí
práci a projekt dějin zespodu. Řeč zde bude o organizaci, která d'nes nesr,
název Butetownské st edisko dějin a umění (Butetoun History & Arls
Centre) a prisobí v cardiffské čtvrti Docklands (doslova ,,Doky" anebtl
,,P ístaviště"), konkrétně v proslulé (zpravidla spíše neblaze) komunittr
známé jako Butetown, p ípadně také Tiger Bay ('Tyg í zátokď).

17.1 Kontext

P ibližně od poloviny devatenáctého století až do devadesát'ch let strl
letí dvacátého sloužil Butetown jako most mezi cardiffskjrm p ístaverrr
a st edem města. od čt5.Ťicár'ch let devatenáctého stolětí áž do pi't,
stavby v šedesát 'ch letech dvacátého století byla tato nevelká' sotvrt
míli dlouhá čtwť domovem jedné z.. nejpočetnějších p istěhovaleckycl r

a menšinovjlch komunit v Británii. Žili v ní lidé privoáemzvicenežlrr
desáti národností témě z celého světa: Velšané, irové, Angličané i skáti,
Řekové, Turci i Kyp ané, Španělé, Italové, Portugalci i ŇIalťané, Ka1l
verďané a lidé pocházejici z dalších portugalskych kolonií, Jement.i,
Somálci a Egypťané, Nigerijci, lidé ze Sierra Leone a z ostatních zápir
doďrick ch zemi, jakož i z Karibiku, Francouzi a obyvatelé francottz
sk ch kolonií, Čí ané i Malajci, Indové (neboli lidé p"rivodem z dnešrli
Indie, Pákistánu a Bangladéše), Poláci, Ukrajinci aŽide z v chodní liv
ropy, Estonci, Lotyši a Litevci, Němci, Norové, Švédi, Fini i Dáni, olly
vatelé pocházejici ze Severní, St ední i Jižní Ameriky a ještě něk<llik
dalších.

Většina cardiffskych p istěhovalcri mužského pohlaví si našla zaměst
nání u obchodního námo nictva arozváželapo celém světě velšské rrlrlÍ,
Ženy, s nimiž se seznamovali a uzavírali ma_nželství, byly naproti tottttr
zpravidla místního p vodu, což vedlo ke vzniku komunity nějen multi
etnické, ale i rasově a kulturně promíšené. (Vzhledem k tomuio dědictvr
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17.2 ,,Dějiny zespodu"

Jqkou roli hraje ue společnosti historické pozndní? Podporuje existu-
jící sociáIní ád, anebo jej podryuá? Je to elitá sk u tuor sestupující
prost ednictuím knih, teleuize a turisťiky od odborník ke ,,konzu-
ment m", anebo md od počátku ko eny u jakési kolektiuní pot ebě,

u aktíuním uzt(Ihu k minulosti...? JreN Culsnneux,,
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ordlní historie ...

i čeluhistorie.
mťtže b t prost edkem proměny jak obsahu, tak

prominentními historiky, jako nap íklad Christopher Hill, Rodney Hil-
ton, Eric Hobsbawm, Dorothy Thompsonová, E. P. Thompson a George
Rudé; (g) historické b áďáni apolitické prisobení E. P. Thompsona a p e-
devším jeho spis The Making of the English Working Class (1968);''
(+) nedárnrější hnutí orální historie neboli ,,lidové paměti", které se da-
tuje od sedmdesáť'ch let a dnes již sklízí v znamné mezinárodní rispě-
chy;'u (5) radikální historie komunity, v níž ,,lid" často figuruje nejen jako
p edmět historie, ale i jako badatel, spisovatel a vydavatel;'a a (6) femi-
nistické dějepisecwí od sedmdesát ch let.

Následující rozbor jasně ukazuj e, že práce Butetownského st ediska
dějin a umění hned od jeho vzniku v roce tg8z/tg88 odráže|ahlar.rrí zá-
jmy jednotliv 'ch hnutí lidolych dějin a kulturní demokracie _ jak v Bri-
tánii, tak i jinde po světě'

17.3 Butetownské st edisko dějin a umění

Historie je politick m biteuním polem. o podporu minulosti usilují
stoupenciustauené autority i její odp rci, p ičemž jednii druzí si mo-
hou b t jisti, že nedostatkem munice trpět nebudou.

JoHN TosHts

oráIní historie ... umož uje mnohem sprauedliuější proces: nyní je
možné p eduoláuat i suědky pťuodem z nižších t íd, z prost edí nepl-
noprdun ch a poražen ch.'.

Peul TnoupsoNt6

Butetownské st edisko dějin a umění (www.bhac.org) se dnes rozkládá
na p ibližně t ech tisících čtverečních stop v p ízemí a dalším zhruba
tisíci v prvním poschodí viktoriánské kancelá ské budory uprost ed
cardiffskych Docklands. Zahrnuje (r) obrazoÚ, zlrrkov a video archiv;
(z) vystar,ní prostory; (3) menší kinosál; (4) vzdělávací prostory pro
mládež; (5 ) po sluchárnu určenou pro vzdělávání do spěl 'ch, lďer á zár o -

ve slouží jako jednací místnost; a (6) mal 'obchod. Rozpočetv součas-
nosti dosahuje v 'še kolem 15o tisíc liber (tj. z7o tisic dolarri). Většina
p íjmri pocházi z grant , obr,ykle určenj'ch na projekty s dobou trvání od
jednoho do t í let - sponzory jsou nap íklad Ministerstvo'unitra (Home
ofrt.ce),Velšská rada pro umění (The Arts Council of Wales), Komunitní

Plur, THolrpson.T

Historie na nejnižších stupních společnosti, dějiny zespodu či dějiny
prostych lidí ... dnes už ž .dnou reklamu nepot ebují'

Enrc Honssewxa"

Hnutí zarozvoj lidouych dějin _ tj. historie s ko eny v radikální politicr',
která vycházizživot:iu a bojri dělnické t ídy a skupin na okraji a zárover\.it'
i oslal'rrje - má dlouhou historii. Snaha určit její ko eny zpravidla (ne-li
pokaždé) narážina adu nesnází. Pokud jde o ,,lidové dějiny" (neboli ,,tlÓ

jiny zespodu"), jejich počátek lze stanovit v mnoha rrizn ch kontexttlt'lt
podle toho, na kterou zemi se zamě íme a která kritéria definující 

',lidtlvť'
dějiny" up ednostníme. Podíváme-li se pro názornost nap íklad na S1lrl
jené státy, lze tvrdit, že lidové dějiny tam začaly ve t icátych letech dvrr

cátého století v souvislosti s rozhovory, které vedli zaměstnanci Splírvt'
ve ejn ch praci (Works Progress Administraťron, později Works ]'nl
ject Administration, WPA) s b val mi otroky, p ípadně s nedár'rrějšírrri
hnutími ve ejné a orální historie'g ovšem aťuž jim p isoudíme kterékrrli
datum narození, není pochyb, že ,,lidové dějiny" získaly podobně.|irkr'
mnohé další radikální kulturní iniciatily zvláštní v znam po roce tg(rtl'

Užitečná časová periodizace v1plynula z v znamného společnť'lrrr
počinu členri Centra pro současná kulturní studia p i Birminghanrskri
univerzitě''o Rozvoj lidovych dějin (v Británii) lze podle nich rozdělit rrrr

šest rrizn ch fáziči tradic: (r) rané práce Johna a Barbary Hammrltt
dov ch, dvou radikálních liberálri, zabyvající se dělnickou kulturtltti''
(z) Skupina historikri p i Komunistické straně Velké Británie v rattí'tll
poválečném období' do níž pat ili mnozí badatelé, kte í se později sllrlr
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nadace (d íve známá jako Charitativní loterie), Rada cardiffského hrall
stvi (The Cardiff County Council) a rrizné nadace. V poslední době clrr

kázalo St edisko vydělat p ibližně z5 tisíc liber (tj. 40 tisíc dolarri) ročrrť'
prodejem knih, fotografií, pohlednic a ostatních produktri v obchridktr,
ktery pat í k v stavním prostorám, jakož i slymi vzdělávacími aktivitir
mi nabízen 'mi školním skupinám a poskytováním archivního obraz<l
vého materiálu televizním a jin m mediálním společnostem.

Ve spolupráci s místními lidmi St edisko ziskává, uchovává a vyrrží
vá orální historie, staré fotografie a další dokumenty. Jeho personál.jr'
rrizného etnického privodu i rriznj'ch ras; skládá se ze zaměstnanc ttlt

pln i částečn rivazek, jakož i z dobrovolníkri. Počet placen'ch zaměst
nanc značně kolísá v závislosti na momentální v ši a povaze grant()
vého fi nancování. Za ideálnich podmínek zastáv aji placení zaměstnan t' i

šest nebo sedm pracormích míst: editel St ediska (a autor tohoto ese.jt',

na částečn rivazek); pracor'rrík administrativy; archivá , ktery zárovt,ťr
provádí v zkum obrazového materiálu; referent v stav a zárove graÍik;
referent pro vzdělávací projekty Qehož odborností je historie' země1lis
a národní školské osnorT'); referent pro umělecké vzdělávání (na částtlč
nj' rivazek); a referent pro vztahy s okolní komunitou, kterj' je zárovt,ťt
i komunitní historik a stará se o marketing (na částečn 'írvazek). D<llr

rovolníci, kter'ch je p ibližně tucet, pracují ve v starmích prostoráclr,
lykonávají kancelá ské práce a pomáhají p i vyzkumné činnosti. Sv<lrr

aktivitou b vají vždy o krok p ed placenjmi zaměstnanci a pro ťrspěclr
St ediska jsou nepostradatelní.

Historie, kterou se St edisko zabyvá, má sociální ričel - je uvědomč
lou snahou uvádět historické pozn ní do souvis]osti se socť lní pru:'i.
včetně kritickj'ch a intervenčních postupri. Naše prisobnost p ekračrr.ir'
hranice mezí sociáIními dějinamť (studiem sociálních vztahri, institrrr't
a praktik) a kulturními dějinami (studiem v znamri a hodnot).'7 V sir

mém st edu našeho risilí leží problém reprezentace neboli minulyt'lr
i současn ch vztahri mezi vládnoucími, pod ízenymi, okrajovjrrni a z1rrr

chyb ovan rní obrazy, diskursy a uypr uěními.
Naše angažmá má několik základních cíIri: p ispět k tomu, aby byly st r

ciální a kulturní dějiny cardiffsk ch Docklands a multietnického Waltlstr
pozorně zaznamenány a zachovány pro budoucí generace' a to za aktiv
ního p ispění místních obyvatel; poskytovat všem členrim místní konrrr
nity - nap íč širo\rn spektrem sociálních prost edí a kulturních zázentí,
jakož i věkovych skupin _ možnost podílet se na společném kreativnírtl
risilí; produkovat vzdělávací materiály, v staly, p edstavení a nejrriznčliŠi

další kulturní produkty s ko eny v místní historii a z.kttŇr'ttrrsli; tt z1tt'rl

st edkovat vzájemné porozumění a respekt mezi lidmi t'rlzrlllttriltrr tt'irl

ního, rasového a kulturního zázemi. Dlouhodobějším zámčrrlttt,jr' trrlrrvil

P ístarrrrí lidové muzeum a st edisko umění (Bay People's Mtt.scttltt & 11l'ls

Centre) disponující rozsáhljrn archivem, stál mi galerijními 1lrtlsltltttttti,
místem pro dočasné vystaly, posluchárna mi i zaŤizenim pro po 'ír tl 1r r r i r l i

vadelních p edstavení, kavárnou a menším obchodem nabízejícím tlírI'k.y

a suvenyry' Tento kol jsme odhodláni splnit, aniž p itom ustoupíntt: tltl

zásad, na nichž St edisko vzniklo, a od jeho celkového étosu.

17,4 Základy

Kdaba se na historii pohlíželo jako na gkťiuitu spíše než jako na pro-

fesi' těch, kdo se jí uěnují, by bylo bezpoětu.
RepHlrr SelluoLts

Aušak historie je p íIiš d ležitá, než aby bylo možné ponechat ji his-

torikftm!
JB.qN CHpsttnqux'e

Butetownské st edisko dějin a umění bylo založeno roku r9B7l19B8
afroamerickjrm antropologem a priltuctem místních ob}vatel jako kul-
turní a zárove i mocenská intervence. Hned od počátku bylo jejich

cílem r,ybudovat skupinu domácích badatel žijicich p ímo na místě -
dělnickj'ch, organici ch intelektu l - a v1.tvo it tak prostor, kde by
mohly vznikat alternatiuní historie, totožnosťi a reprezentace života
v cardiffsk ch Docklands. P edevším v ranych fáziclt sdílela naše práce

étos ady dalších emancipačních intelektuálních projekt - nap íklad
feministické historie. Jak lyložila Catherine Hallová,

feministické historii, tak jak byla v sedmdesát 'ch letech p vodně kon-

ceptualizována, šlo o to, zno\.,u se zmocnit dějin žen. Bylo t eba r,'yplnit

obiovské mezery v našem historickém poznáni,jež byly p ím m dri-

sledkem mužské nadvlády nad historickou prací."o

Co se tyče dějin dělnického hnutí a dělnické t ídy v Británii, John Tosh

lysvětluje:
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írčelem podstatné části dějin dělnického hnutí sepisovan 'ch politicky
angažovan mi historiky je lyost it sociá]ní uvědomělost dělník , uwr-
ditjejich rozhodnutí politicL7 se angažovat a ujistitje, že historie stojí
,,na jejich straně" ... V Británii odráži takov p ístup hnutí Historické
dílny ..., jež vzniklo koncem šedesát'ch let; pro ty, kdo se na něm po-
dílejí, slouží historická rekonstrukce zkušeností pracujících lidí jak<l

,,pramen inspirace a porozumění" - smímeJi si lyprijčit obrat rívodni-
ku z v bec prr'ního isla History Workshop Journal."

,,obnol: ení" mar ginalizouan ch zkušeností,,,uypltou iní mezer" a pod
kop u ní ul .dnoucích konstrukcí, r.5nržívání historie jako prost eclkrl
uyost ení soci lní uuědoměIosti, prohloubení pozn ní a inspirace.ied
n ní - to vše dokonale odpovídá činnosti Butetownského st ediska tlť'
jin a umění. Jak ekla Marcia Brahimová Barryová, zakládající členl<rr

tohoto projektu,

věděli jsme, že máme jedinečné dějiny, ale neuvědomovali jsme si, jak
jedinečné opravdu jsou, dokud někdo [afroamericlc. antropolog jmé-
nem Glenn Jordan] nep išel a ne ek] nám, ,,Vaše dějiny jste vy sami,
a jestli s tím něco neuděláme, budou zttaceny." Tak se z nás stali vlast-
ně bojormíci ... tehdy jsem si najednou uvědomila, že všechno kolenr
nás se mění - bylo to patrné na pohled: sta í lidé umírali a spousta
místních se v rámci ,,asanačních projektťr" padesát 'ch a šedesát 'ch let
odstěhovala, takže se naše komunita zmenšila. Řekla bych, že v pade_
sát ch letech nás moh]o b t okolo pěti tisíc, teď už jen dva a p l... LIvě-
domili jsme si, že s tím musíme začít něco dělat.""

Antropolog, orální historik a aktivista-intelektuál, ktery se pol1'lr,r,
rozloučil s akademickj'rni věžemi ze slonoviny, v podstatě jen poMrlil,
co butetownská komunita chápala už dávno, byt dominantní kultura trr

podle všeho neustále popírala. Ať už byly drivody, proč se rozhodl angir
žovat, jaké chtěly, jedním z drisledkri se stalo potwzení v znamu t('trr
konkrétní historie a klíčor,ych aspektri lokálně založené lidoué pantělt
a neofi.ciáIního poznání. A tohoto po znání sebe somo dosáhli místní 1lr l

mocí dialogu s Jin m.
Lidem z butetoumské komunity - jinak ečeno, z ,,TygÍi zátokv"

a z 'Dokti" 
_ poskytl Butetownsk projekt dějin komunity prosttlr',

v němž mohli sami p ispět k opoziční historii a kulturně-demokratit:kť,
praxi bádání a psaní, jehož cílem bylo zpochybnit a podrt vládntltrr,t

konstrukce' Po dlouhé generace se lidé žijící v tomto společenství aznéj
pocházející setkávali v novinách a časopisech,'3 v románech, životopis-
n ch knihách i akademick ch studiích, a také v obvyklé rétorice kaž-
dodenních rozhovorri, s obrazy a p íběhy o sobě samych. Po nějak ch
r5o let, od padesáb ch let devatenáctého století, byla zdejší komunita
stále znovrr .zobrazavána buď negativně, jako špinavá, násilnická, ne-
zdravá a nemrarmá' anebo naopak romanticky, jako primitivní, exotická
a fascinující. Jak to r.ysvětlil jeden místní obyvatel,

aťuž je p vod toho pojmenování [tj. ,,Tiger Bay"] jak koli, odnepaměti
ho obklopuje negativní my'tologie. Znev ažujici pr povídky narážejici
na povídačky z druhé ruky - jako nap íklad: ,,V Tiger Bay se nedalo
v klidu ani p ejít p es ulici!", ,,Bylo to tam o hubu!", ,,Člověk tam p išel
k rirazu jako nic!", ,,Dole v zátoce měl u sebe každ' n ž a vribec zbraně
všeho druhu!", ,,Bylo to strašné místo. Lidi tam k]idně hráli hazardní
hry p ímo na ulici!" a podobně - jsou dodnes slyšet od lidí, z nichž
p evážná část do Tiger Bay v životě nevkročila.'a

Vribec nejproslulejší takov'obraz vykreslil ve své autobiografii oblí-
ben velšsk spisovatel Howard Spring (r88g-rg6s):

projít se Tyg í zátokou bylo prostě fascinující. Žluťáci a Taliáni, Indo-
vé a Levantinci se štrachali v polostínu zlověstn ch vedlejších uliček,
které odbočují z Bute Street... Děti prapodivn ch barev, plody strašl!
v'ch mesaliancí, klop taly polonahé ulicemi a v'klady obchod zdobi-
la jména zastupující snad všechny klany a t ídy pod sluncem... Byla to
špinavá, hnijící a romantická čtvrt, pohoršující a inspirující zárove ,

a já jsem ji miloval'"s

Lidé z této komunity se podobnymi konstrukcemi cítí bj't hluboce
uraženi.

Jakmile vznikl Butetownsk projekt dějin komunity' nevyhnutelně
zaujal jiždop edu určené místo v rámci dlouho p edtím ustaveného pole
reprezentací.'6 Tuto skutečnost si dílem uvědomoval i etnograf a orální
historik, ktery projekt spoluzakládal; místní si ji uvědomovali bezezbyt-
ku. Nová iniciativa byla tak pro ně p inejmenším stejně jako pro něho už
od samého počátku dialogickjnn a kulturně-politickj.m podnikem - ne-
šlo ani tak o to,naléztinformace o společenství ,,ukrytém p ed dějinami"
(smímJi si zde vyprijčit obrat' kter 'proslavila Sheila Rowbothamová),"7
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n 'brž spíše o studium komunity mimo ádně viditelné v tom smysltt, Žr'

se o ní hojně psalo, ovšem zárove i neviditelné, poněvadž klíčové rrrz
měry zkušenosti jejích obyvatel byly ukryry - většinou proto, že litlrt,
kte í ji reprezentovali, se z ídkakdy obtěžovali dotazovat se místníclt tttt
jejich p íběhy a stanoviska.

Butetovrnsk projekt dějin komunity' p inejmenším z hlediska rrrrl

ropologa, orálního historika a autora tohoto eseje, měl za cíl zlepšit 1xr
stavení a možnosti místních lidí p edevším prost ednictvím praktickélrrr
vzdělávání a demystifikace procesu historického bádání'"8 Níže citovrrrrí,
formulace pocházejí z rozhovoru, v němž Marcia Brahimová Barryrlvťt
popsala prisobení St ediska v počátečním období, v letech r988-r99rr.
Činnost jeho pracovníkti, kterou zdeliči,byla součástí pnrrího projektrr
komunitního vzdělávání, totiž seminá e/dílny po ádané každ tyden rrrl

Írnora r9BB. Rozhovor stejně jako p edtím vedla Karen Gehrkeová.

MB.' Nevím, jestli znáte starou knihovnu... Glenn chtěl, abychom se za-
čali učit, jak se provádí vj'zkum, a tak jsme všichni r'yrazili do knihov-
ny. Byly zrovna letní prázdniny a strávili jsme tam nějak ' čas... prostč
jsme se probírali starmi novinami a tak' Bylo to docela fascinující,
poněvadž jsme začínali chápat, co vj'zkum obnáší. Ale protože jsmt'
tam byli všichni pohromadě, neměli jsme pocit, jako bychom plnili nč-
jak namáhav rikol'.. Když na to p ijde, pustili jsme se prostě do čtení
star'ch novin a p išlo nám to íržasné. Doopravdy jsme chápali, co se
nám snaží vysvětlit...

Vždycky nám zd raz oval, že opravdu m žeme napsat svou v]astní
historii, že m žeme napsat historii, kterou vidíme p ed sebou, a ne ttt
historii, o které si lidi myslí, že je naše, a proto opravdu máme hlas...'"

Cílem bylo nejen prostě p imět lidi, aby r,yprávěli a sbírali vlastní pÍ'Í

běhy, ale také povzbudit je, aby se zabyvali tím, colž o nichbylo napsártrr
a vyprávěno - cel 'projekt zahrnoval tudíž od počátku i prvek kritickéIrr r

p ístupu k p evládajícím diskursrim, totiž k lokálním diskursrim o ras()
vé a kulturní diferenci. S tímto cílem jsme začali studiem starych novitt'
ale zárove jsme si hodlali p ečíst i líčení sociálních vědcri a (ostatníclr )
beletristri.

První seminá jsme nazvali ,,Jací jsme byli: Životní p íběhy z Tigt,l'
Bay" a jeho írvodní setkání p ilákalo 4z lidí. To byla v té době nesl chaIrll
ričast * místní ri ady se už několik let pokoušely z ídit v Butetorvnu prit
videlné vzdé|áváni dospěl ch, dosáhly však jen minimálního rispěchrr.
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Co se tykalo finančních a da]ších materiálních zdrojri, zpočátku byly
bezmála nu]ové' Díky gso librám, jimiž p ispělo Komunitnívzďělávaci
st edisko hrabství, disponoval projekt alespo minimální audiotechni-
kou, totiž kazetov m magnetofonem Marantz CP43o a dvojicí kvalitních
mikrofonri, jakož i nevelkou zásobou kazet. Jedním z drisledk nedo-
statku zdrojri však bylo, že skupina se prisobením kolektirrrrí odpověd-
nosti skutečně semkla'

MB; Neměli jsme žádné peníze, a tak jsme Butetownské komunitní st e-
disko směli jednou tydně, v riter'večer, vyrržívat zadarmo'.. P inášela
jsem z domu konvici. Molly a Rita, někdy olwen anebo kdokoli z nás,
všichni jsme se složili, aby se dalynakoupit nějaké sušenky, čaj a káva'3o

Tato setkání plnila dvojí ťrčel: místním lidem poskytovala p íležitost
dozvědět se něco o tom, co vlastně znamená orální historie, a p íslušní-
krim skupiny okolo projektu umožnila začít se systematick m sbíráním
životních p íběhri a jejich archivací v podobě magnetofonov ch nahrá-
vek' Antropolog a orální historik měl p edstalrr, že tak zprost edkuje
proces získávání poznáni, ktery se už v budoucnu obejde bez jeho p í-
tomnosti. D raz byl proto kladen nejen na v cvik místních obyvatel (po-
mocí praktick ch ukázek technik vedení rozhovoru, používání mikrofo-
nri apod.), ale i na vzdéláváni (v podobě kritick 'ch diskusí o tématech
a problémech v zkumu, orální historie a kulturní demokracie).

MB: Y první polovině každého setkání šlo o to, abychom si osvojili
techniky vedení rozhovoru, k tomu jsme používali knihu Paula Thomp-
sona [.F/las minulosti]... Glenn jich měl k dispozici slušnou zásobu.
Sice jsme mu za ně měli zaplatit, ale ekla bych, že k tomu nikdy nedo-
šlo _ nakonec prostě daroval každému z nás knihu. Takže jsme mluvili
o orální historii, vážili jsme otázl<y a témata a četli jsme pasáže z těch
knih'.. Myslím, že jsme si ani nebyli vědomi, co se to s námi vlastně
děje, ale ve skutečnosti jsme získávali fpoznání a] dovednosti.

Tato setkání byla plánována na 3z tydnri, ale nakonec to dopadlo tak,
že probíhala po celé t i roky. Zhtuba polovina tehdejších pravideln ch
návštěr'rríkri se na činnosti St ediska aktivně podílí dodnes. Není pochyb,
že t5rto seminá e měly nikoli nev znamn 'a trval efekt. Jak poznamenal
Alessandro Portelli,
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když k setkání dojde [v podmínkách] rovnosti, b vají někdy nejen po-
zorovatelé, ale i ,,pozorovaní" podníceni k tomu, aby o sobě uvažovali
zcela nov mi zprisoby. To whá nové světlo na odvěk' problém zasa-
hování pozorovatele do pozorované skutečnosti. Pozitivistická posed-
lost nezasahováním vedla k rozvoji bizarních technik, které měly tento
problém obejít či odstranit. Domnívám se, že bychom celou otázku
měli obrátit vzhriru nohama a pojímat změny, které naše p ítomnost
pop ípadě lyvolá, jako jeden z nejdriležitějších vjlsledkri naší práce
v terénu.3'

17.5 UdrŽet kulturní demokracii naŽivu

Čtená , ktery se právě seznámil s p edch ázejicimi odstavci zab vajícírrri
se kulturní demokracií v prvních letech projektu, by si mohl myslet, žr,
udržet ji už bylo snadné. Nic by však nemohlo b t pravdě vzdálenějšÍ,
jakje z ejmé i z následujícího rozhovoru mezi Karen Gehrkeovou a Chris
Weedonovou:

KG.' Jednou jste se zmínila o tom, že ideou St ediska byla skutečná...
bylo uskutečnit ideu kulturní demokracie.
CW: Ano... cel ' projekt, dokonce už v jeho ran 'ch fázich, když šl<l

o projekt dějin komunity, byl cvičením v kulturní demokracii v tom
smyslu, že místo aby p išel někdo zvenčí a dal se do práce, měli jsmc
p edstar'u, že místní lidé by měli sbírat svou vlastní historii, vést roz-
hovory jeden s druh m, shromažďovat fotografie, archivovat je a tak
podobně. A každé rozhodnutí... a všechny cíle by měly b1it diskutovány
ve skupině. A mělo by jít o kolektivní podnik postupující lp ed, v němž
se každ 'bude angažovat bez ohledu na to, odkud pocházi, jaké má
vzdělání a tak...

Rozumí se, že cel projekt se od pnrních dnri hodně rozrostl, ale
ekla bych, že tyhle základní principy na vjlznamu neztrácejí. Spíše ie

to tak' že se naše práce hodně diverzifikovala, a proto se lidi zapojují
v r zn zch oblastech. Všichni už nem žou dělat všechno, poněvadž stl
toho odehrává p íliš mnoho zárove , ale p edstava, že lidi by to měli
dělat sami pro sebe a čerpat odtud sílu..., je po ád p ítomna, to je jasné.
KG: Takže byste ekla, že z vašeho pohledu to zatím dopadá dob e?
CI44 Ne ekla bych, že je to stoprocentní ríspěch, spíš bitva, která ne-
končí' Podle mého je kulturní demokracie docela složitz podnik, poně-
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vadž se opírá o p edstalu, že lidi na sebe doopravdy chtějí brát odpo-
vědnost, ale myslím, že jedna z věcí, které tenhle projekt ukázal, je, že
lidi na sebe odpovědnost ve skutečnosti dost často brát nechtějí' P es-
něji ečeno, chtějí mít pocit, že se jich věc tyká, a právo vyjád it sluj
názor,jenže ne vždycky chtějí všechno to další, co s tím souvisí a bez
čeho se nic neuskuteční.

Co všechno jsou lidé ještě ochotni dělat, má své meze, a stejně tak
oblasti, kde jsou ochotni se angažovat... Řekla bych, že kulturní demo-
kracie j e pokračující bitva.3"

Pokud jde o p ijímání odpovědnosti, stále platí, že bezmála všechny
audionahrávky rozhovorri o životních p íbězích j ednotlivj'ch responden-
tri, které dnes máme k dispozici, po ídila dvojice dobrovolníkri - ant-
ropolog (a autor těchto ádk ) a Marcia Barryová - zhruba p ed deseti
lety, tedy hned v prvrrích letech fungování projektu' Místní lidé jsou sice
o tom, že jejich dějiny mají b t zachovány pro p íští generace' hlubo-
ce p esvěděeni, ale jen málokte í jsou ochotni pustit se do práce, která
s tím byvá spojena - i p esto, že pot ebné r,ybavení a kvalifikovanou po-
moc mají k dispozici.

17.6 Co se děje s hlasy?33

Není žádn d uod, proč by se ťi, kdo uyužíuají doklady ordlníhisto-
rie, měli ocitnout u neu hodě, stanou-li p ed otdzkou poměrné hod-
noty dokumentárních a or lních pramenti.

TnBvon Luuurs3a

Archiv orální historie Butetownského st ediska dějin a umění dnes zahr-
nuje p ibližně tisíc hodin audionahrávek rozhovorri a okolo dvanácti ho-
din videonahrávek (byly natočeny ve spolupráci se dvěma místními na-
hrávacími skupinami). K náležitému r'yužití tohoto materiálu však proza-
tím nedoš]o, ažna několik krátk ch, nedármo digitálně zaznamenan ch
rozhovoni. S ohledem na prost edky, které si to vyžaduje, mriže totiž
p evod audionahrávek do takové podoby, v níž by je bylo možné sdílet
s širší čtená skou či posluchačskou ve ejností, p edstavovat pro skupiny
našeho typu nemalj' problém.
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orální svědectví byla ovšem r,'lužita pro pot eby rozhlasu a dá se očt,
kávat, že médium komunitního rozhlasu se v budoucnu bude uplat tl
vat ještě v znamněji. Snad vribec největším ríspěchem St ediska na prlli
médií se stala koprodukce Cymre Ddu, teleizního dokumentu - a.it,i
provázející knižní publikace - o t ech částech' jehož tématem byla histrl
rie čern'ch lidí ve Walesu (ve velštině, s anglickj'rni titulky) a produkcr,
dvou prilhodinovj'ch po adri s názvem Bay People, které v íjnu ztltlt
odvysílalo BBC Radio Wa]es (Glenn Jordan se ujal role r,'ypravěče). Vtrt
šina hlasri, jež v těchto po adech zazněla, pat ila lidem rrizného etnit,
kého privodu, které autor m doporučili pracormíci St ediska, a mnoltrr
rozhovorri bylo nahráno na jeho pridě. T}to rispěchy naznačují, že tlrl
cházi k v znamnym posunrim politiky reprezentace.

Vytvo it z audionahrávek knihu je dlouhj', rinavny a nákladn 'proc(ls,

Už od prr'rrích dnri bylo cílem St ediska sestavit dvojici svazkri životníclr
p íběh nazvan ch Women's Liuesfrom Tiger Bay a Men's Liuesfi"ottt
Tiger Bay. obecněji ečeno, St edisko plánovalo lydávat knihy (včetrrŮ
dětsLj'ch), ježby v podstatné mí e vycházely z orálni historie. Toh<ttrl
cíle se zatím dosáhnout nepoda ilo - ve skutečnosti platí' že všechrly
zve ejněné životní p íběhy komunitní historie (s vfiimkou stručnyclr
írryvkri, jež se objevily na vjlstavních panelech v rámci rriznj'ch expozir,,
p ípadně bulletinu, jejž jsme d íve lydávali) pocházejí od lidí, kte í svi
texty sami napsali do počítače - jinak ečeno, poskytli je v takové fonrlť,,
v niž je bylo snadné p ečíst, prodiskutovat a zredigovat. Má to jeden tlrl
cela ironickí' drisledek: ti, jejichž hlasy d ív byly v této komunitě nejvít'r,
odsunovány na okraj, se i dnes v tisku objer,ují spíše jen vfiimečně, ttir
šim vznešeny'rn a kulturně-demokratickíryn záměrrim navzdory.3s

17.7 Lidé reagují psaním

Tohle není p íběh mého žiuota. Jsou to prostě jen zaznamenané uzpo-
mínky na dětství, které jsem stráuila u Cardiffu, ,,dole u docích". Vi1-
běr z tamějších obr .zkft a zuuk ., pach apocitťt.

PHyr,r,Is GnoceN CHeppnLLovÁ"''

Několika skupinám prisobícím v rriznych komunitách se již poda'ilrr
zpracovat a uve ejnit texty autorri pocházejících z dělnického prost'erli,
a to včetně komunitních dějin a životních p íběhri. Ve Spojeném králtlv
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ství pat í v tomto ohledu k nejťrspěšnějším projekt Centreprise, ktery
p sobí v lond nské čtvrti Hackney'

Centreprise začalo lydávat dělnické texty v roce 1972..' od dob po-
čátk Centreprise jakožto projektu lokálních dějin se jeho vydavatel-
ská činnost rozší ila tak, že dnes už kromě historie zahrnuje i r zná
jiná díla, jejichž autory jsou místní obyvatelé. K jeho publikacím pat í
texty mlad ch autorri, místní autobiografie p íslušníkri dělnické t ídy,
lokální historické materiály, texty student vzdělávání dospěl ch niž-
ší írrovně, texty čern ch autor nebo pr za i poezie autor , kte í se
zriěast ují dílen kreativního psaní.

Ve svém raném období (v letech tgrz_tg7s) Centrepríse lydalo
z5 titulri, jichž se prodalo mezi 45o a 5 ooo vtisky. I v následujících
letech lycházelakažd rok ada novj'ch titulri, takže v roce t99zby1o
dostupn 'ch g4r zn chpublikací.37

Vydavatelská činnost Butetownského st ediska dějin a umění ovšem
srovnatelnjlch rispěchri nedosahuje. Jeho snahy vedou však podobné
principy a postupuje se podobn rni cestami _ až na to, že tolik nezdri-
raz ujeme literární tvo ivost. Do dnešního dne lydalo St edisko 15 knih
(a podílelo se na lydání jedné další) a dvě brožury.38

Brzy po vzniku Butetownského st ediska dějin a umění byla na jeho
pridě založena ediční ada ,,Životní p íběhy z Tiger Bay" určená text m
místních obyvatel. Zatimv ní vyšla čwe ice svazkri: The Tiger Bay Story
od Neila Sinclaira (r4o stran, tgg}), A Tiger Bay Childhood: Growing
Up in the Lg3os od Phyllis Grogan Chappellové (Bo stran, :'gg4), Hovl)
I Saw It: AStrollthro'OldCardiff Bay od Harryho,,Schipmatea" Cookea
(ttz stran, tggs) a Endangered Tiger: A Community under Threat od
Neila Sinclaira (196 stran, zoo3). Nyní jsou k lydání p ipravovány další
dva svazky: A Family Affair: Three Generations in Tiger Bay od Olwen
Blackmanové Watkinsové a Under The Bridge and Dotun the Bay od
Patti Flynnové.

Knihy ediční Íady ,,Životní p íběhy" jsou ,,uživatelsky p átelské" -
všechny r,yšly ve formátu A5 (p ibližně r5o x zromm) a většinou ani
zdaleka nedosahují 2oo stran; nejkratší, A Tiger Bay Childhood od
Phyllis Chappellové, má pouze Bo stran. (Ve skutečnosti bylo autorku
zapot ebí povzbudit, aby napsala více, protožejinak by délkajejího textu
odpovídala více formátu brožury než knihy.) Souvisí to ror.rrěž s poli-
tikou viditelnosti a není to nevyznamn bod: majíJi bfi texty autorťr
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privodem z prost edí dělnické t ídy viditelné, je driležité' aby měly nrr

h betě jasně čiteln'název.
Co lidi k sepisovaní tako\,ych knih vlastně motiluje? Jak podotkl

A]essandro Portelli, ,,vypravěč se r.ryprávěním p íběhu zachra uje p etl
zapomněním".39 V p ípadě autorri, kterjm jsme poskytli možnost publi-
kovat s pomocí Butetovrnského st ediska dějin a umění' se zdá,jako bv
spíše než potvrdit ,,JSEM!" toužili prohlásit ,'BYLI JSME!". Naši auto'i
up ednost ují rodinnou historii a p edevším historii komunity _ niktlli
autobiografii'ao Touhu lyprávět svrij osobní p íběh u nich nahradila prr
t eba sepsat zasvěcené líčení vykreslující často očer ovanou komunittr,
již dob e znaji avětšinou milují.

Prameny, z nichž p i svém psaní čerpají' nejsou ovšem v'zkumnť,
zprávy, mapy ani q sledky sčítání lidu, nybrž sdílené vzpomínky a vyprír_
vění p echovávaná po generace prost ednictvím tradice vyprávění p.í'
běhri nebo v jednoduch; ch interakcích každodenního života: je to pamč'|'
a poznání takového t11ru, o jakém je eč i v následujícím riryvku Z texttl,
kter vznikl na pridě Skupiny pro lidovou paměť p i St edisku studií sorr'
časné kultury (Centrefor Contemporarg Cultural studies, CCCS):

poznáni minulosti a p ítomnost vzniká také v každodenním životě...
Takové poznání mriže kolovat (obr'ykle bez toho, aby se jakkoli prohlu-
bovalo) v každodenním hovoru a v osobních '.' r.'yprávěních. M že b t
dokonce i zaznamenáno v někter'ch intimních kulturních formách,
jako jsou dopisy, deníky, alba fotografií či sbírky upomínkov.ch p ed-
mět . Mriže b t také zhušťováno v anekdoty, jež ziskávaji prisobivost
a obecnost mytu'.. Tato historie zpravidla ... není jen nezaznamenaná,
n brž skutečně umlčovaná. Nedostává se jí p íležitosti promluvit.4'

Velká část naší práce se zab vá právě pamětí tohoto druhu.
Někdy se twdí, že orální historie a životní p íběhy jsou nelyhnutelrtť,

zaujaté - b vají jednak neriplné (často jdetotiž jen o zlomky nebo ritržk.y'
znichž nelyplj'vá jaksepat í široce za|oženélíčení), a jednak p edpojatt1
(nejsou ,,objektirmí" nebo ,,neutrální", protože většinou zaujímají stantl
visko, často defenzirmí' s cílem obhájit svou komunitu a někdy i vlastrrí
minulost). Auto i publikující v ediční adě ,,Životní p íběhy z Tiger Bay"
si to samoz ejmě uvědomují, své mrarmí p esvědčení však považují zir
cosi pozitir.rrího'

Role antropologa a orálního historika v procesu sepisování knih vy
cházejicich v této edici je veskrze zprost edkovatelská' V někter ch p'í
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padech b vá pot eba p euspo ádat části nesourodého textu a qrrvo it
tak soudržnější oddíly a kapitoly, jindy jsou zásahy motivovány drivody
gramatic\rni, anebo jsou autorovi nawženy názvy jednotliv ch kapitol.
Redakce se však nikdy nedot'ká otázek "pravdy": ,,fakta", která místní
autor p edkládá, zpochyb ována nejsou. Redaktor se podobně nesnaží
uplat ovat ani své právo pojmenovávat _ názl4r knih si v drtivé většině
zvolili sami auto i, někdy i p es námitky redaktora' Hlavním cílem re-
dakčního procesu je zachovat hlas autora, tak aby místní lidé, kte í se
s ním osobné znaji, p i čtení textu doslova slyšeli jeho hlas. Styl psaní je
proto lidovjl spíše než akademickÍ'.a"

Hodnota ediční ady ,,Životních p íběhri" nespočívá prostě v motiva-
cích, pramenech a stylu autor . Snad největším p ínosem jsou podrobná
vyprávění, jež p edkládají, tj' konkrétní informace, jež mohou povzbudit
vzpomínky místních pamětníkri a student m nebo badatelrim posloužit
jako vodítko pro další zkoumání.

od roku zooo ovšem publikační činnost St ediska značně zesílila:
antropolog a orální historik, kter Stojí v jeho čele, se často ujímá role
,,redaktora" nebo i ,,autora". Neznamená to však rezignaci na principy
kulturní demokracie, spíše rozhodnutí vydávat rozmanitější škálu pub-
likací, a to včetně dětsk ch knih, vzdělávacích kompletri a knih up ed-
nost ujících vizuální stránku věci, což v praxi znamená p edevším
fotografie.as

17.8 Historie, paměť a vizuál ní zobra zení

Proč vribec r,'yužívat fotografie? Protože je to velice mocné médium -
spouští emoce' slouží jako místo setkání individuální a kolektir'rrí pa-
měti a p esvědčuje diváka, že to, nač se dívá, skutečně existovalo. Jak
vysvětluj e M arita Sturkenová,

fotografie, která má pro člověka osobní hodnotu, je zárove talisman...
Evokujejak vzpomínky, tak i ztrátu, jak stopu, již po sobě životzane-
chal, tak i lyhlídku na smrt... je mechanismem, ktery je možné využít
k rekonstrukci minulosti a k jejímu umístění v p ítomnosti' obrazy do-
káživzpominky, jež p echováváme jako jednotlivci i jako kultura,ly-
tvá et, zasahovat do nich, anebo je i znepokojit. Prop jčují tvar osob-
ním p íběhrim i nárok m na pravdivost a uplat ují sejako technologie
paměti - mají za následek jak vzpomínání, tak i zapomínání.aa
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Fotografii se v rámci St ediska dostalo prominentního postavení vlirsl
ně jen shodou okolností. V roce 1989 byl totiž Butetownsk projekt tlč,iirr
komunity pově en organizací NeuEmplog Wales, aby p ipravil stírltrrt
v stalrr, která by byla instalována v novém vzdělávacím st edisku z'Ízr,
ném touto organizaci pro mladé lidi v Cardiff Bay.

Kurátory v 'staly se stali autor tohoto článku a olwen Blackmatttlvtr
Watkinsová, široce respektovaná obyvatelka Butetownu a nedltlttlt,'
p edtím penzionovaná učitelka. Na počátku stála p edevším její rozsíll
lá sbírka fotografií, osobních i těch, které se b kaly celé komunity, avŠtth
postupně se poda ilo nashromáždit stovky dalších fotografií z období rlrl
p elomu století až po p estavbu (takzvanou ,,asanaci slumu") ce]é oblrrs
ti, která se uskutečnila v šedesát 'ch letech' Vybrané fotografie byly <lkr r

pírovány, zvětšeny a profesionálně zarámovány. Celkem vrstava, ktt,r.rr

z tohoto risilí vzešla, zahrnovala na devadesát fotografií, většinou forntítt rt
12 x L6,16 x 20 nebo zo x z4 palcri; šest nebo sedm jich bylo skutečrr
velkofomátovj'ch, o ší ce p ibližně 48 palcri.

Vjzstava byla zahájena jednoho horkého nedělního odpoledne v čt'r,
venci r9B9. Reakce místní komunity byla nevídaná: dostavily se dolltri
čt5,Ťi stovky návštěr'rríkri a budova doslova praskala ve švech. D ívčliil
i současní obyvatelé Butetownu se Zastavovali p ed fotografiemi a ztllilrl
se, že nevě í vlastním očím. Ukazovali na jednotlivé postavy ze skupiItrl
v ch por1rétri a diskutovali o tom' jak se lidé na nich jmenovali. Snr/rli
se a slzeli, když zpozorovali sami sebe, své p átele a svá ob]íbená místir,
Někte í dokonce odešli domri a zakrátko se wátili s vlastními fotogt.it
fiemi, o něž se chtěli podělit s ostatními. Radost zrozpoznání, potvrz.tltti
lidové paměti, bolest ze ztráty - to vše zakoušeli p i pohledu na rystit
venázobrazení.

Věděli jsme sice, že fotografie jsou driležit é, a|e až do té doby jsmtl si
neuvědomovali, jak zásadní v znam ve skutečnosti mají. od té chvílt'
se sběr fotografií stal jednou z hlavních činností St ediska. Na rozdíl rltl
muzeí není ovšem náš sběr zamě en na originály fotografií _ domrrí
váme se, že osobní a rodinné fotografie mají raději z stat lidem. V nČ'
kter'ch p ípadech byly ovšem obrazové materiály St edisku darovátty,
abyje bezpečně uchovalo. V současnosti obsahuje náš obrazov archiv
bezmála pět tisíc položek'as

V stava zristala ve vzdělávacím st edisku NewEmploy Wales více nt'Ž
deset let, až do chvíle, kdy tato organizace p estala existovat. A p estoŽr,
se vystavené obrazy neměnily, lidé si je p icházeli prohlížet po ád Znovtl.
Znašív 'staly se stalo místo paměti. Proč? Protože smíme-li zde odkázirt
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na Rolanda Barthese, t5rto fotografie místním obyvatelrim p ipomínaly,
že to, co vidí (své p átele, své ulice, svou komunitu, sami sebe), už sice
neexistuje, avšak ,,vskutku to bylg".+o

V roce lgg7, poté co Butetownské st edisko dějin a umění uspo á_

dalo adu dalších doěasn ch vystav v rrizn ch prostorách v cardiffsk'ch
Docklands' padlo rozhodnutí z ídit si vlastní vjrstavní ga]lerii,a? jejiž
činnost bude lycházet z principri kulturní demokracie. Cílem je tvor-
ba a lystavování obrazovjzch, textov ch, zvukov ch a dalších materiá-
l , jež mohou prostí lidé shledat p ístupn.rni a smysluplnj.mi. Většina
v stav, jež zde instalujeme, pokr vá rrizná témata místních lidov'ch
dějin, kulturní politiky a každodenního života se zvláštním z etelem na
takové otázl<y,jako je p istěhovalectví, totožnost, komunita, lidová kul-
tura, obnova životního prost edí ve městě, život běžencri nebo mediální
obraz rasové a kulturní diference. K běžn m pramenrim lystavované-
ho materiálu pat í fotografie místních pouličních fotograf , fotografie
z osobních a rodinnj'ch archiv a obrazy z novin a dalších populárních
médií.

Ačkoli se Butetownské st edisko dějin a umění snaží oslovit p ede-
vším ,,netradiční návštěr,níky", tedy takové lidi, kte í do muzeí a galerií
chodí jen z ídka (pokud vribec někdy), odmítáme p edpoklad, že by snad
lidé tohoto $pu byli jakkoli neinteligentní nebo prostoduší. V staly, jež
po ádáme, mají b t vizuálně zajimavé, ale zárove i intelektuálně rigo-
r zní. To má mimo jiné za následek, že jednotlivé expozice jsou čím dál
tím častěji mnohohlasé - zobrazují soupe ící p edstavy minulosti a vy-
obrazením, jež jsou lystavována, se tak mriže dostávat jak pochvaly, tak
i kritiky.+s Jednotlivé vjzstavy vyrržívají stále více velkoformátov ch por-
trétri s životními p íběhy těch, kdo jsou na nich lyobrazeni.

V návaznosti na jednotlivé v'staly publikuje nyní St edisko ror'něž
rozsáhlé v stavní katalogy, v nichžjsou dále rozvedena tématajakopoe-
tika a politika reprezentacea9 a oblykle b vají zpracovány takovm zpri-
sobem, aby neztrácely na v'znamu ani poté, co v stava sama skončí'so

V době, kdy vzniká tento esej, p ipravují pracowíci Butetownského
st ediska dějin a umění šestou p evážně obrazovou knihu snázvemMo-
thers and Daughters: Portraits from Multi-ethnic Wales. Tato publi-
kace bude _ stejně jako velká v stava, již má provázet - zahrnovat sto
portrétri žen z rozmanitych etniclc 'ch prost edí z celého Walesu' spolu
s jejich životními p íběhy. Vystavované portréty mají mě it jeden metr
a jejich cílem je p ímo oslovovat diválcy _ zpochyb ovat hegemonické
p edstavyvelšskosti, britskosti a stá í.
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Ze všech p evážně obrazov ch publikací St ediska je možná vribec nei
pozoruhodnější ta nejmenší, nesoucí název Fractured Horizon: A Land'
scape of Memory.'' Tato drobná, ale krásná a zneklidriující knížečka.ir'
v sledkem projektu, s nímž v roce zoor p išel Matthew Manning, tehtlv
ještě student fotografie a médií na Glamorganské univerzitě, a Patti Flyrr
nová, zpěvačka a spisovatelka, jejíž rodina má v oblasti, které se dnes ík/r
CardiffBay (,,Cardiffská Zátoka"), hluboké ko eny. Pomocí obrazri i slttv
konfrontují tito dva auto i minulost a p ítomnost cardiffsk ch Docklands:

... po několik ťjldnri procházela spisovatelka s fotografem náb eží oblas-
ti dnes vstávající z trosek jako Cardiff Bay..' Vypravěčka se snažila po-
slg'tnout fotografovi obecné vedení a s tímto cílem na z eteli vycházela
z osobních i kolektivních archivťr nast ádan 'ch dojmri. Aby zjistila, co
všechno si vlastně pamatuje, aby se Znovu Zmocnila zlomkri vlastní mi-
nulosti, prováděla fotografa po okrajích, rozmezich a dosud nedokon-
čen ch prostorách nové vj'stavby. Právě tam, v krajině věcí zničen 'ch
a nahlodan ch časem, použit ch a opuštěn 'ch, se jí témě poda ilo
b t doma.

'.. V 'sledkem jsou fotografie p ítomnosti, prodchnuté však stopa-
mi minulého'5"

Jak ekla Catherine Belseyová' ,,kulturní historie toho druhu, jakou zclt,
p edkládám, je historií reprezentace".s3 To se blíží cíli, k němuž směrr_
jí vystaly a s nimi související aktivity na pridě Butetorvnského st ediskrr
dějin a umění. Lidová historie, kterou zde praktikujeme, zahrnuje r zní,
zprisoby nazftáni, a tedy takové vnímání obrazri, které p esahuje p edprl-
klad, že obrazy jednoduše pos\tují 

',doklady" či ,'okno do skutečnosti".
Fractured Horizon Qak vj'stava, tak i kniha) prozrazuje angažnrí

s vizuálnem toho druhu, jež se nápadně odlišuje od postupri p ijíman clr
většinou historikri - a platí to i pro historiky, kte í se zabyvaji,,lidovyrrri
dějinami". obraz a text zde existují v dialogickém vztahu, aniž se jed-
nomu či druhému ptiznává p ednost. Jak citlivě poznamenal Raphael
Samuel,

''dějiny zespodu" ... nikdy nepokročily až k vizuálnu. Ačkoli byly sou_
částí kulturní revoluce šedesát'ch |et, z staly spoutány pou tce tra-
dičními zptisoby psaní, u uky a uyzkumu. osm set stránek The Ma-
king of the English Working C/oss E. P. Thompsona (rg6s) neoživuje
jeden jedin obrázek, ačkoli doba, o které r,'yprávějí, byla mimo jiné
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svědkem neb valého rozmachu anglické politické karikatury _ atotéž
platí i o spisu Petera Lasletta suět, jejž jsme ztratili (ts6s)... Sociální
dějiny ',nové 

vlny" vzaly fotografie na milost..., ale drivodem, proč tak
učinily, byl jejich skutečnostní obsah spíše než obrazováhodnota nebo
zájem o ni. Stručně ečeno, na fotografie pohlíželyjako najeden z typri
dokumentární pravdy.

Av dalším dodává:

zdá se možné, že nově nalezen zájem historie o ,,reprezentaci" a její
opožděné aznáni dekonstruktivistického obratu v souěasném myšlení
umožní, a dokonce si i vynutí, aby se vnímání grafického dostalo d -

stojnějšího postavení..' Jakmile jsou totiž fotografie v duchu postmo-
dernismu od íznuty od p edsta'vy,,skutečnosti", mohou bfi studovány
pro divadelnost sociálních jevri spíše než jako lyobrazení každodenní-
ho života.sa

,,Postmodernismus" je sice ťyraz,jejž v Butetovrnském st edisku dě-
jin a umění zaslechnete jen z ídka, ovšem některé ze zdejších praktik
menšími dávkami poststrukturalistickych a postmodernistick 'ch idejí
ovlivněny jsou.

17.9 Závěrečné Za myšlen í

Tento esej nastolil několik témat souvisejících s lidov.mi dějinami a kul-
turní demokracií, a to prost ednictvím rozboru projektu, kter'funguje
už p ibližně dvacet let v p ísta-mí oblasti města Cardiff. Seznámili jsme
se s počátlcy Butetownského projektu dějin komunity, jakož i s étosem
a postupy (orální historie, v zkum se zapojením místních spolupracov-
níkri, vzdělávací aktivity založené v komunitě, komunitní publikační
a v 'stavní činnost), které se tento projekt ajeho následovník (Butetown-
ské st edisko dějin a umění) pokoušejí dťrsledně praktikovat. opakova-
ně se ukazuje, jak zásadní v znam má pro historii kulturní demokracie
a vytrvalost komunity.

Rád bych se zde na závér zamyslel nad dvěma v zvam| totiž nad vjl-
znamem radikální intelektuální práce a nad pot ebou kulturní demokra-
cie. Jako vychodisko nám mriže posloužit následující lyjád ení Stuarta
Halla, teoretika kultury a intelektuála-aktivisty:
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vracím Se ke smrtelné vážnosti intelektuální práce' Skutečně, je to věc
smrtelně vážná. Vracím se k zásadnímu roz]išeni mezi inte]ektuál-
ní prací a prací akademickou: jsou si velmi b]ízké, nepochybně mezi
nimi existují p esahy, majize sebe navzájem prospěch a obě poslgtují
prost edky, bez nichž tu druhou vykonávat nelze. Nejsou však jedním
aÚmž. Vracím se také k potíži se zaváděním skutečné ku]turní a kri
tické praxe, jejímž ričelem je vytvo it cosi jako organické intelektuální
politické dílo... Vracím se k teorii a k politice, k politice teorie - ale
nikoli k teorii jako k v li k pravdě, n brž spíše jako k souboru zpo-
ch1Ď ovan 'ch, lokalizovan ch, souvisejících poznání, které je nezbyt_
né rozebírat dialogicky. Také však k praxi, ježvžďy rozvažuje o sv ch
zásazich do světa, kter' je jejím p ičiněním možné změnit a v němž
mohou mít její zásahynějakj' dopad. Akonečně, wacím se k praxi, kte-
rá chápe pot ebu intelektuální skromnosti.ss

Z hlediska Butetownského st ediska dějin a umění je radikální intelek_
tuální práce tak jako pro Stuarta Halla vážn podnik' v němž hrají roli
lokalizované zásahy i dlouhodobé angažmá' Vyplyuá z ní rovněž kolek_
tivrrí práce a sdílení zodpovědnosti. Není to ovšem pokaždé snadno d()-
sažiteln ' cíl: lidé mají rrizné dovednosti i rrizné motivace, a jak už jsmt'
zmínili v še, někdy na sebe vjlznamnou zodpovědnost za to, že organi-
zace uspěje, brát nechtějí.

A konečně, radikální intelektuální práce podle našeho názoruzahrntt-
je rozhodnutí psát takov m zprisobem, kter 'bude nejen intelektuálntt
rigor zni, ale také * užívaní'rn slormíkem, syntaxí a zprisobem prezen_
tace - p ístupn 'širokému čtená stvu, včetně takov ch lidí, kteq m st,
nikdy nedostalo vyššího vzdělání. Pokud jde o tuto kapitolu, plyne z trl_
hoto p esvědčení, že aÍuž obsahuje cokoli, v zásadě by to mělo b1t srrt_
zumitelné členrim naší organizace právě tak jako místní komunity, kteí'i
snad budou mít zájem si ji p ečíst.

Psát tímto zprisobem s sebou ovšem p ináší nemalé nároky a nena'
mlouvám si, že jsem jim vždy dostál.

Poznámky

r. Raphael Samuel, ,,Unofficial Knowledge", Theatres of Memory, sv. I (Londorr,
1994), str.3 a 6.

z. Cardiffsk'Sailor Town (,,Námo nické městečko") ]eže] ovšem částečně mirrrr'
hranice Tiger Bay (,,Tyg í zátoky"); tato skutečnost se často p ehlíží.
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z3. V místních novinách r,yšlo už na téma Tiger Bay článkri nepočítaně. V devaterrát.
tém a na počátku dvacátého století zásobovaIylísty CardiffTimes a South Walu
Daily své čtená stvo pravidelně dlouh'mi a náležitě šťavnatmi reportážemi, zrr

timco Western Mailve dvacá! ch a t icáb'ch letech dvacátého sto]etí opakovall
poskytoval prostor zlomysln m rasisticky'rn tirádám, jejichž terčem byli,,barev r t i

námo níci". Později se zača]o na stránkách Souť/r Wales Echo objevovat pro znrrl
nu množsM romanticlc'ch a mytologizujících p íspěvkri.
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,,zrl
svěceneclcych" vyprávění se zab vá č]ánek Glenna Jordana a Chris Weedonov
,,\,Vhen the Subaltern Speak, What Do They Say?" v Paul Gilroy, Lawrence Gross-
berg a Angela McRobbie, eďs., Without Guarantees: In Honour oÍ Stuart Hull
(London, zooo).
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z8. V prriběhu posledních desetiletí se tato oblast stala učiněnou sociá]ní ]aboratrr
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zajímavé spojení. Už za studií bakalá ského a poté magisterského stupně rrrr

Stanfordské univerzitě v Kalifornii (l97o_tg76) ho totiž jako svého aizkumrrť,
ho asistenta zaměstnáva] profesor St. Clair Drake, afroamericlg' badatel, ktcr.l'
podobnějako Kenneth Little prováděl v Tiger Bay ve čty icátych letech antrol)()
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keovou, z. bíezna t'996.

gg. Vynikající rozbor praktick ch problémri souvisejících s r.}rržitím audionahrávt,ll
v orální historii p edkládá Peter Read v č]ánku ,'Presenting Voices in Differt'rrt
Media: Print, Radio and CD-ROM", v Perks a Thompson, The OraI History Rcrt
der, str. 4L4-42o.
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of Belonging (BHAC, 2011), Úbor poezie, jejímiž autory jsou děti navštěWjící
jednu místní sobotní školu.

39. Portelli, ,,,The Time of My Life': Functions of Time in Oral History", v The Death
of Luioi Trastulli and Other Stories, str . 59.

40. Jedna z těchto knih, JakJ's em to uiděl já od Harryho Cookea, dokonce ani žádnou
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41. Poputar Memory Group, ,,Popular Memory: Theory, Politics, Method",v Making
Histories, str.210.

42. To platí s qjimkou p ípadri, kdy autor sám - dost možná s p edstavou těch,
kdo budou jeho text číst - prom]ouvá (ak se alespo domnívá) ,,akademick m"
t nem, jako je tomu napfiklad v některych pasážích p edmluvy Neila Sinc]aira
kjeho P íběhuTiger Bay.

43. Zatim však ediční ada dětsk'ch knih čítá jen jedinou publikaci nazvanou Sían.'
Cestouatel u čase (Sian: Traueller in Time, Cardiff' zoo3). Její velšsk p eklad
je p ipravován k lydání a brzy vyjde i další dětská kniha nazvaná Cardffiké
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místní kreslí Leon Balen a jedná se o komiksové knihy čerpajicíz orálni historie
a archirryrího bádání. odráží se v nich naše snaha p edkládat mlad m lidem his-
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44. Marita Sturken, ,,The Image as Memorial: Personal Photographs in Cultu-
ra] Memory", v Marianne Hirsch, eď., The Familial Gaze (Hanover' 1999)'
str. r78.

45. Vznik našeho obrazového archilrr zje'r'rrě p ináší plody: většina v nedávné době
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slc mi doky a p ípadně i p istěhovalci a menšinami qnržívá obrazy z archivu
St ediska. Několik našich fotografií je možné zh]édnout také na internetov'ch
stránkách BBC Wales - Wales je dnes ce]kem vzato a na rozdí] od minulosti zob-
razován jako multietnick' stát.
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46. Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photograplry (London, r9U4),
str. 115.

47. Naše galerie mohla b t otev ena jen díky grantu, jejž poskytl Euopsk fond rr,

gionálního rozvoje (European Regional Deuelopment Fund, ERDF) na z ízcrll
,,návště\,Ťické atrakce", totiž na lybudování instituce, která by se zasadila o lr()s
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48. Bylotomutaknap íkladnavjlstavě nazvanéJedenostrov,mnohouyzn nÍ: Sltl
Iet rťlzn ch náboženstuí u Tiger Bay (one Island, Many Faiths: 7oo Years l)l
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don, t997)' ataké z pojednání Jamese Clifforda a George E. Marcuse, Writittt1
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5o. K publikacím vzešl m takto z jednotliv ch v stav pat í: Glenn Jordan, ed., ,,Dottltt
the Bay": ,,Picture Post", Humanist Photography and Image of t95os Carditl
(Cardiff' zoot)i wž, Tramp Steamers, Seamen and Sailor Toun: Jack Sullivutťx
Paintings of OId Cardiff Docklands (Cardiff, 2oo2); Matthew Manning, Pntti
Flynn a Glenn Jordan, Fractured Horizon: A Landscape of Memory/Gonurl
Brituedíg: TirlunAtgof (Cardiff' zoo3); GlennJordan,Ak]iAhmedaAbdikar'irrr
Adan, Somolť Elders: Portraits ÍTom Wales/odeyada Soomaalida: Muuqoultl
ka yimid Welishka (v angličtině a somálštině) (Cardiffl 2oo4); a G]enn Jordrrrr ,

Liz Taylor a Phil Corpe, It's Already in the Wood: The Afro-Welsh Sculpttu.t' ol
Raymond Charles Taylor (Cardiff, zoo6).

51. Tentopublikačníprojektsemohluskutečnitjendíkygrantu,jejžSt ediskuutlt\li
Ia Ve]šská rada pro umění (The Arts Council of Wales), což v této souvislosti str r|i

za zmínku. Často totiž míváme potíže p esvědčit zástupce rrizn ch umě]eckyclr
institucí, že sezab váme skutečn m uměním; podobně obtížné ostatně b vá 1lÍr,
svědčit některé čtená e, že se zab váme skutečnou historií.

52. Glenn Jordan, ,,Tortured Journey: Cardiff Bay, Photography and the Landsr:lpr,
of Memory", rivod k Patti Flynn, Mathew Manning a Glenn Jordan, Frachtrtul
Horizon: A Landscape of Memory (Cardiff, zoo3), str. rr-rz.

53. Catherine Belsey, ,,Reading Cultural History", v Tasmin Spargo, ed., Reading !ln,
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54. Raphael Samuel, ,,Unofficial Knowledge", v Theatres of Memory, str. 3B-11r1;
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55. Stuart Hail, ,,Cultural Studies and Its Theoretical Legacies", v Lawrence Gross
berg, Cary Nelson a Paula Treichler, eds., Cultural Studies (London, r99'.r ),

str. 286.
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AktérsM (agencg). Schopnost jednotlivce či skupiny jednat uvědoměle s kon-
krétním cílem'

Determinismus' V historii se tak většinou označuje p esvědčení, že historic-
ké procesy se ídí určitmi zákonitostmi nebo zákony, které (a) jsou mimo naši
kontrolu a (b) činí konkrétní běh udáIostí nutnjrm či nelyhnuteln m. opačn m
p esvědčenímje koncepce svobodné v le. (Viz rovnéžAktérstuí aTeleologie')

Diskurs. obecně se tímto ťy'tazem označuje mlurmí či psaná komunikace, p í-
padně také delší mluvené či psané zpracování nějakého tématu. Ve zv]áštním
vyznamu používají tohoto pojmu poststrukturalisté, kte í jím označují spojitost
mezi jazykem a jeho kontextem - prost edek jak utvá ení, tak i uspo ádáníry'
znamu v sociálních kontextech. Jako takovj' má koncept diskursu souvislost se

sociální mocí.

Empirismus. Doktrína, podle níž by poznání mělo b t založeno na zkušenosti,
pozorování a p ípadně i experimentu.

Epistemologie. Teorie poznání, jeho platnosti a základ .

Hegemonie. Vláda dominantní skupiny za\ožená na ideologickém souhlasu
ovládanj'ch' tedy na nenásiln ch prost edcích _ dominantní skupina zde ziská-
vá moc a nadvládu nad ostatními skupinami ve společnosti tím, že se jí poda í
reprezentovat stavvěcí tak, aby ostatní skupiny soudily, žeje vjejich nejlepším
zájmu.

Hermeneutika. V historii se tímto ťyrazem zpravidla označuje v'klad prame-
n , často s cílem odhalit záméry a ideje jejich autor .

Heuristika' Koncept čijin 'nástroj sloužící odhalování či poznávání něčeho.

Historismus. Historická doktrína spojovaná zejména s Leopoldem von Ran-
kem, podle níž|ze veškeré lidské skutky, kategorie, pravdy i hodnoty lysvětlit
poukazem na konkrétní historické podmínky, a drisledk m lze porozumět jen

zkoumáním konkrétních historiclcj'ch kontextri, p i němž se odhlíží od vlastních
p esvědčení historik . Historisté se často zamě ují na politickou historii a veliké
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osobnosti. K označení historiografie tohoto t}pu Se někdy užívá také termíntr
,,historicismus", ale v tomto sborníku dostal p ednost ,,historismus", protožt,

',historicismem" se někdy rozumí ror,něž doktrína, podle níž se dá konkrétlrÍ
události porozumět jen na základě ,,historickych zákonri"' Historismus, jak jtli
pojímáme zde, ovšem podobnou p edstalu odmítá s poukazem na to, že histtl_
rické události jsou vždy j edinečné.

Metafuziclc . Tímto adjektivem se obecně označuje abstraktní, možná i spe_
kulativní myšlení. V jiném v znamu ho používá Derrida: označuje jím iluzorní
hledání základních skutečností.

Metaryprávéni (rnetanarratiue). Teorie vznášející nárok na to' že je r.yčer_
pávajici a dokáže vysvětlit všechny konkrétní p ípady; někdy se mluví i o veli-
kém l'yprávěni (grandnarratiue), vládnoucím qprávění (master narratiue) či
ve]iké teorii (grand theory).

ontologie. Studium povahy byí, toho, co znamená byt ve světě.

Pozitivismus. Doktrína prohlašující, že jedin.rn obhajiteln m základem litl-
ského poznání a p esného myšlení jsou smyslové vjemy. Pozitivisté soudí, žt,
historické zákony - existujíJi nějaké - bude nezbytné r,1vodit z pozorování. Prt-
zitivisté často točí na metaf1ziku jako na abstraktní spekulaci'

Relativismus. Doktrína, podle níž poznání není absolutni,nbtž zá\eží na hlt'-
disku.

Subjekt. Tento termín mriže odkazovat na schopnost jednotlivce nebo skupin'y
rozumět světu a rozhodovat se pro nějaky smci;ednáni (víz Aktérstu), anebo
sejím naopak mriže označovat pod ízenostjazykov'm či sociálním strukturánr.
Někte í teoretici se pokoušejí uvést tyto dva 1yznamy do souladu.

Teleologie. P edstava, podle níž se dějiny pohybují směrem k p edem danénlrr
cíli; mriže jím byt socialísmus, kapitalismus, vláda Boží, uskutečnění národníhrr
státu apod'

Univerzalismus/univerzďistick . Tímto r{lrazem se označují koncepty, iclc"
je nebo teorie, o nichž se soudí, žejsou uplatnitelné obecně - nikolijen na kott_
krétní kategorie lidí, národri či společností.

Slovo o

Stefan Berger je profesorem moderních německ 'ch a komparativních evrop-
sk ch dějin na University of Manchester, kde rovněž ídí tamní Manchesterské
centrum evropskj'ch studií Jeana Monneta (Manchester Jean Monnet Centre of
Excellence). Je autorem mnoha publikací o komparatirnrích dějinách dělnické-
ho hnutí, národní totožnosti a dějinách historiografie. V nedávné době editoval
sborníky The Contested Nation (Palgrave, zoo8), spolu s Chrisem Lorenzem,
a Narratíng the Nation (Berghahn, zoo8), spolu s Linasem Eriksonasem a An-
drewem Mycockem. Vletech zoo3-zoo8 stál v ěele programu Evropské nadace
pro vědu (European Science Foundation) nazvaného ,,obrazy minulosti: Jak se
vEwopě 19.a2c. stoletípsalynárodníhistorie" (,Representationsof thePast:
The Writing of National Histories in lgth and 2oth Century Europe').

Laura Lee Downsová pracuje jako directeur d'études na École des Hautes
Études en Sciences Socia]es v Pa íži. Je autorkou pojednání Manufacturing
Inequality: Gender Diuision in the French and British Metalworking Indust'
ries, t9t4-t939 (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1995), Childhood
in the Promised Land: Working-Class Mouements qnd the Colonies de uacances
in France, t88o-tg6o (Durham, North Carolina: Duke University Press Books,
2oo2), Writing Gender History (London, zoo4; druhé rydání 2oo9) a, spolu se
stéphane Gersonem, |4hy France? American Historians of France ReJlect on
Their Enduring FascinatÍon (Ithaca, NewYork: Cornell University Press, zoo6).

GeoffEleyje profesorem dějin současnosti (držitelem čestné profesury Karla
Pohrta) na University of Michigan v Ann Arboru. Je autorem p ojednáni Forging
Democracy: The History of the Left in Europe, t95o-zooo (zooz) a ady dal-
ších publikací o němeclc ch dějinách devatenáctého a dvacátého století, včetně
knih zab vajících se německou pravicí v období mezi Bismarckem a dvacátymi
Iéty dvacátého století a konceptem Sonderweg v německ ch dějinách. K jeho
nejnovějším publikacím pat í Á Crooked Line: From Cultural History to the
History of Society (zooS) a, spolu s Keithem Nieldem, The Future of Class in
History: What's Left of the Social? (zoo .V současnosti dokončuje nové pojed-
nání o německé pravici, jež ponese títu| Genealogies of Nazism: Consetvatiues,
Radical Nationalists, Fcscrrs in Germany, t86o-t945.

Heiko Feldner je odborn m asistentem moderních německ ch dějin na Cardiff
University, jakož i spolu editelem tamního Centra pro kritiku ideologie. K jeho

a uto rech
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publikacím pat í Das Erfahrnis der ordnung (Frankfut a. M.' 1999) a, sptlltt
s Fabiem Vighim, Žižek Beyond Foucault (Palgrave zoo7). Spolu s Fabit,rrr
Vighim sestavil rovněž sborník Did Somebody Say ldeology? on Slauoj Žiž.ak
and Consequences (CSP, zooT).

David Gentilcore je profesorem raně novověk ch dějin na University of l,t'i
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rajčata, brambory a kuku ice - v Itálii od šestnáctého století až do současnosti.

John Harvey je docentem ewopsk ch dějin na St. Cloud State University vr,
st ední Minnesotě. Jeho vědecké zájmy pokrvají zejména komparativní histtl-
riografii a transnacionální intelektuální dějiny. Publikoval několik studií o častl_
pise Annales, transatlanticismu německé konzervativní historiografie a rozvo.ji
ewopského děj episectví na souěasnj'ch americlc ch univerzitách.

Pat Hudsonová je emeritní profesorkou historie na Cardiff University'

Glenn Jordan je docentem kulturních studií a kreatir,ních praktik na Univer-
sity of Glamorgan a editelem Butetownského st ediska dějin a umění v Cardifftr
ve Walesu. K jeho knihám patÍi Cultural Politics: Class, Gender, Race And thc
Postmodern World (Wí|ey-Blackwell, 1995), spolu s Chrisem Weedonem, a So-
mali Elders: Portraits íTom Wales (Butetown History & Arts Centre, zoo4).
V současnosti pracuje na p ípravě dvojice v stav fiakož i publikací, kteréje mají
doprovázet) spojujících portrétní fotografie s životopisny'rni p íběhy: Mothers
and Daughters: Portraits from Multt-Ethnic Wales a A Sikh Face in lreland.
Zároveí píše pojednání Birth of the Black Subject, foucaultovsky laděnou ana-
l1zu rozvoje černé subjektivity v prost edním období p evážení otrok , v dobč
otroká ského Systému, rasového násilí a Nového černošského hnutí ve Spoje-
n ch státech.

Peter Lambert p ednáší moderní evropské dějiny na Aberystw1,th University
a je autorem mnoha esejri a článk o historiografii a německj'ch dějinách dva-
cátého století. Jeho nejnovější publikace zahrnují sborník esej o anglicko-ně-
meck'ch historiografick'chvztazich,jejž sestavil spolu se Stefanem Bergerem
a Peterem Schumannem pod názvem Historikerdia/oge (Gtjttingen' 2oo3)'
a pojednání Making History: An Introduction to the Pracťice of a Discipline
(London, 2oo4).

Jon Lawrence je odborn m asistentem moderních britsk 'ch dějin na Univer-
sity of Cambridge a členem Emmanuel College. Publikoval adu studií o sociál-
ních, politick 'ch a kulturních dějinách moderní Británie a je autorem pojednání
Speaking for the People: Parfu, Language and Popular Polití"cs in England'
l867_l9t4 (r9g8), Electing our Masters: The Hustings in British PolitÍcs from
Hogarth to Blair (zoog) a, Spolu s Milesem Tayl orem, Party , State and Socieťy :

Electoral Behauiour in Britain since 1820 GSg .

Matthias Middell je profesorem kulturních dějin na Universitát Leipzíg a zá-
rove r konn m editelem Institutu globálníchaevropsk chstudií,jakoži edi-
telem Postgraduátního centra pro humanitní a sociální vědy p i téže univerzitě.
K jeho nejnovějším publikacím pat í ristorrsche Insťitute im internattonalen
vergleich (zoor), weltgeschichtsschreibung im Zeitalter der verfachlichung
und Professionalisierung 18go-1ggo (3 svazky, zoo5) a Transnational Histo-

ry as Transna"tional Practice (zoog). Jeho odborné zájmy pokrvají globální
a transnacionální dějiny, dějiny historiografie devatenáctého a dvacátého století
a procesy kulturních p enos mezi Francií a Německem.

Kevin Passmore je docentem historie na Cardiff University. Je odborníkem
na moderní dějiny Francie a autorem článkri ',The 

gendered genealogy of politi-
cal religions theory"' Gender and History (roč. zo, č. 3 [zoo8], str. 644-668)'
a ,,History and Social Science since 1945", v Daniel Wolf a Axel Schneider, eds.'
The Oxford History of Historical Writing (sv. V: 'Firsforical Writing Since t945
fOxford: Oxford University Press, zoro]).

Miles Evan ,,Milla" Rosenborg je nezávisl ' badatel. Vystudoval huma-
nitní vědy na ohio State University. K jeho badatelslcjrm zájmrim pat í dějiny
a historiografie rasy a problematika otázky, jak rrizné diskursy formují a k dují
možnosti jednání. V souěasnosti postgraduáIně studuje na Faku]tě informatiLT
DePaul University v Chicagu v Illinois.

Beverly Southgate je emeritním docentem dějin idejí na University of Hert-
fordshire. K jeho nejnovějším publikacím patÍi Postmodernism in History
(London, zoo3), I,lVhat is History For? (London, zoo5) a History Meets FictÍon
(Harlow, zoo9). V současnosti se zab vá otázkami uspokojení a ctižádosti.

Garthine Walkerová je docentkou historie na Cardiff University. Je autorkou
pojednání Crime, Gender and Social order in Early Modern England (Cam'
bridge, 2oo3), editorkou sborníku Writtng Early Modern History (London,
zoo5), jenž r,yšel v této edici, a spolueditorkou sborníku Gender and Change:
Agency, Chronology and Periodisarron (Oxford, 2oo9).
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John Warren je docentem historie a aplikovan ch studií na Birmingham City
University. Mezi jeho publikace patÍi Elizabeth I: Religion and Foreign Affaírs
(London, druhé lydání 2ool), The Wars of the Roses and the Yorkist Kinqs
(London, 1995) a The Past andits Presenters (London, 1998). Hlamím p edmě-
tem jeho odborného zájmu jsou viktoriánské intelektuální dějiny, a to se zvlášt-
ním d razem na radikální a konfesijní periodika.

Thomas Welskopp je profesorem dějin moderních společností na Universitát
Bielefeld' K jeho nejnovějším publikacím pat í sborník Der Migros-Kosmos.
Zur Geschichte eines auJ3ergew hnlichen Schweitzer [Jnternehmens (Baden,
2oo3)' jehož je spolueditorem, Das Banner der Brijderlichkeit. Die deutschc
Sozialdemokratíe uom Vormiirz bis zum Sozialistengeseťz (Bonn' zoort)
a Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beitriige zur Theoriedebatte
(Miinchen, t997)' jehož je editorem. V současnosti se jeho bádání zamě uje na
sociální a kulturní dějiny Spojen ch stát v období prohibice (rgrg-rgss).
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