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l9. sto|etí

BudiŽ mi dovolenozahájit poněkudbanálnímkonstatováním,kterémá
jistě na jazyku snadkažd;,Í
zyás,tot1žtím,Žehistoriogr.aťrcké
i beletristické
dílo Zikmunda Wintra má v kontextu českékultury zvláŠttrí'poněkud
ojedinělépostavení.Z dalšíchpŤíspěvkri,kterézazni na našemsetkání se
jeho pŤijetí
samoďejmě ještě dozvíme mnohé o konkrétníchpŤípadech
kladného,rozpačitéhoči pŤímoodmítavého,i o drivodech takoqíchto
pŤístupťr.
PŤedevším
referátkolegy Čomejepoukážena nretodickérozdíly
mezi Wintrem a vědecky nejvyspělejšískupinou tehdejšíčeskéhistorické
vědy' označovanoujako Gollova škola.
ProtoŽenení mou ctiŽádostípŤinášetdo Athén dalŠí
sovy, dovolte mi
podívat se na Wintrovu historickou práci z jiné perspektivy, která, jak
věŤím,umoŽní lépe pochopit rozpaky, které vzbuzovala. Chtěl bych se
totiŽ zaměŤitna funkci, kterou českáspolečnostl9' stoletíhistorickévědě
pŤipisovalaa kterou ona sama ochotně plnila. Doufám, že se tak podďí
osvětlitpozadí,na něrnŽk recepci Wintrova díladocházelo.Tolik r'ivodem,
jménajiná,neŽ právě jméno
na omluvu, žev tomto povídárríuslyšítespíše
Zikmunda Wintra.
Hlavní tilohou historicb'ch reminiscencíbyla od samlch počátk česjejich funkce nrárodotvorná. ,,Ze dějiny,
kého národního hnutí pŤedevším
Ťeča literatura ten nejdraŽšípoklad jsou' kten-ijsme po pŤedcíchzdědiIi, že
chováním a vzděláváním jich národnost naše sama nejlépese chová a
vzděLává, o tom nepochybujejistě Žádn1fvlastenec..,napsal František
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Palac$ již do prvníhoročníkumuzejníhočasopisuroku l827.' Prvotní
národníspolečnostibyla tedy uvědomovací.
funkce historiografiev české
pŤedkri
měli rrehodnípotomci odhodit pŤedDíky poznání činúslavnych
privod a zapojit se do uvědoměIé
česk;.f
za
svŮj
sudky, pŤestatse Stydět
riloha
byla však,stejnějako v ostatních
agitační
práce.
Národně
národní
poměrně
vystŤídána
rolíjiŽ vysloveně politickou,
brzy
evropslcj'chzemích,
jednání a historická fakta
pro
pŤíklady
součastré
dávat
měla
nrinulost
slouŽilajako argumentacev aktuálníchnacionálně politicklch zápasech.]
polemika s
Ve čtyŤicá|/chletech minuléhostoletíto byla pŤedevším
se stavě]i
kteŤí
rakousklmi
liberály,
němec\.ími a něnrecky orientovanynri
a
Cechrim
svobodomyslnosti
stŤedoevropské
do role vridčíchpŤedstavitelri
m
jejich
rakouskym
císaŤsk
s
spojenectví
ridajnou
reakčnost,
pŤedhazovali
mo.
silami
vlastními
vytvoŤit
(,,evropskou
a
neschopnost
Čínou..)
státem
derní,na liberálních základech vybudovarr státní tvar. NejotevŤeněji
lry'jadŤovaltyto názory tiskov! orgán levicového severoněnreckéholiberalismu Neue Rheinische Zeitung, ktery dělil stŤedoevropskéniírody na
pokrokovéa reakční(do tétoskupiny spadalyjednoznačněCeši) a kromě
kam ze Slovan Ťadilsnadjedině ještě
historicklch národri (,,Nationen..),
Poláky, viděl v tomto prostorupouze ',geschichtsloseVÓlker..''
Dalšímjablkem sváru byly polemiky o charakterčeskécivilizace a
vzdělanosti:německá publicistika s oblibou zdŮraziiovala,že českézemě
Za Svou kulturu vděčív]fhradně německ1im vlivťrm a pŤímémup sobení
bylo vědecdomácíchNěmcri. Úlohou historiografietedy v tomto pŤípadě
ky obhájit českouexistencijako existenci historickéhonároda s velkou a
kontinuální státně politickou tradicí, prokázat domácí slovanské koŤeny
české
vzdělanosti a zd ramit českoutilohu na cestěevropskéholidstva ke
svobodě.Postupem časupak stále většíaktuálnostinabyvalo takéakcen-

F' Palaclo-í:Slovo k vlastencrjm od redaktora, Časopis Společnosti Vlas|enskéhomu.
z e u m v Č e c h á c h1 ' 1 8 2 7 ' s v ' I V ' ' s . 1 4 5 - 1 5 2 . Z d e c i t o v á n o p o d l e F ' P a l a c k ; i :R a d h o s t '
Sbírka spis drobnj,ch z oboru íečia literatuty české,krásovědy, historie a politilty I,
P r a h a 18 7 1 , s . 6 .
vizJ'Werstadt: Poli|ickédějepisecníXIX.stoletíajehočeštípí.edstavitelé.Kapitola
z ideovéltovjuoje moderní českéhistoriografie, z,l|. otisk z Českéhočasopisu htstorického,Praha l920.
Viz R. Rosdolsky: Friedrich Engels und das Problent der,,GeschichtslosenVOlker".
(Die Nationalitatenfragein der Revolution 1848149im Lichte derNeuen Rheinischen
Ze i tung), Ar ch: fiir S o:i alges chi clte IV, I 964, s. 87-282.
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tování autochtonnostičeského,tj' slovanskéhoobyvatelstvav zemi; to
ono vytvoŤilostŤedověkyčesk stát,v němžse Něnrci začalivevětšímíŤe
usazovat ažběhem 13' stoletína pozvánívelklch pŤenryslovsklchkrálťr.
Ceskémuelementutedy patŤíprávo ,,prvorozenosti..
a jako takov! je také
jedině on politicklm subjektemv zemi a vlastnímnositelem českéstátnosti.
Všechny tyto rlkoly splnilo zakladatelskédílo FrantiškaPalackéhoa
autor si byl svéhoposláníplně vědom. Již v pŤedmluvěk prvnímusvazku
českéholydání Dějin čÍemehistorikovo ztámé vyznáni z vŤelésnahy
posloužit,,milovanéntu
národu svémuvěrn1Ínr
obrazemminulostijeho, ve
jako v ztcad|epoznal sebe sám a spanatoval se v tom, čeho
kterémžtoby
jest l'.,l,',uvědomitse v tom, ,,čím
jest a čínrb ti nrá.'.a
mu potŤebí
její
je
Palackéhohistorická koncepcei
snrysl dostatečrrě
známá,Národ
se měl poznánímdějin zbavítmožnychpocitrimalosti,nrěl poznat,Žejeho
dělenrje ,,st}ikánía pot kání..se s německym živlenra uvědomit si, Že
Češiv tomto odvěkénrSporureprezentujíideje svobody a humanity, slovem, právě ty principy, o jejichž prosazeníusilovala liberální a demokratická hnutíevropskych národriprvnípoloviny nrinuléhověku. ,,/.../ne
bez hrdéhopocitu porozumípotomek,Že po čemi největšía nejvzdělanější
národové našeho věku nevŽdy zdámě se snaŽía baŽí, pŤedkovéjeho
slovanštíchovali a hájili odjakŽiva mezi sebou: obecnou všech zemcťt
svobodu,rovenstvípŤedzákonem a právem,vrchnívládu i dědičrroui svolenou spolu a na sněmíchodpovědnou,svobodnévolerríouŤad místrrích
i
zástupnictvanárodního,a jirrépod-obné
Íády,aŽ i chváIenouvšechsvobod
obecn ch záštitu,soudy porotc ...'Taképrvníkontakty slovanslgíchobyvatel Čechs vyššívzdělaností,s kŤesťanstvím,
kterésice pŤicházeloz Německa, se odehráIy nabázi dobrovolnosti,Kristova víra nebyla do Čech
násilně vnesena' ale naopak ČeŠisami si krest vyžáda|i,Stejně jako
s kŤesťanstvím
se to pak rnělo i s dalšímikulturními a civilizačními
podněty. SlovanštíČechovévytvoŤilivlastnívzdělanostvysoké rovně, z
Německa pouze dobrovolně pŤijímalito, co povaŽovali za dobré.Díky
těsnémustyku s německym prostŤedímsi však Čechovézároveťt,aníŽby
nru podlehli, osvojili pokroky evropskéosvěťya dějinyjirn tak (stejnějako
jejich geografická pololra)pŤiŤklyvyznamny rikol: ,,sloužitiza most mezi

HISTOBICHRPRRC( ZIHMUNDRI-I]INTRII
Němectvem a Slovanstvem,mezi v choden a západemv Europě vťtbec..'6
Rozhodujícím faktorem však zristávala vrozená česká demokratičnosta
svobodomilovnost.Slovanébyli národem ,,pokojttyma rolnickym..,NěmVálečniclc. charakter
ci naopak proti tomu ,,národ válečn;!'a v-Íbojn;y...,
společenské
hierarchické
nesl
i
samoďejmě
německéhoetnika s sebou
hlavního
feudalismus,
právě
které
vytvoŤilo
ono,
to
tedy
bylo
uspoŤádání;
protivníkaevropskychliberálŮ.Německévlivy v Čecháchrozbily privodní
rovnost politickou i rovnost pŤed zákonem a piirresly rťrznéprávo pro
jednotlivéstalry,zničily osobnísvoboduvětšinyobyvatelstvaa zavedly do
liberálnísnaŽenítedy vlastněneníničímjinlm
země poddanství.Současné
nežnávratemk privodnímustaw. ,,Podobáse paradoxii,a pŤedcepravdivá
jest sadata, Žejako u většinydnešních
kmenťrslovarrskychstarogermánské
soustavy a ŤádyouhrrrkemvzatézakoŤenilyse jiŽ od několika století,tak
naproti tomu staroslovanslcj'zprisob politie s mal1imi q/mirrkami jest právě
ten,po kterémž?anašehověku nejvalnějitouŽínárodovénejen germánŠtí,
ale i románští'..š
Proti soudob1imněmecklm snahám o začleněníČechŮ do rámce
jednotnéhoněmeckéhopolitickéhonároda,kteréargumentovalyodvěkou
staví Palack;Íkoncepci
do riímce svatéŤíšeŤímské,
českoupŤísluŠrrostí
svazku.
pouze volného,jenna osobnímzáyaiku panovníkazaloženého
Vrcholem stŤedověklchčesklch dějinje Palackénruhusitství,nebottehdy se českj rrárod postavil na obranu svlch staqich demokratick;ích
bojem proti
sv1inrvítězrr../m
svobod, zároveř ale, a to je nejpodstatrrější,
feudální poŤádky'
i papežství'tedy nrocnostemreprezentujícínr
císaŤství
posloužilcelémulidstvu.Právě jemu bylo proďetelnostíurčeno,,proboŤiti
duchu
l...l pomáhaIťotevŤÍti
ouzkéohradyjistoty a pŤesvědčeni
stŤedověké
dráhu pokroku, a osobitijemu s většísvobodoutaké
lidskémunekotrečnou
vyššídristojenství...9PÍiznačnéovšem je, Že v tomto zápase se ideové
hledisko ztotožnilo s nacionálním, stoupenci pokroku byli totižjenom Cese postavili na stranuzpátečnickou.
ši,zatímcoNěmci, domácíi zahraniční
místa
čestného
jenom
tedy
Stačilok pojiŠtění
by
samotnéhusitství
UŽ
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Němectvem a Slovanstvem,mezi v choden a západemv Europě vťtbec..'6
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ci naopak proti tomu ,,národ válečn;!'a v-Íbojn;y...,
společenské
hierarchické
nesl
i
samoďejmě
německéhoetnika s sebou
hlavního
feudalismus,
právě
které
vytvoŤilo
ono,
to
tedy
bylo
uspoŤádání;
protivníkaevropskychliberálŮ.Německévlivy v Čecháchrozbily privodní
rovnost politickou i rovnost pŤed zákonem a piirresly rťrznéprávo pro
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nežnávratemk privodnímustaw. ,,Podobáse paradoxii,a pŤedcepravdivá
jest sadata, Žejako u většinydnešních
kmenťrslovarrskychstarogermánské
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ale i románští'..š
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staví Palack;Íkoncepci
do riímce svatéŤíšeŤímské,
českoupŤísluŠrrostí
svazku.
pouze volného,jenna osobnímzáyaiku panovníkazaloženého
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feudální poŤádky'
i papežství'tedy nrocnostemreprezentujícínr
císaŤství
posloužilcelémulidstvu.Právě jemu bylo proďetelnostíurčeno,,proboŤiti
duchu
l...l pomáhaIťotevŤÍti
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ši,zatímcoNěmci, domácíi zahraniční
místa
čestného
jenom
tedy
Stačilok pojiŠtění
by
samotnéhusitství
UŽ
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jiiírok
českéhottároda v evropsk ch dějinách a opravĚuje i současnéčeské
požadavky.,,Čimní-Iikdo, Že stalo se jen ná'lrodoua měloby lehce váženo
byti, že zanaši doby kupŤíkladuhierarchie ŤímskájiŽ rrasazujevíce panovníkrisvětsk;/ctrdle libosti s tr nťrjejich,ženerozpisuje válek kr.ravfch pod
znamením sviatéhokŤiže,Že rredává páliti kacíÍri,neprodává odpustkri,
.veŤejně
jichžo vjčet
nesvatokupčí
se i jin1/chnepŤíslušností'
a nedopouští
vícenevhodnyj,mbyl by, neŽli nesnadny-?..'o
Ve stejnám duchu v pŤedbŤeznovém
obdobíPalackémrrsekundovala
většina tehdejších čes[/ch historikri a jejich teze by|y publicisticky
rozvíjeny a pcrpularizovány.PŤipomerimejako jeden pŤíkladza všechny
článekPalackréhožáka apozdějšíhoideovéhoodprirce Václava Vladivoje
Tomka o česko- německémpoměru ve stŤedověku.
Tomek zde drisledně
hájídomácíslrovanské
koŤenyčeské
vzdělanostia zd razĎltje,Že ,,všechen
německ! vply'v v Čecháchpo všecky ty časyjen zevnějŠích
poměru se
dot'.fkal.Jemui scházely všecky hlubšíduchovní směry, kter1/miby se byl
do nejvnitŤnějtšího
Života českéhomnohem bezpečnějia stáleji zakotvil,
neŽ těmi více rnásiln;imiprostŤedky,kten.Ímirrejprvéuveden byl....'
Národrrě olbrannétendencebyly tedy hlavnímsmyslem českého
historického spisování, v bouŤlirn-Ích
událostechlet l848-1849 pak historická
jen nejznámějŠí:
argumentacev'ešlai do politick1/chprojew. (PŤipomeĎme
Palackéhodoprisdo Frankfurtu,',manifestSlovanskéhosjezdu evropskym
niírodriml3i politické agitacea propagandy.|aČeskádemokraciea německ1/feudalismuÍs,
osud Polabskych Slovanrijako varovánípŤedněmecklmi
sliby svobody _ to byly hlavní argumenty,kteréproti sobě ve vzájemn;ích
polemikách užlívalíliberálové i radikální demokraté'Revolučnírok je také
dobou, která ďala vmiknout i doslova politicklm pamfletrim, tváŤícímse
jako historické práce.15
Padesátá lé:ta,obodobíbachovskéhoneoabsolutismu,sice nebyla pŤíznivározvijenííideologie česh-/ch
dějin v Palackéhoduchu, zemsk;ihisto10
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míry ovládli jeho ideoví a
riograf Se Stáhl do ristraní a pole do zttačné
slova smyslu věcÍ
potitietiodplrrci'historie ale i nadále zristávalav p,ravém
l6
veŤejnou.Ýycházely polemickéspisy Helfertoly, zpochyb ujícívlznanr
jeho negativní dúhusiiství, zát,razneny Palacklm, pŤípadněakcentující
nacionáIního
jen
českého
projev
na
sledky nebo redukujícíhusitsk]f zápas
záštívričiNěmcŮm.
NěkdejšíPalackého Žák a proteŽéVáclav Vladivoj Tonrek psal tehdy
do muzejrríhočasopisuobrany habsburskéhoabsolutismui pobělohorské
antipodi pokrarekatolizace.l' V n8kten.ichohledech ale i Palackéhočeští
čovali v intencích svéhoučitelev obraně českéhonárodně politického
stanoviska. Za zmtrtkuzde stojí Tomkova koncepce,,synchronickémetody
po1emizujícís centralistickoutzv. ,,StammpŤi dějepise rakouském..,18
iandtheorie..,podle níž se podunajská monarchie lytvoŤila pŤipojenín
jednotlivjctr iemí k vlastnímu rakouskémujádru habsburskéhopanství.
Česh.lkonzervativecproti tomu obhajovalkoncepci organickéhoa dobrovolnéhospojenísamostatnlch politicklch irtvarrido vyššíhonadstátního
celku, aniž by tínrzanikla jejich politická subjektivita' S obdobou vehese
mencí hájil Tomek takéideu jen velice volnéhosvazku českéhostátu
pačeského
Svrchovanost
souvislosti
v
této
Konstatuje
stŤedověkouŤíší.
novníka,ktery;sepouzed-obrovolněavesnrlouvamijasněstanovenych
zd raaiuje, Že co necísaŤťr;
pŤípadechpoarizovat rozhodnutímŤínrslc-fch
(hlavně panovnenáleželo
Čechách
v
to
mu
pojištěno,
smluvně
cisar
mcl
nickéregály,nemohlvoheŽádatčeskouvojenskoupomoc,nebylodvolací
tendencípak dodává, Že ,,Proti
soudníin,tun"i atd.).S jasnou aktualizační
něnrečtía jednají posud
tétojasnéprávní zasaďejednali časemcísaŤové
a l 84 8 l n ov é
15 Y iz napÍ.E' Arnold: D ěje husi tt)se zv l á štnint zhledent na J ana Ži :k u, P r ah
inE.Amold:Sebranéspisy,ed'V.osvald'Prahal954,s.1l0_258;A'Vysokornj'tsk!''
Litonrěťice
Početíroku ]620 a stidíjetlo čili Íádět,tíjezuit v Čechách a na Morayě,
1849.

I 6 J. A. Helfert: Mistr Jan Hus aneb počátkovécfukevniho rozd.-ojenív Čechách,Pnha
r857.
rakou.
l'-zemíchnrocniíŤství
V. V. Tomek:o nepokojíchstavovslo,Ích
L7 Viz pÍedevšírrr
Českého
Časopis
(nrezi
1594-1614)'
léty
a
va.y*áse
tt'
skéhoza panováníRudolfa
Mrcea KráIovsníčeského
moea 28, 1854's.240166,319-364' 580-613;Časopis
l |2-147.
u zo,l 856'63_l00' 18_5.7,
(í6* ČČ
u) z c' 1855,s. 24]_272, 3 84-4] 0; ČČ
28, 1854'
rrretoděpŤi dějepiserakouskem,ČČlut
t 8 V. V. Tomek,'o synchronrcké
s. 375-406.
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jiňÍ
rok
mnozí učenciněmečtí,
vydávajíceČechyza lénoněmeckéÍišel.,.l,,.|9Bez
ohledu na rozdílnétendencetedy i nadále zŮstává historiografiepolem, na
němžjsou kromě ryze odborn1/chŤešeny
i politicképroblémy.
Toto konstatováníplatí samoďejmě i pro dobu po lydání Ťíjnového
diplomu a obnoveni rakouské stavnosti. Znoyuzavedeníobčansk ch svobod v prvéŤaděumoŽnilo institucionalizaci tradičníchčesko_ němeclc.j'ch
historick1ich polemik. Reprezentativnímorgánem německych historikú se
stal Verein fiir Geschichteder Deutschenin BÓhmen založenyroku l86220
a jeho tiskoq1i orgán Mitteilungen des Vereins l'.,l. Z padesá|ych let ještě
domíva|apolemika o vyznamhusitství v českjch dějinách,2' na obzoru se
uŽ ale ryÍsovalykonfllikty nové.
Dalšímcharakteristick1imrysem českédějepisnépráce po obnovení
stavnosti v šedesátychletech bylo ohromnépopularizačníťrsilí'AutoŤi
populámíchsepsánípŤitomvycházejíz Palackéhodíla,jeho myšlenkyale
většinou zkreslují, zjednodušujíaž vulgarizují. To se t'-/kápŤedevším
obrazu historickéhovyvoje česko.německého
vaahu, kde z Palackého
formulace o ,,st'.fkánía potykání..zb1ivá vlastrrěužjenom pot'./kání.České
historickévědomí tak postupněpŤijímákoncepci odvěkéhoplemenného
boje na život a na smrt mezi oběnra etnllry. A napŤftlad i dějepisnéspisování ',pro školu i d nr.. až do počátkudvacátéhostoletíhypertrofovatrě
zdirazíuje vlasteneckopropagační'
pedagogickoua politickou funkci historismu. Na druhou stranu je tÍeba zdťtaznit' Že veŤejnostplnění této
tilohy od sv.j'chhistorikri poŽadovala.
Jenom namátku cituji několik dokladri.Karel Vladislav Zap píšící
svou
Českomoravskoukroniku pod v1;imluvnm mottem ,'SkutkovépŤedklibud'její pŤedmluvělysoce apostrofuje
težchloubou i vlstrahou potomkťrm!..v
ujtmam dějepisn1/chděl pro českouspolečnost:,,Vznešen;Í
jest rikol národní kroniky, onaťzajistéměla by hned po bibli státi v rodinnéschránce
každédomácnosti,měla by b;.itidomácípokladnicí,zníŽby kaŽdy syn a
dcera národu měli čerpativědomosti o osudech vlasti, o činechpŤedkú,
o jejich povahách, sm!šlenía sprisobechŽivota.Národní kronika nrá b1iti
fudíŽ pramenem lásky k vlasti a k rodině, má roztěcovati jiskru svatého
zápa|u,jejžnazyvám vlastenectví,kteréžčlověkaváŽe k vlasti otcri a bratrri
jelro...22Recenze l{árodních list na Dějepis ndrodu českéhood Jakuba
Malého z roku |86423 zase vyslovně upozorřuje na bezprostŤedně
poli.
ticky vyzrramhistorick1ichznalostív nastalé,,konstituční
éŤe..'24,,Vy'
čeští
l9 V.v.Tornek:oprávnínlpoměruČechkněkdejšíŤíšiněmecké,ČČM31'1857's.363
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synové a dcery, povŽdy mějte pŤedočinaminulost národa našeho,Z ní
pro věci velikéa vznešené,
horoucí
napájejtesrdce svá mladistvá nadšením
láskou k rodné zemi, láskou ku pravdě a právu, láskou k našemumateŤ.
od Jana Dolenskémujazyku!.., volají obrázkové dějiny národa českého
skéhoještě v devadesát ch letech.25Na počátkunašehověku v široce
práci o velikánech našichdějirr mrižemečíst:,,Jako nán sláva
rozšíŤené
pŤedkrijest těchou a hrdostí,tak utrperríjejichjenám pobídkou,abychom
Buditi první a pobízetik druhému- toť čel
uvažovali o jeho pŤíčinách.
obrazŮ,jeŽ obsahujílisty následujícíl...l.,,'oa v podobnémduchu by bylo
možnéještědlouho pokračovat.
Státoprávní orientace česképolitiky pak do pohledu na národní nrinupŤinesladalšíaspekt_
protiněmeckémuzaměŤení
lost a k jeho j iž vžítému
polemiku o tom, kdo je vlastnímnositelem českéstátno-sti.Je jasné,že
áějepisectvíopět v tomto sporu pŤipadlaklíčováuloha.27Mezi českymi
historiky pochopitelně panovala naprostá shoda v tom, Že skutečnym
politickym subjektem v zemi je vlhradnrě českéetnikum a domácím

Viz M. NeurnÚller:Der Verein f r Geschichte der Deutschenin BÓlrmen; ein deutschin Vereinslyesenund
liberale Verein (von der GrÚndung bis zur Jahrhundertrvende)'
G es chi chtspflege in den b Óhmi s c]rcnLcindern, ed. F' Seibt' Mtjttchen l 986, s' I7 9_208.

ZI

Viz K. von HÓfler., Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen ProÍessoren
aus Prag l109,Prag 1864 a odpověď F' PalackéhoDte Geschichte des Husstenthums
und ProJ Constantin HÓfler,Prag 1868-

72 K'Y Zap: Českomoravskákronika',cit' dle vyd' Praha 1906,s.2'
L)

J' Mal!: Dějepisnárodučeského'Praha 1864'
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Narodní listy l 863, č.204; zde cit podle pŤetiskuin I. Ma|y: Dějepis národu českého.

25

pro české
J. Dolensk;í (porrrocíprof' dra A. Rezka): obrázkové dějiny národa českého
syny a dcery' S obrazy umělcri V. BroŽíka' V. Cerného,F. EngelrnÚllera' E' Gurcka'
V. rytíŤeKrále z Dobré vody' B. Kutiny, A' Liebschera,A' Regala, H' SchÚllingra,
J. Vilímka, E. Zillicha Praha b' d.' [1893]' nestrtí'nkovan!vod.
Velikáni našich dějin' obrazy životopisnéa kulturní. S obrazy umělcrj V. Černého.
J. Filipa, F. Hetteše'V. rytíieKrále z DobréVody' A' Liebschera'J. Loukoty' J. Trenkrivod.
walda, J' Vilímka aj., Praha b. d. [1903]'nestránkovan;í
státníprávo' Praha l 892, tanr i charakteristickávěta:
J. Kalousek: České
Viz pŤedevším
,,oč piedkové bojovali v poli mečem,o to llezi potomky historikovézápasípérenr..'

s .2 .
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HISTORICHI]
rilohavnitŤního
nepŤÍtele.
Cesky státje líNěmcúmbyla nadlouhopŤiŤčena
čenjakonejzápadnější
baštaslovanskéhosvěta,ojejížvyvráceníNěmci od
počátkudějin usilují.Česk! zápas o udrŽenívlastníhonárodníhocharakteru tak splyvá s risilínr o udrženístátu. Toto pojetí pŤevzalod svych
i francouzslgÍhistorik Ernest Denis. ,,Budoucnost
česk;.ichpŤedchridcťr
kmene českéhobude plně zajištěnatoliko, aŽ tento dobude svych hranic
pŤirozerr..ích
a ziská rizemí prostírajícíse podle pohraničníchhor, jeŽ
politika posledníchPŤenryslovcú
napsal ve
nešťastná
vydala cizincrint..,28
svésynteticképráci a pŤesnětak vyjáďil totálnínacionaIizacíčeskéfeště
pro Palackéhodvojjazyčněchápané)státnosti.od Palackého(ajeho epigonri) ale Denis pŤevza|ztotožně českévěci s obecn1im pokrokem a
zájmem celéEvropy. To mu unroŽnilovyslovit na závěr svéhodíla optiobav hledět vstŤíc
mistick1f názor, že,,Čechovémohou bez pŤílišn;fch
budoucnosti.Neháji jen svévěci, ale i věci Evropy a všeholidstva a jejich
pád znamenal by rrávrat v1/bojnéhobarbarství...,'
Historiograťrebyla prostěv Čecháchl9' a počátku20. stoletív plném
a na tomto chápáníjejího smyslu neznrěnil
slova smyslu ,,věcíveŤejnou..
pŤíliŠ
ani prudh./nástup nové,v kritickévědeckémetodě vyškolenégenečeskéuniverzity
raci. l Gollova školapŤecehned v počátcíchsanrostatné
vyvolala spor o rdajnépamátky českéhodávrrověku.Politická i nrravní
T. G. Masaryk,30je
dimenze rukopisnéhosporu,kteroují vtiskl pŤedevším
dostatečněznáma. Na tomto místěstačíkonstatovat,Že i v tomto pŤípadě
byly historické otázky politikem v tonr nejširšímslova smyslu. Národ
prokazoval svou emancipovanostÍím,že jeho historická věda odnrítla
zbožnélži a svynr kritismem se vyrovnala soudobym evropsk n požaŽe jeden z největšíchobhác postojtiT. G.
davkŮnr.Stojíza pŤipomenutí,
Masaryka' Jan Herben, později vyčítalvědeckéhistoriografii právě její
rezignaci na tradičnínárodně politickou roli: ,,Dvě generace učen1ich
historikri jsou v českéveŤejnostinezvěstné.Zili historikovéa Žíji, ale
v paměti širokéveŤejnostinezanechalistop...,.A svétvrzeníargumentoval

z8

I, cit. dle vyd. Praha 1909,s. 447 .
E. Denis: Konec samostatnostičeské

29

E' Denis: Čechypc BíléhoÍelI, cit' dle vyd. Praha 191t. s- 3l9'

novirráchse tito vědečtíbadatelénevyslovujínapŤíklad
tím,žev česlc-/ch
ke slavn m historiclc.im u.fročím!
A v tétosituci Winter vystoupil se sq/mi kulturrrímidějinami, naplřujícímisice vlastně slavnou Palackéhodevizu o psanípravdy ,,padnikomu
padni.., ale nepouŽitelnlmi jako zbraĎ v národně-politickémboji. Pro
pŤívrŽenceT. G. Masaryka a širšíveŤejnostbyly jeho spisy politicky a
ideologicky (,'mravně..,chcete.li) indiferentní,pro univerzitní školu GolloWintrovo dílotak sice m Žemechápatjakojederr
vrrZasemálo ''vědecké...
etnikav devadesát ch leteclr
se emancipacečeského
z dokladridokončující
19. století(a v tomto pŤípaděkonkrétněčeskéhistoriografie),kteréjiŽ
a jehoždějepisectvíse mrižezaměŤitrra
historické,,berličky..
nepotŤebuje
ZároveĎje jeho rozsvévlastní koly a neposluhovataktuálnímpotŤebám.
pocit nesamoďejmosti českéexispačitépŤijetídokladem pŤežívajících
projevri (uměleckfch i vědecklch) poŽatence, kteréod všechveŤejn1/ch
j ejich,,angažovanost..
ve prospěchdoboq./chpoŽadavkťr'
dují pŤedevším
Na závěr si dovolímještějednu poznámku.Poukazy na dnes tak hojně
zd razřovanou skutečnost,Že dějiny kulturní stojí l".fšeneŽ tradičnípŤe.
hledy děnípolitického,se v českéliteratuŤeobjevily právě době ,,zaŽíva
pohŤben;ich..,tedy v letech padesátych. Nebyl to nikdo jiny než literánrí
historií zalracovany konzervativní odp rce generacímájovcri a lunrírovcŮ
Jakub Mal!, kten.ipsal o tom, Že kultumíživotje vlastnímmotoremdějin a
doufal v pŤíchoddoby ,,kdekultumí životrrárodúve vědě historicképrvrrí
zaujme nrísto'a životpoliticlo./slušněmu poďízen bude..',,

30 Srov'

J. Opat. Filo:of a politik T. c. Masatyk ]882_]893. (Pííspěvek k žtvolopisu),
P r a h a 1 , 9 9 0s. 1 3 6 - 1 9 1 .

3 l J. Herben: Masary'kova sekta a Gollova škola' in Spor o snysl česlqlchdějin, ed. M'
Havelka. Praba 1995.s.224.
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