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Milan Hauner
Hodnoty a hodnocenív naóí

historiografii

,,2ópas za Òeskou samostatnost vedly pledeviím
éeské dèjíny. Kdyby jích nebylo, bylí bychom da-
vem nemajícím vyiiího povédomí sebe, lidem bez
cíle a ideólu. Odvahu, plchu a nadèji éerpalijsme z
minulosti. . . My, óeití hístoikové, vítdme òeskou
svobodu, pozdravujeme samostatni stót èeskoslo-
vensky vj,kikem nejjdsavèjiín. Víme vic ne2 jint,

' òeho jsme dosahlí... Ceskd svoboda dd nóm i' nové déjíny. Budeme í nadtÍle potiebovat mnoho-
nósob ideólní opory jejich. . . " (Josef Pekai)

,,Proto byla také u nds vÈdy histoie studovóna a
vyklódóna nejen jako véda, ale i jako uòítelka nó-
roda. . . " (ZdenékNejedly)

Do zríhlaví jsem postavil dva citóty, ryjadiující
ponékud exaltovanou formou zókladni poslóní èes-
kfch déjin v podàní obou historikù, Pekate aNejed-
lého. Oba se nauóili zékladúm historického iemesla
u téhoi univerzitniho uóitele, oba óerpali z odkazu
Palackeho, tiebaZe o jeho interpretaci éeskj'ch dé-
jin mezi nimi doSlo k ostrému sporu. Oba byli zi-
roveù détmi 19. století, onoho saeculum histori-
cum, v némùznalost, ba piimo kuithistorie, pattilyk
prvoÍad1im ctnostemvzdélance. Pekai aNejedlf, aó
se mnohj'm múLe zditt podivné uvódét tuto dvojici
pohromadé, symbolizují poslední epochu óeské his-

toriografie v prubéhu jejího zópasu s némeckou du-
chovní i faktickou nadvlàdou. AÒkoli kaZdli z nich
skil na opaóné stranè barikàdy, jejich qfroky mají
spoleónehojmenovatele: oba totiZ chàpou a vyklà-
dají nórodní déjiny jako nevyóerpatelnli inspiraóní
zdroj vlasteneckeho elónu, hrdosti, nadéje, zkàtka
yéech téch uSlechtilfch vlastnosti, jeZ se ponékud
ztrirceji, jsouJi vtésnàny pod heslo nacionalismu,
jeù. mà v óe5tinè znaóné pejorativní piíchut'.

Piiznóvàm svou bezradnost nad fm, komu vlast-
né ,,na5e" historiograhe patii? NàleZí Òechúm, d.
obyvatelúm óeského stótu, tiebaie nemuseli psót
óesky, anebo nebyli óeske nórodnosti? (Napi.
A. Bachmann, F. Bezold, B. Bretholz, C. Hófler.)
Tento paradoxní stav snad nejlépe lystihuje nepie-
loiitelnà slovní hliÒka ,,Jeder Tscheche ist ein
Bóhme, aber nichtjeder Bóhme ist ein Tscheche".
Mají blt do ,,naSí" historiograhe zahrnuti i Slovóci;
nebylo by snad vhodnèjSí v souóasne dobé piísnè
odli5ovat mezi èeskou a slovenskou historiografií?
A kam vlastné zaiadit cizince, kteÍí dosóhli v óeské
historiografii éasto vètsího uzniíní nezli leckte4i na-
òinec (E. Denis, V. Tapié)? Koneéné, kteií histodci
se vlastnè smi hlósit k ,,nasí" historiografii? Ti, kte-
lí sméli ofìciólnè publikovat, anebo i ti, kteii svri dí-
la doma vydat nemohli? Ti v emigraci, anebo ti c :

Íijí doma a znoru pomàLhají umlóovat vétéinu s,, , c:

kolegù? Anebo koneéné ti proskribovani, ti umlt, , '

Bèhem 19. století se v déjepisectví vyhranily ,

metody:jedna usilujicí o hledrí,ní kauzality, spal. '

cí v déjinàch uróiti zókoniti proces oproòtèn;
tzv. hodnotoqfch piedsudkú, a vedle ní druhó, I

dající v dèjinóch skrytj,etick! smysl s morólnínr
selstvím pro dne5ní i budoucí pokolení. Tato dr r
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