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1. Úvod do problematiky historické antropologie 

Anglický historik Frederick William Maitland, jehož dílo o středověké reformě anglosaského práva 

je pokládáno za soudobou britskou obdobu Durkheimových sociologických prací, napsal počátkem 

dvacátého století, že „antropologie musí volit mezi historií a nebytím“ Slavný antropolog Edward 

Evans-Pritchard tento výrok o několik desetiletí později parafrázoval v tom smyslu, že je to naopak 

historie, která musí „volit mezi sociální antropologií a nebytím“. V roce 1963 jej podpořil mladý 

historik Keith Thomas, který postavil před historické vědy obdobné existenční dilema. V roce 1961 

Edward Hallet Carr uvedl ve studii What is history, že je v zájmu historie a sociologie, aby se první 

stala více sociologickou a druhá více historickou. Tyto výroky demonstrují naléhavost vyjasnění 

vzájemných vztahů mezi historií, antropologií a sociologií, jež byla pociťována především ve druhé 

polovině dvacátého století. Pro antropologické myšlení raného novověku (nebo přinejmenším pro 

to, co dnes identifikujeme z tehdejší vědy jakožto antropologii, to znamená potřebu vyrovnat se s 

lidskou odlišností a rozmanitostí) byl vztah k historii v průběhu několika staletí prakticky 

bezproblémový a samozřejmý. Výrazem této aliance mezi antropologií a historií byla především 

biblická antropologie (nebo též etnická teologie), založená v zásadě na difuzionistickém výkladu 

opírajícím se o autoritu starozákonních textů. Například ve Velké Británii bylo ortodoxní učení 

etnické teologie ještě v polovině devatenáctého století patrné v teoretických základech vlivné 

Prichardovy antropologické školy. Giambattista Vico, Montesquieu nebo reprezentanti skotského 

osvícenství sice prostřednictvím koncepce sekulárního sociálního evolucionismu rozbili jednotu 

antropologie a biblické vize dějin, avšak nadále nerozlišovali mezi antropologií a historiografií. 

Jejich vize obecných dějin lidstva svým rozsahem překračovaly úzký etnocentrismus a integrovaly 

údaje o civilizacích a společnostech Asie, Ameriky, Afriky a Oceánie.  

 

 
Obr. 1. Edward Evans-Prichard 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9f/Evans_Pritchard_(1902%E2%80%931973).jp

g/200px-Evans_Pritchard_(1902%E2%80%931973).jpg, 22. 9. 2011 
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2. Zrod moderní historiografie I 

Západní civilizace myslela vždy historicky, respektive si vybudovala k historii od Hérodotových 

dob obdobně důvěrný vztah jako třeba k filosofii. Toto těsné pouto k dějinnosti, kterou nejen 

reflektujeme, ale též žijeme, poskytlo Západu vědomí výlučnosti, jež je patrné například ještě 

v Braudelově přezíravém vztahu k Africe, kontinentu, pro jehož pochopení údajně není potřebná 

historie, ale „pouze“ geografie. Západní pojetí dějinnosti bylo spjato s teologií a dlouhodobá tradice 

křesťanské historiografie pokládala dějiny za postupné naplňování božích záměrů v čase. Základní 

rámec této koncepce, snažící se smířit myšlenku historické predestinace, jež může vyústit až do 

fatalismu, se svobodnou vůlí člověka jako historického aktéra, vytvořil Aurelius Augustinus (354-

430) v díle O boží obci. Augustinova koncepce přežila patnáct století a promlouvá v raném 

novověku v díle jiného velkého teologa lidských dějin Jacquese Bénigne Bossueta (1627-1704) 

Discours sur l´histoire universelle (1681). Rovněž Vicovy Základy nové vědy o společné 

přirozenosti národů, uveřejněné na prahu osvícenství, považovaly boží prozřetelnost za hybnou sílu 

dějin. Odlesk augustinovské vize nalezneme ještě ve dvacátém století v rozsáhlých historických 

pojednáních Arnolda Toynbeeho. Francouzští a skotští osvícenci proměnili teologický princip 

historie v dějinný pokrok, zachovali nicméně racionalistický a moralizující přístup k dějinám. 

Nikoliv již Poslední soud, ale Rozum a Morálka se staly nejvyšším soudcem dějin. Ve vrcholném 

díle osvícenské historiografie Úpadek a pád Říše římské Edward Gibbon představil historické 

osobnosti jako morální ctnosti a hlavním tématem opusu učinil varování před náboženským 

fanatismem. 

 

 

 
Obr. 2. Edward Gibbon 

http://www.blupete.com/Literature/Biographies/History/Portraits/gibbon.jpg, 22. 9. 2011 
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3. Zrod moderní historiografie II 

K založení historiografie jako samostatné moderní vědy odlišné například od filosofie nebo 

literatury významně přispěl německý historik Leopold von Ranke (1795-1886), původním 

vzděláním klasický filolog. Leopold von Ranke proto uvedl do historiografie kritické filologické 

metody, které se již dříve uplatnily při studiu starověkých nebo středověkých textů. Za 

nejautentičtější nástroj poznání minulosti považoval primární prameny, jež je třeba odlišit od všech 

falzifikátů a podvrhů. Ranke razil tezi, že historiografie, jež má prostřednictvím minulosti poučovat 

přítomnost, by měla poznat, jak se události skutečně staly (wie es eigentlich gewesen). Ustavení 

moderní historiografie na filologických základech mělo zásadní význam pro povahu a vývoj oboru. 

Americký historik Herbert Baxter Adams poznamenal, že historické semináře, které vznikaly po 

Rankeově vzoru na univerzitách „se přeměnily z mateřské školy dogmatu v laboratoře vědecké 

pravdy“. Výrazem obratu historiografie k národním dějinám a identitě bylo vydávání rozsáhlých 

edic pramenů. Již v osmnáctém století uveřejnil Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) v Itálii 

Rerum italicorum scriptores, po roce 1820 vycházela edice pramenů k německým středověkým 

dějinám Monumenta Germaniae Historica, francouzskou a britskou analogií byly Collection de 

documents inédits sur l´histoire de France a Chronicles and Memorials of Great Britain and 

Ireland During the Middle Ages. Následující generace historiků západního světa kráčely 

v Rankeových šlépějích. Americká historická asociace (American Historical Association) označila 

Ranka za „otce historické vědy“. Fustel de Coulanges napsal v roce 1862, že „historie je a měla by 

být vědou“
9
. Formování historiografie v devatenáctém století vyvrcholilo vznikem historismu, jehož 

představitelé na jedné straně sdíleli whiggovskou víru ve smysl dějin, který může nahlédnout 

historické bádání, a na straně druhé byli podle vyjádření Ortegy y Gasseta (1883-1955) 

přesvědčeni, že člověka nelze vymezit jeho přirozeností, ale pouze historickým kontextem. 

Friedrich Meinecke (1862-1954) označil ještě v roce 1936 historismus za nejvyšší stupeň 

porozumění lidské problematice. 
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Obr. 3. Leopold von Ranke 

http://portrait.kaar.at/Deutschsprachige%20Teil%204/images/leopold_von_ranke.jpg, 22. 9. 2011 
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4. Úvod do politických dějin 

Na sklonku devatenáctého století napsal cambridgeský historik John Robert Seeley (1834-1895), 

spoluautor Methods of teaching history (1885), že „historie je minulá politika a politika je současná 

historie“. V prvních desetiletích dvacátého století se převažující část historiografie nacházela pod 

nadvládou politických dějin. V pozadí paradigmatu politické historie je přesvědčení, že chod dějin 

určuje relativně malá skupina energických lidí, z jejichž aktivity se rodí velké události historie. 

Hegemonie „králů, bitev a vysoké diplomacie“ se vyznačovala značnou odolností. Lewis Bernstein 

Namier (1888-1960), historik polského původu, jenž byl dominantní postavou britské historiografie 

ve čtyřicátých a padesátých letech dvacátého století, tvrdil, že „historie studuje lidi, na kterých 

doopravdy záleží“, protože „v myšlení a jednání mas není více svobodné vůle, než v oběhu planet, 

migracích ptáků nebo v hromadných pochodech lumíků do moře“. Namier se ve svém pojetí 

vědecké historiografie opíral spíše o Freuda než o Rankeho. Jeho vrcholné dílo The Structure of 

Politics at the Accession of George III. (1929) představovalo zejména polemiku s „whigovským“ 

výkladem dějin, podle něhož hybnou sílu historie Anglie představovalo střetnutí sil svobody a 

konstitucionalismu (reprezentovaných whigy) a královského absolutismu (zosobněného toryovskou 

stranou). Podle Namiera klíčem k pochopení politického vývoje Velké Británie druhé poloviny 

osmnáctého století nebyla ideologie nebo politické strany, ale boj jednotlivců prostřednictvím 

patronátu a příbuzenských aliancí o moc, vliv a peníze. Vzpoura proti politickým dějinám, jež 

proběhla na západních univerzitách v uplynulých desetiletích, změnila tvář oboru. Ačkoliv historici 

jako Geoffrey Elton, Mark Kishlansky, John Vincent nebo Gertrud Himmelfarbová obhajují návrat 

k politické historii vymezené národním státem, jejich postoj je dnes pokládán za spíše marginální. 

Ve Velké Británii byly používány na sklonku dvacátého století především dva tradiční úvody do 

studia historie: What is History (1961) od Edwarda Halletta Carra a The Practice of History (1967) 

od Geoffreye Rudolpha Eltona. Zatímco Geoffrey Rudoplph Elton zdůrazňoval, že základem každé 

seriózní historické práce je analýza politických událostí, Edward Hallett Carr hájil sociologické a 

relativistické přístupy, které se staly nosnou platformou pro opětovném sblížení historiografie se 

sociologií a antropologií. 
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Obr. 4. Lewis Bernstein Namier 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/SirLewisBernsteinNamier.jpg/220px-

SirLewisBernsteinNamier.jpg, 22. 9. 2011 
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5. Historická sociologie I. 

V devatenáctém století se uprostřed sociálních otřesů modernizace rodila jako samostatná disciplína 

sociologie. Její zakladatelé, Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Herbert Spencer, Karl Marx, 

Max Weber a Emile Durkheim, se zabývali především velkými historickými procesy: důsledky 

francouzské revoluce, anglické průmyslové revoluce a německé byrokratizace a obecně přechodem 

mezi tradiční a moderní společností (Gemeinschaft a Gesellschaft). K sociologickému programu 

náleželo prozkoumání počátků společenského života, vzniku a vývoje různých forem sociální 

organizace, sociálních struktur a sociálních institucí, otázky stadiálnosti evoluce společenských typů 

a struktur a také odhalení, respektive formulování zákonů společenského vývoje. Sociologie byla 

pro své zakladatele současně historickou a systematicko-historickou vědou, pracující s historickým 

materiálem, i vědou systematickou, rozlišující „etapy“ dějinného procesu od pravidelností 

společenského života. Počátky sociálních dějin ve Velké Británii jsou spojovány s třetí kapitolou 

Macaulayových Dějin Anglie (1849-1877), jež byla věnována stavu anglické společnosti na sklonku 

sedmnáctého století. Macaulayho napodobovali někteří jeho žáci, například John Plumb zachytil 

sociální dějiny Anglie na počátku osmnáctého století v prvních dvou svazcích nedokončeného 

životopisu Sira Roberta Walpola. Velké popularity dosáhly Sociální dějiny Anglie (English social 

history: a survey of six centuries, Chaucer to Queen Victoria) od George Macaulaye Trevelyana. 

Frederic William Maitland (1850-1906), právník a profesor historie na univerzitě v Cambridge, 

autor The History of English Law (600 až 1272), nezávisle na Durkheimovi a souběžně s ním razil 

sociologický přístup k historické látce. V Německu usiloval o sjednocení sociologie a historiografie 

Karl Lamprecht (1856-1915), který vydal v letech 1891 až 1909 dvanáct svazků Německých dějin 

(Deutsche Geschichte).  Vlna kritiky a polemiky, jíž byl vystaven ze strany představitelů 

německého historismu, Georga von Bellowa, Felixe Rachfahla (1867-1925), Eduarda Mayera, Otty 

Hintzeho (1861-1940) a Friedricha Meineckeho, vešla ve známost jako tzv. „spor o Lamprechta“ 

(Lamprechtstreit). „Zviditelnění“ společnosti v historických vědách devatenáctého století, které na 

sebe vzalo podobu historické sociologie a sociálních dějin, úzce souviselo s široce diskutovanou 

„otázkou sociální“, jež byla průvodním tématem modernizace. Sociální dějiny se pohybovaly ve 

stejném sémantickém poli jako „sociální hnutí“ a „sociální revoluce“. Sociální demokraté vydávali 

ve Francii časopis Le mouvement social, v Německu vycházelo periodikum Archiv für 

Sozialgeschichte, v Holandsku International Review of Social History. 
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Obr. 5. Alexis de Tocqueville 

http://cereni.unas.cz/foto/tocqueville.jpg, 22. 9. 2011 
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6. Historická sociologie II. 

Historická sociologie dvacátého století se až na výjimky rozvíjela v mezích, které vytyčili Max 

Weber, Karel Marx a Émile Durkheim, přičemž největší vliv a inspirace bezpochyby vyzařovaly 

z díla první ze zmíněných osobností. Karl Emil Max Weber (1864-1920) byl významným 

německým historikem, filosofem, sociologem a ekonomem, ovlivněným představiteli 

novokantovské bádenské školy, Wilhelmem Diltheyem, Wilhelmem Windelbandem a Heinrichem 

Rickertem. Max Weber se narodil v Erfurtu v rodině liberálně orientovaného právníka, který 

působil jako berlínský radní a poslanec. V letech 1882 až 1886 studoval na univerzitách v 

Heidelbergu, Štrasburku, Berlíně a Göttingenu práva, historii, teologii a filosofii. V roce 1889 

obhájil disertační práci Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mitttelalter (K dějinám 

obchodních společností ve středověku). O tři roky později se habilitoval studií o římských agrárních 

dějinách Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (Římské 

agrární dějiny ve svém významu pro státní a soukromé právo, 1891). V roce 1893 se Max Weber 

stal profesorem práv na Berlínské univerzitě, následujícího roku přednášel národní hospodářství ve 

Freiburku a od roku 1896 působil jako profesor hospodářských dějin na univerzitě v Heidelbergu. 

Vážné psychické problémy způsobily v letech 1897 až 1902 přerušení Weberovy akademické dráhy 

a i v následujících letech byl nucen omezit své přednášky. Teprve koncem první světové války 

přednášel na Vídeňské univerzitě, aktivně se zapojil do veřejného života a účastnil se jako poradce 

mírových jednání ve Versailles. Max Weber se podílel na přípravě ústavy výmarské republiky. 

Britský historik Perry Anderson, který působil řadu let jako editor The New Left Review, náleží 

k předním reprezentantům neomarxismu v historické sociologii. V knihách Passages from Antiquity 

to Feudalism (1974) a   Lineages of the Absolutist State (1974) si Perry Anderson stanovil za cíl 

jednak uchopit prostřednictvím srovnání s dějinami Byzance, Turecka, Číny a Japonska 

„specifičnost evropské zkušenosti“ a jednak porozumět osudovému rozdělení Evropy na „Západ“ a 

„Východ“. K nejznámějším marxistickým historickým sociologům patřil Edward P. Thompson, 

jehož dílo o zrodu anglické dělnické třídy (The Making of the English Working Class) z roku 1963 

je pokládáno za důležitý příspěvek ke vzniku „historie viděné zdola“. Edward P. Thompson patřil 

v mládí stejně jako známý historik moderních doby Eric Hobsbawm, Maurice Dobb, Dorothy 

Thompsonová, Christopher Hill, John Saville, Rodney Hilton a Victor Gordon Kiernan k aktivní 

skupině historiků uvnitř Komunistické strany Velké Británie. Marxismem byl ovlivněn rovněž 

Charles Tilly, historik a sociolog působící na Michiganské univerzitě, který se obdobně jako 

Edward P. Thompson nebo George Rudé snažil porozumět chování „davu“ a pochopit 

mechanismus a zákonitosti kolektivních akcí. K jeho nejznámějším dílům náleží studie o 

kontrarevolučním povstání ve Vendée (Vendée, 1964). Charles Tilly kritizoval Durkheimův výklad 

„vzpoury davů“ jako důsledku anomie a sociální dezintegrace, která postihla tradiční společnost. 

Charles Tilly například v knize Strikes in France, 1830-1968 (1974) empiricky doložil, že 

protagonisté červnové revoluce 1848 v Paříži nebyli sociální vyděděnci a příslušníci deklasovaných 

vrstev, ale reprezentanti středních vrstev. Toto zjištění bylo v souladu s dobovým Marxovým 

postřehem. Ve studiích The Rebellious Century, 1830-1930 (1975) a From Mobilization to 

Revolution (1978) se Charles Tilly zabýval různými revoltami, hladovými bouřemi, pouličními 

nepokoji a revolucemi jako dlouhodobým fenoménem a sledoval jejich proměny v souvislosti 
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s procesem industrializace a modernizace. Významné postavení v poválečné historické sociologii 

zaujímal Barrington Moore, který absolvoval sociologii na Yaleově univerzitě, za druhé světové 

války pracoval v Office of Strategic Studies, poté přednášel na Chicagské univerzitě a od roku 

působil na Harvardově univerzitě, kde se po roce 1948 stal členem Russian Research Center. 

Barrington Moore je autorem řady pozoruhodných studií především o problematice sovětského 

Ruska a obecně autoritativních a totalitních režimů (Soviet Politics – The Dilemma of Power: The 

Role of Ideas in Social Change, 1950; Terror and Progress USSR: Some Sources of Change and 

Stability in the Soviet Dictatorship, 1954; Political Power and Social Theory, 1958; Reflections on 

the Causes of Human Misery and upon Certain Proposals to Eliminate Them, 1972; Injustice: The 

Social Bases of Obedience and Revolt, 1978), mezi nimiž však vyniká dílo Social Origins of 

Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, 1966). 

Barrington Moore se svým sociálně evolucionistickým a utilitaristickým přístupem odlišoval od 

většiny ostatních historických sociologů druhé poloviny dvacátého století, mezi nimiž převažovali 

Weberovi a Marxovi žáci. James Sheedan označil Barringtona Moora za dědice skotského a 

anglického osvícenství, sdílejícího přesvědčení, že vědění a rozum, pokud jsou správně použity, 

mohou zlepšit podmínky lidského života. 

 
Obr. 6. Karl Emil Max Weber 

http://wdict.net/img/max+weber.jpg, 22. 9. 2011 
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7. Annales I 

Nejznámější historiografickou školou dvacátého století, jejíž osudy jsou do značné míry spjaty 

s vývojem soudobého antropologického myšlení, je legendární francouzská škola  Annales. O jejím 

výsadním postavení na francouzské intelektuální scéně svědčí výrok Fernanda Braudela z roku 

1970, že historik může ve Francii stěží začít slibnou akademickou kariéru, aniž by publikoval 

článek v periodiku Annales: Economies, Sociétés, Civilisations. Popularita školy vyvrcholila v 

sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století;  například v roce 1979 bylo zdaleka nejvíce 

vstupů v International Handbook of Historical Studies věnováno právě škole Annales (na druhém 

místě byl marxismus)
11

. Traian Stoianovich tvrdí, že škola Annales vytvořila nové celistvé vědecké 

paradigma založené na holistickém, funkcionálním a strukturálním pojetí historické problematiky
12

. 

Škola Annales se zrodila jako institucionální entita spíše shodou okolností; její ideový program však 

organicky vyrostl z intelektuálních debat, které probíhaly v meziválečném francouzském 

historickém společenství a pro něž byl charakteristický odklon od tradičních politických dějin k 

důrazu na dlouhodobé faktory geografické, sociální a ekonomické povahy. Mezi autory, kteří svým 

dílem předznamenali a přispěli k ustavení badatelské náplně školy Annales, náleželi především 

Louis Halphen (1880-1950), Henri Pirenne, Ferdinand Lot (1866-1952) a popularizátor a vydavatel 

Henri Berr (1863-1954). Louis Halphen věnoval zvláštní pozornost karolinskému údobí 

francouzské historie, kterému dominovala zakladatelská osobnost Karla Velikého. Ve své klasické 

studii Charlemagne and the Carolingian Empire (1947) vylíčil Karlovu vládu jako výkonnou 

monarchii, která přinesla prosperitu, pořádek a spravedlnost a jejíž střízlivost nápadně kontrastovala 

s apokalyptickým očekáváním druhého příchodu Mesiáše a milénarismem, jež zachvacovaly 

středověkou společnost v méně požehnaných obdobích. Židovští intelektuálové, k nimž Louis 

Halphen, Marc Bloch nebo další expert na karolinskou epochu Wilhelm Levison (1876-1947) 

náleželi, nemohli ve zlověstných třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století neocenit 

skutečnost, že v karolinské době se židé těšili výsadnímu (ne-li přímo privilegovanému) postavení. I 

když legenda o údajném sňatku, který uzavřel bohatý žid s princeznou z Karlova rodu, se 

nepotvrdila, je faktem, že židé vlastnili především v narbonském regionu rozsáhlé pozemky 

s vinicemi. Výlučný status židovských finančníků a podnikatelů byl příznačný pro ekonomicky 

nerozvinuté středověké společnosti, pro něž byla akumulace kapitálu a obchodní kontakty 

důležitější než religiózní animozita. To byl případ Anglie koncem jedenáctého století za vlády 

Viléma Dobyvatele, Německa ve druhé polovině dvanáctého století a Polska v šestnáctém století. V 

padesátých letech dvacátého století podrobili Halphenův idealizující obraz Karla Velikého kritice 

Heinrich Fichtenau z Vídeňské univerzity a J.M. Wallace-Hadrill z Oxfordu. Naproti tomu Pierre 

Riché, odchovanec školy Annales, v rozsáhlé studii Daily Life in the World of Charlemagne (1983) 

rehabilitoval Halphenovo pojetí karolinské epochy. Henri Pirenne (1862-1935) byl belgický 

historik a profesor medievalistiky na univerzitě v Gentu, obdivovatel Francie a odpůrce Německa. 

V devadesátých letech devatenáctého století byl Pirenne pověřen belgickou Královskou akademií 

věd, aby sepsal pětisvazkové dějiny Belgie. Skutečným smyslem tohoto zadání bylo vytvořit zdání 

dlouhodobé historické kontinuity a státnosti země, která se zrodila v roce 1830 z rozhodnutí 

mocností na území historických Flander. Henri Pirenne byl znám jako autor teorie o vzniku raně 

středověkých měst jako středisek dálkového obchodu a o souvislosti mezi formováním 
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západoevropské civilizace a muslimskou expanzí ve druhé polovině prvního tisíciletí po Kristu. 

Norman F. Cantor soudí, že především díky příkladu Henriho Pirenna ztratily následující generace 

historiků, včetně příslušníků školy Annales, ostych z velkorysých spekulací, které se staly klíčem 

k dosažení akademického úspěchu a ohlasu u široké veřejnosti. Dalším vlivným historikem 

frankofonní oblasti, který ovlivnil formování školy Annales, byl profesor medievalistiky na 

Sorbonně Ferdinand Lot. Jeho rozsáhlá studie o konci antiky a zrození středověké Evropy byl 

uveřejněna v edici Evoluce lidstva, kterou řídil Henri Berr, historik, který se celý život marně 

pokoušel získat odpovídající akademické postavení. Proslul nicméně jako vlivný vydavatel časopisu 

Revue de synthèse historique a byl to on, kdo šířil mezi akademickou komunitou koncept syntetické 

a „totální“ historie. Výše zmíněné intelektuální proudy francouzské historiografie sjednotil do 

jednotné školy historický sociolog a geograf Lucien Febvre (1878-1956), jeden 

z nejpozoruhodnějších myslitelů předválečné Francie. Luciena Febvra  ovlivnil sociální geograf 

Paul Vidal de la Blanche (1845-1918), který byl obdobně jako sociální antropologové ve Velké 

Británii finančně podporován vládou, protože jeho práce využívala francouzská koloniální 

administrativa. Lucien Febvre měl rozsáhlý interdisciplinární přehled a inspiroval jej i Émile 

Durkheim, především jeho holistický pohled na společnost a její dílčí komponenty, a v menší míře 

durkheimovský požadavek na kvantitativní orientaci společenských věd (který byl ve Francii plně 

vyslyšen až koncem padesátých let dvacátého století). Lucien Febvre byl Blochovým kolegou ve 

Štrasburku a jeho akademická dráha vyvrcholila volbou za člena Collège de France. První 

Febvrova kniha byla věnována malému francouzskému regionu šestnáctého století, ve kterém 

detailně prozkoumal vliv přírodního prostředí na společnost, politiku a kulturu. Ve druhé studii se 

Lucien Febvre, těžící z Durkheima, Webera a Marxe, zabýval za sociologického hlediska reformací 

a jejím vztahem k mentalitě vznikající buržoasie. Během druhé světové války, již strávil v exilu, 

napsal pojednání o Rabelaisovi a jeho vztahu k lidové orální kultuře. 

 
Obr. 7. Lucien Febvre 

http://www.ifvienne.org/sites/default/files/images/Lucien%20Febvre.JPG, 22. 9. 2011 
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8. Annales II 

Druhým „otcem-zakladatelem“ Annales byl medievalista Marc Bloch (1886-1944). Pocházel 

z intelektuálně zaměřené pařížské židovské rodiny; jeho otec Gustave Bloch (1848-1923) byl 

proslulým a vlivným historikem starověku. Marc Bloch, který vystudoval École Normale 

Supérieure, získal díky sňatku s dcerou zámožného inženýra značné jmění, jež využíval k 

financování svých četných cest do zahraničí. Marc Bloch bojoval čtyři roky v zákopech první 

světové války, byl zraněn a získal několik vyznamenání včetně nejprestižnější Čestné legie. Měl 

pověst nonkonformního rebela, který často kritizoval své kolegy. Soustředil kolem sebe kruh 

oddaných studentů, jejichž obdiv hraničil s kultem. Od roku 1919 působil na univerzitě ve 

Štrasburku, který byl po vítězné válce znovuzískán pro Francii. Jeho přístup k historiografii byl 

zpočátku velmi konvenční v duchu vládnoucího pozitivistického paradigmatu. Ve dvacátých letech 

se Bloch zabýval středověkými rituály spojenými s královským úřadem, především o thaumaturgii, 

víře ve schopnost léčit dotykem, která byla přisuzována hluboko do raného novověku francouzským 

a anglickým panovníkům. Marc Bloch nedosáhl hloubky a mistrovství, se kterým ve stejné době 

uchopili obdobnou problematiku v Německu Ernst Hartwig Kantorowicz (1895-1963) a Percy 

Ernst Schramm (1894-1970), a Blochovu studii Les rois thaumaturges kritizoval rovněž přední 

britský medievalista Richard Southern. Podle Normana F. Cantora vyřešil Marc Bloch příklonem 

k Febvrově pojetí totální historie integrující geografii, antropologii a Durkheimovu sociologii 

intelektuální krizi, v níž se ocitl na sklonku dvacátých let. V roce 1929 založili ve Štrasburku Marc 

Bloch a Lucien Febvre odborné periodikum  Annales d’Histoire Économique et Sociale; ve 

třicátých letech se těžiště školy Annales přesunulo do Paříže, kde od roku 1946 vycházel časopis 

Annales: Economies, Sociétés, Civilisations (roku 1994 byl zaveden nový podtitul Histoire, 

Sciences Sociales). Výrazem nové Blochovy intelektuální orientace byla kniha Les caractères 

originaux de l`histoire rurale française (1931), která doložila jeho proměnu z tradičního liberálně 

socialistického historika ve stoupence radikálních postojů prostupujících jeho pozdější dílo. 

V letech 1941 až 1942, kdy přebýval v Montpellier, napsal Marc Bloch knihu Apologie pour 

l`histoire ou Métier d`historien (Obrana historie aneb povoláním historik), která měla značný vliv 

na následující generace francouzských historiků a jež nahradila tradiční učebnici historických 

metod z počátku dvacátého století, jejímiž autory byli Charles-Victor Langlois (1863-1929) a 

Charles Seignobos (1854-1942). Marc Bloch obhajoval větší volnost pro historickou imaginaci, 

přejímání konceptů ze sociálních věd a upřednostňování strukturální analýzy před tradiční narativní 

historiografií. Společnost determinují podle Blocha přírodní prostředí a ekonomické podmínky 

stejně jako antropologické faktory, které se odrážejí v tradici, institucích, rituálech, výživě, ošacení 

a dalších artefaktech každodenní materiální kultury. Norman F. Cantor proto nazval Blochovo 

pojetí sociálních dějin „marxismem změkčeným antropologií“; základní stavební kameny Blochovy 

teorie, která se snažila uchopit historickou látku prostřednictvím geografie, ekonomie a 

antropologie, představovaly antropogeografie, marxismus a Durkheimova sociologická škola. Marc 

Bloch zdůraznil, že důležitější než popis pomíjivých historických událostí je uchopení základní 

struktury či „původní povahy“ společnosti přetrvávající dlouhá historická údobí. Synchronní 

celistvost má přednost před diachronní narativitou. Blochova teze, že materiální základna 

podmiňuje institucionální a kulturní nadstavbu, která si však zachovává jistou míru autonomie, je 
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blízká učení neomarxistické frankfurtské školy, jejímiž členy byli například Theodor Adorno (1903-

1969), Walter Benjamin (1892-1940) a Herbert Marcuse. Oba směry se později v šedesátých letech 

dvacátého století setkaly na půdě americké Nové levice (New Left). Podle amerického kritika školy 

Annales Normana F. Cantora tím lze vysvětlit značný ohlas této školy v Severní Americe, který 

podle jeho názoru značně přesáhl její skutečný vědecký přínos. Ještě v roce 1952 označil přední 

princetonský medievalista Joseph Strayer (1904) Marca Blocha za historika menšího formátu, než 

byl Louis Halphen nebo Ferdinand Lot. Lee Patterson, ředitel Centra medievalistických studií na 

Duke University napsal v roce 1987, že „existuje středověk levice a pravice“. Zatímco například 

kniha The Making of the Middle Ages od oxfordského historika Richarda Williama Southerna 

prozrazuje svým estetismem a neoromantickým vyzdvižením historické úlohy jedince jasně 

„pravicovou“ orientaci,  náležela škola Annales hodnotově jednoznačně na levici. Nejvýznamnějším 

dílem Marca Blocha, v němž se pokusil v nejucelenější podobě předložit své pojetí „totální 

historie“, je bezpochyby La société féodale (Feudální společnost, 1939). Podle amerického 

odborníka na středověk Normana F. Cantora spočívá význam této klasické studie především v tom, 

že inspirovala řadu vynikajících francouzských medievalistů, například Georgese Dubyho, kteří 

posléze překonali ideologicky zúžený obzor svého učitele. Marc Bloch se ve svém výkladu 

středověkého feudálního systému rozhodl vědomě ignorovat vrstvu pánů a měšťanů, kteří „netvořili 

součást“ lidové rolnické vrstvy. To bylo zjednodušení, které Blochovi zabránilo ocenit dynamismus 

a originální kreativitu středověké společnosti. Norman F. Cantor v knize Inventing the Middle Ages 

(1991) tvrdí, že Marc Bloch podlehl populismu, romantismu a národnímu sentimentalismu, který jej 

přivedl k adoraci „fyziognomie moderní zemědělské Francie“, jejíž rysy sledoval daleko do hlubin 

času. Norman F. Cantor  dával tuto Blochovu fascinaci francouzským rolníkem do souvislosti 

s jeho obdivem odolnosti a trvanlivosti francouzského venkova (France profonde), s jehož 

představiteli se on – urbánní židovský profesor – setkal v zákopech první světové války. „Dlouhé 

trvání“ francouzské rolnické třídy, které bylo ve skutečnosti pouhým eufemismem její zaostalosti, 

anachronismem a katastrofálním důsledkem pozemkové reformy nešťastně provedené za 

Francouzské revoluce, jež zabránila v modernizaci francouzského venkova a odsoudila ho k 

„dlouhému trvání“ nerozvinutosti a nehybnosti prakticky až do padesátých a šedesátých let 

dvacátého století. Blochovu Feudální společnost můžeme proto číst jako výraz rurálního 

reakcionářství (které zůstává dodnes mentální výbavou mnohých francouzských levicových 

intelektuálů) a (paradoxně obdobně jako například Spenglerův Pád Západu) jako tradicionalistickou 

polemiku s modernitou. Roku 1931 odešel Marc Bloch do Paříže, kde usiloval o místo na Collège 

de France. Tato prestižní instituce má ve francouzských podmínkách podobně výlučné postavení 

jako Institute for Advanced Study v Princetonu nebo All Souls College v Oxfordu; počet míst pro 

badatele, kteří zastupovali nejrůznější disciplíny a jako nejuznávanější reprezentanti daného oboru 

neměli prakticky výukové povinnosti, nepřesáhl čtyřicet. Ačkoliv měl Bloch zastánce v osobě 

katolického historika středověké filosofie Étienna Gilsona (1884-1978), byl dvakrát odmítnut. Po 

vypuknutí druhé světové války a německé invazi do Francie uprchl Marc Bloch stejně jako jiní 

akademici židovského původu na jih země do neobsazené zóny, kde se usadil na univerzitě 

v Montpellier. Zvažoval možnost emigrace do Spojených států amerických (jak učinil například 

Claude Lévi-Strauss), avšak nakonec se rozhodl zůstat ve Francii a navázal spojení s odbojem. Stal 

se členem proslulé odbojové skupiny Franc-Tireur a vydával podzemní noviny. Jeho dva starší 

synové bojovali v řadách zahraničních oddílů Svobodné Francie generála Charlese de Gaulla. 
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V roce 1944 byl (pravděpodobně zradou) v Paříži zatčen gestapem, mučen a 16. června téhož roku 

zastřelen společně s dvaceti pěti dalšími odbojáři. Počátkem padesátých let dvacátého století se 

vůdčím představitelem Annales stal Fernand Braudel (1902-1985), reprezentant druhé generace 

školy. Fernand Braudel vystudoval historii a zeměpis na Sorbonně; v letech 1923 až 1932 učil na 

lyceu v Alžíru, kde začal psát dizertační práci o středomořské politice Filipa II.; z tohoto tématu 

vyrostlo Braudelovo životní dílo. Od roku 1934 Fernand Braudel působil několik let v Brazílii 

v Sao Paolu. Ve třicátých letech jej silně ovlivnil Lucien Febvre. Po zhroucení francouzské armády 

v roce 1940 se Fernand Braudel ocitl v německém zajetí, v němž strávil pět let. Tuto dobu využil 

pro práci na rozsáhlé studii, která vyšla v roce 1949 pod názvem La Méditerranée et le monde 

méditerranéen a l’époque de Phillipe II. Fernand Braudel zavedl pojem geohistorie nebo imobilní 

historie, zaměřené na všestranné studium vztahu člověka a prostředí. Francouzský historik rozlišil 

tři roviny historické analýzy, odpovídající třem časovým úrovním: longue durée, dlouhodobé (či 

strukturální) trvání, v němž hlavní roli sehrávají geografické faktory; střední trvání neboli 

konjunkturní, v němž probíhá sociální vývoj, a událost, krátkodobé fluktuace politiky a 

individuálního života. Pro Braudela byla hierarchie historického výkladu jednoznačná: prioritu má 

strukturální rovina longue durée, zatímco událost je pouhým prchavým dýmem či mořskou pěnou 

pomíjivosti. V roce 1949 byl Fernand Braudel jmenován profesorem Collège de France a roku 

1956 se po smrti Luciena Febvra stal hlavním editorem periodika Annales: économies, sociétés, 

civlisations a vedoucím Šesté sekce společenských a ekonomických věd École Pratique des Hautes 

Études. Fernand Braudel byl intelektuálně i lidsky blízký francouzskému strukturálnímu 

antropologovi Claude Lévi-Straussovi; oba muži pobývali společně v letech 1934 až 1937 jako 

účastníci francouzské mise v brazilském Sao Paulu a od padesátých let patřili k proslulým 

pařížským mandarínům. Fernand Braudel přejmenoval pod Lévi-Straussovým vlivem geohistorii na 

„strukturální historii“ a pokusil se včlenit tradici Annales do širšího strukturalistického hnutí. Tento 

krok nebyl tak neočekávaný, neboť podle Le Roy Ladurieho všichni nejlepší francouzští historikové 

dvacátého století, od Marca Blocha po Pierra Gouberta, praktikovali, ať již programově nebo 

podvědomě strukturalismus. Marshall Sahlins označil o mnoho let později poněkud paradoxně (a 

pravděpodobně značně nadneseně) tuto snahu o extenzi synchronního antropologického 

strukturalismu do historiografie za první krok ke znovuobnovení historického rozměru 

antropologického myšlení, směřující ke smíření strukturální antropologie a historie. Braudelovo 

sblížení se strukturalismus bylo doprovázeno v šedesátých letech dvacátého století jeho 

konvergencí k marxismu, která vyústila až do historikova ztotožnění s politickými cíli revolty 

studentských radikálů v květnu 1968. Teoretickým výrazem tohoto Braudelova intelektuálního 

údobí byla především proslulá třísvazková studie La civilisation matérielle et capitalisme XV
e
-XVIII

 

e
 z roku 1967. Určitý odklon od marxistického ekonomického determinismu představovala poslední 

velká Braudelova práce Les structures du quotidien: Le possible et l´impossible (1979). Na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století byla marxistická ortodoxie ve francouzské 

historiografii poprvé vystavena kritice; mezi její čelné odpůrce náležel především François Furet. 

Fernand Braudel zemřel během práce na syntetických dějinách Francie L`Identité de la France, 

z nichž vyšel pouze první svazek v roce 1986. 
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Obr. 8. Marc Bloch 
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9. Annales III 

Třetí generaci Annales tvořili především badatelé narození kolem roku 1920, například Emmanuel 

Le Roy Ladurie a Pierre Goubert. Zmínění historici slevili z důrazu na longue durée a své výzkumy 

zaměřili na komplexní výzkum francouzských regionů. Vliv marxismu se u těchto badatelů projevil 

při řešení některých ekonomických problémů, například typicky marxistické otázky, jak mohlo 

v podmínkách primitivního a nevýkonného středověkého hospodářství dojít k dostatečné akumulaci 

kapitálu potřebného pro vznik kapitalismu? Georges Duby zdůraznil význam kořistnictví a 

feudálních loupeživých válek. Emmanuel Le Roy Ladurie předložil v knize Les Paysans de 

Languedoc (1966) tezi, že černá smrt způsobila ve čtrnáctém století dramatický pokles populace, 

avšak po skončení stoleté války došlo po roce 1450 k výraznému růstu zemědělské výroby, jež 

vytvořila silnou vrstvu bohatých rolníků. Le Roy Ladurie je autorem studie Montaillou, village 

occitain de 1294 à 1324 (1975), která je pokládána za průkopnické dílo „dějin každodennosti“ a 

„historie viděné zdola“. Francouzský historik se zde pokusil rekonstruovat vnitřní svět středověkých 

obyvatel pyrenejské vesnice na základě rozsáhlých inkvizičních záznamů, pořízených biskupem 

pátrajícím po katarské herezi a uložených ve Vatikánské knihovně v Římě. Neúnavný kritik 

Annales Norman F. Cantor namítl, že Le Roy Ladurie se dopustil zásadní metodologické chyby, 

protože pokládal výpovědi zastrašených venkovanů snažících se zachránit si kůži za etnologické 

prameny dokumentující autentickou každodennost a životní styl. Pierre Chaunu, který přednášel na 

Sorbonně a na univerzitách v Caen a Aix-en-Provence, patřil k nejvšestrannějším a nejplodnějším 

reprezentantům Annales. Jeho zájmy zahrnovaly raně novověké formování atlantického prostoru, 

reformaci, osvícenství a vztah dějin a imaginace. Moderní historií se z vrcholných představitelů 

Annales zabývali především Marc Ferro, odborník na dějiny ruské revoluce, a François Furet, 

který proslul především jako historik francouzské revoluce. Antické civilizaci se věnoval Paul 

Veyne, jenž přednášel na univerzitě v Aix-en-Provence a na katedře římské historie na Collège de 

France. Jacques Le Goff, pravděpodobně nejznámější francouzský medievalista závěrečných 

desetiletí dvacátého století, se narodil v roce 1924 v Toulonu, vystudoval École normale supérieure 

a absolvoval studijní pobyty v Praze, Oxfordu a Římě. Poté působil jako asistent Michela Mollata 

na Faculté des lettres et sciences na univerzitě v Lille a pracoval v Centre nationale de la recherche 

scientifique (C.N.R.S.). V roce 1956 vydal studii Marchands et Banquiers du Moyen Age (Kupci a 

bankéři středověku) a v následujícím roce dnes již klasickou knihu Les intellectuels au Moyen Age 

(Intelektuálové ve středověku). Zásadní význam mělo pro Jacquese Le Goffa setkání s Fernandem 

Braudelem v roce 1958, kdy byl přijat do Šesté sekce společenských a ekonomických věd École 

Pratique des Hautes Études a stal se plnohodnotným příslušníkem školy Annales (od roku 1968 byl 

dokonce spoluvydavatelem stejnojmenného periodika). V šedesátých letech dvacátého století 

Jacques Le Goff  publikoval syntetické práce Le Moyen Age (1962) a Civilisation de l´Occident 

médiéval (Kultura středověké Evropy, 1964). V letech 1972 až 1977 působil Jacques Le Goff jako 

prezident École des hautes études en sciences sociales. Programový ráz měla Goffova studie Pour 

un autre Moyen Age (Za jiný středověk, 1977). Značné diskuse i kritické ohlasy vyvolala kniha La 

naissance du purgatoire (Zrození očistce, 1981). Podle Le Goffa se vzniklo pojetí očistce na 

pařížské univerzitě v letech 1170 až 1190 v důsledku vzestupu městských vrstev, jejichž 

ekonomické zájmy ovlivnily křesťanskou představu záhrobí. K vrcholným Le Goffovým dílům 
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náležely studie L´Imaginaire médiéval (Středověká imaginace, 1985) a především Saint Louis 

(Svatý Ludvík, 1996). Již zakladatelé Annales, Marc Bloch a Lucien Febvre, zavedli koncept 

mentalit (mentalités), kolektivních psychologických dispozic, které ovlivňují nejenom vysokou 

kulturu, umění, literaturu a náboženství, ale rovněž každodenní zvyky, pověry, předsudky a rituály. 

K průkopníkům studia mentalit náležel Georges Duby (1919-1996), jenž vystudoval geografii a 

historii na univerzitě v Lyonu, kde patřili k jeho učitelům Jean Déniau a André Allix. Působil na 

univerzitě v Aix-en-Provence a od roku 1970 na Collège de France. Georges Duby se původně 

věnoval především hospodářským dějinám a agrárním aspektům středověké společnosti, na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století se zaměřil na středověkou ideologii a imaginaci. 

Velkého ohlasu dosáhla Dubyho studie Le dimanche de Bouvines. 27. juillet 1214 (Neděle u 

Bouvines, 27. červenec 1214) z roku 1973 stejně jako biografie anglického aristokrata Viléma le 

Maréchala (Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, 1984) a pojednání o 

trojčlenné struktuře středověké civilizace inspirované indoevropskou teorií Georgese Dumézila (Les 

Trois Ordres au l`imaginaire du féodalisme, 1978). Také Robert  Mandrou, který byl na přelomu 

padesátých a šedesátých let ředitelem Šesté sekce École Pratique des Hautes Études a přednášel na 

univerzitě Paříž X, se kromě socioekonomických otázek (například Classes et luttes de classes en 

France au début du XVII
e
 siècle, 1965) zabýval problematikou mentalit ve Francii raného 

novověku. Ve své monografii o čarodějnictví (Magistrats et sorciers en France au XVII
e
 siècle; une 

analyse de psychologie historique, 1968) Robert Mandrou poukázal na sociální podmíněnost 

lidského vnímání prostoru a času a zdůraznil nutnost studovat vztah mentality a socioprofesního 

rozdělení obyvatelstva. Jacques Le Goff navázal na snahy klasiků Annales nastínit totální obraz 

středověké civilizace a konceptualizovat mentality jako symbolický a ideologický výraz sociálních 

a ekonomických vztahů. Ve svém zralém údobí Jacques Le Goff  rehabilitoval tradiční historickou 

narativitu a obnovil důraz na politické dějiny, které však studoval (po vzoru Blochova rozboru 

ideologie královské moci ve studii Les rois thaumaturges) v jejich symbolické dimenzi. Tato 

perspektiva otevírá podle Le Goffa cestu k ustavení historické antropologie politiky. Představitelé 

čtvrté generace Annales (narození vesměs kolem roku 1940), například Roger Chartier, Jacques 

Revel, Bernard Lepetit a André Burguière, nepokládali mentality za pouhý projev  krátkodobé 

historické zkušenosti na třetí rovině pomíjivých událostí, ale vyzdvihli je jakožto primární  

determinant historické reality. Roger Chartier popřel, že by „reprezentace (představy) sociálního 

světa“ byly jednosměrně podmíněny materiálními podmínkami, ale označil je za samotné 

„konstituenty sociální skutečnosti“. 
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Obr. 9. Emmanuel Le Roy Ladurie 
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10. Postmodernismus v historických vědách 

Kulturní relativismus v historiografii, sociologii a antropologii představuje pouze dílčí a relativně 

pozdní projev obecnějšího nástupu relativismu, perspektivismu a kontextualismu v západních 

vědách o člověku. Idea gnozeologické relativity pronikla do historických věd již v prvních 

desetiletích dvacátého století.  Předznamenal ji ve svém díle Wilhelm Dilthey, který zaujímal 

skeptický postoj k možnosti objektivního poznání minulosti. K hlasatelům relativismu 

v historiografii náleželi především Benedetto Croce (1866-1952) v Itálii a Robin George 

Collingwood (1889-1943) na britských ostrovech, kteří zdůrazňovali, že historická bádání jsou 

pevně svázána se zájmy přítomnosti. Podle Croceho je „veškerá historie historií současnosti“. 

Každá společnost vytváří své dějiny jako součást konstrukce vlastní identity. Tento proces 

vyvrcholil v závěru dvacátého století nástupem postmodernismu, o němž Keith Jenkins napsal: 

„Dnes žijeme za obecných podmínek postmodernismu. Nemůžeme si vybrat. Neboť 

postmodernismus není ´ideologií´ nebo postojem, k němuž se můžeme přihlásit, nebo jej odmítnout 

… postmodernismus je naším osudem“. Nereferenční teorie jazyka, dekonstrukce a demaskování 

skrytých mocenských zájmů otřásly podle mínění postmoderních historiků zdánlivě neotřesitelnými 

jistotami společenských věd. Jazyk byl považován za nekonečnou hru signifikací, přičemž podle 

postmodernistů mimo jazyk neexistuje nic. Zatímco tradiční historiografie stavěla do středu svého 

intelektuálního tázání odhalování příčin, „lingvistický obrat“ přinesl pojem diskurzu, v jehož jménu 

bylo zpochybňováno vědecké pojetí historiografie. Raphael Samuel zdůraznil, že dekonstruktivní 

obrat v současném myšlení ústí do chápání historických věd nikoliv jako více či méně věrohodného 

záznamu o minulosti, ale jako fikce či výmyslu samotných historiků. Postmoderní historici 

parafrázovali Nietzscheho výrok, že „historická fakta jsou ničím, zatímco interpretace vším“, a 

programově stírali hranice mezi faktem a interpretací. Jak poznamenala americká medievalistka 

Nancy F. Partnerová, historická „fakta“ začala být pokládána za sociálně konstruované artefakty, 

které mají v zásadě stejný ontologický status jako „fikce“. Roland Barthes uvedl, že objektivita je 

produktem referenční iluze. Postmoderní historici Ellen Somekawa a Elizabeth Smithová označili 

všechny historické výklady za stejně pravdivé a doporučili, že vhodnější než věřit v absolutní 

pravdu je důvěřovat v naše morální nebo politické zásady. Podle Michela Foucaulta jsou historická 

pravda a poznání podmíněny distribucí moci a historická díla představují ideologické produkty 

dominantního diskurzu. John Vincent výmluvně napsal: „Historie je o vítězech, nikoliv 

poražených… Historie je hluboce maskulinní… Historie je o bohatých a slavných, nikoliv chudých“.  

Filosof Hans Kellner hovořil o „naivním realismu“ předcházejících generací pozitivistických 

historiků. Keith Jenkins vyzýval k opuštění distinkce mezi primárními a sekundárními prameny. 

Hayden White soudil, že zmizel rozdíl mezi historií a fikcí. Podle Whita to ale není nic nového; ve 

svém známém díle Metahistory (Metahistorie) se pokusil ukázat, že velcí historikové devatenáctého 

století Michelet, Ranke, Tocqueville a Burckhardt se příliš žánrově nelišili od romanopisců, jako 

byli Walter Scott, Balzac nebo Tolstoj. Postmodernista Patrick Joyce tvrdil, že „události, struktury 

a procesy minulosti jsou nerozeznatelné od forem dokumentární reprezentace … a idea, že sociální 

je oddělitelné od diskursivity, zmizí a s ní i sociální dějiny“. Podle Davida Harlana je nástup 

postmodernismu přirozeným důsledkem a řešením vleklé epistemologické krize, v níž se ocitly 

historické vědy. Obdobně Joyce Appleby, Lynn Huntová a Margaret Jacobová uvedli, že „historie 
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byla otřesena hluboko do svých vědeckých a kulturních základů“. „Podzim nadešel v západní 

historiografii“, hlásal s entuziasmem holandský postmodernista Frank Ankersmit. Americký 

historik Allan Megill vidí v postmodernismu osvobození historické obce od „sklerotického 

sebeuspokojení“. Postmodernismus v historických vědách se setkal také s prudkým odmítnutím a 

kritikou. Geoffrey Elton označil totální historický relativismus za absolutní herezi. Historik 

Lawrence Stone varoval, že „pokud neexistuje nic mimo text, potom historie, jak ji známe, se zcela 

zhroutí a skutečnost a fikce budou vzájemně nerozlišitelné“ a hovořil v souvislosti 

s postmodernismem o ztrátě sebevědomí historické obce. Zároveň varoval před postmoderními 

intelektuálními barbary před branami, kteří učinili z historiků ohrožený druh. Medievalistka 

Gabrielle Spiegelová napsala, že „pokud texty – dokumenty, literární práce a podobně – neodrážejí 

transparentně realitu, ale pouze jiné texty, potom historické vědy mohou být stěží rozeznatelné od 

literárních věd a minulost se rozpustí v literatuře“.  Feministická historička Diane Purkissová 

napadla v knize The Witch in History (1996) výklad čarodějnictví v sedmnáctém století, který podal 

ve své klasické práci Keith Thomas. Richard J. Evans ocenil přínos postmodernistů pro zvýšení 

literární úrovně historických textů; dobrým příkladem jsou například knihy Citizens: A Chronicle of 

the French Revolution (1989) od Simona Schama nebo A People´s Tragedy: The Russian 

Revolution 1891-1921 (1996), jejímž autorem byl Orlando Figes. Historici Peter Stearns nebo 

Arthur Marwick, poučení postmodernismem, se na straně jedné vymezují proti elitářskému a 

individualistickému přístupu politických historiků a na straně druhé proti relativizujícímu diskurzu 

postmodernistů, k nimž náležejí Hayden White nebo Frank Ankersmit. Postmodernismus zvýšil 

sensitivitu historiků vůči jejich vlastním předsudkům, východiskům a metodám. Lingvistický obrat 

a nástup postmodernismu, který nahradil sociální modely literárními modely, pokud odolal 

pokušení popřít mimotextovou realitu, obnovil v historických vědách úlohu individuálního aktéra, 

jehož osvobodil zpod nadvlády anonymních historických sil.  

 
Obr. 10. Robin George Collingwood 

http://www.history.ac.uk/makinghistory/historians/images/profile/Collingwood_Robin.jpg, 22. 9. 

2011 
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11. Další směry soudobé historické antropologie 

Ve Francii byla integrace historických a antropologických věd výrazně ovlivněna silnou pozicí 

historiografické školy Annales a prestiží místní antropologie, které nabyla v šedesátých a 

sedmdesátých letech dvacátého století především díky Lévi-Straussově strukturalismu. Ke sblížení 

mezi historiografií a antropologií (jehož advokátem byl především Edward E. Evans-Pritchard) na 

britských ostrovech výrazně přispěla krize, do níž se dostala synchronní ahistorická metodologie 

britského funkcionalismu. Vztahem mezi historiografií a antropologií se zabývalo v roce 1966 

výroční setkání British Association of Social Anthropologist. Britské pojetí historické antropologie 

razili především Alan Macfarlane (The Family Life of Ralph Josselin. An Essay in Historical 

Anthropology, 1970) a Peter Burke (The Historical Anthropology of Early Modern Italy, 

Cambridge, 1987). V Německu se etnologická a antropologická tradice Völkerkunde nebo 

Ethnologie nikdy zcela nevzpamatovala z tragických následků druhé světové války a s výjimkou děl 

několika jedinců (Wilhelm Mühlmann) ztratila bývalý věhlas. Badatelé, kteří byli schopni se zařadit 

do mezinárodního intelektuálního kontextu a podílet se na diskusi o historické antropologii, se proto 

nacházeli především v obci historiků. Iniciativa k ustavení historické antropologie v Německu 

z tohoto důvodu vzešla od historiků Gerta Dressela (Historische Anthropologie. Eine Einführung, 

1996) a Richarda van Dülmena (Historische Anthropologie. Entwicklung, Probleme, Aufgaben, 

2000). Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století se začaly objevovat studie, 

které kombinovaly metody detailního etnografického popisu s archivní prací a jež připravovaly 

půdu pro nástup mikrohistorie. Stěžejní místo náleží v této souvislosti studii The Mafia of a Sicilian 

Village, 1860-1960, A Study of Violent Peasant Entrepreneurs (1974) od Antona Bloka a práci The 

Hidden Frontier, Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley (1974), jejímiž autory byli John W. 

Cole a Eric R. Wolfe. Vhodným tématem pro syntézu antropologických a historických přístupů byla 

problematika čarodějnictví, které představovalo výrazný raně novověký západní fenomén a jež 

studovali antropologové a afrikanisté v soudobých afrických vesnických komunitách. 

Historiografické studie Petera Browna, Normana Cohna, Keitha Thomase a Alana Macfarlana byly 

silně ovlivněny antropologickými výzkumy čarodějnictví v Africe dvacátého století. Silné postavení 

získala italská mikrohistorická škola (microstoria), jejímiž představiteli jsou Carlo Ginzburg, 

Giovanni Levi, Edoardo Grendi a Carlo Poni. Výrazným historiografickým směrem konvergujícím 

k soudobému antropologickému myšlení je takzvaná „historie viděná zdola“, kterou na přelomu 

padesátých a šedesátých let dvacátého století založili George Rudé, autor klasické práce o 

pařížském davu v době francouzské revoluce (The Crowd in the French Revolution, 1959), Albert 

Soboul, jenž publikoval studii o pařížských sanscullotech (Les Sans-culottes parisiens en l’an II, 

1962), a především anglický historik Edward P. Thomson, jehož kniha o vzniku anglické dělnické 

třídy (The Making of the English Working Class, 1963) náleží dnes ke klasickým dílům 

neomarxistické historiografie. Ve třicátých letech dvacátého století uveřejnil afroamerický historik 

William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963) studii o černošském obyvatelstvu amerického Jihu 

v údobí tzv. rekonstrukce po skončení občanské války (Black Reconstruction in America: An Essay 

on the Role which Black Folks Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America 1860-

1920, 1935). Na počátku šedesátých let publikoval Michael Harrington knihu The Other America 

(Jiná Amerika, 1963), v níž se soustředil na nižší a okrajové vrstvy amerického obyvatelstva, které 
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byly vyloučeny ze společenského blahobytu (affluent society). Významným mezníkem formování 

„historie viděné zdola“ byla studie Georgese Lefebvra o „velkém strachu“ panujícím po 

francouzské revoluci roku 1789 ve venkovských oblastech, jenž vyústil do rolnických povstání (The 

Great Fear of 1789: Rural Panic in Revolutionary France, 1972). Rolnické rebelie ve středověké 

Anglii zkoumal marxistický historik Rodney Hill (The Transition from Feudalism to Capitalism, 

1976) a nižšími vrstvami v údobí anglické revoluce sedmnáctého století se zabýval Christopher Hill 

(The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution, 1975). Richard 

Cobb studoval chování obyvatelstva během revolučních otřesů na přelomu osmnáctého a 

devatenáctého století prostřednictvím policejních archívů (The Police and the People: French 

Popular Protest, 1789-1820, 1975; Death in Paris: The Records of the Baisse-Geole de la Seine, 

October 1795 to September 1801, 1978). Povahu „historie viděné zdola“ měly rovněž monografie 

Erica Hobsbawma Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 

Nineteenth and Twentieth Centuries (1963) a Captain Swing (1968), kterou vydal společně 

s Georgem Rudé. Zhodnocení objevu „lidové kultury“, která se projevuje ve fenoménech dosavadní  

oficiální historiografií přehlíženými jako nesmyslné, iracionální nebo marginální kuriozity, je patrné 

v dílech Carlo Ginzburga, jehož kniha Sýr a červi detailně rekonstruovala vnitřní svět Menocchia 

Scandelly, mlynáře ve Furlánsku šestnáctého století, Emmanuela Le Roy Ladurieho, provádějího 

nás pyrenejskou vesnicí Montaillou čtrnáctého století nebo karnevalem v Romansu během 

náboženských válek šestnáctého století, Keitha Thomase (Religion and the Decline of Magic: 

Studies in Popular Beliefs in 16
th

 and 17
th

 Century Europe, 1971) nebo Petera Burka (Popular 

Culture in Early Modern Europe, 1978). V německé jazykové oblasti se zformovala škola „dějin 

každodennosti“ (Alltagsgeschichte). Richard van Dülmen vymezil německou historickou 

antropologii jako dějiny subjektivních životních světů (Lebenswelt) a zkušeností lidí různých 

sociálních postavení. Lutz Niethammer a Alf Lüdtke uplatňují při výzkumu moderních dějin 

průmyslové společnosti a dělnické třídy postupů orálních dějin, jejichž metody plně využil na látce 

z německých dějin v knize Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in 

Poland (1992), zabývající se problematikou holocaustu, historik Christopher R. Browning.  

 
Obr. 11. Georges Lefebvre 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Georges_Lefebvre_(La_Poste)_en_juin_200

8.jpg, 22. 9. 2011 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Georges_Lefebvre_(La_Poste)_en_juin_2008.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Georges_Lefebvre_(La_Poste)_en_juin_2008.jpg
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12. Vliv sémiotiky na soudobé historické vědy 

Úlohu symbolů, idejí a jazyka v historických procesech a při utváření politické kultury zdůraznili ve 

svých historických studiích Régine Robinová (La Société française en 1789: Semur-en-Anxois, 

1970), Maurice Agulhon (La République au village, 1976; Marianne into Battle: Republican 

Imagery in France 1789-1880, 1980), Mona Ozoufová (La Fête révolutionnaire 1789-1799, 1976), 

François Furet, William Sewell (Work and Revolution in France: The language of Labor from Old 

Regime to 1848, 1980), Gareth Stedman Jones (Languages of Class: Studies in English Working 

Class History 1832-1982, 1983) a Thomas Childers. O feministický výklad dějin, opřený o 

Derridovu a Foucaultovu filosofii, se pokusila Joan Scottová v knize Gender and the Politics of 

History (1988). Inspiraci v současné literární teorii a kritice hledají historici Hayden White 

(Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, 1973) a Dominick 

LaCapra (The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation, 1987), 

kteří se zabývají aktivní úlohou jazyka, textů a narativních struktur při vytváření a popisu historické 

skutečnosti. Hayden White rozlišil v návaznosti na Giambattistu Vica základní narativní strategie, 

pomocí kterých dějepisci vysvětlují historické události. Identifikoval čtyři mody možné zápletky 

(romantický, tragický, komický a satirický), čtyři mody argumentace (formistický, mechanistický, 

organistický a kontextualistický) a čtyři mody ideologické implikace (anarchistický, radikální, 

konzervativní a liberální). Všechny tyto mody závisejí na čtyřech literárních tropech (metafora, 

metonymie, synekdocha a ironie), které tvoří jejich základní rámec. Podle Haydena Whita je 

přinejmenším od dob Jacoba Burckhardta (1818-1897) dominantní formou historického 

porozumění ironie. Ironik si je vědom mezí veškeré reprezentace a propasti, jež se rozevírá mezi 

slovy a věcmi. Toto vědomí jej vybavuje blahosklonným skeptickým nadhledem, s nímž přistupuje 

k historické látce a který pokládá za projev a důkaz svého realismu. Dominick LaCapra vyčítá 

moderní historiografii, že zúžením  modelu reprezentace na pozitivistickou vědu zapomněla na svůj 

původ a vitální zdroj v literární imaginaci. LaCapra se odvolává na Michaila Michajloviče Bachtina 

a jeho pojetí předmoderní lidové karnevalové kultury, která převrací sociální hierarchii a 

prostřednictvím komiky a satiry odhaluje dvojznačnost kategorií vládnoucí kultury. Karnevalovou 

povahu by si měl podle LaCapry osvojit i historický diskurz a uplatnit jej při přehodnocení všech 

aspektů společnosti, kultury a dějin.  
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Obr. 12. Hayden White 

http://writingworkshop.blogs.wesleyan.edu/files/2011/04/white.jpg, 22. 9. 2011 
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13. Carlo Ginzburg a Marshall Sahlins 

Studie amerického antropologa Marshalla Sahlinse na jedné straně a italského historika Carlo 

Ginzburga na straně druhé představují dva krajní póly historicko-antropologické syntézy, které 

názorně dokládají její současné možnosti a tendence. Marshall Sahlins, který působí na univerzitě 

v Chicagu, je vynikající znalec tichomořských kultur, jenž se zabýval především problematikou 

ekonomické antropologie (Stone Age Economics, 1972) a vztahem mezi kulturou a lidskou praxí 

(Culture and practical reason, 1976); ve svém bádání důmyslně kombinoval přístup kulturní 

ekologie, neomarxismu a strukturalismu. Sahlinsovu kniha Historical Metaphors and Mythical 

Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom (1981) je pokládána za 

jeden z nejvážnějších pokusů o ustavení historické antropologie. Marshall Sahlins v návaznosti na 

Claude Lévi-Strausse a Fernanda Braudela založil své pojetí strukturální historické antropologie na 

dialektické souhře mezi strukturou a událostí, strukturou a historií či mezi dlouhodobou strukturální 

historií a krátkodobou politickou historií. Prostřednictvím detailního výkladu událostí, které 

následovaly po vylodění kapitána Jamese Cooka v roce 1779 na havajských ostrovech, Marshall 

Sahlins ukazuje proces reprodukce a transformace domorodé kultury po setkání  s Evropany. Slavný 

mořeplavec zakotvil 17. ledna 1779 se dvěma loděmi Resolution a Discovery v zátoce Kealakekua 

na Hawaii, největším z ostrovů Havajského souostroví, a ačkoliv jej v zátoce uvítalo přes deset tisíc 

euforicky naladěných domorodců na stovkách lodí, kteří před ním padali na tvář, a uctiví kněží jej 

odvedli do blízkého chrámu boha Lona, došlo během druhé návštěvy, kterou si vynutilo poškození 

jedné z lodí, k incidentu a James Cook byl 14. února 1779 domorodci zabit. Marshall Sahlins 

založil svoji interpretaci okolností Cookovy smrti na teologické rovině; podle jeho názoru spočívá 

klíč k porozumění událostem v domorodém kosmologickém systému, jehož prostřednictvím 

vnímali obyvatelé Havajského souostroví příjezd a pobyt britských námořníků. Lodě kapitána 

Jamese Cooka se pravděpodobně objevily na obzoru kolem 25. listopadu 1778. To bylo týden poté, 

kdy byl na havajských ostrovech zahájen rituál Makahiki, během něhož přicházel bůh plodnosti 

Lono, který každoročně obnovoval vegetační síly. Druhý hlavní bůh ostrovanů Ku byl spojen s 

výkonnou mocí a lidskými oběťmi a jeho pozemského reprezentanta představoval aktuální vládce. 

Dvojice Ku a Lono se vzájemně doplňovala; během rituálu Makahiki, kdy se uvolňovaly tradiční 

sociální vazby, se Ku stahoval do pozadí, jeho svatyně byly uzavřeny, případně dočasně zasvěceny 

Lonovi, a mnohá tabu zakázala činnosti, například válečné střety a lidské oběti, jež byly spjaty s 

Kuovým údobím. Ústřední Lonův chrám Hikiau se nalézal v zátoce Kealakekua, to znamená právě 

v místě, kde zakotvily Resolution a Discovery, a kde každoročně procesí kněží nesoucích Lonovo 

posvátné znamení zahajovalo a zakončovalo svoji okružní cestu po ostrově Hawaii. V průběhu 

tohoto pravosměrného pochodu trvajícího třiadvacet dní, přebíral Lono symbolicky vládu nad takto 

vymezeným územím. Předtím, než přistál v zátoce Kealakekua, obeplul James Cook pravosměrně 

ostrov Hawaii souběžně s postupujícími Lonovými kněžími. V okamžiku, kdy anglický mořeplavec 

vstoupil poprvé na půdu havajských ostrovů, jej domorodci přivítali jako ztělesnění boha Lona, jenž 

právě převzal moc nad souostrovím. Kapitán James Cook se podle Marshalla Sahlinse ocitl v zajetí 

sítě havajských kosmologických významů a jeho činy byly integrovány do systému, jehož vnitřní 

logika neúprosně vedla k závěrečnému tragickému vyvrcholení. Závěrečný rituál Makahiki, spojený 

s přinesením lidské oběti, se podle dnešních astronomických propočtů odehrál mezi 30. lednem a 1. 
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únorem 1779. Makahiki je ukončen, když bůh Lono rituálně umírá a odchází na své kánoi do 

neviditelné země na nebesích - Kahiki, aby se opět vrátil příštího roku ve stanovené době splnit 

svoji božskou regenerační povinnost. James Cook odplul ze zátoky Kealakekua 4. února zcela podle 

kosmologicky předepsaného rituálního scénáře. Cookův nečekaný návrat 11. února však znamenal 

vážné porušení pravidel rituální hry. Anglický kapitán se nevědomky ocitl v krajně nebezpečném 

prostoru hors catégorie, mimo dosah havajské konceptualizace. Tuto krizi kosmologických 

rozměrů, jež ohrožovala i samotnou distribuci moci na ostrovech, bylo možno vyřešit jen rituální 

obětí Jamese Cooka-Lona a tím obnovením původní primordiální dělby kalendářně vymezeného 

vlivu obou božských rivalů - Ku a Lona. Cookovy ostatky byly uschovány v pletené skříňce 

zdobené červeným peřím, do níž byly ukládány pozůstatky náčelníků po rituálu, který měnil 

mrtvého krále v opravdového božského ochránce země (akua maoli) a byly každoročně neseny v 

Lonově procesí při obřadu Makahiki. Cookovu příběhu nemůžeme rozumět výlučně jako ukázce 

konzervativnosti archaických kosmologických systémů, ve kterých je mýtus nadřazen události, 

historické jedinečnosti není dán širší prostor než v rámci stereotypní reprodukce stávajících 

kulturních kategorií a v nichž „pojem předchází vjem“ („concept precedes percept“). Integrací 

událostí v zátoce Kealakekua do vlastní kosmologické soustavy prokázala havajská kultura podle 

Marshalla Sahlinse nejen schopnost reprodukovat své tradiční kategorie v podobě historie, ale 

prošla i radikální autotransformací při zachování původní identity. Tím, že se zmocnili Cookova 

těla a rituálně je zasvětili, stali se příslušníci domorodé privilegované vrstvy podílníky a držiteli 

britské moci - many. Marshall Sahlins zdůrazňuje, že velká výzva historické antropologie nespočívá 

pouze v poznání, jak jsou události podmiňovány kulturou, ale rovněž jak je v průběhu historického 

procesu kultura reorganizována, to znamená, jak se reprodukce kultury stává její transformací. 

Sahlins se odvolává rovněž na Saussurovu strukturální jazykovědu, v níž slovo, pokud je obdařeno 

novým významem, po návratu do lingvistického systému tento systém historizuje. Historie znamená 

dávat věcem nový význam. Aletta Biersack se domnívá, že Sahlinsovo řešení  vztahu mezi 

strukturou a událostí jej sbližuje s teorií strukturace britského sociologa Anthony Giddense a teorií 

jednání Pierra Bourdieua a že současná historiografie, antropologie a sociologie zde dospívají ve 

svých dosavadních vrcholných podobách ke slibnému intelektuálnímu souběhu. Sahlinsův výklad 

výše zmíněných událostí na Havajských ostrovech zpochybnil Gananath Obeyesekere, antropolog 

pocházející ze Srí Lanky a působící v Princetonu, který v knize The Apotheosis of Captain Cook: 

European Myth-making in the Pacific (1992) kritizoval Sahlinsův přístup jako výraz západního 

etnocentrického a imperialistického mýtu. Marshall Sahlins se podle Obeyesekera dopustil v lepším 

případě omylu a v horším případě skrytého rasismu, když vylíčil obyvatele Havaje jako nositele 

mytologické strukturální mentality, jejíž předsudky nejsou schopni překonat, zatímco Evropané 

vystupují v jeho podání jako racionální pragmatici. Obeyesekere tvrdí, že domorodci jednali během 

incidentu mnohem racionálněji, než byl Marshall Sahlins ochoten připustit, a nikdy nepokládali 

Jamese Cooka za božstvo. Údajná Cookova apoteóza je odrazem vlastního sebezbožštění Evropanů, 

kteří se cítili ve vztahu k domorodcům jako nadřazené bytosti, a jako takoví chtěli být i vnímáni. 

Carlo Ginzburg, historik, který se již za svého života stal téměř legendou, se narodil v roce 1939 

v Turíně v intelektuálně zaměřené rodině; matka byla známou spisovatelkou, otec, který přednášel 

ruskou literaturu, zahynul v roce 1943 jako odbojář v nacistickém vězení. Carlo Ginzburg 

absolvoval Scuola Normale Superiore v Pise, kde mezi jeho učitele náleželi Arsenio Frugoni a 

Delio Cantimori, znalec italských heretiků šestnáctého století. V šedesátých letech Ginzburg 
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studoval pod vedením Ernsta H. Gombriche na Warburgově institutu v Londýně. Od roku 1970 

přednášel na univerzitě v Římě a od roku 1988 působil na University of California v Los Angeles. 

V roce 1966 uveřejnil Carlo Ginzburg svoji první významnou studii Benandanti. Při studiu 

záznamů přibližně padesáti inkvizičních procesů ve Furlandsku, které probíhaly na přelomu 

šestnáctého a sedmnáctého století, narazil Ginzburg na skupinu mužů a žen, kteří se nazývali 

benandanti, „dobro konající“. Jejich společným znamením bylo to, že se narodili s plodovou 

blánou. Čtyřikrát do roka jejich duch odcházel do polí, aby bojoval s čaroději (případně, aby se 

účastnil procesí za mrtvého), a na výsledku tohoto zápasu závisel osud úrody. V knize The Night 

Battles: Witchcraft and Agrarian Cults in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (1983) se 

Ginzburg snažil doložit, že benandantům odpovídají svojí šamanistickou povahou a magickou 

funkcí jiné postavy evropského folklóru, které se nazývají kersniki v Dalmácii, táltos v Maďarsku, 

mazzeri na Korsice a werewolfové v Pobaltí. Během procesu, který byl veden koncem sedmnáctého 

století v Lotyšsku s jedním starým werewolfem, obžalovaný vyprávěl o svých bojích s čaroději, 

jejichž smyslem bylo zachránit úrodu. Podle Ginzburga vypovídají tyto fenomény o existenci 

celoevropského archaického kultu plodnosti, který přetrval v rurálním prostředí jako součást lidové 

kultury až do raného novověku. Carlo Ginzburg tak rehabilitoval učení německého folkloristy 

Wilhelma Mannhardta, jenž se pokusil v Lesních a polních kultech (1875-1876) rekonstruovat 

pomocí rozboru venkovského folklóru původní pohanskou religiozitu a mytologii Evropy, údajně 

spjatou s kultem plodnosti a prostoupenou vírou v duchy a bůžky vegetace, zrna a lesa. Na rozdíl od 

Mannhardta však Carlo Ginzburg nepokládá venkovské prostředí za pouhý konzervativní 

„kryogenní“ rezervoár archaických „přežitků“, ale za vitální a produktivní sociální prostředí, jehož 

návaznost na archaickou eurasijskou magicko-šamanskou tradici představovala alternativu vůči 

vládnoucímu křesťanskému řádu. Carlo Ginzburg citoval v této souvislosti souhlasně Carlo Leviho 

(1902-1975) z románu Kristus se zastavil v Eboli (1948): „Ve světě venkovanů není místa pro 

rozum, pro náboženství ani pro historii. Není v něm místa pro náboženství právě proto, že božství se 

účastí na všem, protože všechno je skutečné a nikoli symbolicky božské, nebe stejně jako zvířata, 

Kristus stejně jako koza. Všechno je přírodní magie. Církevní obřady se stávají pohanskými rituály, 

oslavujícími nedělitelnou existenci věcí, nekonečné pozemské bohy vesnice.“ Inkvizitoři a 

představitelé církve se snažili tuto tradici vtěsnat do čarodějnických schémat a stereotypů, avšak 

rozpory a nedorozumění patrné v inkvizičních záznamech dokládají, že se zde střetávala 

plnohodnotná a autonomní lidová kultura s oficiální kulturou kněží a vzdělanců. Důkazy pro 

existenci celoevropského archaického substrátu, který přetrvával ve středověku a jenž byl postupně 

indoktrinován vládnoucí ideologií až v průběhu raného novověku, hledal Carlo Ginzburg rovněž 

v psychoanalýze. V krátkém eseji Freud, the Wolf-Man, and the Werewolves (1989) citoval sen, 

který v roce 1914 vyprávěl Freudovi jeden ruský pacient. V raném dětství, mezi třetím až pátým 

rokem života, se dotyčnému zdálo, že se v noci okno jeho pokoje samovolně otevřelo a on spatřil 

šest nebo sedm bílých vlků sedět na stromě a upřeně hledět do okna. Procitl hrůzou s pocitem, že 

unikl velkému nebezpečí. Z Freudova textu víme, že chlapec se narodil s plodovou blanou a o 

vánocích. Podle Guinzburga existuje zřejmá kulturní souvislost mezi výše zmíněnými okolnostmi a 

fenoménem vlkodlaků ve východoevropském folklóru a obecně bytostí spjatých s kultem plodnosti 

a bojujících s démony ohrožujícími úrodu. Noční můra představovala iniciační sen, v jehož rámci si 

kulturní prostředí obklopující chlapce vynucovalo jeho povolání do řad vlkodlaků. Protichůdné 

kulturní vlivy, zahrnující působení rodičů, náležejících do vzdělané vyšší střední vrstvy, anglické 
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vychovatelky a učitelů tradiční smysl tohoto psychického zážitku potlačily a učinily z něj pouhý 

noční přízrak. Před několika staletími by se chlapec stal vlkodlakem, modernizace z něj učinila 

pouhého neurotika. Carlo Ginzburg si uvědomuje problematičnost Freudova (a ve větší míře 

Jungova) přístupu k mytologii, které je postaveno na lamarckistické koncepci fylogenetické paměti, 

v níž se uchovávají vzpomínky na pravěké mýty a obřady. Vlastní uspokojivé vysvětlení kromě 

odkazu na podvědomé působení kulturního kontextu na lidskou psychiku a její symbolickou 

imaginaci však Ginzburg nepřináší.  Důležitost lidové kultury ve středověku a raném novověku, 

kterou později asimilovala modernizace a jež svojí karnevalovou oslavou plodnosti a 

zesměšňováním oficiální autority stála v ironické opozici vůči vládnoucímu řádu, vyzdvihli rovněž 

Michail Michajlovič Bachtin, Emmanuel Le Roy Ladurie, Natalie Zemon Davisová a Edward P. 

Thompson. Carlo Ginzburg, který vždy zastával radikálně levicové postoje, vylíčil náboženský 

vývoj na Apeninském poloostrově jako neustálou konfrontaci „viditelné“ dominantní katolické 

církve a „skrytých“ perzekuovaných lidových kultů. Ginzburg souhlasně citoval Michela Foucaulta, 

který ukázal, jak se moderní západní civilizace utvářela prostřednictvím zákazů, represe a 

vylučování. Podle Ginzburga zůstal Foucault na polovině cesty, sice poukázal na skutečnost 

umlčení, ale neposkytl umlčeným slovo a jeho ambiciózní projekt „archeologie ticha“ se tak 

proměnil v ticho skutečné. Carlo Guinzburg chce naproti tomu udělit „utlačeným a poníženým“ 

hlas. Soudí, že lidová kultura byla zviditelněna během šíření knihtisku a reformace. V době 

povstání sedláků v Německu a za vlády novokřtěnců v Münsteru si údajně vládnoucí třídy 

uvědomily nebezpečí, že se lidové masy vymknou kontrole, a zahájily proto rozsáhlou ideologickou 

indoktrinaci, k jejímž projevům náleželo působení jezuitů na venkově, pronásledování čarodějnic a 

tvrdé postihy marginálních skupin, například tuláků a cikánů. Tehdy poprvé vystupují z anonymity 

ústní lidové kultury jedinci, díky nimž můžeme alespoň do určité míry rekonstruovat její povahu. 

Jedním z nich byl podle Ginzburga furlanský mlynář Domenico Scandella, řečený Menocchio, který 

byl kolem roku 1600 kvůli svým neortodoxním názorům uvězněn, vyšetřován a popraven inkvizicí 

a jehož příběh Carlo Ginzburg vylíčil v jedné z nejúspěšnějších historických knih druhé poloviny 

dvacátého století Sýr a červi (Il formaggio e i vermi, 1976). Ginzburg tvrdí, že knihtisk poskytl 

Menocchiovi možnost porovnat knihy s ústní tradicí, v níž vyrostl, a dodal mu slova, pomocí nichž 

formuloval své myšlenky. Reformace jej zbavila strachu své názory sdělit vrchnosti. Díky 

Menocchiově výpovědi před inkvizičním tribunálem před námi vyvstává obraz lidové kultury, jejíž 

kořeny sahají hluboko do archaických dob a která se vyznačovala fundamentálním materialismem, 

rovnostářstvím, náboženskou tolerancí a pozemským utopismem. Možnost vlivu soudobých 

heretických směrů na mlynářovo myšlení Ginzburg zavrhl. Carlo Ginzburg byl často označován za 

tvůrce nového mikrohistorického paradigmatu. Ohlas, jejž vyvolalo jeho nepříliš rozsáhlé dílo, lze 

však vysvětlit především literárním nadáním a přítažlivým jazykem, kterým zachytil podněty 

vycházející z Blocha, Bachtina a Foucaulta, a neskrývaným ideologickým aktivismem, který 

vycházel vstříc převažujícímu klimatu na západních univerzitách. Jeho teze o archaickém 

mytologickém substrátu, jehož přítomnost vytušil ve středověké lidové kultuře, se svojí 

mimořádnou spekulativností příliš neliší například od Eliadovy neoromantické hypotézy o existenci 

přírodního pohanského náboženství evropských venkovanů, které vzdoruje vlivu „odcizujícího“ 

oficiálního křesťanství. Marshall Sahlins a Carlo Ginzburg popisují střetnutí dvou radikálně 

odlišných konceptuálních systémů. Společným znakem bylo nejenom tragické vyústění obou 

příběhů, ale rovněž souvislost s procesem modernizace, který přivodil v delší historické perspektivě 
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zánik vždy jedné z dvojice zmiňovaných kosmologií. Sahlinsův výklad byl typicky 

strukturalistický, ukazoval, jak jsou lidská aktivita a dějiny ovládány mocnými skrytými, avšak 

inteligibilními strukturami. Carlo Ginzburg se naproti tomu obrátil k lidskému aktérovi a snažil se 

demonstrovat, jak jedinec dává význam a smysl svému kulturnímu prostředí. To nicméně 

neznamená, že by se historické subjekty u Ginzburga vyznačovaly větší mírou autonomie než u 

Sahlinse. Zatímco havajští ostrované byli podřízeni myto-logice svého tradičního kosmologického 

systému, Ginzburgův mlynář Menocchio vystupuje jako mluvčí archaického mytologického 

substrátu, který se jeho prostřednictvím konfrontuje s oficiální represivní kulturou. Jedinec tak mizí 

ve prospěch války mýtů, které si skrze nás vyprávějí své alternativní příběhy.  

 

 
Obr. 13. Marshall Sahlins 
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