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ska podnik natolik malý a bezvýznamný, aby v něm obsazení alespoň několi-
ka řídících Si jinak klíčových funkcí nebylo vyhraženo rozhodnutí stra-
nických orgánů* 

£ když prase kádrové nomenklatury, neopírající se o žádná zákonná a— 
stanoveni, není veřejná, přece lze její odraz vysledovat i v Seskosloven« 
ských sdělovacích prostředcích« Eufemismem, vyjadřujícím, se to které pra-
covní místo je vyhrazeno jen pro Sieny KSČ SI SSM> je termín^ že k jeho 
z&sáávání jsou nutné "kádrové předpoklady'1» ^aždý den se v Se skosí oven3-
kých novinách najdou desítky inzerátů, v nichž se pro obsazení různých 
míst požadují tyto předpoklady©' Smutné je, že se takové inzeráty obje-
vují i v deníku Práce, orgánu čs* odborové organizace, která by měla být 
hlavním zastáncem rovnosti práv odborářů a zásadním odpůrcem jakékoli 
diskriminace v této oblasti* 

Ani tato prase neunikla pozornosti Mezinárodní organizace práce a 
československá vláda byla požádána, aby podala vysvětleni, jak požadav^ 
ky kádrové nomenklatury budou uvedeny v soulad 3 konvencí* Ž o vlak j© jen 
jeden a sdaloka ne ne jvýznamnější problém* Žádná země, zvláště ne Česko-* 
slovensko se svými omezenými lidskými i materiálními zdroji si nemůže 
dovolit nevyužít Mžgaa±£ schopností, kvalifikace a dovedností všech 
svých občanů« Systém diskriminace v zaměstnání a povolání působí jak ob« 
rovské škody materiálníŕ tak neméně významné Škody morální, v samém zá-

; • .kladu je jím podlamována pracovní iniciativa a pocit sounáležitosti oby-
vatelstva* 

Je tedy nejen věcí dobrého jména Československa na půdě Márcinárodní 
organizace práce, ale i nej vlastnějším zájmem rozvoje naší země, aby zá-
konodárství i praxe v oblasti zaměstnání našich občan& opravěu a důslsé^ 
ně dodržovaly ustanovení um&uvy 111 a skoncovaly s diskriminací pra-
cujících pro jejich ideové? politické Si náboženské postoje* 

Žádáme proto Seskoslovenskou vládu, aby této otázce věnovala náleži-
tou -pozomůst a přikročila k nezbytným opatřením k nápravě stávajících 
poměrů* 
7*5*1984 
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•„Prezídium ČSAV 

^rávo na dějiny 

&aždá národ má svou historickou zkušenost, svou historickou pamei* 
"ejími stavebními kameny jsou především velké historické události či ob-
dobí, jakési vrcholy dejinhých procesů, přelomy Či obraty v dějinném, vý-
voji, které určovaly jeho další běh* Vepsaly se do národní paměti a sno-
VÍL a znovu oživovány, stávají se základem, na němž jsou vytvářeny filo-
sofie dějin národů Či států, ideové programy či koncepce, státní doktrín 
ny« Často ovšem také mýty a falešné obrazy. 

Dějiny jsou velkým polem duchovních střetů a zápasů a každá doba si 
vytváří své pojetí dějin, své představy o jednotlivých epochách či udá« 
1 o st ech- Vytváří si je v konfrontaci s přítomnými historickými, kultur-
ními a sociálními událostmi, na základě aktuální hiíjotorícká zkušenosti« 
lze tedy říci, že historická zkušenost je duchovni utvař neobyčejné dy-
namiky asložitostij ktarý vždy určoval a stále určuje životy národů, a 
států* Má neobyčejnou moc zavazující a spojující* 

Zájem o dějiny byl a je společný většině kultur, byla to však právě 
křestanská kultura /sama pokračovatelka komplikovaných a různorodých tra-
dic/ $ kdo důrazně a důsledně pojal histprický vývoj lidstva jako smyslu-
plný proces, který má zásadní význam pro přítomnost, ba bez nějž je pří-
tomnost ve své opravdovosti a plnisti nemyslitelná« Protože jsme - aí již 
se k ní hlásíme nebo ji slovně zatracujeme - v plném slova smyslu dědici 
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křestanská kultury a protože dneSní svat jako celek, se všemi svými 
přednostmi a nedostatý, je touto kulturou rohodujícím způsptram formo-
ván* nemůžeme už myslet a jednak jinak naž dějinně a prostřednictvím dě-
jin* Ani zánik* ani záchrana lidského světa se nemohou odehrát mimo 
jinnou souvisíos t # 

Je -li přítomnost průsečíkem minulosti a budoucnosti* pak prožívajíce 
rok 1984* prožíváme možná - v tom malém koutku světa* který však nebýval 
vždy koutkem posledním - rok "velkého zapomnění.11* řfál národ je již po 
desetiletí cílevědomě zbavován své historické zkušenosti tím. Že státní 
moc dovoluje zveřejnění pouze takových prací z oblasti historie, ktsré 
vyhovují aktuální oficiální ideologii* tak aktivní manipulaci se základ-
ními historickými skutečnostmi a tradicemi* loto přivlastňování si his-
torie jako celku má za následek fcabuizaei* popřípadě falšování klíčových 
období našich dějin» Mnohem hrozivější než všechny defownace je však zřej-
má tendence dějiny prostě škrtnout, odsoudit je k mlčeni a zapomnění -
aby se prázdnému kolo tání Mod výročí k výročí1* dostalo plné satisfakee* 

Mýlili se všichni ti, kdo si mysleli, že paměí či zkušenost nelze vy-
vlastnit tak, jak si někdo přivlastňuje budoucnost. Dnes vidíme, že u-
surpaca budoucnosti musí hutně vést -i k asurpacsi paměti, •fgulosti* 
díváme—li se na kteroukoli dnešní učebnici dějepisu od základní po vyso-
ké školy, přesvědčíme se o pravdivosti tohto tvrzení. Je zřejmé, že moc 
chcS používat historickou paměí či zkušenost jen jako nástroj svého p& > 
ství* že ji chce podřídit svým-gílům* Chce* aby existovala pouse pamft 
mocných a vládnoucích, aby p&mět ovládaných potvrzovala^výlučně nutnost 
& správnost bezčasové přítomnosti, zaplněné starostí o uživu a přežiti 
za každou cenu® Specifika totalitní manipulace dějinami tak nafeoneo nut-
ně spočívá v jejich postupné likvidaci* protože liSvidaci politiisy* ve-
řejného mínění, morálky i ostatních sociálních hodnot nelze do důsladte 
provást bez odstranění dějinné lidské dimenze jako takové* De facto to 
znamená návrat p ř e d j dávnějěí počátky naší kultury * a spíše opuštěni 
kultury vůbec* ne bot si nelze dost dobře představit kulturu bez pämfti 
a smyslu* 

Jsme toho názoru, že tomuto napomínání, žádnoucímu z hlediska státní 
moci* je třeba aktivně Čelit* Nikdo zvnás by neměl v sobě, at již vědo-
mě či nevědomě, nechat zaniknout pamět spravedlnosti a nespravedlnosti^ 
pravdy a lžij. dobra a zla* pamět skutečnosti vůbecf 2a všechno* co se 
deje v nás nebo okolo nás, máme'nějakou osobní odpovědnost» Sama oápo<=* 
vědnost, sama možnost dát smysluplnou odpověd a ručit za své činy všaš 
předpokládá jistý Časový rozměr a tedy taká dějinnou zkušenost jako zdroj 
pochopení a kontinuity« Jestliže se zasazujeme za dodržování lidskýeh f 
irrfri občanských práv, pak se to nedílná týká i znovuoživování hitoriekk 
paměti a v posledku i rekonstrukce dějinné skúsenosti jako takové* 
lidská a občanská práva byla sama formulována v dějinném prosesa, a bes -
živého vztahu k dějinám* bez porozumění jejich smyslu je uplatnování 
těchto práv pouhou hrou, často dokonce Škodlivou a hůkezpačnou -hrou* 

lidská občanská práva se týkají člověka jako bytosti, jejíž existen-
ce se ne vyčerpává pouhým okamžitým prožíváním a která žije v pospolitos-
ti bytostí sobě podobných» Proto také nepokládáme zápas sa prosazeni: 
těchto práv za marný, i kdyby jeho zjevné ¿spěchy byly sebeskromnější• 
Pkud bade navzdory všem železným oponám* informačním vakuůmř cenzurám a 
ideologickým propagandám zaznívat hlas odpovědného lidského společenství* 
pokud bude předávána a ohrožována parně i velkých humanitních po-
tud bude restituce těchto práv věcí sice obtisnoui stále však je§£e mož^ 
nou® 

Avšak: dějiny nejsou nejakým pohodlným katalogem ideálů* nýbrž prale-
sem. různorodých skutečností, j již nás mohou ke skrytým pramenům a plodů®, 
vést jen pří služní odborníci* ^roto je zápa® o právo na dějiny v tom už-
ším álova smyslu nanejvýš naléhavý* ^ajisté existuje celá řada historiků* 
kteří raději obětovali svůj oficiální statut /a tím i jakoukoli možnost 
tuzemské publikace/ než svou profesionální čest a pokračujíc ve své vě-
decké práci za ztížených podmínek a pro víceméně omezený okruh přátel® 
Historikové v exilu sajisté konají nesmírně záslužnou práoi pro zacho^ 
váM a prohloubení historická paměti našeho národa* Jedněm i druhým 
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vŠ^k přístup do pralesa histotie nesmírně stěžován a hlavne o bySe jný 
československý občan má jen zřídkakdy možnost zjednat si je za průvodce« 
Existuje také několik poctivých historiků/ale ubývá jich se dne na den/, 
kteří ještě smějí oficiálně publikovat , avšak jen za tu cenu* že je jim 
dovoleno vstoupit pouze do odlehlých* přesně vymezených koutu pralesa* 
které moc pokládá za nevýznamné» 

Drtivá většina občanů, je tedy nedobrovolné odkázána na oficální trado~ 
vání dějin t té podobě, v jaká se s nimi setkává od odborných publikací 
až po školní učebnice či hisstorizující beletrii* A manipulace s dějinami 
je v této zemi neomezená* Porovnáme-li na ši situaci se situací v okolních 
státéch, jsme na tom patrně nejhůře» ^ení snad jediného období našich dě-
jin, jediného závažného fenoménu kulturního či společenského, které by ne-
byly podávány zkresišnš a falešně a ostouzeny či glorifikovány podle mo-
mentálních potifeb moci« A stále více období je prostě zahalováno mlčením® 
Nikoli strůjcem, zajisté však jedním z hlavních vykonavatelů je i dnešní 
československá historiografiep a to jak její ingtituce, tak lidé, kteří 
v nich pracujíô Proto se pokoušíme podat alespoň kusou zprávu o jejím 
spučasném stavu* jsouce si vědomi» že bez zásadní nápravy ve věcech obec-
ných není možná ani náprava na tomto poli, zdánlivě tak okrajovém a pře-
ce tak významném právě pro budoucnost našich národů» 

Bohužel nedisponujeme dostatečně podrůbnými údaji o slovenské historio-
grafii? takže jáme v následujících rozborech nuceni jednostranně vycházet 

stavu historiografie české. Dostupné informace a hlavně zhodnocení o-
ficiálně publikovaných prací slovsns-sých historiků nás však vedou k zá-
věrům* že situaace - snad až na mírně j ší průběh "konsolidace" a o málo 
lepší přístup k zahraniční literatuře a vědeckým stykům — ja zde obdob-
ná , to jest naprosto katastrofická» Jeden jediný příklad za všechny s Jo-
zef Jablonický, přední /funkcí i erudicí/ slovenský marsi3tioký historik* 
který doko4oe bez nesnází prosel sítí konsolidačních prověrek» V polovi-
ně sedmdesátých let se však dopustil hned dvou smrtelných hříchů; odmítl 
nebídJfcu, aby se stal /se svým mezinárodním věhlasem a s tyky/ agentem čes-
koslovenské rozvědky, a na svém vlastním poli /nejnovější dBjiny/ studo-
val 3 přílišnou vědeckou svědomitostí skutečnosti, nepohodlné některým 
z představitelů současné moci* Z toho důvodu mu byla oíiciální vědecká 
práce zcela znemožněna* jako Člověk je již řadu let perzekvován s vyna-
lézavou rafinovaností /na Slovensku držj pravděpodobně prim co do počtu 
domovních prohlídek i co do množství odňaté literatury a odborné dokumen-
tace/ í 
Instituce ŕ • « • . 

Jelikož hlasní historické instituce, vědecké ústavy, archívy* muzea 
zastávají a vládne v nich stále jakýsi provoz, mohl by náhodný pozorova-
tel soudit, že se v nasá historiografii nic nezměnilo, že to jsou stála 
místa, kde se pečuje o to, aby byla uchována dějinná pamě^ "této zemšf 
rozvíjena historická bádání a vědecky formulována historická zkušenost 
našeho státu a našich národů z hlediska potřeb a otázek přítomnosti« 
jako tomu bylo od vzniku těchto institucí*.. -ÚÁ^. 
Pokusíme se ukázat P že__..b_-y nebylá::-n-i,c klamně jšího, než takový soud p l e ^ i 
vjesk^his tořiografilv změnil n nricih & ňi" n'oV-ohce ' vg a a že" dneš ní stav llz§ 
ďznacřO^jr^ick^* ¿ / H I & - : . . ~ ^ />, 

Načneme archívy» Jejich organizace, uroven a uspořádání jsou v celo™ 
evropském, měřítku velmi dobré* Velmi, mnoho vš§Jt záleží na odborných kva** 
litách jednotlivých archivářů - a trend» daný měřítky pra jejich výběr 
i pro hodnocení jejich práce, je zřetelně sestupný« Přífitup k materiálům 
je u nás de iure omezen v podstatě stejně jako na Západě, ^e totiž třeba 
rozlišovat archiválie do r t 1918 a po tomto roce© Do r* I 9 I 8 jsou archi-
válie přístupná prakticky každému, kdo se vykáže občanstvím republikyf 
zatímco materiály po r* 1318 vydává archivár podle vlastního uvážená a 
svá případné osmitnutí nemusí nijak zdůvodňovat® Tak je otevřen pres tor 
pro libovůli, v mnoha případech tfSak jen zdánlivou, protože pečlivě in-
struovanou ze strany mooi /ne nadarmib spadají u nás všechny archívy pod 
správu ministerstva vnitral/* Jinou záieäitcstí je oficiální zpřístupnění 
fondů* obsahujících materiály k politickým dšjinám první republiky a 
Samozřejmě k období poválečnému* k dějinám po r« 1948 apod* 2de jsa u 
chívy zásadně nspřístupné veřejnosti a můžeme se právem domnívat* Se mna-
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há dokumenty byly již zničeny* Dále je třeba uv€st, že do Archivu Kance-
láře prezidenta republiky je přístup umožněn pouze na zvláštní žádost. 
Tento Archiv obsahuje i bývalý tzv* Lradní archiv a množstvím cenného 
hisotricfcáho materialu, například k tSjiném 17• století, který se tímto 
správním zařazením stal prakticJsy nedostupným* 

V minulosti byly archívy vždy také vědeckými institucemi a jejich pra-* 
covnlci aktivně vädecky pracovali» Tak tomu dnes již vůbec není» ^ra^ov-* 
nlci archivů fondy pouze spravují, vědecká práce se u nich nejen nepřed-
pokládá* aly byla by Símsi podezřelým» V souvislosti s trendem stále vět-
šího uzavírání, a znepřístupnování materiálii musíme konstatovat* že archí-
vy postupně přestávají plnit svou tfunkcit Na to úzce navazuje problém 
velkých e dis dokumentů z naši minulosti* Základní ediční řady, zahájené 

namnoze jeätš před vanikem samostatného Československého státu* přestaly 
po druhé světové válce existovat nebo zvolna zanikají dodnes» Snemy Ses-
ká byly ukončeny za první repabliky a od t á doby v chybějící chrástech 
nedoplnšny* Archív český, na němž by bylo možná pracovat neustále, zůa- f 
tal netknutý, v řadě Codex diplomaticus.et. epistolaris reg]^ bohemie ř 
založené r* 1904- Gustavem. Fridrichem, vyšlo po válce lest svazků, práce • • 

¡pouhých dvou badatelů» A tak by bylo možné pokračovat dále**» Výjimkou 
I ze žalostné situace v ediční činnosti nejsou ani pétisvazková D^ci^enta 
i balli trice riale9 protože v tomto případě připadá rozhodující zásluha"Eg 
"dVkonSení edxoe německému nakladatelství, respektive penále, jas hrosll^ 
z prodlení* Ještě horší Je stav ediční činnosti pro novější období® Je-
diným edičním podnikem je tát^ža Jeden ä vaze k dokumentů k p úd dánské tmi 

povstání r« 1775» vyšlý k ávoustámu výročí události® Pro staletí l^e a 
20» vedecké edice chybějí vůbec, nejsou ostatně k dispozici ani základs£ 
<jhr»stomatie* A to u nás existují vedle archivů velké vedecké hisfcepioki 
ústavy, které mají v základním popisu práce mimo jiná také ediční čin-
nost! 0 

Podívejme se nyní, jak pracují tyto ústavy• ITaäí hlavní všdeekou insti-
tucí v oboru hisotriografie je Historický ustav ČSAV* který má dnes asi 
sto zaměstnanců« Pokusíme se však dále ukázat, Ss výzkum národních a svě-
tových dšjin je zde deformován a zničen do té míry, lze právem mluvil 
o karikatuře na historiografii* TJ2 na první pohled je patrná ohromující 
neplodnost této instituce, nemožnost, aby se v jejích zdach zrodila ne-
jaká závažněji! hisotrická práce,#která by zaujala nasi veřejnost* Stát-
ní plán výzkumu ŕse v Historickém ustavu naplní j li dvanáct let, za tu 
dobu ¿iŽ ovšem ustav pohltil desítky milionů, korun® Pro spravedlnost do-
dejme s ve stejné Či velice podobné situaci se nechází celá řada akade-» 
mických ústavů, například Filosofický, Ekonomický, Orientální atd« Jsou 
to velké, nákladné a společensky naprosto neužitečné instituce, jaké mo-
hou existovat jen v tomto systému^ 

Obecně lze říci, že se v naší hisfctefcéografii stálo stupňuje trendy spo-
čívající v potlačování his otrie před r. 1918, v preferování prací o mo-
derních dějinách, kde zas ovšem ba3 chybějí kvalifikovaní autoři nebo 
jsou práce podrobeny takovému ideologickému tlaku, že js^u praktice 
ky znehodnoceny* Například dějinami střsdoveku se Hisatorický ustav ČSAV 
nezabývá a bádání o této epoše se redukuje pouze na tzv* irizi feudalis-
mu* Proto má oddělení starších Českých dějin, které má- pokrýt české dě-
jiny až do r® 194-8, pod^e devět odhošných zaměstnanců, zatímco odiilení 
dějin přírodních..věd, které do Historického ustavu vlastně vůbec nepatří^ 
jich má čtrnáct* Jediným souvislým zpracováním šeských dějin je v posled= 
nich desetiletích tsv# Přehled ca* dějin« ^rvní^dva svazky jsou relativ-
ně dobré, přes nekvalifikované zásahy; ředitele ustavu, rukopisy xžsk dal-
ších svazku však nejsou a kromě ^řetlho s v a z k u pravděpodobné nebudou do-
končeny» O berná dejiny nejsou v ustavu vůbec spracfcváványf potuše jako de*» 
jiny vybraných ideologických trendů, přičemž jsou ůo r«> 19IS důsledně pre» 
ferovány hospodářské dejiny» Tyto hospodářské dějiny jsou ovšem zpracován 
vány podle tak primitivních metodologických schémat, že jsou zcela vytr-
Seny ze souvislostí s dějinami kultury a sociálních vztahů* s vývojem 
symbolických systémů obecně atd® V naší historiografii t o tiš vůbec ne-
existuje interdisciplinární výzkum- To, 00 je dnes samozřejmé a běžné 
ve světové historiografii, je pro naše his o triky neuskutečnitelným snem* 
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Nespolupracují s ekonomy, sociologyř psychology, kulturními antropology, 
a nikým«„To je ovšem jen jeden aspekt naprosté duchovní izolace Histo-
rického ustavu a dalších vedeckých institucí u nás 3 Téme? neexistují kon-
Jakty se západní historiografií* českoslovenští hisfcérikové se nezučast-
nují symposií» kongresů, nepublikují « až na nepatrné výjiaky - na Zá-
padě své Slánky a knihy* Dnešní historik nejenže nemůže zajet do rakous-
kého archívu, přestože jsme meli do r« 1918 s rakouskem společné dejiny* 
ale nemůže si většinou ani opatřit novinky svetové literatury» Dnes se 
již stává problémem i prosadit překlad nejaké kvalitní sovětské historic-
ké práce * 

izolace od západní Evropy je pak dolnšna izolací od našich nej bližších 
sousedů* Káže historiografie vůbec nezná pojem strední Evropy a jejích 
společných džSjin politických* sociálních a kulturních« ÍTikdo nezkoumá 
vztahy hiaatorie našich zemí k dejinám polským, maaarským nebo nšmtfekým« 
Jako bychom ne|£li v jednom geografickém prostoru, - jako by se naše ději« 
ny po staletí úzce neprolínaly ve všech oblastech« Je vůbec méžné, aby 
někdo vážně zkoumal dějiny Cech a Moravy a tvářil se, že vztah Čechů, a 
Němců v těchto dějinách není žádným problémem? wení pák divu, že naše 
historiografie vypadá^vedle sovětské, polské nebo nemecké zoófale strnu-
le a neaktuálně» Vždy t také Český historik nemá v r. 1984 k dispozici 
ani základní bibliografickou příručku /ačkoli Akademie má k tomuto ucelu 
speciální oddělení/* V důsledku osobních perzekucí přestala totiž vychá-
-zet« Tím se dostáváme k lidským a morálním problémům naší historiografie» 

Lidé 4 4 t i 4 

Bez nadsázky lze říci, že v dnešní oficiální historiografii nejsou 
žádné velké osobnosti, které by svým dílem sehrávaly v jakémkoli ohledu 
významnější ulohu* ̂ Máme sice několik odborně fundovaných historiků* aí 
již v Historickém ústavu na b o na Filozofické fakultě DE, kteří jsou schop-* 
ni napsat zajímavou práci? i ti však - at již z opatrnosti nebo z nut-
nosti - většinou zůstávají daleko 2a tím* co by ijyloat možné od nich oče-
kávat, rozmělňujíce své schopnosti na okrajových tématech a vyhýbajíce 
se jakémukoli-koncepčně jäímu prístupu» ^ historiků, kteří "přežili* kon-
solidaci, byla například v Historickém ustavu větěina nucena směnit své 
zaměření, přejít na jinou problematikuř vzdát se svých pracovních plánů* 
%ozí pak raději rezignovali» Vědecté ústavy, speciálně spolscensko-vidní , 
jsou u nás ovládány jako nějaká feudální obroČí svými řediteli, £teří v 
nich většinou nastolili atmosféru strachu, nedůvěry, pékrytectví, atmo-
sféru, která má velký podíl na oná tvůrčí neplodnosti* o níž jsme se vý-
,Še zmínili» Zájem na skutečném rozvoji vědního oboru nemá nakonec téměř 
nikdo » 

Nebudeme opakovat známá fakta o rozsáhlé perzekuci Seských historiků 
v období normalizace» škody, které byly způsobeny naší historiografii? 
byly nesmírná a oficiální věda se z nich pravděpodobně dlouho nevzpama-
tuje« lánohdy se však zapomíná, že snad ještě vě&ší škody jsou páchány 
i nadále a systematickyÄ ač jistě méně viditelně a veřejně« Perzekuce, 
o níž tu mluvíme* probíhá vskrytu a jsou při ní obětováni £ vědecky lik-
vidováni především mladí lidé, kteří ani neměli 5as se vypracovat v osob-
nosti—historiky a jsou veřejnosti zcela neznámí» Jde o mladou generaci 
historiků* kteří přišli do vědeckých institucí na počátku sedmdesátých 
let* V naprosté většině byli odstraněni, protože nesledovali dost horli-
vě likvidátorskou politiku svých vedoucížah* Druhá generace přišla do in-
stitucí po r« 1975 a s ní je již značná, část ochotna se podílet na pozvol-
ném zániku historiografie« Stále však platí pravidlo, že^Sím větší kdo 
projeví samostatnost v myslení, čím větší tvůrci schopnosti, tím rychle-
ji si podpisuje nad sebou ortel« A nemusí jít o žádné velké věci* Jako 
příklad aktuální perzekuce můžeme uvést postup našich mocenských orgánů 
proti Historickému klubu» Tento klub, existující od první republikyt pat-
ří dme s pod Národní muzeum» TF jeho rámci se pořádají oběasné pébomé his-
toriografické přednášky® problém spočívá v,tom, že si uchovává jistou 
minimální autonMii, totiž že přednášky a acast na nidi nepodléhají dosti 
důkladné manipulaci ze strany moci* ^roto jsou v současné době členové 
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kluhu, pracující ve vědeckých institucích, nuceni podepisovat prohlášenís 
se nesouhlasí, aby se přednášek zúčastňovali lidé, mající vztah k Char-
t § V* 4 ' 

Takto manipulovaná současnost neAže mít pochopitelně žádný vztah k 
tradici, k tradici české historiografie, k odkazu významných českých 
historiků, kteří Často přímo ovlivňovali dějiny tohoto národa a státu« 
Snad ještě v žádném období českých'dějin se moc nechovala tak nepřátelsky 
k historikům a jejich dílům, k české historii* Ve všem vládne zlom, dis« 
kontinuita, přerulení všech přirozených vazab* Všechno, co kdy bylo o 
naší minulosti napsáno, všechny diskuse o pojetí a smyslu českých dějin 
upadly Či upadají v zapomenutí* X pouhé dějiny historiografie, jaké v 
sedmdesátých letech napsal nedávno zesnulý historik FaEktnar, byly na 
oficiálnch místech přijaty s nelibostí a dnes jsou na indexu* ©vychá-
zejí žádné práce Palackého, Pekaře, Šusty, Krofty, Novotného, Chalougec-
kého, Urbánka, -^artoše, Slavíka, Kališ ty* Tak bychom mohli pokračovat v 
dlouhém seznamu těch, kdo byli "odsouzeni" k mlčení - namnoze řadu 
tiletí po své smrti« 
Pojetí dějin 

e navaž u j 9. li naše současná historiografie na žádnou tradici, nesamýl« 
lí-li se nad velkými problémy českých dějin, jak to činily celé generace 
našich nejle^ších historiků, není to pouze proto» že by pokládala dosa-
vadní tradice za reakční a stavěla proti nim své pojetí. Současná higt^ 
riografie totiž nema v podstatě o čem přemýšlet * Dostala s e svým vnitř-
ním rozpadem do slepé uličkyí nemá dnes Žádnou jednošnou koncepci? ai 
již národních nebo světových- dějin, žádná oficiální instituce dnes napři» 
klad není schopna zpracovat synteticky nějaká historické období, aí již 
z dvacátého století nebo středověku* ^ejím nákladním problémem je napses-
tá metodologická sterilita, která jí zhemožnuje jakkoli se hnout z místa* 
M§kdo by mohl namítnout, jak je to možná, když ae naše historiografie 
řídí marxistickou metodologií, přičemž marxismus sám je smírem výrazně 
historizujícím* Ano* i řada historiografických škol na Západě se přisfaá^ 
vá k marxistické inspiraci a jsou to Č%st.o školy vynikající* ITaŠe histo-
riografie však zřejmě pochopila marxismus jako cestu mimo dějiny* jak© 
utěk od dějin* ¿eštllse tvrdošíjně setrvává u představy "historie" jako 
neosobní ideje, vybavené několika apriorními zákonitostmi, a stále zavi -
rá oči před významem kultury, náboženství a především svobodné lidské 
dějinné subjektivity, pak opravdu nemůže nikdy pochopit dějiny jinak* neS 
jako anůěku Spatných ilustrací takové představy /retušování a falSování 
těchto "Špatných" ilustrací se docela samozřejmá stane jejím hlavním me-
todologickým principem/* Dějiny bez člověka i bez £oha přirozeně nemohr 
mít žádný smysl - nesmíme se tedy divit, Že tradiční spor o smysl čes-
kých dějin naší historiografii nic neříká* Vide1-1i napřikla Masaryk smy^ 
sl českých dejih v humanismu a Pekar v náboženství, dnešní historici v 
Akademii vůbec nevědí, že by se na nějaký smysl dějin měli ptát* 

¿ak tady vypadá pojetí českých dějin v současné historiografii? ¿Ted-
ním z hlavních prvků tohoto pojetí je antikřestanský a anticírkevní pos-
toj* %tolioká církav, která mela v českých dějinách fundamentální výz-
nam až po novověk, tj* po osmnácté století je pro nynější českou historicn-
grafii jednoznačně a za všeoh okolností retardačním činitelem, vždy hrá-
la potlacovatelskou roli, protože byla pouze velkým feudálem a ničím ji« 
ným* Do husitství naše historiografie nesleduje vývoj kultury, protože 

i jejím hlavním nositelem byla církevf ale ani vývoj sociálních vztahá a 
mentality, protože i ty církev,, resp9 křestanství výrazně formovalo* Dě-
jiny jsou stereotypně redukovány na základiií fakta z politických dějin 
a na vývoj ekonomiky, přičemž je jasné, že ani jedno ani druhé nelze 
náboženství a kultury pochopit* VŽdyt je známo, že středověký český stát 
;vznikl v souvislosti s přijetím křesťanství* že řada světců* uctívaných 
po celá staletí /sv«Václav, Vojtěch,^Prokop, ^an ^epoqaucký/, byla centry, 
okolo nichž se organizoval a rozvíjel národní život politický a" kultur-
ní* Křestanství a církev nás vždy spojovaly s dějinami Evropy, Současnou 
historiografii věak zajímá teprve tzv* první krize feudalismu, husitská 
revoluce* To je také první období, kdy začíná věnovat pozornost duchov-
ním ^ kulturním jevům* Ovšem v jaká podobě! Již od padesátých let bylo 



vynaloženo mnoho úsilí? najít v husitství něco, co v nem nikdy nebylo, 
co by však vyhovovali ideologickým schámatům; pr^ky ranného kapitalismu 
Či projevy nějaké kulturotvorné energie národa, udajný český demokratis-
mus atd* V pojatí hustitství se koncentrovaným způsobem projevují všech-
ny iluze a omyly naší historiografie. 

Dalšém obdobím, kterému je věnována opět pozornost, je Šestnácté a 
sedmnácté století, protože zde se odehrával zápas určité části Čech a 
Moravy s ^bsfeurky* Habsburkové jsou dalším strašidlem české historiogra-
fie * ¥ždy negativní, vžd̂ ' reakční« V soudobé oficiálni historiografii ne-
máme jedinou seriozní práci o táto dynastii českýxh králů a jediné prav-

divější zhodnocení jejich významu pro naše a evropské ději-
ny* Odtud také naprosté mlčeni o České šlechtě a její dějinné úloze* Kón-" 
flikt s ^absburky v šestnáctém a sedmnáctém století je zpracován na ro-
vině politických událostí a ekonomického vývoje, zcela však chybí analý-
za náboženských a národnostních poměrů* Zde vládnou doádnes neuvěřitelné 
mýty* Třicetiletou válkou jakoby pro naši historiografii skončily české 
dějiny* 0 sedmnáctém a osmnáctém století nemáme jedinou syntetickou prá-
ci, první knihy se objevují až o devatenáctém století, přesněji o jeho 
druhé polovině. Jen o sociálních, kulturních a vědeckých poměrech této 
doby existuje několik poměrná zasvěcených prací. Dluh historiografie vůči 
dalším obdobím českých dějin nebudeme ani rozebírat* protože vznik první 
ČepubiUsy na tom není lépe ne Ž baroko a o odboji za 2* světová války bylo 
v posledních desetiletích vymyšleno tolik legend, bezostyšně glorifikují-
cích stoupence budoucí moci a stejně bezostyšně Áifamujících její odpůr-
ce ? přičemž ti přeživší obyčejně prodělali několikeré přeřazení z jedné 
kategorie do druhé, až člověk žasrjě nad pestrostí a přizpůsobivou poho-
tovostí národní fantazie® Se seriozní historiografií to však zná opravdu 
málo spolešnsho* 

V podstats ja moäné konstatovat* Že o politických dějinách tohoto stá-
tu od r- 1916 až po dnešek nabylo napsáno nic pravdivého, respektivš, že 
o klíčových událostech se nesmí psát vůbec* Jak jsme již uvedli, nejsou 
k tomuto období k dispozici archívy, neni mošné si volně vypůjčit knihy 
nebi Čas opisy * Důvod spočívá v 109, ž® tato nedávná minulost leží, jak 
bychom řekli, v zájmové sféře jedné politické strany* Vůbec celý st a v 
současná česká historiografie svědčí jasně o tom, že v budoucnu se již 
nikdy nesmí připustit, aby veřejné instituce, jakými jsou například 
torické vědecká instituce, jez by měly patřit celému národu, byly použí-
vány ku prospěchu jedné filozofie, jednoho politického názoru4 Kase his-
toriografia prokázala, že právě pod touto vlajkou se stala národu na pres-
to nepotřebnou a zbytečnou, stala se sídlem mravního a historického nihi-
lismu * 

Katastrefičnost situace československá historiografie respektive dějin-
né paměti vůbec, je zřejmá, vážnost nebezpečí pro bezprostřední budoucnost 
našeho národního společenství může odborník i laik přehlédneutajen 2 
ci úřední* opravdu 
Nepochybně se však najdou mnozí, kdo budou pokládat předložený rozbor za 
neúplný či nevyvážený, kdo budou odlišně definovat základní příčiny sou-
časné krize a navrhovat jiné cesty k nápravě* "tracená vážnost historio-
grafie, ztracený poměr Ir dějinám, nemohou být Sbnoveny jinak, nes pocti-
vou konfrontací rozdílných stanovisek; vítáme proto každý vážný hlas* aí 
již jednotlivce či skupiny k danému prahlému a podle svých možností jej -
zveřejníme stejným způsobem* 

V Praze 20.května 1984 
dr* Václav ^anda Jiří Huml Jana Sternová 
mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 

Mluvci Charty 77 ing* Rudolf Battěk je nadále ve vězení 
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