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Úvod 

 

Pozoruhodnou osobností Františka Kutnara, zcela výjimečnou v kontextu české 

historiografie 20. století, jsem se poprvé začala zabývat již v době doktorského studia na 

Univerzitě Hradec Králové. Při psaní disertační práce České dějepisectví a škola Annales, 

v níž jsem sledovala možné vztahy českých a francouzských historiků v prvních desetiletích 

existence revue Annales d’histoire économique et sociale. S nemalým nadšením jsem se 

tehdy pustila do hledání a prokazování francouzských vlivů, jimiž by byli zasaženi čeští 

historikové. Kutnarova jednosemestrální pařížská studia mě zcela logicky přivedla i k jeho 

osobnosti, tím spíše, že Kutnar pobýval ve Francii v roce 1930, kdy byla revue Annales 

H.E.S. ještě v plenkách a Marc Bloch a Lucien Febvre pokračovali ve svém úsilí získat ke 

spolupráci s ní co nejvíce perspektivních zahraničních historiků. Postupující studium mi 

časem nabídlo nelítostnou konfrontaci se skutečností: kontakty českých a francouzských 

historiků byly minimální, jejich komunikace víceméně formální, a zatímco v případě 

Šustově a Mendlově se alespoň o nějakých vazbách nechalo mluvit, František Kutnar zůstal 

vzmáhající se francouzskou revolucí v evropském dějepisectví nedotčen. Avšak již tehdy 

jsem si uvědomila, že jeho pojetí dějin je v jistém slova smyslu s přístupem moderně 

uvažujících francouzských historiků srovnatelné. Pod laskavým a inspirativním vedením 

svého školitele doc. PhDr. Karla Štefka, CSc., jsem nepodlehla pokušení pátrat pro 

Kutnarově ovlivnění francouzským strukturalismem a zaměřila jsem se rovnou na  postižení 

domácích vlivů, jimiž byl Kutnar při utváření svého pojetí historického faktu veden. 

Některé momenty Kutnarova strukturálně funkčního přístupu k dějinné skutečnosti jsem pak 

ve své disertaci popsala a komparativním způsobem uvedla do vztahu s názory a požadavky 

zaznívajícími v prostředí školy Annales. 

Myšlenka na hlubší studium a interpretaci Kutnarova osobitého historického myšlení 

mě však neopustila. Jeho význam pro poznání novodobých českých dějin jsem si zvolila jako 

téma předkládané rigorózní práce. K jeho uchopení jsem přistoupila z hlediska metodologie 

a teorie historické vědy, neboť právě v těchto oblastech spatřuji zásadní Kutnarův přínos pro 

moderní českou historiografii. František Kutnar je nepochybně nejvýraznějším 

představitelem českého historiografického strukturalismu, neboť jeho principy nejen 

vybudoval, vyložil v několika teoretických přednáškách a studiích, ale rovněž prakticky 

uplatnil při výzkumu novodobých hospodářských a sociálních dějin. Uvedený přístup jsem 

zvolila právě proto, že ve svém celku byla Kutnarova strukturální koncepce doposud 
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nepoznaná a nepopsaná; vyjma zakladatelského počinu Štefkova1 a následně několika 

podnětů, jež zazněly při pracovně metodologických seminářích a kolokviích Ústavu českých 

dějin FF UK v nepřehlédnutelných vystoupeních   prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc., a prof. 

PhDr. Eduarda Maura, CSc., se Kutnarovu strukturalismu v podstatě nikdo systematicky 

nevěnoval. 

V první  kapitole rigorózní práce jsem se zaměřila na postižení postupného utváření 

Kutnarova strukturálně funkčního pojetí historického faktu a jeho metodologické důsledky. 

Usilovala jsem o prokázání značné původnosti jeho myšlení a jen inspirativní závislosti na 

teoriích Josefa Ludvíka Fischera a Jana Mukařovského. Hledáním a nacházením prvních 

projevů Kutnarova strukturálního pojetí historické skutečnosti v pracích publikovaných již 

ve čtyřicátých letech 20. století, tj. v Obrozeneckém nacionalismu (1940), Tváři české 

vesnice v minulosti (1942) a Strukturálně myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu (1948), 

analýzou teoretických studií a přednášek uložených v Kutnarově pozůstalosti v Archivu 

Národního muzea, srovnáváním všech jejich dochovaných rukopisných variant a konečně 

porovnáním zjištěných faktů s Kutnarovou vrcholnou teoretickou studií K otázce struktury 

historického faktu, publikovanou roku 1969 ve Filosofickém časopise, jsem se pokusila 

dospět k poznání postupného vývoje a podstaty neustálého zpřesňování Kutnarovy 

strukturálně funkční koncepce historického faktu. Zaměřila jsem se rovněž na Kutnarovu 

představu metodologického zpracování takto pojímané historické skutečnosti, která se 

neomezovala pouze na jím vytvořenou a opět teoreticky vyloženou strukturálně funkční 

analýzu, ale mířila rovněž k metodě typologické a k využití metod příbuzných vědních 

oborů v duchu interdisciplinárního požadavku. 

Ve druhé kapitole rigorózní práce jsem se zabývala způsoby využití strukturálního 

přístupu při řešení některých problémů soudobé historické vědy. Analyzovala jsem 

Kutnarovo pojetí historické terminologie, jeho představu strukturace historického času a 

prostorové determinace historické skutečnosti. Každému z těchto problémů jsem věnovala 

samostatnou podkapitolu. Pokusila jsem se dospět k poznání Kutnarova teoretického řešení 

těchto vybraných problémů a postihnout konkrétní příklady jejich uplatnění v Kutnarově 

historickém díle. Především v této části rigorózní práce se mi otevřel prostor pro srovnávání 

Kutnarových přístupů s názory a požadavky francouzských historiků a filosofů, zejména 

Marca Blocha, Fernanda Braudela a Michela Foucaulta. 

                                                 
1 Karel ŠTEFEK, K problematice strukturalismu v Kutnarově díle, in: Podíl Františka Kutnara a agrárního 
dějepisectví na formování obrazu českého venkova. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 4. Semily 
1998, s. 184 – 191. 
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Za hlavní cíle své rigorózní práce považuji co možná nejkomplexnější poznání 

Kutnarova historiografického strukturalismu a jeho přehledné vyložení a srovnání jeho 

teorií s koncepcemi předních historiků první a druhé generace školy Annales, jejichž 

teoretické názory a přístupy se po druhé světové válce z pozice okrajového reformního hnutí 

francouzské historiografie během několika let přesunuly do výšin establishmentu, a tím 

v podstatě i na špičku evropské historické vědy. Svůj výzkum jsem založila na studiu 

Kutnarových rukopisů i publikovaných prací, na analýze teoretických textů Marca Blocha, 

Fernanda Braudela a Michela Foucaulta, vycházela jsem rovněž z odborné literatury české a 

francouzské provenience, z původních vydání i překladů, jež reflektují fenomén školy 

Annales v jejím souhrnu nebo jednotlivých problémech. Dílčí výsledky studia dosažené 

analýzou nashromážděného materiálu jsem ve vytyčených problémových okruzích utřídila a 

shrnula, ve většině případů jsem provedla jejich komparaci s teoriemi uvedených 

francouzských historiků. V textu (i poznámkovém aparátu) rigorózní práce využívám 

možnosti citovat závažné pasáže z literatury i archivních pramenů; v citaci Kutnarových 

textů ponechávám původní pravopis ve slovech cizího původu a zachovávám rovněž 

odchylky od současného tvarosloví a syntaktické normy. Tam, kde přebírám pouze pojmy, 

krátká slovní spojení nebo části vět, užívám kurzívu, abych dostatečně odlišila vlastní 

formulace od převzatých. Skutečně závažná Kutnarova vyjádření, jež směřují k podstatě 

jeho koncepce, zdůrazňuji podtržením. 

Vzhledem  k tomu, že se studiem Kutnarova historiografického strukturalismu 

zabývám již několik let, publikovala jsem k tomuto tématu řadu studií a článků. V závěru 

rigorózní práce uvádím proto přehled vybraných publikovaných textů. 

Cílem rigorózní práce Význam Františka Kutnara pro poznání novodobých českých 

dějin  bylo rovněž alespoň částečné rehabilitování Kutnarovy pozice v kontextu české 

historické vědy 20. století, neboť tento výjimečný český historik bývá stále ještě nejčastěji 

považován za „pouhého“ představitele agrární historie, popřípadě tvůrce 

„nepochopitelného“ díla Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Jeho význam 

je však mnohem širší a hlubší; svým teoretickým uvažováním, schopností hlubokého 

promýšlení historických jevů a obratným formulováním závažných problémů historické 

vědy a její metodologie patří František Kutnar nepochybně k největším zjevům české 

moderní historiografie a se ctí obstojí ve srovnání s některými progresivními tendencemi, 

jež do evropské historické vědy uvedli francouzští historikové působící kolem legendární 

revue Annales H.E.S. Domnívám se, že právě v tom spočívá zásadní význam Františka 

Kutnara pro poznání novodobých českých dějin.  
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I. 

Strukturálně funkční  pojetí historického faktu  

a jeho metodologické důsledky 

 

1. Postupné utváření strukturáln ě funkčního pojetí  

historického faktu 

 

Strukturalismem ovlivněné teoretické úvahy o povaze historického faktu a o jeho 

metodologickém uchopení zaujímají v kontextu Kutnarova vědeckého díla zcela 

nepřehlédnutelné místo. V české moderní historiografii se pak jedná o nanejvýš 

pozoruhodný způsob historického myšlení, jímž Kutnar dospěl až k ucelené koncepci 

struktury historického faktu, kterou vyložil nejen teoreticky, neboť její platnost prokázal při 

strukturálně funkční analýze značného množství historických faktů různé povahy. 

Výjimečnost Kutnarova přístupu nespočívá pouze ve strukturálně funkčním pojetí, ostatně 

Kutnar nebyl jediným českým historikem, který v meziválečném období uvažoval o 

strukturální povaze dějinných složek,2 ale především v jeho rozsahu, propracovanosti a 

komplexnosti, k nimž Kutnar směřoval soustavným zájmem o teoretické otázky historické 

vědy přinejmenším od konce třicátých let 20. století. Pozoruhodná je rovněž skutečnost, že 

Kutnarova koncepce je značně původní, neboť při jejím utváření byl František Kutnar veden 

takřka výhradně inspiracemi z českého vědeckého prostředí, které osobitým způsobem 

využíval při promýšlení otázek historického vývoje, což jej dovedlo až ke zformování 

vlastního historiografického strukturalismu.3 

Rozpracovat a přesně pojmenovat podstatné složky tohoto způsobu interpretace 

historické skutečnosti umožnily Kutnarovi nejen jeho schopnosti hlubokého a 

                                                 
2 Jako základní inspirační východisko české historiografie mezi válkami uvedl strukturalismus spolu se 
sociologií Zdeněk Beneš, „… ze jmen je možné vedle Jana Slavíka připomenout Fr. Modráčka, či upozornit na 
historiografický strukturalismus Fr. Kutnara či J. L. Fischera.“ Beneš dále upozornil, že v myšlení některých 
osobností dozníval jeho vliv ještě ve druhé polovině 20. století, což je právě případ Františka Kutnara, který 
své teoretické úvahy dovedl ke konceptuálnímu vyústění až v závěru šedesátých let 20. století. 
Zdeněk BENEŠ, Gollovec Josef Pekař?, in: Jaroslav Goll a jeho žáci. HISTORIA CULTURAE VI. STUDIA 5, 
České Budějovice 2005, s. 335. 
O Slavíkově a Kutnarově strukturálním pojetí nejen historických pojmů: Veronika STŘEDOVÁ – Petr 
STŘEDA, Jan Slavík, František Kutnar a jejich strukturální pojetí dějin, in: Mezi Hradcem Králové a Plzní. 
Východočech na českých univerzitách. Sborník in memoriam prof. PhDr. Zdeňku Mackovi, CSc., Hradec 
Králové 2007, s. 172 – 181. 
3 V souvislosti s Kutnarem užil termínu historiografický strukturalismus  jako první nejspíše Zdeněk Beneš, 
např.: Zdeněk BENEŠ,  Gollovec Josef Pekař, s. 335. 
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systematického teoretického myšlení, ale důležitou roli v tomto smyslu sehrál rovněž 

příklon k nepolitickým dějinám, jímž Kutnar prošel již v době svého univerzitního studia. 

Právě na historických faktech kolektivní povahy, tj. na faktech z dějin sociálních a 

hospodářských, později totiž vyložil své strukturálně funkční pojetí. Tématickou orientaci 

Kutnarova vědeckého zájmu ovlivnil značně Josef Pekař, v jehož semináři si Kutnar 

osvojoval zásady historické práce.4 Pekařův zájem vzbudil Kutnar již seminární prací Život 

a dílo Ignáce Cornovy, jejíž zpracování bylo podloženo důkladným studiem pramenů, což 

Pekař vedle samostatného přístupu ke studiu hodnotil nejvíce.5  

Vysokoškolské studium Františka Kutnara vrcholilo v době, kdy ve Francii spěly ke 

svému naplnění přípravy vedoucí k založení revue Les Annales d’histoire économique et 

sociale. Krátce po absolutoriu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy - již jako doktor 

filosofie - získal Kutnar stipendium československé vlády pro studium na zahraničních 

univerzitách, které jej po semestru stráveném v Göttingenu (1929), kde docházel na 

přednášky a semináře medievalisti K. Brandiho, zavedlo do Paříže, kde se na Sorbonně stal 

především posluchačem A. Mathieze (1930).6 Ačkoli se Kutnar pohyboval ve Francii právě 

v oné neklidné době, kdy revue Annales H.E.S. svou více než roční existencí prokázala 

nezpochybnitelnou životaschopnost a kdy její zakladatelé Marc Bloch a Lucien Febvre 

opakovaně vynakládali všechny síly k tomu, aby vyložili svá kritická stanoviska vůči 

l’histoire événementielle, tj. vůči historizující historii, a aby zároveň naznačili adekvátní 

metodologické postupy vedoucí k uchopení dějin v jejich totalitě a pluralitě, ke zohlednění 

jejich vazeb na geografické prostředí a k postižení složitosti historického času, nelze říci, že 

by byl Kutnar těmito tendencemi v době svého francouzského pobytu jakkoli zasažen. 

Zřejmě se zde projevila skutečnost, že František Kutnar pobýval v univerzitním 

prostředí Paříže, zatímco oba reformátoři, Bloch i Febvre působili ve Štrasburku, odkud 

usilovali „o ovládnutí evropské historiografie.“7 Kutnar měl možnost setkat ponejvíce 

                                                 
4 Dost možná zde zapůsobil i Kutnarův selský původ, který jej přivedl nejen k zájmu „o dějiny venkovského 
lidu“, ale který jej poháněl i k zodpovědnému přístupu ke studiu a k řádnému a včasnému plnění všech 
studijních povinností, neboť „jako selský synek uvyklý tvrdé práci, pro jehož rodiče navíc znamenalo synovo 
studium velké hmotné břemeno, patřil František Kutnar k posluchačům, kteří se snažili ukončit svá studia co 
nejdříve a získat tak potřebnou aprobaci pro zaměstnání na střední škole.“  
Josef PETRÁŇ – Eduard MAUR, František Kutnar a Univerzita Karlova, in: Podíl Františka Kutnara a 
agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 4, 
Semily 1998, s. 148. 
5 Josef PETRÁŇ – Eduard MAUR, František Kutnar a Univerzita Karlova, s. 149. 
Po náležitém rozpracování předložil Kutnar práci o Cornovovi jako doktorskou disertaci a její podstatnou část 
publikoval rovněž jako první samostatnou studii v ČČH (1930).  
6 K tomu: Josef PETRÁŇ – Eduard MAUR, František Kutnar a Univerzita Karlova, s. 149. 
7 Do Paříže přicházejí až ve třicátých letech 20. století; roku 1933 přechází Lucien Febvre na Collège de 
France a od roku 1936 působí Marc Bloch na Sorbonně. O jejich snaze získat sympatie co možná největšího 
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s tradiční francouzskou historiografií, jejímž představitelem byl právě Albert Mathiez. Ten 

sice působil rovněž na značně progresivní École pratique des hautes études, kde stál v čele 

studia sociálních nauk, jeho kontakty s revue Annales H.E.S. neměly však zásadní význam, 

ačkoli i jeho Bloch a Febvre jistou dobu vnímali jako jejího potenciálního přispěvatele. 

Uvažovalo se přinejmenším o anoncování, popř. o publikovaní některých jeho drobných 

prací.8 Mathiezovy výklady dílčích problémů Francouzské revoluce byly sice pro Kutnara 

inspirativní, jejich hlavní vliv nelze ale spatřovat v rovině metodologické, ale v prostém 

obrácení Kutnarova zájmu k tomuto tématu.9 Mathiez mohl Kutnara oslovit nanejvýš svým 

zájmem o sociální aspekty revoluce, nikoli však jejich metodologickým uchopením, neboť 

jeho přístup byl víceméně tradiční, i pro něj bylo totiž typické zachování prioritního 

postavení aspektů politických.10 Mathiez byl navíc typem historika, který neměl potřebu 

sdělovat své metodologické postupy. Jaroslav Marek o něm napsal, „že se čtenář nesetká 

                                                                                                                                                      
množství zahraničních historiků a proniknout tak takřka do všech evropských historiografií vypovídá nejlépe 
edičně vydaná korespondence z let 1928 – 1933, reflektující vrcholné přípravy k založení revue Annales 
H.E.S. a první roky její existence. 
Bertrand MÜLLER ed., Marc Bloch, Lucien Febvre et les Annales d’Histoire Économique et Sociale. 
Correspondence Tome Premier 1928 – 1933,  Paris 1994, 550 s. 
V české historiografii je již myslím dobře známý případ Bedřicha Mendla, jehož příspěvek pro revue Annales 
H.E.S. nevyhovoval představám Blocha a Febvra. Výhrady k němu měl Mendlovi sdělit Bloch, a to s nejvyšší 
obezřetností, aby jej „nevehnal“ do náruče H. Aubina, šéfredaktora konkurenční německé revue 
Vierteljahrschrift für Social – und Wirtschaftsgeschichte.  
K tomu poprvé: František ŠMAHEL – Jaroslav MAREK, Škola Annales v zrcadle českého dějepisectví, in: 
Český časopis historický 97/1999, s. 4. 
Rovněž: Veronika VYČICHLOVÁ, Revize pozitivistického dějepisectví a percepce školy Annales v české 
historiografii 20. a 30. let 20. století, in: Francouzská antologie pro společenské vědy v českých zemích. 
Cahiers du CeFReS No. 29, Praha 2003, s. 156 – 159. 
TÁŽ, Bedřich Mendl et l’historiographie française, in: Prager wirtschaft – und sozialhistorische Mitteilungen 
7, Praha 2004/2005, s. 201 – 204. 
8 V dopise z 22. srpna 1928 píše Marc Bloch Febvrovi o tom, že v jedné ze souhrnných zpráv by se mohlo 
objevit i sdělení o Mathiezově práci La vie chère et le mouvement sociale sous la Terreur (Paris, 1927), 
pojednávající o sociálních nepokojích v době jakobínské diktatury.   
Marc Bloch, Lucien Febvre et les Annales d`Histoire Économique et Sociale. Correspondance. Tome Premier 
1928 – 1933, s. 74. 
Albert Mathiez (1874 – 1932) byl ve vědeckých kruzích Francie znám rovněž díky svému prudkému, až 
provinciálnímu temperamentu, jak jej v jednom ze svých článků pro Annales H.E.S. (1932) pojmenoval 
Lucien Febvre. Roku 1929 očekávala redakce Annales H.E.S. jeho příspěvek o proletariátu ve Francie 
v revolučním roce 1789. 
Marc Bloch, Lucien Febvre et les Annales d`Histoire Économique et Sociale. Correspondance. Tome Premier 
1928 – 1933, s. 132. 
9 Téma Velké francouzské revoluce zaujalo Kutnara natolik, že mu později věnoval několik svých studií, 
zaměřených nejen na ohlas revoluce v našem prostoru, ale i na její interpretaci v české historické vědě. Např.: 
Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice (ČČH, 1934), La critique de la Révolution français dans les 
brochures tchèques d`alors. (Le Monde slave, 1935), Reakce státu v Čechách na Velkou revoluci (ČČH, 
1937). 
 Viz František LOM,  František Kutnar pětasedmdesátníkem, in: Vědecké práce Zemědělského muzea 18/1978, 
s. 12 – 13. 
Jde o studie velmi časné, v nichž ještě nelze vypozorovat ani náznaky Kutnarova strukturálně funkčního pojetí 
historického faktu.  
10 Gui BOURDÉ  – Hervé MARTIN, Les écoles historiques, Paris 1983, s. 265. 
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s jiným svědectvím historikovy metody, než s jejími výsledky, s víceméně přesnými a 

správnými poznatky … metodický aspekt je sice konstitutivní součástí [jeho díla], stojí však 

za fakty a ve výjimečných místech ze zvláštní příčiny vystupuje do popředí a na povrch.“11 

Své zahraniční studium sice Kutnar komentoval v rukopisných poznámkách, 

k absolvovaným přednáškám a seminářům se v nich ale nevyjadřuje. Pokud se přece jen 

zmiňuje o svém pobytu v Paříži, zdržuje se jakýchkoli komentářů k tendencím v soudobé 

francouzské historiografii.12 Za hlavní přínos Kutnarova ročního studijního pobytu v 

zahraničí lze proto považovat nejspíše důkladné obeznámení se s tradičními postupy 

evropské historiografie.  

Pro postupné utváření Kutnarovy strukturálně funkční koncepce historického faktu 

mělo pak mnohem větší význam myšlenkově pluralitní ovzduší domácí prvorepublikové 

vědy, v němž se strukturalistické podněty setkávaly se značným ohlasem. Jejich rezonance 

v oblasti jazykovědy, literární teorie a filosofie, jak dále uvidíme, zanechaly v Kutnarově 

myšlení výrazné stopy. V tomto smyslu nelze opomenout ani Kutnarovy ambice, které byly 

namířeny rozhodně výše než jen za středoškolskou katedru. Jejich naplnění se stalo 

reálnějším v momentě, kdy po ročním působení v Novém Bohumíně získal Kutnar možnost 

vyučovat na prestižním pražském novoměstském Jiráskově gymnáziu.13 S přestupem do 

Prahy posílil se výrazně jeho kontakt se soudobou českou historickou vědou. Brzy začal 

publikovat na stránkách odborných periodik, jakými byly např. Český časopis historický, 

Věstník československé akademie zemědělské nebo Kritický měsíčník, ale i v denním tisku.14 

Horlivým zájmem o soudobou odbornou literaturu prohluboval si svoje znalosti noetiky a 

metodologie historické vědy, zajímal ho bouřlivý rozvoj dalších společenských věd, mezi 

nimiž začaly náhle zaujímat první místo sociologie, literární teorie, filosofie. Jejich 

prostřednictvím se setkával s velmi moderním vědeckým myšlením, jež se vyrovnalo 

evropským strukturalistickým koncepcím. Jaroslav Marek v této souvislosti hovoří o jakési 

podivuhodně šťastné konstelaci, o mimořádných, avšak pomíjivých společenských 

poměrech, které daly v našem prostředí vzniknout novému způsobu vědeckého myšlení. 15 

Doposud nezvyklé přístupy k jazyku a literárnímu textu v lingvistice a literární teorii a 

                                                 
11 Jaroslav MAREK, O historismu a dějepisectví, Praha 1992, s. 67.  
12 Poznámky se týkají zejména návštěvy pařížských muzeí.  
Archiv Národního muzea, osobní fond František Kutnar (dále jen F. Kutnar), Záznamníky z pobytu 
v Göttingenu a Paříži, kart.č. 1, inv.č. 3. 
13 Josef PETRÁŇ – Eduard MAUR, František Kutnar a Univerzita Karlova, s. 149. 
14 Viz neúplná bibliografie sestavená Františkem Lomem. 
František LOM,  František Kutnar pětasedmdesátníkem, s. 12 – 13.  
15 Jaroslav MAREK, Strukturalismus pro historiky I. Prolegomena., in: Dějiny a současnost 6/1969, s. 19. 
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netradiční způsoby výkladu světa v estetice a filosofii jej oslovily natolik, že se záhy začal 

pokoušet o jejich uplatnění v historické vědě.  

Jestliže naznačoval František Kutnar strukturalistické přístupy ve svých pracích již 

od počátku čtyřicátých let 20. století,16 muselo se jeho osobité pojetí historického faktu, 

metodologie a historické vědy samotné vyvíjet již v předcházejících třicátých letech. Není 

pochybnosti o tom, že jeho hlavními inspirátory se tehdy stali Josef Ludvík Fischer a Jan 

Mukařovský, neboť lze jen těžko přehlédnout podobnost Kutnarových formulací s jejich 

teoriemi. Zřejmě právě pod jejich vlivem začal František Kutnar koncipovat svou představu 

historiografického strukturalismu. 

První výraznější strukturalismem ovlivněné formulace se objevují v Kutnarově práci 

Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu (1948), kde autor v části nazvané Úvodem 

o lidu jako problému historického studia uvažuje o skladebném uspořádání společnosti, jež 

je pro historika do značné míry zavazující, protože každý dějinný jev se uskutečňuje ve 

společnosti a nikdy mimo ni, což se beze zbytku vztahuje i na společenskou kategorii lidu: 

„Poněvadž pak lid je společenským celkem svého druhu a v určitých aspektech lidovosti je 

jevem sociálně psychickým, musí historik míti bezpečné názorové východisko v pojetí 

společnosti a její skladby […] V pojetí společnosti pak bude pro náš úkol důležité 

pochopení vztahu mezi sociálním celkem a jeho částmi, mezi společností a jedincem, neboť 

lid můžeme poznat jen skrze výtvor a projev neopakovatelného jedince.“17 Při poznávání 

lidu musí tedy historik vyjít ze skladebného uspořádání společnosti a neobejde se bez 

prozkoumání a pochopení vztahů, jež mezi celkem a jeho částmi existují. S uvědoměním si 

skladebného charakteru dějinné skutečnosti a s užitím termínu skladba se ale setkáváme již 

v Kutnarově dřívější práci Obrozenecký nacionalismus (1940).  Bez výraznějšího 

teoretického zdůvodnění zde Kutnar  užívá např. formulace společenská skladba českého 

národa, obsah a skladba českého obrozeneckého nacionalismu.18 Je tedy zřejmé, že v těchto 

kategoriích uvažoval již na přelomu třicátých a čtyřicátých let.  

Skladebná povaha, tzn. strukturální charakter, dějin je tedy podle Kutnara dána 

sociálními vztahy a funkcemi, k nimž přistupují ještě složité hospodářské a duchovní 

                                                 
16 Mám na mysli zejména nepříliš rozsáhlé samostatně publikované studie Obrozenecký nacionalismus (Praha, 
1940) a Tvář české vesnice v minulosti (Praha, 1942) a dále pak pozdější monografii Sociálně myšlenková 
tvářnost obrozenského lidu (Praha, 1948). 
17 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948, s. 6. 
Naznačený badatelský úkol si Kutnar rozdělil do čtyřech skupin, jež považuje za teoretické předpoklady 
historického studia lidu: pojetí společnosti a poměr celku a částí  (1), pojem typu (2), pojem lidu (3), otázka 
method (4). 
Tamtéž, s. 6. 
18 František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismus, Praha 1940, s. 5 – 6. 
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poměry. Historik usiluje vlastně o poznání toho, jak úzce je provázán osud jedince a celku, 

do jaké míry je úděl celku údělem jedince a naopak. Řečeno slovy Kutnarovým: „Dějiny 

jsou vlastně dány sociálními vztahy, funkcemi a vším oním složitým hospodářským a 

duchovním pohybem společnosti. Historická věda, obírající se činností individualit a děním 

společenských skupin, poznává, jak v trvalém prolínání je osud celku osudem jedince a jak 

osud a vůle jedince spoluvytvářejí osud celku.“19 Všechny komponenty společnosti jsou 

podle Kutnarova mínění typické organickou souvislostí a obsahovou spřízněností, jež se 

jsou nejlépe pozorovatelné ve stejnorodé lidové společnosti.20 O obsahu a funkcích se však 

můžeme dočíst již v Obrozeneckém nacionalismu: „Každému duchovnímu jevu je třeba 

věnovati pozornost po stránce jeho dějinné měny, obsahu a společenské funkce.“21 

Kutnarovo vymezení sociální, a tedy dějinné skutečnosti, je vlastně celostním, 

skladebným pojetím, při jehož formulaci byl František Kutnar zjevně inspirován 

strukturalistou J. L. Fischerem.22 Nápadné jsou již shody v jejich terminologii. 

Již na počátku třicátých let Fischer dospěl k závěru, že na skutečnost nelze nahlížet 

jen jako na mechanicky nakupenou kvantitu částic: „Na skutečnostní útvary bez rozdílu 

nutno nazírati nikoli jako na náhodné shluky kvantitativních a stejnorodých částic, 

determinovaných jednoznačným kausálně neosobním sledem, nýbrž jako na relativně 

uzavřené celky, vázané v různě odstupňovanou jednotu různě odstupňovaným 

funkcionálním vztahem, stejně funkcionálně určujícím i řád jejich změn, tj. jejich rozvoje. 

Takto nazírány, objeví se tyto útvary nejen prosty kvantitativní jednoznačnosti a 

stejnorodosti, nýbrž právě naopak  nadány kvalitativní mnohoznačností a i různorodostí a 

schopny trvalého kvalitativního růstu.“23 V souladu s jeho tvrzením pak Kutnar 

upřednostňuje kvalitativní rysy poznávané skutečnosti a z hlediska poznání historického 

faktu je považuje za dominantní. Soudí, že jeho předmětem není mechanicky nakupená 

kvantita izolovaných jevů, ale změnou daná kvalita komponentů existujících ve vzájemných 

vztazích, podléhající zákonitostem vývoje. K tomu poznamenává: „Společnost není prostý 

mechanismus, pouhý souhrn a nakupení samostatně existujících jedinců. Dějiny se 

                                                 
19 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, 7. 
20 „Organická souvislost a obsahová spřízněnost všech částí společnosti objeví se především v homogennější 
společnosti lidové.“ 
František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, 7. 
21 František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismus, s. 6.  
22 Zejména se jedná o pozoruhodnou Fischerovu práci Soustava skladebné filosofie na podkladě zkušenosti. 
Kniha prvá. (1931) a dále o  jeho pronikavou analýzu uspořádání a fungování (nejen) soudobé společnosti 
Krise demokracie (1933). 
23 Josef Ludvík FISCHER, Soustava skladebné filosofie na podkladě zkušenosti. Kniha prvá, Praha 1931, s. 
29. 
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nevytvářejí podle přesné, předem vypočitatelné zákonitosti mechanické a vztahy mezi 

jedinci a jejich rozhodování nejsou absolutně svobodné, nýbrž svoboda vůle při určitém 

výběru možností je determinována předchozím vývojem, tedy minulostí a jejími danostmi. 

Výstavba společnosti se spíše jeví jako organismus, kde části jsou kvalitativně nestejnými, 

funkcionálně rozrůzněnými orgány, nesamostatnými členy, kteří jen ve vzájemné souhře 

nabývají svého významu a oprávnění.“24 

Fischer tak svým pojetím revidoval dosavadní způsob uchopení a poznávání 

skutečnosti, hovoří mj. o budování nových základů celé sociální a kulturní stavby, jež chápe 

jako výsledek nutnosti. Veškeré dosavadní pokusy o takovou revizi vedou podle něj „k 

jedné ústřední představě skutečnosti, jako řádové, hierarchicky vrstvené struktury, spínané 

jednotou vazby.“25 Takové pojetí přineslo s sebou sledování nových fenoménů a proměny 

dosavadní terminologie: „ […] ústředními kategoriemi nové stavby jsou: funkce, struktura, 

celek, vazba, hierarchie, řád. Užity jako pracovní hypotesy vědecké práce, dovádějí 

k výsledkům, které vyjadřují skutečnostní dění adekvátněji, než dovedla věda orientovaná 

mechanisticky. Jejich prismatem nazírána, objevuje se skutečnost v jiném a novém světle. 

Objevují se i nové skutečnosti, doposud neviditelné, a nové souvislosti, doposud opomíjené. 

Jakoby svět byl znova objevován! V nových barvách, s novým bohatstvím!“26 

V Sociálně myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu jde Kutnarovi především o 

postižení vztahu mezi jedincem a společností, tj. mezi částí a celkem, a rovněž o postižení 

vztahů mezi jedinci navzájem. Právě povaha těchto vztahů rozhoduje o povaze celku: „Mezi 

jedincem a celkem je poměr oboustranné výměny hodnot, právě tak jako mezi dvěma 

sociálními skupinami. Oba jsou ti, kteří dávají a přijímají, třebas v různé kvalitě a kvantitě. 

Celek je vnitřně učleněný, dynamický, jednotlivé části v něm nejsou stejné ani kvalitativně 

ani kvantitativně. Jsou mezi sebou vázány vzájemnými vztahy, a teprve tato seřazenost a 

korelace částí dává jim hodnotu a vytváří osobitou povahu celku. Takto organisovaný, 

vybudovaný celek je jednotou skladebnou, je strukturou – a vztah částí navzájem a k celku 

je úkonem, funkcí.“27 

Problém vztahu jedince a celku, popř. společenských skupin v rámci celku  však 

řešil Kutnar již v Obrozeneckém nacionalismu, kde uvedl: „Poznává se přirozená funkce 
                                                 
24 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, 7. 
K témuž: Karel ŠTEFEK, K problematice strukturalismu v Kutnarově díle, in: Podíl Františka Kutnara a 
agrárního dějepisectví na formování obrazu českého venkova. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 
4. Semily 1998, s. 187. 
25 Josef Ludvík FISCHER, Soustava skladebné filosofie na podkladě zkušenosti, kniha prvá, s. 29. 
26 Josef Ludvík FISCHER, Soustava skladebné filosofie na podkladě zkušenosti, kniha prvá, s. 29. 
27 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, 7. 
Podtržením zdůrazňuji pojmy a spojení shodující se s Fischerovou terminologií. 
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jednotlivých společenských skupin v národě […] pojem svobody začíná se z jedince 

přesouvat na společenský celek národa.“28 V této krátké studii postihl mj. projevy 

novodobého nacionalismu v závislosti na skladbě národa a jejích proměnách. Právě pojetí 

národa a jeho společenské skladby považuje za základní předpoklad objasnění novodobého 

nacionalismu: „Otázka po rozsahu, nejen po obsahu pojmu národ a po společenském 

hodnocení vrstev, otázka po  tom, kdo je národem a jaké postavení a úkol se přisuzuje 

jednotlivým konstitutivním složkám národní společnosti, je rozhodující při posouzení 

vnitřní skladební změny nacionalismu vůbec a obrozeneckého nacionalismu zvlášť. 

Skladebná a funkcionální přeměna odlišuje novodobou formu vlastenectví a nacionalismu 

od forem starších nejvýrazněji.“ 29 Dále pak Kutnar hovoří o národě, který se v 

obrozeneckém nacionalismu nerozkládá na jednotlivá ničím nevázaná individua, ale naopak 

objevuje se v podobě účelové a ústrojné jednotky, která zachovává funkcionální stupňovitost 

jedinců i skupin.30 

O skladebném pojetí se František Kutnar nepochybně poučil u Fischera, který viděl 

jednotlivé sociální skutečnosti jako funkcionálně spjaté, existující v mnohonásobné vazbě 

funkcionálních vztahů různé nadřazenosti, tzn. vyznačující se skladebností. Z toho pak 

odvodil i pojmenování takového způsobu pojímání skutečnosti: „Majíce na mysli toto 

funkcionální sepětí jednotlivých částí skutečnosti i jejich mnohonásobnou vazbu 

funkcionálními vztahy různé nadřazenosti, jinými slovy jejich veskrznou skladebnost, mohli 

bychom zde schematicky naznačené pojetí skutečnostního řádu nazvati skladebným, 

skladebnou pak odpovídající mu filosofii, skladebným posléze kulturní prototyp z něho 

vyplývající a vysloviti ústřední svou thesi, že daný evropský kulturní a sociální stav je 

charakterizován dozníváním kulturní orientace mechanistické a úsilím po vytvoření kulturní 

orientace skladebné.“31 

O překonávání mechanického pojímání společnosti, jež má být vystřídáno pojetím 

celostním, skladebným píše rovněž Kutnar. Chápe jej jako způsob směřující k odhalení 

nových skutečností, ke zkvalitnění historického poznání: „Historik, který se nechce spokojit 

jen s dějinnými fakty, který touží proniknout za ně k podstatě dění a k jeho výkladu, nemůže 

přijmout atomistické a mechanické pojetí společnosti, kde vládne strohá kauzalita jako ve 

světě přírodním. Celostní, skladebné pojetí společnosti pomáhá lépe pochopit dynamiku a 

                                                 
28 František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismus, s. 10 a 11. 
29 František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismus, s. 23.  
Podtržením zdůrazňuji formulace, jimiž se u Kutnara v prvních náznacích projevilo strukturálně funkční pojetí 
historického faktu. 
30 František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismus, s. 24.  
31 Josef Ludvík FISCHER, Soustava skladebné filosofie na podkladě zkušenosti, kniha prvá, s. 30.  



 15 

protipólné napětí, rozvoj, zvrat i zdánlivou protismyslnost a nelogičnost dějin.“ 32 Kutnar zde 

vlastně naznačil potřebu zabývat se dějinami v jejich hlubokých souvislostech, neulpívat na 

jejich povrchu v honbě za poznáním historických událostí a ve snaze vyčerpávajícím 

způsobem postihnout jejich kauzální spojení, jak bylo v historické vědě doposud obvyklé. 

Na druhé straně však toto celostní pojetí zachovává existenci, individualitu a význam 

jedince v dějinách. Kutnar sice vychází z předpokladu, že celek je důležitější než jeho části, 

ale tím apriori  není upřeno právo jedince na jeho samostatný duchovní a tvůrčí život. 

Jedinec není výtvorem prostředí, tudíž nemyslí a necítí jako společenská skupina, naopak 

projevuje se v celku a v něm se promítají hierarchicky vyšší obsahy.33 Teorie J. L. Fischera 

však nebyly jedinou Kutnarovou inspirací. Jeho strukturální koncepce historického faktu, 

jak dále uvidíme, velmi dobře koresponduje s pojetím J. Mukařovského. Kutnar se s ním 

shoduje již v samotném chápání strukturalismu.34  

Skladebné pojetí historického faktu naznačené ve studiích ze čtyřicátých let Kutnar 

v následujícím období rozpracovával a zpřesňoval. V prosinci roku 1957 s ním vystoupil na 

metodologické konferenci FF UK, kde přednesl vpravdě osudovou přednášku O pojmu 

struktury  v historické vědě. 35 Toto vystoupení mu způsobilo nemalé potíže, ale především 

výrazně pozastavilo jeho vědeckou kariéru. 36 

Kutnar se touto přednáškou v podstatě přihlásil ke strukturalismu, ačkoli svůj 

příspěvek koncipoval jako hledání odpovědi na otázku: má historický fakt svou určitou 

                                                 
32 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, 7. 
33 „Tím, že celostní pojetí společnosti uznává primérní důležitost celku před částmi, neničí jedince a jeho 
individualitu, ani nepopírá jeho duchovní život. Rozhodně netvrdí, jako theorie o vlivu prostředí, že jedinec 
jest jeho plodem a že v něm vlastně myslí, cítí, chce jako společenská skupina. Tím je vlastně jedinci vzata 
všechna jeho tvůrčí schopnost. Než při bytostné podmíněnosti obou konstitutivních složek společnosti 
projevuje se jedinec v celku a v jedinci se opět obráží obsah vyšších společenských celků. Jedinec jest jejich 
individuálně zbarveným výrazem, osobnostně podmíněnou jejich interpretací.“ 
František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, 7 – 8. 
34 K tomu: Karel ŠTEFEK, K problematice strukturalismu v Kutnarově díle, s. 186 – 187. 
35 Archiv Národního muzea, O pojmu struktury v historické vědě (přednáška na vědecké konferenci FF UK, 
1957), kart.č. 34, inv.č. 789. 
36 „František Kutnar byl tehdy obviněn z metodologické úchylky, totiž z příklonu k funkčnímu strukturalismu, 
a současně z antisemitismu. Pokud jde o první bod, obvinění se opírala zejména o jeho přednášku O pojmu 
struktura v historické vědě, kterou Kutnar z iniciativy V. Husy přednesl na metodologické konferenci FHF 
UK, konané ve dnech 3. – 5. prosince 1957, a ve výtahu otiskl pod názvem K otázce struktury [jako] 
historického faktu téhož roku v Zápiscích katedry československých dějin a archivního studia. Serióznosť 
druhého obvinění dokládá nejlépe fakt, že v příslušném elaborátu vypracovaném některými z jeho kolegů byly 
F. Kutnarovi připsány i články redaktora F. Kahánka, otiskované v protektorátním tisku šifrou F. K. 
Útok proti F. Kutnarovi měl likvidovat nejen jeho (případně uvolnit prostor pro nově příchozí učitele), ale 
mířil zvenčí (zvl. z Historického ústavu ČSAV) i zevnitř fakulty nepřímo i na V. Husu, který Kutnara na svou 
katedru přizval. F. Kutnar byl po nedůstojných ́ pohovorech,́ při nichž prokázal neoprávněnost obvinění 
z antisemitismu, ponechán od školního roku 1959/60 jako zástupce ředitele historického kabinetu na fakultě, 
po několik let však nesměl konat výuku, současně mu bylo znemožněno získat vědeckou hodnost kandidáta 
historických věd a byl zmrazen i návrh na jeho jmenování řádným profesorem.“ 
Josef PETRÁŇ – Eduard MAUR, František Kutnar a Univerzita Karlova, s. 153. 
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strukturu nebo ji nemá?37 V případě, že existuje historický fakt v podobě struktury, domnívá 

se, že je třeba hledat odpověď na otázku druhou, totiž jak s touto strukturou heuristicky a 

metodologicky nakládat?  Obě tyto otázky chápe Kutnar jako záležitost interdisciplinární, 

k níž by se měli vedle historiků vyslovit přinejmenším ještě filosofové a logikové. S jistou 

opatrností dále připomenul, že pro soudobé uvažování je příznačná obecná tendence pojímat 

okolní svět strukturálně. Z dochovaného rukopisu poznámek k diskusi lze vypozorovat, že 

Kutnar si byl vědom jistého nebezpečí, jemuž se otevřeným vyjádřením svého 

strukturálního pojetí historického faktu vystavuje. Zřejmě i proto si v úvodu k diskusnímu 

příspěvku poznamenal: „pouze podklad k diskusi – neucelené, ne definitivní formulace, o 

struktuře – ne  o strukturalismu, tj. o hist. faktu – ne o výkladové metodě.“38  

Stejně ostražité stanovisko potom Kutnar zaujal v příspěvku K otázce struktury jako 

historického faktu publikovaném v Zápiscích katedry československých dějin a archivního 

studia filosofické fakulty UK, když napsal: „Několik poznámek k otázce struktury jako 

historického faktu, nikoli k otázce strukturalismu jako výkladové metody skutečnosti, má 

být toliko východiskem k diskusi, která by se zabývala historickým faktem obecně. O co 

nám především v těchto zápisníkových črtách půjde, bude otázka po tom, co to je struktura, 

jak se jeví v oblasti společenského života a jak se na ni dívat ze stanoviska historického 

materialismu.“39 Kutnar tedy svoje postřehy k otázce struktury historického faktu předkládal 

vědeckým kruhům jako jistý podnět k novým úvahám o metodologické problematice 

historického poznání, přičemž neopomenul připomenout jistou příbuznost svého pojetí 

s myšlenkovou koncepcí historického materialismu. Nelze mu tudíž upřít snahu 

vyprovokovat jisté dění v poněkud nehybných vodách české historické vědy, zejména 

pokud šlo o její metodologii a teorii. Musíme vzít v úvahu, že mnohé progresivní tendence 

byly v našem prostoru pozdrženy léty druhé světové války. Uzavřelo se např. dílo historiků 

Bedřicha Mendla i Josefa Šusty, kteří byli vůči cizím podnětů vnímaví a kteří nezávisle na  

evropském dějepisectví přicházeli s novými přístupy k historické látce, natrvalo se odmlčel 

Jan Slavík. Změnou politických poměrů v roce 1948 došlo potom v podstatě k přerušení 

kontaktů s historiografií západoevropskou. 

Úvodem svého příspěvku František Kutnar uvedl, že struktura v přírodě a 

společnosti objektivně existuje, nejde tedy o umělé schéma, které by bylo vnášeno do 

                                                 
37 Kurzívou označuji formulace a spojení doslova převzaté z textu pramene, zachovám rovněž Kutnarovo 
zdůraznění podtržením.  
38 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, O pojmu struktury v historické vědě (poznámky k diskusi), kart.č. 34, 
inv.č. 789. 
39 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu (článek pro Zápisky katedry 
čs. dějin, 1958), kart.č. 39, inv.č. 989. 
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historie zvenčí: „Není – domnívám se – sporu o tom, že struktura, skladebný celek je 

neoddiskutovatelným faktem přírodním a společenským, a tím i historickým. Rostlinný 

organismus jako např. strom je vytvářen z kořene, pně, větví, listí. Žádná z těchto součástí 

nemůže být, nemůže žít sama o sobě, jsou na sobě vzájemně, organicky, životně závislé, 

každá jako nižší orgán vykonává určitý úkol, funkci, která je pro celek nezbytná a která jen 

v souhrnu s ostatními úkony nabývá svůj význam, svou důležitost.“40 Kutnar dále vysvětlil, 

že obdobně je uspořádán každý živočišný organismus, včetně člověka, a že stejné 

uspořádání existuje ve světě nerostném. Existence struktury se tak v Kutnarově pojetí 

neomezuje pouze na oblast přírodní nebo naopak společenskou. Předpokládá, že celý svět, 

v němž člověk žije, je uspořádán strukturálně. Ve své myšlenkové koncepci proto vychází 

ze strukturálního uspořádání přírody, ať už organické nebo anorganické povahy: „příroda a 

všechen vesmír ve svém celku i ve svých částech není nějakým náhodným shlukem 

isolovaných, nesouvisejících věcí, nýbrž je to jednotný nesouvislý celek, je to celek 

skladebný, v němž se uplatňuje určitý řád, v němž jednotlivé části a jevy jsou organicky 

spojeny, doplňují se navzájem, jsou na sobě obapolně závislé, jsou částmi většího celku.“41 

Kutnar ve svém příspěvku vymezil tři problémové okruhy. Vedle otázek: co je to 

vlastně struktura (?) a jak se projevuje v oblasti společenského života (?), formuloval 

problém, jak na ni pohlížet z hlediska historického materialismu (?). Vychází z tvrzení, že 

společnost nahlížena z hlediska historického materialismu je sama o sobě strukturou: 

„Řekněme hned, že společnost sama v pojetí historického materialismu se svou základnou a 

nadstavbou je pevnou strukturou. Jestliže základna se svými výrobními způsoby a celým 

materiálním životem představuje hospodářskou strukturu společnosti, je pak nadstavba se 

svými právními, politickými a kulturními formami  i formami společenského vědomí 

ideologickou strukturou společnosti. Ale to znamená, že taková doba, epocha, společensko-

hospodářská formace má svou hospodářskou a ideologickou skladbu.“42 Dále uvažuje v tom 

smyslu, že skladebné pojetí historického faktu odpovídá historickému materialismu a vztahy 

mezi jeho jednotlivými komponenty mají dialektický ráz.43  A dodává: „Na strukturu je 

                                                 
40 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
41 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
42 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
43 „Domnívám se také, že pojetí skladby historického faktu odpovídá historicko-materialistickému myšlení a 
přímo z něho vyplývá. Vztahy mezi jednotlivými komponenty ve společnosti jsou dialektické. Nelze proto 
strukturu pojímat staticky, ale dynamicky a dialekticky jako celek vnitřně rozporný. Společnost jako nejvyšší 
struktura je skutečně totalitou rozvíjejících se rozporů – to není třeba ani zdůrazňovat.“  
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, O pojmu struktury v historické vědě, kart.č. 34, inv.č. 789. 
V publikované verzi příspěvku se pak objevuje upravená formulace, v níž Kutnar položil důraz na nestálou 
povahu struktury a zdůraznil proměnlivý a protikladných ráz vztahů existujících mezi jejími jednotlivými 
částmi, tj. jejich dialektický charakter: „Struktura jako vše není nic nehybného. Je podrobena pohybu a změně, 
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třeba ještě hledět materialisticky, to znamená vidět v ní základně určující funkci složek 

materiálních, hospodářských a vidět především vliv těchto materiálních podmínek na změnu 

struktury a jejích komponentů.“44 V publikované verzi se objevuje ještě dovětek: „Jako 

každé poznání skutečnosti, tak i poznání struktury musí být dialektické a materialistické.“45 

Přes veškerou obezřetnost při formulaci svých soudů a přes nezpochybnitelnou  

snahu prokázat souvislost svého strukturálně funkčního pojetí historického faktu 

s historickým materialismem byl nakonec František Kutnar nařčen z nesprávného 

metodologického přístupu, tj. z metodologické úchylky, totiž z příklonu k funkčnímu 

strukturalismu.46  

Na veřejnosti tak mohl Kutnar se svým skladebným pojetím historického faktu 

vystoupit až v uvolněné atmosféře konce šedesátých let, kdy byl pozván k proslovení 

přednášky v Městské knihovně pražské a kdy především přednesl  příspěvek na brněnské 

konferenci Strukturalismus a historismus.47 Za konceptuální vyústění jeho bezmála třicet let 

se utvářející teorie lze nepochybně považovat  studii K otázce struktury historického faktu, 

publikovanou v roce 1969 ve Filosofickém časopise, čítající „pouhých 5 stran“(!).48 V ní 

Kutnar naprosto pregnantně vyložil své strukturálně funkční pojetí historického faktu, jehož 

oprávněnost a opodstatněnost dokázal brilantní strukturálně funkční analýzou několika 

historických faktů rozdílné povahy. 

Právě v tomto období vrcholící konceptualizace se plně ukázala také Kutnarova 

inspirace dílem J. Mukařovského. Strukturalismus po vzoru Mukařovského chápe jako 

noetické stanovisko, jímž jsou dány jisté pracovní postupy, z něhož vyplývá určitý soubor 

                                                                                                                                                      
je v neustálém vývoji. Vztahy mezi jednotlivými částmi jsou dialektické, jsou mezi nimi rozpory a protiklady. 
Nelze proto strukturu pojímat staticky, ale je třeba vidět ji dynamicky, dialekticky, jako celek vnitřně 
rozporný. Společnost jako nejvyšší struktura je skutečně totalitou rozvíjejících se rozporů.“  
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
44 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, O pojmu struktury v historické vědě, kart.č. 34, inv.č. 789. 
45 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
46 Josef PETRÁŇ – Eduard MAUR, František Kutnar a Univerzita Karlova, s. 153. 
47 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury historického faktu (přednášku pro Městskou 
knihovnu pražskou, 1968), kart.č. 34, inv.č. 810. 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury historického faktu (příspěvek pro vědeckou konferenci 
Strukturalismus a historismus, Brno 1968), kart.č. 42, inv.č. 1024.  
Znění přednášek se od sebe místy liší, což bylo nepochybně způsobeno Kutnarovými pokračujícími snahami o 
zpřesňovaní formulací zásadních problémů. Text přednášky pro Městskou knihovnu pražskou je více závislý 
na příspěvku pro metodologickou konferenci FF UK z roku 1957. V této souvislosti je myslím třeba upozornit 
zejména na odlišnosti v názvech: K otázce struktury jako historického faktu a K otázce struktury historického 
faktu, kde v mladší – publikované a vlastně již konečné - verzi chybí srovnávací spojka jako, čímž Kutnar 
naprosto pregnantně vyjádřil své pojetí: historický fakt existuje v podobě struktury, zatímco ve starším názvu je 
historický fakt ke struktuře vlastně přirovnáván, tzn. nese některé její aspekty, jež jsou předmětem Kutnarovy 
úvahy. 
48 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, in: Filosofický časopis 1/1969, s. 28 – 32. 
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poznatků.49 Obojí prochází neustálým vývojem a obojí podléhá zákonu změny v čase. 

Struktura v Kutnarově pojetí není pouhým mechanickým a nahodile nakupeným celkem 

jednotlivých skladebných prvků. Není izolována ve svém sociálním prostředí. Jde o celek 

vnitřně učleněný, „který se vytváří funkční činností svých částí, podléhá jako vše v dějinách 

zákonu změny a vývoje a je determinován časem, prostorem a platným hospodářsko-

společenským řádem. Strukturu historického faktu nelze proto pojímat staticky, ale 

dynamicky a dialekticky. Je to celek vnitřně ve svých komponentech a v jejich funkci nejen 

proměnný, ale také rozporný.“50 Zde je třeba upozornit na další podobnost s pojetím 

Mukařovského. Ten vyslovil teorii struktury jako celku, který je v neustálém pohybu. Jeho 

dynamičnost vyrůstá z energického rázu, díky němuž jednotlivé funkce komponentů i jejich 

vzájemné vztahy podléhají neustálým proměnám. Tím se struktura odlišuje od pouhého 

celku sumativního, který vzniká prostým přiřazováním částí.51 Uvažuje rovněž o kategorii 

času, a to v momentě, kdy na příkladu struktury uměleckého díla vysvětluje, že „umělecká 

struktura není záležitostí jen díla jediného, nýbrž trvá v čase, přecházejíc jeho postupem od 

díla k dílu a stále se při tom proměňujíc; proměny záleží v stálém přeskupování vzájemných 

vztahů a poměrné závažnosti jednotlivých složek; v popředí stojí vždy ty z nich, které jsou 

esteticky aktualisovány, tj. které jsou v rozporu s dosavadním stavem umělecké konvence; 

druhá skupina, skládající se z oněch složek, jež se dosavadní konvenci podřizují, tvoří 

pozadí, na kterém se aktualizace skupiny odráží a je pociťována.“52 Rovněž u 

Mukařovského se setkáváme s představou hierarchie jednotlivých komponentů 

strukturálních celků i struktur samotných, neboť hovoří o jevových řadách, které se zapojují 

do struktur vyššího řádu. Počítá s vlivy vnějšími i s podněty vycházejícími ze struktury 

samé, jimiž jsou podněcovány změny celku i jeho komponentů.53 

                                                 
49 Mukařovský chápe strukturalismus jako vědecký názor: „Pravíme názor, abychom se vyhnuli termínům 
teorie nebo metoda, z nichž první znamená pevný soubor poznatků, druhý pak stejně ucelený a neproměnný 
soubor pracovních pravidel. Strukturalismus není ani jedno ani druhé – je to noetické stanovisko, z kterého 
ovšem jistá pracovní pravidla i jisté poznatky vyplývají, ale jež existuje nezávisle na jedněch i na druhých, a je 
proto schopno po obojí stránce vývoje.“ 
Jan MUKAŘOVSKÝ, Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře, in: Jan MUKAŘOVSKÝ, Kapitoly 
z české poetiky, díl první, Praha 1948, s. 13.  
50 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 30. 
51 „Další podstatný příznak struktury je její ráz energický a dynamický. Energičnost struktury záleží v tom, že 
každá jednotlivá ze složek má ve společné jednotě jistou funkci, která ji do strukturního celku zařaďuje a 
k němu ji poutá; dynamičnost strukturního celku je pak dána tím, že pro svou energickou povahu podléhají 
tyto jednotlivé funkce i jejich vztahy vzájemným proměnám. Struktura jako celek je v neustálém pohybu na 
rozdíl od celku sumativního, který se proměnou ruší.“ 
Jan MUKAŘOVSKÝ, Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře, s. 15. 
52 Jan MUKAŘOVSKÝ, Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře, s. 17. 
53 „Tak např. v historii a teorii literatur i umění jest pojímat jako strukturu netoliko samu uměleckou výstavbu 
a její vývoj, ale i vztahy této struktury k jevům jiným, zejména psychologickým a společenským. I každá 
z těchto jevových řad jeví se badateli jako struktura a její spoje s řadou zkoumanou mají ráz strukturní 
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I v textech z konce šedesátých let Kutnar upozorňuje, že skladebné uspořádání je 

vlastní jak přírodě tak společnosti. Ve vazbě na své vystoupení na FF UK v roce 1957 uvádí 

jako typický příklad společenského jevu skladebné povahy řeč: „je soustavou 

dorozumívacích znaků a v ní věta je myšlenkovým, logickým celkem, mezi jejímiž 

jednotlivými členy je pevný významový a gramatický vztah.“54 Společenské jevy se tedy 

vyznačují pevnou učleněnou skladbou, jež je vlastní každému lidskému výtvoru, ať už jde o 

umělecké dílo, např. gotickou katedrálu nebo epickou báseň, nebo o pracovní nástroj, např. 

rádlo nebo tkalcovský stav. Nikdy nejde o libovolné nefunkční spojení jednotlivých složek, 

součástí, prvků, vždy se naopak jedná o pevně uzavřenou, logicky vybudovanou stavbu, jež 

podléhá vnitřním zákonitostem, v níž všechny prvky existují ve vzájemné souhře a 

odpovídají dílčímu úkonu i celkové funkci. Jednotlivé složky se liší svým významem pro 

výkon celku, v dějinách podléhají zákonu změny. Individuální funkce jedné z nich 

napomáhá vždy individuální funkci jiné části. Kutnar tento proměnný stav vysvětluje jako 

jistou souhru, která zkvalitňuje výkon celku. Svoje pojetí dokazuje strukturálně funkční 

analýzou historických faktů různého charakteru, z nichž u některých faktů z dějin 

hospodářských a z dějin techniky lze dle jeho soudu strukturální uspořádání demonstrovat 

přímo vizuálně a hmatatelně. 

Nejprve Kutnar provádí strukturální rozbor orebného nářadí. Uvádí, že pro poznání 

jeho dějinného vývoje „nestačí jen zjistit, jaké druhy tu byly, kdy a kde se objevovaly, 

nestačí také pouhý výčet částí, z nichž se skládají, ale je třeba pozorovat, jak jednotlivé 

složky v dějinném vývoji přistupují, jak se mění nebo vytrácejí, které jsou hlavní, které 

vedlejší a jak jsou na sebe navzájem v celkovém výkonu vázány.“55 Zaměřil se tak 

především na postižení dějinného procesu změny orebného nářadí a jeho různé, současně 

existující druhy. Ukazuje, že podoba, počet a vzájemné propojení jeho součástí nemá 

zásadní vliv na jejich učlenění a zapojení do celkové konstrukce nářadí, neboť individuální 

úkon jedné součástky nikdy nepřekáží, nýbrž napomáhá individuální činnosti součástky 

druhé. Pro Kutnara je tak každá součást orebného náčiní zajímavá nikoli sama o sobě, ale 

z hlediska své změny a svých vztahů k součástem ostatním a k celku. Usiluje o postižení 

                                                                                                                                                      
vzájemnosti, neboť jednotlivé jevové řady se pojí ve struktury vyššího řádu. Kromě toho se každý náraz 
zvenčí, mající svůj původ v jiné jevové řadě, projeví uvnitř zkoumané struktury jako fakt jejího imanentního 
vývoje.“ 
Jan MUKAŘOVSKÝ, Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře, s. 16. 
54 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 34, inv.č. 810. 
Formulace je takřka identická s příspěvkem pro Metodologickou konferenci FF UK z roku 1957.  
55 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 29.  
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jejího podílu na společné práci a o poznání toho, jaké vnější podmínky vedou k jejímu 

vzniku, změně a zániku.56 

Naznačený metodologický postup považuje Kutnar za vhodný pro poznávání 

historických faktů všech kategorií, neboť do jisté míry kompenzuje nedostatky metodologie 

pozitivistické historie, jež byla schopna postihnout výhradně dějiny individuální, tj. dějiny 

událostí a významných osobností. Jde mu o hluboké poznání složité sociální skutečnosti, 

která se představuje v řadě různých podob a kterou ve svém poznání reprodukujeme v řadě 

různých dobově a individuálně podmíněných obrazů, o její postižení v té podobě, která by 

byla nejblíže historické pravdě. „Přitom je třeba si uvědomit, že v dějinách nejde jen o 

jedinečná, jednorázová a neopakovatelná fakta obecného, základního významu a dosahu, ale 

také o prostá fakta všedního dne a o dlouhodobé, plynulé a proměnlivé procesy, které se 

mění ve svých hlavních i vedlejších konstitutivních znacích v čase a prostoru, jedinci a 

sociální skupině.“57 V této souvislosti navíc Kutnar upozornil na tendence soudobé 

historické vědy zabývat se tématy vztahovými, kontinuitními fakty procesuální povahy a 

fakty každodenního života, což vede k obohacení dosavadního plošného, horizontálního 

historického poznání, které reflektuje historický fakt v jeho genesi a kauzálních 

souvislostech, vertikálním historickým poznáním, které sestupuje z vnějšku k vnitřku 

historického faktu, k jeho obsahu, struktuře a podstatě. I když lze tento způsob poznání 

aplikovat v podstatě na historické fakty všech typů, přece jen se historik může setkat 

s různou mírou viditelnosti a hmatatelnosti  jejich strukturálního uspořádání, což závisí na 

typu skladebnosti a kvalitě historických faktů.58 

Na příkladu strukturálně funkční analýzy vývoje plátenické výroby Kutnar ukazuje, 

že s onou sníženou mírou viditelnosti a hmatatelnosti se lze setkat rovněž u faktů z dějin 

hospodářských.59 Nejprve vymezil tři stadia plátenické výroby: řemeslnou dílnu, 

                                                 
56 „Z historického stanoviska nezajímá mne jednotlivá částka sama pro sebe, ale zajímá mne ve své změně, ve 
svém vztahu k ostatním a k celku, ve svém úkonu, míře a účasti, kterou má na společné práci, zajímá mne za 
jakých obecných hospodářských a sociálních podmínek se objevuje, proměňuje a zaniká.“ 
František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 29. 
57 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 28. 
58 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury historického faktu, kart.č. 42, inv.č. 1024.  
Rovněž: František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 29. 
59 S historickým faktem z oblasti textilní výroby pracoval Kutnar již na konci padesátých let, kdy v příspěvku 
pro Metodologickou konferenci FF UK a následně  v článku pro Zápisky katedry československých dějin 
(1958) naznačil strukturální rozbor textilní manufaktury: „textilní manufakturu rozložíme sice na jednotlivé 
dílčí pracovní operace, jako je předení, tkaní a bílení, ale tím jsme ještě její celistvost, strukturálnost 
nepostihli. Musíme sledovat, jak tyto úkony po sobě následují v čase, nebo zda probíhají vedle sebe současně, 
kým a jak jsou vykonávány, do jaké míry tvoří vyšší výrobní celek, pokud jsou na sobě závislé, že výsledek 
jedné operace je předpokladem  výsledkem operace další, a jaký je poměr mezi prací, vlastním výrobcem, 
přadlákem, tkalcem a běličem a organizující funkcí obchodního a průmyslového kapitálu, kupcem, faktorem, 
podnikatelem.“ 
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manufakturu a mechanickou tkalcovnu, v nichž je třeba sledovat dílčí operace, tj. předení, 

tkaní, bílení a pro postižení skladebnosti především: „jak tyto úkony po sobě jdou v čase a 

prostoru, zda probíhají vedle sebe nebo současně nebo po sobě následně, kým ze 

zúčastněných pracovníků a jak, zda ručně nebo strojově jsou vykonávány, zda a do jakého 

stupně jsou jednotlivé úkony specializovány, do jaké míry tvoří vyšší výrobní celek, pokud 

jsou na sobě závislé, že výsledek jedné dílčí operace je předpokladem a východiskem další. 

Je třeba pozorovat i komponenty nemateriální povahy, jaký je poměr mezi prací, vlastním 

výrobcem, přadlákem, tkalcem a běličem na jedné straně a organizující a řídící funkcí 

obchodního a průmyslového kapitálu, mistrem, kupcem, faktorem a podnikatelem na straně 

druhé, v jaké ekonomicko-sociální formaci, v jakých hospodářských, společenských a 

myšlenkových podmínkách se děje vývoj těchto tří forem plátenictví jako nižších 

strukturálních celků, které představují opět části strukturálního celku vyššího řádu.“60 Do 

této strukturálně funkční analýzy vývoje plátenické výroby včlenil Kutnar strukturální 

rozbor textilní manufaktury, který publikoval na konci padesátých let. Prakticky tak ukázal 

nejen strukturální charakter plátenické výroby, ale demonstroval zároveň i hierarchičnost 

historických faktů, kdy jeden skladebný celek se stává součástí skladebného celku vyššího 

řádu.61 

František Kutnar však ve své vrcholné studii uplatněním strukturálně funkční 

analýzy prokázal, že skladebnou povahu mají i fakty zcela jiné povahy, tj. fakty z dějin 

sociálních, např. kontinuální fakty myšlenkového charakteru, a konečně i fakty jedinečného 

rázu, např. historická osobnost. Ukázal, že strukturálním uspořádáním se vyznačují i takové 

dějinné fenomény, jakým je např. vlastenectví. Jeho různé individuální podoby, např. 

vlastenectví Kosmovo, Dalimilovo, Komenského, Palackého, Masaryka, a jeho dobové 

projevy v různých sociálních prostředích považuje za dílčí strukturální fakta.  Jejich 

charakteristika se ale nemůže omezovat pouze na „výměr, že milovali vlast, jazyk a 

nenáviděli cizinu nebo nelze je označit jen schematicky jako vlastenectví raného nebo 

pozdního feudalismu či kapitalismu nebo jako vlastenectví šlechty, duchovenstva, 

měšťanstva, rolnictva nebo inteligence, ale je třeba u každého zvlášť konkrétně zabývat se 

povahou a kvalitou jejich vztahu a vazby k vlasti, jazyku, kultuře, národu, k jednotlivým 

sociálním vrstvám, ke státu, církvi, k cizině apod. Je třeba vymezit, co v těchto jednotlivých 

                                                                                                                                                      
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
60 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 29. 
61 Teoreticky popsal Kutnar tuto skutečnost již na konci padesátých let: „Objevují se nám tak struktury vyššího 
a nejvyššího řádu (společnost, formace, epocha), a v nich opět struktury řádu nižšího (základna, nadstavba, 
výroba, státní forma apod.) a je jen otázkou, kam až můžeme sestupovat […]“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
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znacích a vztazích je společné, co je zvláštní, co se v nich pod tlakem hospodářsko-sociální 

a politicko-kulturní situace proměnilo, co zesílilo a co osláblo, které znaky či vztahy byly za 

dané situace dominantní, které a proč se vytratily nebo byly funkčně nahrazeny jinými. 

Objeví se i potřeba analyzovat v jeho struktuře i jednotlivý komponent jako je vlast, 

pospolitost území, jazyka a kultury, představa státu, vztah k lidstvu.“62 Kutnarovi jde tedy 

opět o rozpoznání jednotlivých znaků, vztahů a funkcí, o poznání jejich proměn v dějinách, 

o určení toho, které z nich v jednotlivých dobách ustupovaly a které se naopak stávaly 

dominantními. Jedině touto cestou se lze dobrat podstaty tak složitého kontinuálního 

myšlenkového faktu, jakým je vlastenectví. Kutnar dospívá k závěru, že téměř ve všech 

případech lze u dílčích strukturálních faktů, tj. u jednotlivých podob a projevů vlastenectví, 

postihnout přítomnost všech konstitutivních znaků. Ve svém výskytu se však liší intenzitou, 

působením, významem a povahou. Konečně vzhledem k tomu, že jednotlivé skladebné 

složky analyzovaného faktu sami o sobě mají strukturální povahu, je vlastenectví 

hierarchicky, graduálně strukturovaným celkem, který se mění v čase a prostoru a je ve 

svém celku i ve svých částech determinován sociální a třídní příslušností i individualitou 

jedince.“63 

Strukturálně funkční analýza kontinuitních sociálních historických faktů myšlenkové 

povahy se pak Kutnarovi jeví rovněž jako jediná spolehlivá cesta k rozlišení jeho 

jednotlivých variant; v případě vlastenectví tak vede k  rozpoznání tzv. zemského 

vlastenectví, nacionalismu, šovinismu, národního mesianismu apod. 

Při objasňování skladebného charakteru historických faktů za pomoci strukturálně 

funkční analýzy se František Kutnar zaměřil nejprve na kolektivní historické fakty. 

Všeobecnou platnost svého pojetí a stejně tak univerzálnost strukturálního rozboru následně 

ukázal na příkladu strukturálně funkční analýzy neopakovatelné jednotliviny, tj. jedinečného 
                                                 
62 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 29 – 30. 
63 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 30. 
K proměnám fenoménu vlastenectví a k některým jeho jednotlivým složkám se Kutnar vyjádřil rovněž koncem 
padesátých let. Tehdy vlastenectví uchopil v souvislosti se strukturálním rozborem pojmu národ: „Historikovi 
při sledování struktury národa a vlastenectví nepůjde však o ono typické, generelní, co je společné všem 
národům a vlastenectvím, všem jejich druhům, nýbrž půjde mu také a snad především o ono specifické, 
zvláštní, co se za různých podmínek historického vývoje projevovalo u toho nebo onoho národa a vlastenectví 
a zakládalo jeho odlišnost.“ Ukazuje, jak se tyto determinace dotýkají nejen celku národa a vlastenectví, ale 
rovněž všech jejich dílčích znaků, tj. komponentů. Upozorňuje, že každý z nich nabývá svého náležitého 
významu právě v kontextu svého celku: „teprve souhrn znaků, jejich funkční, nikoli nahodilá nebo prostorová 
koexistence vytváří národ, vytváří vlastenectví.“ Dále se zabývá tím, jaký význam pro národ a vlastenectví má 
území, a spatřuje jej opět v existenci sociálních vztahů: „ […] co znamená a čím vlastně pro národ a jeho vznik 
a vývoj, pro jeho život materiální i duchovní je pospolitost území, jednota území. To není jen pouhé bezbarvé 
území, jakýkoli bezobsažný prostor, či správní teritorium, které lid téhož jazyka obývá. Je to především 
společné bydliště – a ono soubydlení, soužití v konkrétním slova smyslu podmiňuje pravidelný a živý styk lidí, 
je hmotnou podmínkou kladných i záporných sociálních vztahů.“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
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historického faktu, jakým je historická osobnost. Vyšel z předpokladu, že i na lidskou 

individualitu lze pohlížet jako na skladebný celek a provedl strukturální rozbor osobnosti 

Palackého: „je ovšem nesporné, že se pod vlivem společenského okolí a v positivní i 

negativní reakci na ně vyvíjí, že jiný je Palacký ve svých názorech národních, sociálních a 

politických v době bratislavského mládí s pochopením pokrokové problematiky národa a 

nutnosti jeho střetnutí s absolutistickým státem, jiný v revolučním roce 1848 s vyhraněnou 

představou austroslavismu a vcelku s negativním postojem k násilí revoluce a konečně jiný 

v závěru svého života s nepochopením pro nové společenské elementy a třídní boj.“64Kutnar 

tak odhalil tři podoby Palackého, které jak uvádí, mají mnohé společné a nedají se vzájemně 

popřít nebo vyvrátit. Hovoří o činnostní a názorové struktuře Palackého já – Palackého 

osobnosti, v níž se v závislosti na hospodářských a společenských podmínkách pouze 

proměňují některé komponenty. Celek osobnosti a jeho struktura se tak vyznačují 

kontinuitou vnitřního vývoje. V jeho jednotlivých fázích se skladebné prvky vyskytují 

v různé intenzitě. Skutečnost, že některé z nich nejsou v ranějších podobách Palackého 

osobnosti na první pohled patrné, může vést i k chybné představě o nepřeklenutelných 

rozporech v Palackého nazírání na život a svět v době jeho Prešpurského působení, údobí 

politické angažovanosti v době revoluce a následně v posledních letech života, kdy Palacký 

na mnohé z dřívějších požadavků rezignoval. Strukturálně funkční analýzu  Palackého 

osobnosti uzavírá Kutnar slovy: „Palackého nelze hodnotit podle jedné ze tří vyznačených 

vývojových etap, ani snad podle jednoho z jejích komponentů simplifikovaným, 

jednostranným zdůrazněním a zevšeobecněním, nýbrž toliko kvantitativním zvážením všech 

složek jeho osobnosti jako celku a to v kontextu s dobovou společenskou a myšlenkovou 

situací.“65 

Uvedenými strukturálními rozbory rozmanitých, přesto však z hlediska své povahy 

reprezentativních historických skutečností, neboť mezi nimi byly zastoupeny fakty 

kolektivní i individuální, hmotné i duchovní, fakty z dějin hospodářských, sociálních i 

politických, František Kutnar prokázal správnost svého strukturálně funkčního pojetí 

historického faktu. Při jeho definování zdůraznil, že struktura historického faktu není 

apriorní postulací a pomocnou fikcí, ale poznatelnou sociální realitou, že její skutečná 

existence je dána organickým uspořádáním a funkční činností jejích částí, jež sami o sobě i 

                                                 
64 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 30.  
65 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 30. 
Velmi stručně strukturální ráz historické osobnosti na příkladu Františka Palackého naznačil Kutnar již ve 
svém vystoupení na Metodologické konferenci FF UK v roce 1957, když provedl vytyčení oné trojí podoby 
Palackého osobnosti a vyjádřil se k jejich neoddělitelnosti. 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar,  O pojmu struktury v historické vědě, kart.č. 34, inv.č. 789.  
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z hlediska celku podléhají časoprostorovým a hospodářsko-společenským determinacím. Ve 

svých částech je celkem vnitřně proměnným a rozporným.66 

                                                 
66 „[…] historický fakt svou strukturu má, […] jeho struktura není pouhým mechanickým, ve svém sociální 
prostředí isolovaným celkem, není libovolně nakupeným souhrnem nebo součtem složek či částí, ale  je to 
celek vnitřně učleněný, který se vytváří funkční činností svých částí, podléhá jako vše v dějinách zákonu 
změny a vývoje, je determinován časem, prostorem a platným hospodářsko-společenským řádem. […] Je to 
celek vnitřně ve svých komponentech a v jejich funkci nejen proměnný, ale také rozporný. […] je v ní vidět 
určující funkci složek materiálních, aniž by se popírala výrazná a někdy prioritní funkce myšlení a váha 
kulturních momentů ve vývoji.“ 
František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 30. 
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2. Zohlednění strukturální povahy historického faktu  

při jeho metodologickém uchopení 

 

Kutnarovo pronikavé historické myšlení směřující k postižení strukturálního 

uspořádání historického faktu se neobešlo bez výrazného zásahu do metodologie historické 

vědy. V podstatě paralelně s úvahami o skladebném pojetí historické skutečnosti se začal 

zabývat otázkou jak heuristicky a metodologicky strukturu uchopit, jak s ní pracovat a jak 

nejlépe dospět k jejímu úplnému poznání, tj. jak ji rozkrýt a vyložit v její podstatě. Je 

zřejmé, že dosavadní empiricko-kritické metody považoval František Kutnar za 

nedostačující: „ […] historikovi nemůže při poznávání minulosti stačit pouhý popis, pouhá 

deskripce, ono pracné jinak vydolování faktů ze zasutých archiválních pramenů. Nemůže 

mu stačit otázka co, nýbrž musí si klást otázku jak a proč.“67 Byl toho názoru, že historik se 

nemůže spokojit pouze s tradičním poznáváním vnějších skutečností, jež vycházelo 

z obsahové a filologické kritiky historických pramenů, neboť je třeba postihnout „ […] 

historickou skutečnost v její složitosti, proměnlivosti a protikladnosti plněji v její pravdivé 

realitě a adekvátněji k vědeckému poznávacímu cíli, než mohla učinit pozitivisticky a 

mechanisticky zaměřená věda kauzálně genetickým výkladem, zvláště když genesi pojímala 

podle analogie přírodního světa organisticky lineárně jako vznik, růst, rozkvět a 

odumírání.“68 

Kutnar hovoří v této souvislosti o dvojí cestě vedoucí k poznání historické (a vlastně 

i jakékoli) skutečnosti: „Buď poznáváme jev zvnějška, v jeho vztahu k okolí, nebo jej 

hledíme poznat z jeho vnitřka, rozborem jeho vnitřní skladby. V prvním případě jde nám o 

poměr mezi příčinou a následkem, jde nám o vztah kausality. V případě druhém – o ten nám 

jde v dané souvislosti především – ptáme se po vzájemné souvislosti jednotlivých částí, 

složek, prvků, vlastností, vývojových fází, to znamená, ptáme se po vztahu funkcionality.“69 

Kutnar argumentuje tím, že historický fakt nelze plně poznat pouze z jeho vztahů ke 

společenskému okolí, z jeho zapojení do chronologické řady, tj. z toho, co předcházelo a 

následovalo, ale že je třeba  zabývat se rovněž jeho vnitřním uspořádáním, jeho obsahovým 

a skladebný rozvrhem. Jeho přístup však neznamená zavržení kauzality. Chápe ji jako jednu 

z kategorií historického poznání, která vede k postižení zkoumané skutečnosti, především 

z hlediska vztahů mezi jednotlivými fakty. Druhou kategorií historického poznání je pak 

                                                 
67 Archiv Národního muzea, O pojmu struktury v historické vědě, kart.č. 34, inv.č. 789. 
68 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 32. 
69 Archiv Národního muzea, K otázce struktury jako historického faktu, kart.č. 39, inv.č. 989. 
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struktura, která odkrývá obsahovou stránku faktu, jeho povahu a změnu v čase, prostoru a 

hospodářsko-společenském řádě. Tyto cesty se vzájemně doplňují. 

Kutnar tak v podstatě naznačil uspokojivé východisko z přežívající metodologické 

krize soudobého dějepisectví.Tradiční úsilí historiků o postižení kauzality historického dění 

má být podle jeho představ doplněno vertikálním zájmem směřujícím od vnějšku 

historických faktů k jejich vnitřní stavbě, tj. struktuře, což považuje za spolehlivou cestu 

k postižení skutečné podstaty historických faktů.70 Při výběru metod si musí historik 

uvědomit, že historický fakt lze nahlížet z více úhlů pohledu, z nichž každý je pouze částí 

historické reality. Právě uplatnění vzájemně se doplňujících metodologických postupů by 

mělo zabránit pouze částečnému, případně jednostrannému, zachycení historické 

skutečnosti. Proto musí historik hledat nejen vztah kauzality, tj. ptát se po příčinách a 

následcích historických jevů, usilovat o postižení vývoje, avšak nikoli ve smyslu lineárním a 

biologickém, sledovat zapojení historického faktu do vztahů ve smyslu horizontálním, tj. 

vztahů k okolnímu světu, ale musí se ptát i po vzájemných souvislostech jednotlivých 

složek historického faktu, zabývat se jejich vlastnostmi a vývojovými fázemi, usilovat o 

postižení jejich funkcionality a variability, tj. o poznání jeho struktury, bez níž si nelze 

utvořit správnou a úplnou představu o obsahu, povaze a proměnách historického faktu 

v čase, prostoru a společensko-ekonomické dobové realitě. Ať už jde tedy o zohlednění 

kauzality historického faktu, nebo variability a funkcionality jeho skladebných složek, 

v Kutnarově pojetí jsou tyto přístupy chápány jako rovnocenné. Obě metody, kauzálně-

genetická i strukturálně funkční, mají v procesu historického poznávání své opodstatnění, 

jsou nezastupitelné, a proto nejde jednu nahradit druhou.71 

Strukturální rozbor historické skutečnosti je pro Kutnara vhodným způsobem, jak 

poznat historický fakt v širokém kontextu s ostatním hospodářským, sociálním a kulturním 

děním. Ukazuje jej v jeho celistvé a komplexní podobě, v jeho reálné existenci, ve vazbě na 

                                                 
70 „Plošnou horizontalitu historického poznání,které vidí historický fakt v jeho genesi a kausálním nexu, je 
třeba doplnit a prohloubit vertikalitou historického poznání, které směřuje od vnějšku historického faktu k jeho 
vnitřku, obsahu, struktuře a podstatě.“ 
František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 28. 
71 Kutnar tento svůj názor vyjádřil pregnantní formulací v závěru studie publikované ve Filosofickém časopise 
roku 1969: „ […] fakt sám nemůžeme poznat jen z jeho vztahu k společenskému okolí, k tomu, co jako 
podmínka a příčina předcházelo a co jako následek nastupovalo, nýbrž také současně z vnitřní skladby, z jeho 
obsahového a skladebného rozvrhu a funkčního včlenění do vyššího hierarchického řádu. Kauzalita dění a 
variabilita a funkcionalita komponentů historického faktu se nevylučují, ale podporují a doplňují. Obě 
výkladové metody, kauzálně genetická a strukturálně funkční vyplývají z nezvrtané jistoty, že historický fakt 
se udál někdy, někde a v nějakém ekonomicko-sociálním a myšlenkovém prostředí, že je nerozlučně vázán na 
čas, prostor a společenský řád.“ 
František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 32. 
K témuž: Karel ŠTEFEK, K problematice strukturalismu v Kutnarově díle, s. 188. 
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vyšší celky, „v tom, jak určitý historický fakt […] prorůstá jednotlivými oblastmi života a 

dění od hospodářství ke kultuře, jak se v nich v různé podobě a síle objektivuje a odráží, jak 

resonuje v myslích i činech jednotlivců i společenských tříd a skupin. Je třeba vidět a 

fixovat historický fakt […] ve všech projevech jeho dobové, časové existence, lze říci ve 

všech tvářích, jež na sebe bere v průběhu svého bytí, své přípravy, narůstání, vrcholné 

realizace, doznívání vlivu a odrazu u různých společenských tříd, ve výtvarném a slovesném 

umění, v publicistice, ve vědě apod.“72 Kutnar tedy upozorňuje, že jediný historický fakt je 

zapojen do husté sítě vztahů a vazeb, tzn. je složkou vyššího skladebného celku, a teprve ve 

chvíli, kdy je optikou toho celku nazírán, kdy je postižen ve všech těchto sociálních, 

hospodářských, politických a kulturních vazbách, lze dojít k jeho plnému, konkrétnímu a 

pravdivému poznání. 

Metodu strukturálně funkční analýzy považoval Kutnar svým způsobem za postup 

objektivně „vynucený“, neboť o jeho opodstatnění a o oprávněnosti jeho užití rozhoduje 

právě skladebná povaha historického faktu. Nikoli tedy historikova vůle, ale samotná 

struktura historického faktu je pro uplatnění této metody rozhodující, jak ostatně vyložil již 

v Sociálně myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu: „Zorná hlediska, která vycházela 

z pozorování místní a časové vázanosti lidu, jeho společenské a duchovní výstavby, byla, 

jak jsme viděli, trvale doprovázena pojmem sklady a úkolu, struktury a funkce. Proto 

strukturálně funkční hledisko  jako jedna z method, jak se zmocnit dějinné skutečnosti 

otevře nové pohledy a hodnocení lidových jevů. Vlastenectví, náboženskost a zbožnost, 

rodinný tradicionalismus, psychologičnost a instinktivnost myšlení jsou pouhá bezobsažná 

schémata, jimiž lze operovat ve všech dobách a prostředích národních a hospodářsko-

sociálních řádech, ale která takto obecně vyslovená nevypovídají nic o vlastním rázu, o 

vnitřním obsahu napětí, o významu a úkolu těchto duchovních faktů pro prostého člověka 

jako jedince i jako člena vyššího společenského celku. Je třeba rozebrat tyto jevy 

v jednotlivé jejich skladebné složky, vidět jejich utváření, vzájemný vztah, dobovou, 

prostorovou, skupinovou a osobnostní změnu a závislost. Je se třeba ptát po tom, jaký mají 

úkol v životě společnosti, jak se tento úkol mění místem, časem, podle společenského 

útvaru, jak se jednotlivé úkoly v nových situacích zastupují, jak se hodnota jejich mění, jak 

se funkce přemisťují, když funkce hlavní přechází do polohy funkce vedlejší a p.“73 Z toho 

mj. vyplývá, že metoda strukturálně funkční analýzy umožňuje historikovi vidět jevy a 

souvislosti doposud historickou vědou opomíjené, popřípadě nahlížené poněkud 

                                                 
72 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 31. 
73 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 13. 
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s despektem. Kutnar si byl této krátkozrakosti soudobé historiografie velmi dobře vědom, 

když ve výkladu metodologického uchopení složitého historického faktu lid napsal: „ […] 

zpracování rozsáhlé, roztříštěné a po stránce dějinných faktů zdánlivě nevýznamné látky o 

minulém lidu […]“74 

Toto Kutnarovo stanovisko velmi dobře koresponduje s postoji soudobých 

francouzských historiků, jež postupně krystalizovaly a stávaly se stále intenzivnějšími již  v 

meziválečné historické vědě, aby nakonec dosáhly jistého zviditelnění a zhmotnění 

založením revue Annales H.E.S. Jeden ze způsobů jak překonat přežívající principy 

l`histoire évenementille viděli v podstatném rozšíření předmětu historického poznání a 

v jeho náležitém metodologickém uchopení, jež by postihovalo především hloubku 

historických jevů a jejich vnitřní souvislosti. Zájem historiků se tak měl postupně přesouvat 

z faktů jednorázových, neopakovatelných a krátkodobých, tj. z jedinečných událostí a 

osobností, k faktům hromadným, kontinuálním a dlouhodobým, tj. k otázkám z dějin 

sociálních, hospodářských a kulturních, později pak rovněž k tématům každodenního života 

a všedního dne.75 

Při uvědomění si těchto progresivních tendencí francouzské historiografie je 

Kutnarův naléhavý požadavek studia nepolitických historických skutečností a jeho 

teoretické zdůvodnění značně překvapující, ať už jej budeme vnímat jako důkaz jeho 

nesmírně moderního historického myšlení nebo oceníme jeho původnost a nezávislost na 

cizích vzorech: „Při shledávání obrazu minulého lidu jde především o to, jak lid v minulosti 

in concreto žil, jak pracoval, myslil a cítil, jaký obraz života a světa si vytvářel, jaký byl 

jeho poměr ke společenským útvarům církve, státu a národa, jaká byla jeho kultura hmotná 

a duševní, jaké měl člověk z lidu představy politické, sociální, náboženské, mravní a právní, 

co pro něho znamenala příroda a svět hmotný, nakolik jeho životní obzor byl určován a 

poután nejbližšími okruhy obce, statku, řemesla a rodiny, jaká byla jeho práce a zábava. 

Zdají se to být věci nižšího historického řádu, odvozené a druhotné proti oněm faktů 

                                                 
74 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 11. 
Podtržením zdůrazněno autorkou práce. 
75 K tomu: Jaroslav MAREK, Marc Bloch, Lucien Febvre, Annales, in: Dějiny a současnost 7/1964, s. 18. 
Dále: Ivana HOLZBACHOVÁ, Společnost – dějiny – struktura, Praha 1988, s. 11 – 19, 32 – 41.  
Práce Holzbachové je však s ohledem na ideologický výklad poněkud problematická, lze ji však považovat za 
solidní faktografický zdroj. Na druhé straně je v podstatě překonána novějšími souhrnnými pohledy, např. 
Petr BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004, s. 135. 
V české literatuře nejnověji: Martin NODL, Otázky recepce francouzské historiografie v českém prostředí: 
totální dějiny, dlouhé trvání a mentality, in: Martin NODL, Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o 
historiografii 19. a 20. století, Brno 2007, s. 139 – 172. 
K témuž právě v souvislosti s F. Kutnarem: Karel ŠTEFEK, K problematice strukturalismu v Kutnarově díle, 
s. 184 – 185. 
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vysokého politického dění, proti hodnotám krásné literatury, vědy a umění, proti znakům 

právního a hospodářského řádu. Ve skutečnosti je to ono pravé řečiště dějinného života lidu, 

který sice politiku nedělal, ale který si pod jejím tlakem, právě tak jako pod vládou 

náboženské myšlenky pořádal svůj všední život. A je proto třeba si při dějinách minulého 

lidu všímat i toho, jaký ohlas a jakou změnu v něm vyvolávaly rozhodující politické 

události, války, revoluce a myšlenkové proudy, jak i vyšší a literárně vzdělaná společnost 

smýšlela o lidu, jakou hodnotu a úkol mu ze svého politicky rozhodujícího a kulturně 

vůdčího stanoviska přisuzovala.“76 

S francouzskými historiky se Kutnar dále shoduje v požadavku interdisciplinárního 

přístupu. Metoda strukturálně funkční analýzy pro něj není jediným postupem, o němž 

uvažoval v souvislosti se zkvalitněním historického poznání a potřebou dosažení jeho 

komplexnosti. Setkáváme se u něj s představou systematického uplatňování metod, jež by 

zaručovaly nahlížení zkoumané problematiky rovněž z hlediska jiných vědních oborů, 

neboť  čím složitější je struktura historického faktu, tím více metodologických postupů by 

měl historik užít, aby pronikl až k jeho skutečné podstatě. Nabízejí se zde např. metody 

z oblasti etnografie, sociologie a psychologie, tak tomu bylo i v případě Kutnarova zájmu o 

lid: „Pevně vědecky uchopit, poznat a vyložit takto složitě rozčleněný a učleněný předmět 

nemůže být úkolem jen jedné methody. […] historik, který se bude obírat lidem jako 

minulým jevem, jemuž půjde o plné pochopení lidového fenomenu v dějinách, neobejde se 

bez znalostí problémů a method lidovědy a bude musit hledat pomoc v sociologii a 

kolektivní psychologii a zmnožit svou prostou genetickou methodu historickou methodou 

historicko-etnografickou a historicko-sociologickou […]“ 77 Při poznávání takto složitých 

historických skutečností musí dle Kutnarova soudu historik vycházet z vícero výkladových 

hledisek, jež by mu umožnila reflektovat vliv prostoru, času, společenské a duchovní 

skladby na vývoj zkoumaného fenoménu.“78 

Interdisciplinární přístup je tak v Kutnarově pojetí zárukou zohlednění všech 

charakterotvorných momentů zkoumaného historického faktu. Jestliže totiž lid má v sobě 

obsaženy znaky historické, sociální a psychické, je třeba přistoupit k jeho poznávání ze 

všech těchto hledisek současně, přičemž žádné z nich by nemělo mít apriori dominantní 
                                                 
76 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 13. 
Podtržením zdůrazněno autorkou práce. 
77 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 11. 
78 „Poněvadž každý dějinný jev je vázán na místo, čas, společenskou skladbu a jedince, neboť se udál někde a 
někdy, utvářel se v určitém společenském prostředí a byl vytvořen někým, vzniká tu výkladové hledisko 
prostorové, dobové a hledisko společenské a duchovní skladby.“ 
Podtržením zdůrazněno autorkou práce. 
František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 11. 
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postavení: „Nelze pojem lidu vymezit jen čistě sociologicky jako nižší vnitřně 

diferencovanou a více pasivní, vedenou složku národního ceku, která je určována fysickou 

prací, nižší kulturní a hmotnou úrovní. Pojem lidu také nevystihne plně jen sociálně 

psychická definice, která by zdůrazňovala duševní primitivitu jako základní determinantu 

jevu a konečně ani jen historicky a právně politicky neobsáhneme jako politicky 

nerozhodující složky národa nebo jako obyvatelstva, které v konstitučním nebo 

demokratickém státě je zdrojem moci. Je třeba všechny tyto částečné výměry, zaměřené na 

určitý význak, rozhodný z hlediska příslušné vědy, spojit a doplnit s pozorovatelského 

stanoviska lidovědy jako jevu, který má vnitřní dynamiku a jehož jednotlivé prvky se 

vyvíjejí.“79  

Velkou váhu přikládá Kutnar rovněž metodě typologické. Vidí v ní jeden ze 

základních postupů, jenž by se měl stát takřka povinnou metodologickou výbavou 

historikovou všude tam, kde se historik zabývá velkými a složitými sociálními celky: 

„Pracovat s typem, buď jako s konkrétním, jedinečným představitelem všech významných 

znaků člověka určité společenské skupiny, nebo jako s reálně dějinně neexistující 

představou, musí si osvojit i bádání historické a to především tam, kde jedná o dějinách 

sociálních celků, a v tom tedy i o dějinách lidu.“80 S vymezením typu, ať už po stránce 

teoretické nebo v konkrétní souvislosti při výkladu metodologického uchopení faktu lid, se 

proto setkáváme především v Kutnarových úvahách o vztahu jedince a sociální skupiny.81 

Uvádí, že nelze sociální celek spolehlivě postihnout individualistickým atomisujícícim 

postupem na ztrácejícím se množství jedinečných lidských případů, často neobyčejně jemně 

odstíněných, čímž lze dospět pouze k neúčelnému nahromadění totožných a podobných 

poznatků. Naproti tomu typologická metoda je založena na analyticko-syntetickém postupu, 

je výsledkem srovnávacího a výkladového myšlení a ve svém důsledku i projevem jeho 

ekonomičnosti. V chápání pojmu typ  se Kutnar odlišuje od Weberova konceptu, v němž je 

typ teoretickou konstrukcí, získanou na základě jednostranného vystupňování jednoho nebo 

několika hledisek a sloučením množství difúzních a diskrétních jevů do vnitřně jednotného 

myšlenkového obrazu. V Kutnarově pojetí není typ ideální konstrukcí, která sděluje 

vytoužený obraz sociální dokonalosti určité skupiny, nevzniká libovolně, je naopak shrnutím 

a zjednodušením skutečnosti do výrazných znaků: „Typ jako obecný pojem je vázán 

obsahově na jednotliviny, z nichž vyrůstá. Jeho poměr k historické skutečnosti je takový, že 

                                                 
79 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 9 – 10. 
80 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 8. 
81 K tomu: Karel ŠTEFEK, K problematice strukturalismu v Kutnarově díle, s. 187. 
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zahrnuje v sobě všechny významné a určující znaky sociální skupiny, že každý skutečný 

jedinec a příslušník vrstvy se mu v nich blíží a mnozí, či snad většina jich se 

v nejdůležitějších znacích s typem téměř úplně srovnávají. Typ není matematický průměr, 

matematický střet individuálních znaků jedinců téhož kolektivu, nýbrž je to kvalitativní 

průmět, v němž jednotlivé složky vznikly hodnocením a nikoli měření.“82 Takové vymezení 

typu nejde a ani nemůže jít proti jedinci, tj. zachovává existenci individuality - osobnosti, 

která se podle Kutnara nenechá o svou dějinnou platnost připravit a vždy ji projeví. 

V kategorii individualit, soudí Kutnar, pak lze uvažovat i v kontextu historického faktu lid, 

neboť i ten má své lidové individuality. 

Své pojetí typu František Kutnar v podstatě konkretizoval na příkladu sociálního 

celku lid. Rovněž zde přistoupil k řešení vztahu jedinec – celek. Vezmeme-li v úvahu již 

uváděné vlastenectví, náboženskost a zbožnost, rodinný tradicionalismus, psychologičnost a 

instinktivnost myšlení jako skladebné složky celku lid, pak jedinec je jejich individuálně 

zbarveným výrazem, jejich osobnostně podmíněnou interpretací. Kutnar zde hovoří o určité 

osobitosti a jistém stupni přepracování, jež závisejí na míře individualizace sociální 

skupiny, k níž jedinec náleží.83 

V případě nižších společenských vrstev, tj. i v případě lidu, lze pak jediného 

výrazného jedince považovat za typ, popř. lze uplatněním abstrakce na několik takových 

případů dospět k představě pomyslného typu, neboť duševní obsahy skupiny a vybraného 

jedince jsou si velmi blízké. Kutnarovy „připomínky“ k metodologii historické vědy tak 

zřetelně volaly po komplexním uchopení historické skutečnosti, tzn. po poznání v její 

hloubce a totalitě. Požadavek zabývat se nejen vnitřními vztahy a funkcemi jednotlivých 

složek historického faktu, ale i jeho širokými souvislostmi společenskými, hospodářskými a 

kulturními sám o sobě nejlépe vypovídá o Kutnarově moderním a nanejvýš aktuálním 

pojímání dějin. Právě v oné představě totální rekonstrukce minulosti  totiž evokuje 

požadavek školy Annales po vytvoření histoire totale, akcentovaný především Fernandem 

Braudelem  v představě histoire globale.84 

                                                 
82 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 8 -9. 
83 „Málo diferencovaní jedinci nižších společenských vrstev jsou blíže tomu, aby ve svém dušením habitu 
představovali obsah své skupiny a stali se typickým výrazem svého prostředí. Poměrně neveliký rozdíl 
v duševním obsahu jednotlivců nižších vrstev společenských umožňuje brát výrazného jedince za typ nebo 
dovoluje, aby z několika jedinečných případů se došlo abstrakcí k představě pomyslného typu.“ 
František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 8.  
84 Braudel požadoval, aby dějiny byly poznávány právě z hlediska svého celku, tzn. ve všech aspektech 
hospodářských, sociálních, politických a kulturních. Odkazoval při tom především na Luciena Febvra a 
Marcela Mausse, pro něž studium dějin znamenalo zabývat se totalitou společnosti. 
K tomu: Peter BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví, s. 49. 
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II. 

Možnosti využití strukturálního přístupu  

při řešení některých problémů historické vědy 

 

1. Terminologie, jazyk a styl odborného historického textu 

 

Nedílnou součástí Kutnarova historiografického strukturalismu se stalo pozoruhodné 

vysvětlení specifických rysů historické terminologie. K tomuto problému se Kutnar 

systematicky vyjádřil v přednášce Základní otázky historického pojmosloví, proslovené na 

Druhém sjezdu československých historiků v roce 1947.85  

Při postižení osobitého rázu historické terminologie nešlo Kutnarovi o více méně 

tradiční uchopení tohoto problému z hlediska stanovení rozdílu mezi pojmy historickými a 

přírodovědeckými, o které se pokoušeli představitelé bádenské školy Windelband a 

Rickert,86 ani o utvoření abstraktních pojmů, jež by byly v zápětí naplněny konkrétními 

obsahy, což mistrně provedl Hintze ve svých esejích z dvacátých let 20. století o feudalismu 

a kapitalismu87 a konečně ani o otevřené pojmenování anachronického užívání historických 

pojmů, jemuž se ve svém díle věnoval Jan Slavík.88 Kutnar chtěl především ukázat, „jak se 

obsah historických pojmů a představ mění v dějinném čase a prostoru, jak je určen 

individuálně a sociálně,“ neboť ačkoli jde o jev všeobecně známý, „a každý historik je si 

vědom této změny, různosti a determinace obsahů historických pojmů, je třeba, aby se 

k povaze historických pojmů přihlédlo soustavně, badatelsky, aby se pouhé povědomí stalo 

bezpečnou znalostí o rázu a kvalitě pojmoslovné proměny a aby se z toho vyvodily 

metodologické a pracovní důsledky.“ 89 

Hned v úvodu svého příspěvku Kutnar deklaroval potřebu jasných, věcných a 

nezpochybnitelných pojmů, neboť jen jejich prostřednictvím lze rozumově zvládnout, 

                                                 
85 Archiv Národního muzea, F. Kutnar Základní otázky Historického pojmosloví, kart.č. 33,  inv.č. 774. 
Nově vydáno jako součást edice připravené Antonínem Kostlánem: František KUTNAR, Základní otázky 
historického pojmosloví, in: Antonín KOSTLÁN, ed.: Druhý sjezd československých historiků (5. – 11. října 
1947) a jeho místo ve vývoji české historiografie v letech 1935 – 1948, Praha 1993, s. 229 – 235. 
86 K tomu: Jaroslav MAREK, O historismu a dějepisectví, s. 25 – 26. 
87 K tomu: Georg G. IGGERS, Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002. s. 42 – 43. 
88 Z tvorby Slavíkovy např.: Jan SLAVÍK, Dějiny a přítomnost. (Víra v Rakousku a věda historická.), in: 
Miloš HAVELKA ed., Spor o smysl českých dějin, Praha 1997, s. 649 – 652. 
Jan SLAVÍK, Historické pojmosloví, in: Antonín KOSTLÁN, ed.: Druhý sjezd československých historiků (5. 
– 11. října 1947) a jeho místo ve vývoji české historiografie v letech 1935 – 1948, s. 219 – 228. 
89 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví. kart.č. 33, inv.č. 774. 
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poznat a pochopit onu takřka nekonečnou mnohost historické skutečnosti, vnímanou 

zprostředkovaně přes historické prameny nestejné zpravodajské hodnoty.90 K témuž se ve 

své Obraně historie vyjádřil Marc Bloch. I on chápe historické pojmy jako pracovní nástroj, 

jenž umožňuje historikovi provést spolehlivou analýzu zkoumaných jevů: „Každý rozbor 

totiž na prvním místě vyžaduje určitý pro své potřeby upravený jazyk, kterého by mohl 

užívat jako nástroje. Jazyk schopný dát přesně vystoupit obrysům fakt a zároveň si uchovat 

pružnost nezbytnou k přizpůsobování dalším a dalším objevům; zejména pak jazyk bez 

významových nejasností a nejednoznačnosti ve výrazech.“91 Bloch dále upozorňuje na fakt, 

že historické pojmy jsou samy součástí dějinné skutečnosti, neboť mnohé z nich se utvářely 

v dějinách a jejich původci se stali předmětem studia historie. Historická věda tak dostává 

svůj slovník v podstatě dotvořený, tj. v hotové podobě, včetně značných nejasností a 

výrazných deformací, jež byly způsobeny dlouhým užíváním.92 

V kontextu francouzské historické vědy se problému historické terminologie dotkl 

s jistým časovým odstupem rovněž Michel Foucault. Vyjádřil se k často užívaným pojmům 

a spojením, jakými jsou např. vliv, krize, uvědomění si něčeho … a označil je za poněkud 

magické. Vzhledem k tomu, že historikové mají popisovat změny v historii myšlenek, zdají 

se mu být pouze utilitární, nikoli však operativní. Historikové je dle jeho soudu užívají vždy 

v momentě, kdy se dostanou do určitých obtíží. V takové chvíli opouštějí analýzu, aby 

vzápětí ulpěli na povrchu zkoumaných jevů a sledované skutečnosti vysvětlují z hlediska 

sociálních podmínek, mentalit, vidění světa apod. Tomu se lze ale spolehlivě vyhnout právě 

zaměřením se na postižení strukturálních vztahů implikace, protikladu a vylučování. 

Stanovením několika schémat a jejich dodatečnými transformacemi vrátí se historik 

k přesné analýze.93 Foucaultovo řešení vychází ze strukturálního chápání pojmu; poznat 

                                                 
90 V tomto smyslu se k problému historické terminologie vyslovil před Kutnarem Bedřich Mendl. Základní 
problém spatřoval Mendl v tom, že soudobými historiky užívané termíny jsou značně nepřesné a nevyhraněné, 
neboť velmi často jsou jevy podobné, nikoli však identické, označovány stejnými pojmy, jež neodpovídají 
všem obsahovým složkám. 
Archiv Akademie věd ČR, pozůstalost Bedřicha Mendla, Nové proudy v hospodářském a sociálním dějepise 
(tištěný text), kart.č. 10, inv.č. 509. 
91 Marc BLOCH, Obrana historie, aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1969, s. 133.  
92 Marc BLOCH, Obrana historie, aneb historik a jeho řemeslo, s. 134. 
Ještě před Blochem se ve francouzské historiografii objevily pokusy o teoretické (a vlastně i praktické) 
uchopení historické terminologie na půdě Berrovy Historické syntézy. V našem kontextu na tyto pokusy 
upozornil Mendl, který rovněž zmínil jistý Šustův podíl na realizaci zamýšleného projektu: „Při Revue de 
Synthèse Historique společnost – z našich historiků náleží k ní, tuším, prof. Šusta – podniká pokus o vědecky 
přesnou terminologii, o nový slovník, v němž by přesně vyznačeno bylo, co kterým slovem mají historikové 
rozuměti.“ 
Archiv Akademie věd ČR, B. Mendla, Nové proudy v hospodářském a sociálním dějepise, kart.č. 10, inv.č. 
509. 
93 Druhý rozhovor s Michelem Foucaultem o způsobech jak psát dějiny, in: Mojmír GRYGAR ed., Pařížské 
rozhovory o strukturalismu,  Praha 1969, s. 119. 
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strukturální uspořádání pojmů, vztahy mezi jejich složkami, znamená dospět k jejich 

zpřesnění. 

Kutnarovo strukturální pojetí historického pojmu je založeno na rozpoznání jeho 

dynamického rázu, neboť je v něm obsažena teorie o proměnlivosti pojmu. Ať už jde o 

pojmy jedinečné, v dalším dějinném pochodu neopakovatelné /jako Žižka, bitva na Bílé 

hoře, toleranční patent, vynález ruchadla bratranců Veverků/, nebo o pojmy obecné /jako 

panovník, stát, stavovství, selský stav, vrchnost, vlast, vlastenectví, náboženství/, u nichž lze 

pozorovat různý a vyšší stupeň abstraktnosti než u konkrétních jednotlivin, všechny 

procházejí v průběhu staletí změnami, podléhají determinacím dobovým, prostorovým a 

zejména osobnostním a skupinovým, tj. sociálním: „Historická skutečnost uniká a vymyká 

se statickému pojmovému zachycení. Historický pojem se vyznačuje vždy určitou 

stupňovitostí, graduitou, a plynulostí, fluktuitou [všech svých] znaků.“94 U pojmů obecných 

se dle Kutnarova soudu jedná o hluboké proměny, ale témuž principu pojmoslovné změny 

jsou podrobeny i singulární jevy dějinné, což vysvětluje na natolik jednoznačném a 

obsahově fixovaném dějinném singulárním jevu, jakým je historická osobnost. Na příkladu 

Josefa II. pak ukazuje, že u jevů singulárních může velice snadno dojít k upřednostnění 

jednoho charakterotvorného znaku, který pak zcela zásadně ovlivní celkové pojetí 

zkoumaného historického faktu: „Tak se představa císaře Josefa II. zhutnila u osvícence 

Cornovy v podobu panovnického lidumila a podporovatele české věci, v téže době nabyla 

však u Pelcla hlavně v závěru Josefova života rysů neřestného despoty a vědomého nepřítele 

českého národa. Stejně jiná složka Josefovy osobnosti se vtiskla jako dominanta do 

představy šlechty – složka panovnického protistavovského absolutisty – jako opět jiný prvek 

určoval představu císaře Josefa II. v poddaném obyvatelstvu, motiv totiž sociálního 

osvoboditele a ochránce.“95 Tyto rozdílné interpretace nejsou podle Kutnara způsobeny jen 

nedostatečností historického poznání a nedostatečností jeho metod, ale projevuje se v nich 

rovněž  dynamický ráz historických pojmů, tj. jejich proměnlivost.96 Vyznění takových 

pojmů je pak značně závislé i na jejich výtvarně uměleckém ztvárnění. 

                                                 
94 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví, kart.č. 33, inv.č. 774 
Pro zpřehlednění Kutnarovy formulace podtrženo autorkou práce.  
95 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví, kart.č. 33, inv.č. 774. 
Dále Kutnar upozorňuje na různá pojetí Žižkovy osobnosti, s nimiž se setkáváme ve výkladech soudobých 
kronikářů, domácích a cizích, i pozdějších historiků, např. Palackého, Tomka, Pekaře či Krofty, a uvádí, že 
zcela jiná je představa Žižky v myšlení prostého člověka.    
96 „Při těchto variantách nejrůznějších tváří singulárních jevů nejde jen o jiné hodnocení, jiný výklad jevu téže 
obsahové kvality, nejde tu jen o vědomé či nevědomé nedostatky poznání i method neprojevuje se tu jen 
ničivý relativismus historického poznání. I když těmto momentům přiznáváme určitou váhu, jsou přece jen 
různé podoby téhož singulárního jevu se stanoviska poznávacího subjektu různé představy a pojmy, jejichž 
skutečnost je dána imanentní povahou historických pojmů, jejich dynamičností.“ 
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Podle Františka Kutnara se tato proměnná existence mnohem výrazněji projevuje u 

pojmů obecných, jež postihují vývoj hospodářský, sociální a kulturní. Vzhledem k tomu, že 

jejich typickým znakem je trvání po určitou dobu v jejich základní podstatě a že se 

nevyznačují onou jedinečností a neopakovatelností příznačnou pro pojmy singulární, 

objevují se v historikově povědomí jako pojmy různé a měnící se kvantitativní a kvalitativní 

skladby. Pracovat s takovými pojmy znamená postihnout je především v jejich historických 

souvislostech, neboť samy o sobě nic nevypovídají a jsou v podstatě bez obsahu. K tomu 

Kutnar poznamenal: „Stát, národ, lid, velkostatek, sedlák, vlastenectví, náboženskost a 

zbožnost – abychom za mnohé vzali jen několik – jsou takto obecně vysloveny jen prostá 

bezobsažná schemata, jimiž lze operovat ve všech dobách, ve všech prostředích národních a 

hospodářsko-sociálních řádech, ale která nevypovídají nic o vlastním rázu, vnitřním obsahu 

a napětí, o významu a úkolu těchto sociálních, hospodářských a duchovních jevů.“97 Teprve 

zohledněním dobového, prostorového a sociálního kontextu získávají tato bezobsažná 

schémata svůj význam. Pro poznání takových obecných pojmů navrhuje proto Kutnar 

obsahovou a formální analýzu, která umožní historikovi rozpoznat jejich jednotlivé 

skladebné složky a postihnout jejich dobové utváření, vzájemný poměr a hodnotu znaků. 

Příkladem takového rozboru je podle Kutnara analýza pojmu stát, kterou Jan Slavík provedl 

ve své práci Vznik českého národa I,II (1946, 1948) a jejímž prostřednictvím ukázal,  jak 

složitou vnitřní a vnější proměnou prošel v našich národních dějinách tento pojem i všechny 

jeho sociální složky: panovník, šlechta, duchovenstvo, měšťanstvo a poddaný lid. Kutnar 

pak sám provádí analýzu několika obecných historických pojmů (stát, velkostatek, lid, 

vlastenectví) s cílem postihnout proměny jejich obsahu v čase.98  

V případě pojmu stát se Kutnar zaměřil na postižení několika jeho konstitutivních 

znaků a jejich proměny v čase. Hovoří o trojím základním význaku, jímž se objektivně 

vyznačuje novodobý stát jako trvalý, takřka ústrojný politický celek. Má na mysli území, lid, 

popř. národ v politickém smyslu a jednotnou, jedinou a nejvyšší státní vůli a moc. Samy o 

sobě jsou složitými skladebnými celky a podléhají změnám v závislosti na čase, prostoru a 

platném společensko-ekonomickém řádu. Jestliže se jimi historik zabývá od prvního 

momentu utváření státního života, vidí, jak se jejich povaha, intensita a rozpětí proměňují, 
                                                                                                                                                      
V této souvislosti odkazuje Kutnar na Jiřinu Popelovou, nejspíše na její studii Poznání kulturní skutečnosti  
(1936).  
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví, kart.č. 33, inv.č. 774. 
97 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
98 K analýze pojmů stát, lid a vlastenectví: Veronika VYČICHLOVÁ, Možnosti využití strukturálního přístupu 
k historickému faktu v díle Františka Kutnara, in: Časopis Národního muzea 1-2/2003, s. 64 – 68. 
Podrobně potom v článku: TÁŽ, Problém historické terminologie v díle Františka Kutnara, in: Dějepis XXII, 
sborník katedry historie Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2006, s. 61 – 69. 
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jak pouze některý z těchto význaků se v určité době stává základem pojmu státnost: 

„Středověký feudální stát dlouho nemá nedílného, pevně vymezeného území, není 

subjektem panovníku, šlechtě a jedinci nadřazeným. Státní území a obyvatelstvo je dlouho 

pro vládce dělitelnou a svobodně zcizitelnou věcí, jeho osobním majetkem, předmětem 

soukromého práva. Státní obyvatelstvo, které si není rovno sociálně, právně a politicky, jen 

dlouhou cestou sociálně-politické emancipace přeměňuje se z trpného objektu státní moci 

panovničí v aktivní subjekt. V tomto procesu je zahrnuta vnější, obsahová a funkční 

proměna všech sociálních tříd od šlechty přes měšťanstvo, selský lid až k dělnictvu, 

proměna jejich charakteru hospodářsky výrobního i jejich funkce sociálně-politické. Státní 

moc středověkého státu předfeudálního má sice své středisko, ale nedosahuje na celém 

území a ve všem obyvatelstvu stejnoměrného uplatnění, nemá příznak trvalé a neporušitelné 

suverenity. Síla její od střediska klesá podle  vzdálenosti nebo podle míry osobní oddanosti 

provinciálních mocí.“99 

Kutnar ve své analýze ukázal, jak se jednotlivé konstitutivní znaky státu, a jde 

skutečně jen o znaky nejzákladnější, v dějinách měnily. Upozornil však, že výraznými 

proměnami ve svém účelu i funkcích procházel stát jako celek, když primitivní účel 

individuálně egoistický a vojensko obraná funkce byly  vystřídány vyššími formami 

eudaimonicko utilitaristického účelu, orientovanými na dosažení co největšího hmotného a 

duchovního blaha jedince a celku, a rozsáhlými úkoly nejen v obraně obyvatelstva, ale i 

v hospodářství, v sociálním a duchovním životě. Kutnar dále konstatuje, že k uvedeným 

základním konstitutivním znakům přistupují ještě znaky spirituelní povahy, např. 

myšlenkový poměr jednotlivých složek státního obyvatelstva a v tom i panovníka ke státu 

nebo chápání a vykonávání práv a povinností, které státní svazek dává a ukládá. Rovněž 

tyto znaky podléhají proměnám v čase a prostoru. 

Pojem velkostatek  chápe Kutnar především jako účelový celek hospodářský, 

vymezuje jeho obsahové znaky zemědělské /rozsah a pozemková koncentrace, půda a její 

formy vlastnictví a obdělávání, práce lidská, nesvobodná i svobodná, pracovní systém 

poddanský a námezdný, výrobní prostředky, nářadí, síla potažní a strojová/  i nezemědělské 

/např. organizace podniku/ a ukazuje, jak se tyto význakové prvky co do svého obsahu mění 

v závislosti na čase a místu. Dospívá pak k závěru, že „pojem velkostatku v době feudálně 

stavovské byl určován převážně nesvobodným pracovním systémem poddanským, převahou 

rukodělné a potažní práce cizí a extenzivního rolnictví. Za rozkladu feudálně stavovského 

                                                 
99 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
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řádu a v době příchodu nových výrobních sil strojových přesunuje se v pojmu velkostatku 

váha na znaky jiné, na námezdní a strojovou práci, na intensivní formy rolnictví a 

dobytkaření. Po selském osvobození v době liberalistického hospodářství změnil 

velkostatek svou povahu  velkého podniku zemědělské výroby v obojetný podnik agrárně 

průmyslový s tendencí kapitalistickou, když čistě průmyslové podnikání přestává být jeho 

součástí.“100 

Následnou analýzu pojmu lid zakládá Kutnar na významné skutečnosti, že od 19. 

století se výrazně proměňuje rozsah tohoto pojmu, neboť mizí jeho výlučné pojímání jako 

lidu venkovského a objevují se nové obsahové složky, jakými jsou lid městský a lid dělnický. 

K tomu dodává: „Je to v souhlase se sociálním a politickým přesunem od vyšších stavů 

k nižším a s národně jazykovou identifikací lidových vrstev s národem.“101  

Jestliže analýza pojmů stát, velkostatek a lid umožnila Kutnarovi prokázat 

determinaci obecných pojmů časem a prostorem, „neboť by bylo možno kupit doklady, jak 

týž jev měl v současné době jinou vnitřní obsahovou skladbu v jiných prostředích místních a 

národních,“102 prostřednictvím analýzy pojmu vlastenectví  mohl ukázat, že obecné 

historické pojmy jsou determinovány rovněž sociálně, tzn. podle individuální a skupinové 

sociální příslušnosti k určitému kolektivu. Vlastenectví klasifikuje Kutnar jako jev duchovní 

kategorie, v jehož skladbě nacházíme subjektivní i objektivní znaky, např. společný 

biologický základ, jednotu vlasti, řeči, kultury a dějinného osudu, jednotu zvykovou a 

mravovou, prvek státu a náboženství, národní vědomí, cit a vůli.  Tyto konstitutivní prvky 

vlastenectví jsou obsaženy v myšlení všech sociálních skupin dané doby, avšak neznamená 

to, že by v něm byly zastoupeny stejně, tj. bez jakýchkoli rozdílů. Liší se vzájemným 

poměrem, podmíněností, hodnotou , intenzitou  i váhou svého postavení ve skladebné celku. 

Jestliže jsou ale jednotlivé znaky v určité době a sociální skupině dominantní, nelze tvrdit, 

že by v nich nebyly přítomny znaky zbývající. „Slyšíme-li při zrodu českého národního 

povědomí v době knížecí ve vyšších sociálních vrstvách rozhodující váhu primitivního 

antagonismu dvou etnických skupin, které se střetly, nerozumějí si jazykem a jsou rozdílné 

zvykově, vnějším stylem života i vnitřní konstitucí, postřehneme jindy dominanty jiné, které 

se vynořily ve sledu imanentního vývoje jevu samého nebo tlakem situace. V prostředí 

zjitřeného prvotního křesťanství a jeho boje se musela jako tvorebná hodnota vlastenectví 

objevit složka křesťanského mučednictví a světectví. V Dalimilově vlastenectví takovou 

                                                 
100 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
101 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
102 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
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dominantou je uvědomělá protiva k cizotě a citový příklon k domácímu, vlastenectví doby 

reformační se naplnilo ideály mravní obrody, představou Božího synovství a národního 

mesianismu, humanismus zesílil motiv výrazové a řečové sourodosti s jazyky klasickými, 

doba obrození dynamisovala motiv lásky k vlasti, řeči a lidu ve smyslu překonání národní 

méněcennosti a ve směru jazykové a národní obrany a vyrovnání se světem.“103 Dle 

Kutnarova soudu se tak od sebe lišilo vlastenectví obrozenecké šlechty, vyvěrající 

z historické a stavovsky orientované tradice české státnosti, jež v podobě novodobé a  

historicky motivované přešlo do vědomí vrstvy měšťanské, a vlastenectví rozšířené ve 

vzdělaneckých kruzích, jež bylo primárně spojováno s prvkem řeči, lidu a národního 

vědomí; u lidových vrstev venkova a měst projevila se zase nejvíce myšlenka sociálního 

uvědomění a vyrovnání. 

Na základě analýzy konstitutivních prvků uvedených historických pojmů dospěl 

František Kutnar k  závěru, že se proměny historických pojmů odehrávají ve dvojím směru, 

tj. ve směru horizontálním – v prostorově dobovém kontextu, a ve směru vertikálním – 

z hlediska společenské rozvrstvenosti. Problémem však nejsou změny pojmu jako takového, 

neboť slovo zde zůstává po staletí v podstatě v téže podobě, hlavní problém spatřuje Kutnar 

v obsahových změnách, jimiž v dějinách procházejí lidské představy. Je totiž třeba vzít 

v úvahu, že sice základní formy duševního života a myšlení jsou v dějinách stálé, ale jeho 

obsahy a obsahy myšlení podléhají změnám. „Mezi obsahem dnešní a minulé představy, ač 

jsou zvukově vyjádřeny týmž slovem, je vždy určitý rozdíl obsahový, znakový, graduelní a 

citový. Řeč není schopna postihnout měnící se obsah historické představy a pojem je vždy 

vlastně představa, jejíž obsahové znaky jsou ustáleny, je něčím statickým.“104 Kutnarovo 

pojetí tak připomíná Blochovo chápání historických pojmů, neboť Bloch k této věci 

poznamenal, že ačkoli přejímání terminologie užívané v minulosti se může na první pohled 

stát postupem značně spolehlivým, záhy se historik obvykle setká s četnými obtížemi, 

protože proměny pojmů nereagují dostatečně rychle na změny uskutečněné v historickém 

vývoji. Nejvýrazněji se podle něj tato tendence projevuje v pojmenovávání jevů nehmotné 

povahy, kde je navíc lpění na „zděděných výrazech“ mnohem silnější. Proměny těchto jevů 

totiž probíhají velmi pomalu, takže je zřídkakdy zaregistrují lidé, jichž se skutečně 

dotýkají.105 

                                                 
103 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
104 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
105 Marc BLOCH, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, s. 137 – 138. 
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Ve své teorii nakonec Kutnar dospívá až k představě historického dilematu, jež 

vyrůstá z potřeby historicky pojmově myslit, tj. akcentovat vědecký ráz historie, a zůstat při 

tom historikem, tj. zachovat a reflektovat podstatu historického dění, jeho změnu a 

dynamiku, respektovat tento základní charakter historických jevů. Adekvátní a spolehlivé 

řešení tohoto problému spatřuje opět v metodě strukturálně funkční analýzy, která odhalí 

nejen dobový, skupinový či individuální obsah určité představy a pojmu a určí jejich složky 

a znaky, ale umožní historikovi postihnout jejich vzájemný vztah, poměr složek, znaků, částí 

k pojmovému celku  a jejich měnící se hodnoty, vztahy a funkce.106 Otázka historické 

terminologie stává se tak pro Kutnara otázkou metodologickou. Historický pojem je v jeho 

pojetí nahlížen jako vnitřně učleněný a dynamický celek, jehož jednotlivé znaky a části se 

liší kvalitou i kvantitou a jsou provázány vzájemnými vztahy. „Teprve tato seřazenost a 

korelace částí dává jim hodnotu a vytváří osobitou povahu celku. Takto organizovaný, 

vybudovaný celek je jednotou skladebnou, je strukturou – a vztah částí navzájem a k celku 

jest úkonem, funkcí.“107 Kutnar tuto teorii dále rozvíjí a dospívá až k představě jakési 

„stupňovité strukturace“, neboť každý pojem je nejen strukturou sám o sobě, ale existuje 

zároveň jako část struktury jiné, vyšší, za kterou Kutnar považuje rovněž historický čas, 

historický prostor a sociální třídu. V případě historické terminologie jde tedy o postižení 

vývoje struktury nižší, jenž se uskutečňuje v rámci struktury vyšší a v ní nabývá povahy 

jejího znaku a části.108 Analogicky ke strukturálně funkční analýze historického faktu i 

v případě historického pojmosloví jde tedy o metodu, která je schopna postihnout podstatu 

historického pojmu v jeho hloubce a úplnosti, neboť vyhovuje právě onomu „přirozenému“ 

strukturálnímu uspořádání dějinné skutečnosti. 

Zvláštní povaha historické terminologie je pak zesílena skutečností, že často jde o 

výrazy, jež jsou součástí jazyka pramenů, jež historikům zprostředkovávají poznání 
                                                 
106 Mnohé znaky tak mohou v různých strukturách  vykonávat různé funkce, jiné jsou zatlačovány a jejich 
místo a význam zaujímají znaky nové. Svoje tvrzení Kutnar dokládá na příkladu několika takových znaků: 
„jinou funkci, úkol, úkonnost mělo náboženství nebo některý jeho prvek (třeba úcta svatých nebo víra v ďábla) 
v době husitské, v době liberalismu, ve společnosti duchovenské, učenecké nebo v prostém lidu […] jinou 
váhu, jinou funkci a podobu měl prvek státnosti ve šlechtickém patriotismu a jinou ve vlastenectví lidových 
vrstev […] starý prvek rodového náčelnictví nabývá v nové hospodářsko-sociální soustavě feudální nové 
tvářnosti a funkce […] starý znak řeči dosahuje v romantickém vlastenectví dominantního postavení […] 
představa společenské svobody a rovnosti sublimovala v náboženském myšlení středověkého nebo 
blouznivecky novověkého chiliasmu.“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
107 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
108 „Zvláštní povaha historického jevu a pojmu, která tkví v podmíněnosti pojmového obsahu na době, místu, 
osobě a sociální skupině, tj. na jejich hospodářsko-sociálním a politicko-myšlenkové skladbě, vede 
k požadavku pojmové analysy dějinných jevů a pojmů, která je doplňována funkcionálním včleněním jevu do 
celého hospodářského, politického, sociálního a myšlenkového soukolí. Rozbor je vždy sledován skladebným 
pohledem na vyšší celek.“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Základní otázky historického pojmosloví,  kart.č. 33, inv.č. 774. 
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minulosti. Kutnar si dobře uvědomoval, že poznání minulosti je determinováno právě 

historickými prameny: „Historik je odkázán na nepřímé informace, které procházejí sítem 

několika zpravodajů, generací a dob, jsou neúplné, vědomě i nevědomě jednostranné, 

vcelku nebo v částech nevypovídají celou pravdu.“109 Do rukopisu studie pro Filosofický 

časopis, jíž svou teorii strukturálně funkčního pojetí dějinné skutečnosti ve všech jejích 

aspektech završil, si poznamenal: „Historická skutečnost není v pramenech, ale někde za 

prameny, ty ji jen neúplně, částečně zachycují nebo dotvářejí.“110 Kutnar tak vlastně 

upozornil na problém deformace, jíž jsou, ať už záměrně, nevědomě nebo náhodně, 

postižena svědectví dochovaná v pramenech. Ve snaze najít odpověď na otázku, jak má za 

této situace historik postupovat, aby dospěl k co možná nejvěrnějšímu a nejcelistvějšímu 

poznání historického faktu a celé historické skutečnosti, došel Kutnar opět k metodě 

strukturálně funkční analýzy, která postihne svědectví pramene v jeho hloubce a širokých 

souvislostech. 

Toto pojetí historického pramene koresponduje s přístupem zakladatelů revue 

Annales H.E.S. Lucien Febvre rozlišoval dva plány pramene: první reprodukuje to, co chtěl 

jeho původce sdělit, druhý potom reflektuje svědectví nevědomé, jež nebylo záměrem 

mluvčího, jež však z hlediska zdroje poznání má největší hodnotu.111 V Blochově Obraně 

historie pak nacházíme přímo rozdělení na svědectví chtěná a nechtěná. První byla 

vyhotovena vědomě, se záměrem posloužit budoucímu čtenáři, což ovšem snižuje míru 

jejich důvěryhodnosti. Lépe jsou na tom podle Blocha svědectví nechtěná, jež byla do této 

role obsazena jaksi proti své vůli.112 

Kutnarovo řešení je pak překvapivě velmi blízko pozdějším názorům francouzského 

strukturalisty Michela Foucaulta. Ten se k problému výpovědi historického pramene 

vyjádřil v jednom ze svých rozhovorů o strukturalismu  z konce šedesátých let 20. století. 

Poukázal na to, že při setkání s textem je třeba položit si vždy otázku, co je v něm skutečně 

sděleno a co zůstalo nevysloveno pod jeho povrchem. Přistupuje tak k textu apriori 

                                                 
109 František KUTNAR, K otázce struktury historického faktu, s. 28 – 32.  
110 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, K otázce struktury historického faktu, kart. č. 42, inv.č. 1024. 
111 Jaroslav MAREK, Historie mezi teorií a praxí, in: Český časopis historický 4/1998, s. 792.  
112 „Historická studia však během svého vývoje zcela nepochybně dospěla k přesvědčení, že větší důvěru si 
zaslouží druhá kategorie svědectví, svědci, kteří jimi jsou proti své vůli. […] Ne proto, že by v dokumentech 
tohoto druhu bylo méně omylů nebo lží než v jiných. Nepravých bul je dost a dost a všechny zprávy vyslanců, 
všechny obchodní dopisy také nemluví pravdu. Avšak zkreslení skutečnosti v nich  - budeme-li jeho existenci 
předpokládat – nebylo alespoň pojato už přímo s úmyslem ovlivnit pozdější čtenáře. A co hlavního: Tato různá 
znamení, jež minulost bez jakéhokoli záměru ztrácí cestou, nejenže nám umožňují nahradit zprávy, pokud se 
jich nedostává, nebo je kontrolovat, jestliže jejich pravdomluvnost se zdá podezřelá, ale odvracejí od našich 
studií i nebezpečí ohrožující víc než nevědomost nebo nepřesnost: nebezpečí nevyléčitelné sklerózy.“ 
Marc BLOCH, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, s. 59. 
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s podezřením, že je v něm implicitně obsaženo něco jiného, než co autor explicitně vyslovil. 

Příjemce textu se proto snaží hledat opravdové názory, tj. to, co bylo řečeno a přitom 

zůstalo nevysloveno. Text chápe Foucault jako soubor vět, slov, fenoménů, prvků, témat, 

metafor apod., tj. soubor prvků, jež existují ve vztazích na první pohled neviditelných. 

Pracovat s textem pak znamená odkrývat právě tato spojení, a rozkrývat tak vztahy zcela 

nové podoby. „Takto odhalené formální relace nebyly přítomny v ničím duchu, netvoří 

latentní obsah výpovědí, jejich indiskrétní tajemství, jsou konstrukcí, avšak konstrukcí 

přesnou. … Naučili jsme se uvádět lidská slova do vztahů ještě neformulovaných, vztahů, 

jež vyslovujeme poprvé a přesto objektivně přesných.“113 

Strukturální přístup však Kutnar neuplatnil pouze ve svém pojetí historického 

pojmosloví a historického pramene, ale rozvinul jej pozoruhodným způsobem v úvaze nad 

problémem nanejvýš aktuálním, tj. nad způsobem psaní historického díla. K tomuto tématu 

se vyjádřil roku 1963 v příspěvku Slovo a věta  v historické práci, připravovaném pro 

Zápisky katedry československých dějin FF UK.114 Aniž se zde přímo vyjádřil v tom smyslu, 

že historikovo dílo má strukturální povahu, jeho výklad funkce slova a věty v historické 

práci, jejich postavení a úkolu v jednotlivých fázích, jimiž poznání minulého faktu prochází, 

stejně tak jako přesvědčení, že „slovo a věta je tedy základním, nezbytným a organicky 

z poznávacího procesu vyrůstajícím instrumentem, který spojuje jedince se společností, 

který přeměňuje individuální poznatek v kolektivní hodnotu,“115 k takovému pojetí zřetelně 

ukazují.  

Jelikož slovo a věta jsou v kontextu historikova díla prostředkem jak zveřejnit 

výsledky historického poznání, mají zde primárně funkci sdělovací. Kutnar však připomíná, 

že v jiných kontextech mohou být jejich základní funkce jiné, např. ve slovesném umění je 

to funkce estetická, ačkoli v něm je funkce sdělovací rovněž významná. V historikově práci, 

kde se má v jistém momentě výsledkem jeho působení stát vědecký literární útvar slovo a 

věta „odrážejí a ilustrují přesnost a logičnost myšlení, provádějí důkaz a výklad toho, 

k čemu badatel po své dlouhé výzkumné cestě dospěl, přesvědčují o správnosti a pravdivosti 

                                                 
113 Druhý rozhovor s Michelem Foucaultem o způsobech jak psát dějiny, in: Mojmír GRYGAR ed., Pařížské 
rozhovory o strukturalismu, s. 121. 
114 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Slovo a věta v historické práci (původní stylizace pro Zápisky katedry 
československých dějin FF UK), kart.č. 41, inv.č. 1009. 
Osud příspěvku byl opět problematický, neboť Kutnar v něm analyzoval rovněž styl Františka Grause. Pod 
strojopisným textem je připojena rukou psaná Kutnarova poznámka: „Původní stylizace úvah pro Zápisky 
katedry – Husa ho dlouho nezařazoval, aniž mně uvedl proč – zřejmě se obával ostrého tónu kritiky Grausova 
stylu, ale pak po delší době se rozhodl ho uveřejnit, ale v obecné linii výkladu, aniž  by byli jmenováni 
konkrétní historikové […]“ 
115 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Slovo a věta v historické práci, kart.č. 41, inv.č. 1009. 
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jeho stanovisek přibližují názorně a účinně poznatek minulosti odbornému a neodbornému 

čtenáři.“ 116 K funkci sdělovací tak přistupují funkce další, zejména důkazová, výkladová, 

přesvědčující  a ilustrativní. Slovo a věta zde vystupují jako skladebné komponenty, které 

mají své funkce, a jak dále uvidíme, existují ve vzájemných vztazích a ve vztazích i celku, 

jehož jsou součástí. 

Text historického díla se dle Kutnarova soudu vyznačuje dvěma základními 

charakteristikami: obsahem a formou. Ty existují ve vztahu organické závislosti a 

neoddělitelnosti, z něhož Kutnar odvozuje potřebu věnovat se slovu a větě v historické práci 

prakticky i teoreticky, tj. soustavně se jimi zabývat. Představě strukturálního uspořádání 

historikova díla odpovídá rovněž Kutnarovo konstatování, že „slovo a věta v naší historické 

produkci za posledních sto let prošly právě tak znatelným vývojem, jako sama obsahová, 

materiální stránka historického poznání.“117 Tento vývoj není jen důsledkem formálních 

proměn jazyka a jeho větné stavby, ale způsobovaly jej také proměny témat a samotného 

pojetí historické vědy. Teze o proměnách slova a věty v historikově díle dokazuje Kutnar 

rozborem stylistického a jazykového projevu třech výrazných osobností české 

historiografie. Ačkoli svůj metodologický postup nepojmenoval, v podstatě provedl 

strukturálně funkční analýzu. Cituje a analyzuje krátké úryvky, kde vybrané osobnosti, 

František Palacký, Josef Šusta a František Graus, pojednávají o stejném problému, tj. o 

poddanské otázce v době středověké emfyteuse. Rozborem jednotlivých slovesných 

historických typů, tj. rozborem stylu Palackého, Šustova a Grausova, dospěl Kutnar 

k vytyčení jejich jednotlivých složek, k postižení odlišností a závěrem i ke kvalitativnímu 

zhodnocení. Předem však poznamenal, že se v nich projevila determinace dobou a osobními 

předpoklady jednotlivých historiků, neboť již při prvním přečtení a hlavně poslechu jsou 

patrné rozdíly v intonaci slova a věty a v záměrném umístění jednotlivých prvků věty do její 

skladby. 

Citaci z Palackého Dějin národu českého v Čechách a Moravě (II. díl, 1875) označil 

Kutnar jako pevný thematický celek, který je také současně dobře skutým celkem 

stylistickým. Upozornil na jeho složitou větnou stavbu, jež míří k periodě, která zaujímá 

střed výkladu, aby pak skončila pádně jasným a stručným důkazovým souvětím. Připomenul 

jeho dokonalý způsob užívání hypotaxe, účelové změny pořádku slov ve větě a bohatý 

slovník, jenž vyloučil stereotypní opakování slov.  

                                                 
116 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Slovo a věta v historické práci, kart.č. 41, inv.č. 1009. 
117 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Slovo a věta v historické práci, kart.č. 41, inv.č. 1009. 
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Šustův styl je podle Kutnara typický zřejmou oblibou v umné větné periodě a 

v hypotaxi, i u něj poslední věta, ve své skladbě značně zjednodušená, vyznívá jako výsledný 

rezultát nesmlouvavé přesvědčivosti ve slovech. Od Palackého se  však liší bohatou škálou 

kvalitativních adjektiv, adverbií, metafor a personifikací. Konstatuje Šustovu závislost na 

jazyce a stylu soudobé literatury, jeho snahu působit na čtenářovu obraznost, avšak vidí 

v jeho kultivované historické dikci souvislost se soudobým pojetím historie jako vědy 

obsahem a jako umění formou, jež vyrůstalo z přesvědčení, že je třeba, aby se historik 

vmyslil a vcítil v složitost minulé dobové situace a aby pak svou představu minulosti 

evokoval a navodil ji u čtenáře působivým slovem a podmanivou větou formálních proměn 

jazyka a jeho větné stavby. Výpravný Šustův styl se pak od neméně působivého stylu 

Palackého liší ohroženou objektivitou, neboť „bylo ve slovním projevu, takto 

koncipovaném, těžko rozeznat, kde končí neúprosně pravdivá věda a kde začíná 

transformující umění, a vznikalo tu nebezpečí, že při nedostatečné kontrole tvůrčí umělecké 

fantasie rozumovým objektivním poznáním vědeckým zajde věda snadno na scestí 

samoúčelného subjektivismu.“118 

V případě Grausova stylu ukazuje Kutnar jisté směřování ke zjednodušení a 

zcivilnění jazyka historické vědy: „Ztratila se jakákoli složitá hypotaxe a převahu nabyla 

v souladu s obecnou stylovou tendencí parataxe […] není takřka vedlejších vět, jejich 

funkce zastává mnohdy pouhá enumerace faktů, zmizel kvalitativní přívlastek a tím spíše 

rozvíjející přívlastek a vlastní větná dikce se přiblížila hovorové řeči.“ 119 Kritika Grausova 

stylistického a jazykového projevu je skutečně velmi ostrá a Kutnar ji shrnul všeříkajícím 

konstatováním, že to, co charakterizuje větu Palackého, je ve slovním výrazu Grausově 

zanedbáno. Na druhé straně ale upozorňuje, že nejde o výjimečný případ, neboť 

determinace individuálními osobními předpoklady zde nepůsobily jako jediné, projevily se 

tu rovněž vlivy dané dobou: „Přecházeli jsme k materialistickému pojetí dějin a pod jeho 

zorným úhlem jsme objevovali nové a doposud neprobádané oblasti hospodářského a 

sociálního života. Šlo především o nový obsah a nové pojetí a tady musela být forma, 

slovesný výraz druhotnou záležitostí. Látka sama, především tam, kde se jednalo o výrobu a 

kde číslo a statistický údaj se stal charakteristickým zdrojem poznání, neposkytovala tolik 

příležitostí, aby se v jejím zpracování uplatnila větší měrou forma a aby se její suchopár 

uvědoměle překonával tvorbou vlastního, potřebám doby a vědy odpovídajícího stylu.“120 

                                                 
118 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Slovo a věta v historické práci, kart.č. 41, inv.č. 1009. 
119 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Slovo a věta v historické práci, kart.č. 41, inv.č. 1009. 
120 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Slovo a věta v historické práci, kart.č. 41, inv.č. 1009. 
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Zcela závěrem svého příspěvku Kutnar podotýká, že ve stylistickém a jazykovém 

uchopení každé vědecké práce musejí být v rovnováze tři neoddělitelné složky: zvládnutí 

věcné, ideologické a slovesné. Jejich rovnocenné vkomponování do historického díla 

především určuje jeho kvalitu.  

Skutečnost, že František Kutnar dokázal svůj strukturální přístup rozšířit i na 

historické pojmosloví, výpověď pramenů a jazyk a styl historického díla, ukazuje, že jeho 

koncepce nezůstávala oddělena od praktické historie a znamenala skutečný přínos pro 

historikovo řemeslo.  

                                                                                                                                                      
Odhlédneme-li od Kutnarova záměru ukázat proměny stylistického a jazykového ztvárnění výsledků 
historického poznání a víceméně naznačit jejich strukturálně funkční uspořádání, vyjádřil zde Kutnar svoji 
skepsi vůči pojmům matematické a statistické povahy, které byly koncem padesátých a počátkem šedesátých 
let 20. století na vzestupu v prostředí školy Annales, kde se však objevily jako dočasný důsledek 
metodologické potřeby, kterou vyvolaly zejména výzkumy historických faktů seriální povahy. 
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2. Vrstevnaté pojetí historického času jako předpoklad reflexe  

dílčích fenoménů dějin mentalit 

 

Kutnarův historiografický strukturalismus obsahuje mnohé momenty, jež výrazně 

korespondují s myšlením francouzských historiků hlásících se ke škole Annales. Jak dále 

uvidíme, možnosti Kutnarova řešení se v některých aspektech teoriím rozvíjeným 

v prostředí moderní francouzské historiografie velmi blíží, v dílčích momentech se jim 

dokonce vyrovnají. Hned úvodem této kapitoly je však třeba zdůraznit, že František Kutnar 

své teorie koncipoval zcela nezávisle na francouzských vzorech, a lze je proto považovat za 

původní. 

Kutnarův zájem o sociální dějiny, zejména o velké anonymní struktury minulého 

sociálního dění, dovedl jej logicky až k představě dlouhodobých dějinných procesů a 

k rozpoznání dílčích fenoménů dějin mentalit. Kutnar se jimi ve svém díle zabýval, aniž by 

je takto terminologicky vymezil. 

Studium složitého historického faktu lid, určení jeho skladebných složek, jejich 

funkcí a popsání vztahů, v nichž tyto komponenty existují, jej přimělo k úvahám o 

historickém čase, jež vyústily v představu podivuhodné strukturace, založené na existenci 

minimálně dvou vrstev historického času. Toto rozdělení na rychlý, tj. krátký, a pomalý, tj. 

dlouhý, čas Kutnar teoreticky nevyložil, ani se o jeho vysvětlení nepokusil, lze jej však 

vypozorovat v jeho textech, kde věnoval velkou pozornost proměnám nižších společenských 

vrstev. Základem tohoto pojetí se stala strukturálně funkční analýza lidu, která Kutnara 

dovedla až k představě víceméně stálých fenoménů v myšlení lidových vrstev společnosti, 

nižších sociálních skupin venkova a měst, jež byly v minulosti ve svém lidové charakteru 

mnohem více určeny prostorovou a sociálně kulturní isolovaností, špatnou hospodářskou i 

životní úrovní a politickým bezprávím. Ve svém díle Kutnar několikrát zdůraznil 

determinaci lidu časem: „Jestliže lidověda obrací svou pozornost především k přítomnému 

lidu a jeho životním projevům, nezanedbávajíc přitom nijak dějinný základ jako nezbytný 

pro pochopení a výklad lidových jevů, pak vědě historické přísluší poznat  a vyložit lid 

minulý, lid dějinný. Historická věda zdůrazní v pojmu lidu kategorii času, vývojovou 

dynamičnost, měnu lidu, lidovosti a jejich složek v její hospodářsko sociální a kulturně 

politické struktuře.“121 Historik tak odhalí, jak se mnohé složky měnily ve svém úkolu, 

funkci i významu, čímž se liší od přístupu ostatních nauk, které celek sledují z hlediska 

                                                 
121 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 10. 
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přítomnosti. Zohledněním kategorie času dospěl Kutnar k závěru, že pojem lidu  je 

„pojmem plynulým a stupňovitým, plynulým co do svého rozsahu a stupňovitým co do 

svého obsahu. K fluktualitě rozsahové a ke gradualitě obsahové přistupuje ještě variabilita 

v čase.“122  

Uvědoměním si této proměnlivosti v čase dovedlo Kutnara až k představě jistých 

pomalých proměn, jež se v dějinách lidu uskutečňují zejména v oblasti kolektivního 

vědomí, hovoří dokonce o trvání tzv. konstantních znaků lidovosti. Jsou jimi způsob práce, 

kultura hmotná, zvyk a mrav, obsah lidové víry a pověry. Těmto složkám Kutnar přisuzuje 

pomalou změnu v čase. „Neznamená to ovšem, že by tu byla strnulost, že by tu nebylo 

výšek a nížin vnitřního napětí, že by takový lidový fakt byl bezdějinný, že by nebyl 

podmíněn časově, místně, skupinově a individuálně, že by vždy co do skladby svých složek 

a své funkčnosti, úkolovosti byl týž.“123 Jeho vývoj se však zpomaluje až k nehybnosti, což 

může navozovat dojem bezdějinnosti. Kutnar se zmiňuje o poměrné stálosti a trvalosti 

určitých jevů lidového života, jež při vědomí vší proměnnosti a při jejím plném respektování 

přece jen vyvěrají z historikova poznání vždy tam, „kde v základě trvá táž sociálně politická 

a hospodářská skladba a totéž světově názorové prostředí, které jsou podmínkou a rámcem 

lidového života.“124 V Kutnarově historickém myšlení se tak již ve čtyřicátých letech 20. 

století vlastně utvořila představa dlouhodobých dějinných procesů, z nichž některé se 

odehrávají až na hranici stálosti. Aniž by byl Kutnar s tímto konceptem obeznámen, dostal 

se tak do překvapivé blízkosti Braudelovy převrtané teorie longue durée. Podivuhodná je 

rovněž skutečnost, že oba historikové pracovali na svém netradičním pojetí historického 

času takřka ve stejné době.  

Vrstevnaté pojetí historického času začal Fernand Braudel promýšlet ještě před 

druhou světovou válkou, kdy zahájil práce na své disertaci o Středozemním moři za vlády 

Filipa II. Paradoxně internace v zajateckém táboře nedaleko Lübecku, kde strávil většinu 

války, mu umožnila tuto koncepci víceméně završit. V prostoru přesně vymezeném 

ostnatými dráty, kde se dny i noci nekonečně vlekly, aniž by byly poznamenány nějakými 

výraznými proměnami, uvědomil si, jak je obvyklé vnímání času relativní, a utvrdil se ve 

své představě existence několika vrstev historického času, které se liší trváním 

                                                 
122 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 11. 
Podtržením zdůrazněno autorkou práce. 
123 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 15 – 16. 
124 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 16. 
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uskutečněných změn. Braudel svoji disertaci obhájil v roce 1947 a roku 1949 ji knižně vydal 

pod názvem La Mediterranée et le monde méditerranéen à l`époque de Philippe II.125 

 Právě na pozadí komparativního studia vývoje Středomoří za vlády Filipa II. 

vyslovil Braudel názor, že dějinné procesy se od sebe liší tempem a délkou svého vývoje. 

Rozlišuje zde histoire quasi immobile a histoire lentement rythmée, tj. velmi dlouhé časové 

úseky a změny probíhající v řádu jednoho nebo dvou staletí, čímž položil pevné základy 

pozdější teorie longue durée. Naznačil tak vlastně první skutečné řešení problému, jenž 

opakovaně zazníval již v dílech o generaci starších historiků Blocha a Febvra.126  

Teoreticky pak Braudel problém strukturace historického času vyložil roku 1958 ve 

studii Histoire et Siences Sociales; la longue durée, kde do nejspodnější vrstvy historického 

času umisťuje geografické a přírodní prostředí.127 Tato permanentí složka dějinného vývoje 

podléhá velmi pomalým změnám, jimi determinuje dějiny a zasahuje do jejich nejhlubších 

vrstev. Později Braudel tento svůj názor precizoval v tom smyslu, že nejspodnější úroveň 

historického času je tvořena tzv. permanences, což jsou konstanty přírodní a geografické 

povahy. O nich soudí, že lze jen těžko s jistotou říci, jsou-li neměnné nebo jen málo 

proměnné. Tato nejednoznačnost způsobuje, že vypadají jako nehybné.128 S dalším časovým 

odstupem pak dospěl k závěru, že tato nespodnější rovina longue durée je tou vrstvou 

historického času, kde se vedle procesů na úrovni zemědělské a námořní odehrávají také 

změny demografické.129  

Nad nimi se jako další vrstva stabilních historických skutečností měla nacházet 

rovina kolektivních osudů, hromadných proudů a útvarů, kde se odehrávají lidské existence.  

Braudel ji charakterizoval jako rovinu hospodářských systémů, sociálních skupin, kultur a 

civilizací, které jsou ve svém vývoji determinovány geografickými podmínkami, na jejichž 

                                                 
125 Fernande BRAUDEL, La Mediterranée et le monde méditerranéen à l`époque de Philippe II., Paris 1949. 
K tomu více : Peter BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví, s. 32 – 40. 
126 Vedle Králů divotvůrců (1924), kde Bloch hovořil jen o pomalých proměnách, vyjádřil se v Obraně 
historie přímo o potřebě rezignovat na běžné chápání času: „čas lidských dějin se nedá nikdy vtěsnat do rámce 
neúprosné jednotvárnosti ani neměnného odbíjení času věžního orloje. Potřebuje měřidla, jež by odpovídala 
proměnlivosti jeho rytmu a jež by se často spokojila pouhým vytyčením okrajových pásem místo hraničních 
mezí, protože tak to vyžaduje skutečnost.“  
Marc BLOCH, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, s. 160. 
127 Fernande BRAUDEL, Histoire et Siences Sociales; la longue durée, in: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, Paris 1958. 
Právě tímto textem vstoupil pojem longue durée v prostředí historické vědy ve všeobecnou známost a stal se 
součástí odborného slovníku. 
128 Jaroslav MAREK, Fernand Braudel v dějepisectví naší doby, in: Dějiny a současnost 3/1969, s. 20. 
129 Fernand BRAUDEL, Dlouhé trvání, in: Cahiers du CeFReS No. 8 – Antologie francouzských 
společenských věd: Antropologie. Sociologie. Historie, Praha 1995, s. 143 – 188. 



 49 

přeměně se zároveň podílejí. Avšak i tato formulace prošla následně jistou modifikací.130 

Vrstva kolektivních osudů se tak v Braudelově dalším pojetí rozpadá na struktury a 

konjunktury. Níže položeny jsou tzv. structures, jež se vyznačují nadindividuálním 

charakterem a jsou to právě ony hospodářské a společenské celky, technické civilizace a 

filosofické a vědecké koncepce. Uplatňují se v nich především síly longue durée. Od nich 

Braudel odlišuje tzv. conjonctures. K nim patří dlouhodobé změny velkých kvant, jevy jako 

demografický vývoj, cenová evoluce, mzdový vývoj. Vyznačují se jistou výraznější 

dynamikou, avšak i ony přesahují kategorii okamžiku a jedince. Na konci šedesátých let 20. 

století se potom Braudel při definování té vrstvy historického času, kterou kdysi nazval jako 

kolektivní osudy, přiklání k pojmu střednědobé procesy (též konjunktury). Patří sem změny 

odehrávající se v rozmezí několika století v oblasti kulturní a hospodářské. Pojem struktura 

se tak přesouvá do nejspodnější vrstvy historického času a stává se v jeho pojetí dominantou 

dlouhého trvání. Braudel tak v podstatě korigoval svůj zásah z předcházejícího období a po 

té, co část původního obsahu pojmu longue durée posunul směrem k vyšší vrstvě, tj. střední, 

historického času, vrátil jej zase do roviny nejspodnější.  

Nejsvrchnější vrstvu historického času tvoří dynamické pásmo, jehož vymezení 

neprošlo v  Braudelových pozdějších úvahách žádnými korekcemi. Ať už jsou historické 

procesy této roviny označovány jako tzv. événements nebo jako krátkodobé fluktuace, vždy 

je jejich vymezení spojeno s lidskými činy a událostmi, odehrávajícími se v rámci několika 

desetiletí. 

Ve druhém vydání svojí doktorské práce definuje Braudel rozdíly mezi časem 

geografickým, sociálním a individuálním.131 Každé z těchto rovin historického času 

odpovídá jistý typ historie. První se zabývá historií longue durée, jejím předmětem jsou 

procesy téměř nehybné, nejpomalejší, kam patří mj. dějiny mentalit. Čas sociální naplňuje 

historii sociálních skupin, je to historie pomalejšího tempa, má cyklickou povahu. Čas 

individuální je předmětem tradičně pojímané historie, zkoumající krátkodobé a rychlé 

výkyvy, jí by měl historik důvěřovat nejméně.132 

                                                 
130 Braudel do roku 1969, kdy vyšla jedna z jeho zásadních prací Ecrits sur l’ histoire,  kde se věnoval rovněž 
fenoménu longue durée, publikoval několik drobnějších studií. V nich se vrátil ke své teorii z roku 1958 a 
některá z dřívějších tvrzení dále propracoval. 
K tomu: Jaroslav MAREK, Fernand Braudel v dějepisectví naší doby, s. 20. 
131 „En réfléchissant à la dialectique de l`espace du temps, F. Braudel en vient à concervoir la pluralité des 
durées: « Ainsi sommes-nous arrivés à décomposition en plans étagés. Ou, si l`on veut, à la distinction d`un 
temps géographique, d`un temps social, d`un temps individuel. » 
Gui BOURDÉ – Hervé MARTIN, Les écoles historiques, s. 230 – 231. 
132 Gui BOURDÉ – Hervé MARTIN, Les écoles historiques, s. 230 - 232. 



 50 

Pokud srovnáváme pojetí Kutnarovo s Braudelovým, objevují se před námi drobné, 

nikoli však zanedbatelné diference. U Kutnara je pojem lid historickým faktem vyvěrajícím 

z vrstvy dlouhodobých dějinných procesů. Je vymezen ve vztahu ke změnám hospodářským 

a kulturním, které probíhají v rozmezí několika staletí. Kutnar tedy - na rozdíl od pozdější 

Braudelovy koncepce - bere v úvahu nejen vývoj demografický, ale rovněž i působení vlivů 

hospodářských a kulturních. Již svými úvahami o charakteru historického faktu lid však 

nesporně překračuje rámec krátkého času. S kategorií historického času tedy pracuje jinak, 

než bylo v dosavadní české - a až na výjimky vlastně i evropské - historiografii obvyklé. A 

právě tím vytváří ve svém díle ty nejlepší předpoklady k reflexi fenoménů spadajících do 

oblasti dějin mentalit. Při komparaci jeho pojetí historického času s pozdějšími teoriemi 

Braudelovými se setkáváme s jistým posunem v chápání pojmu dlouhodobý proces. 

V Kutnarově koncepci nabývají charakteru dlouhodobých dějinných procesů ty proměny, 

které se odehrávají nejen v oblasti demografické, ale také ve sféře sociální a hospodářské. 

Braudel spatřoval v tempu i dynamice jejich vývoje nepochybně větší rozdíl, neboť procesy 

demografické umístil do nejhlubší vrstvy historického času, jež je terminologicky vyjádřena 

jako longue durée, zatímco změny hospodářského a sociálního charakteru nakonec ponechal 

v oblasti střednědobých dějinných procesů. 

Ačkoli František Kutnar nevyslovil definici krátkodobých, střednědobých a 

dlouhodobých procesů a v jeho výkladu se takové pojmy ani neobjevují, je zřejmé, že se ve 

svých úvahách ubíral stejným směrem jako Braudel, že se kategorií historického času 

zabýval a byl si vědom jeho jistých variant. A právě v tom se Kutnarova koncepce 

s Braudelovu teorií překvapivě shoduje. Rovněž pro Kutnara znamenalo uvědomění si 

existence dlouhodobých procesů nezbytnou změnu v přístupu k historickému faktu, 

umožnilo mu postihnout především jeho změnu a její trvání v čase, otevřelo prostor pro jeho 

strukturální uchopení. V samotném pojetí struktury se ale Kutnar a Braudel liší. 

Pro Kutnara je uvědomění si strukturálního uspořádání historického faktu základním 

předpokladem pro poznání jeho změny. Strukturálně funkční analýza mu umožňuje odhalit 

proměny jednotlivých komponentů, jejich funkcí a vztahů, v nichž tyto složky existují, což 

se vždy odráží v podobě celku. Pro Braudela je struktura naopak příznakem něčeho 

trvalého, stálého, proto je také dominantním elementem longue durée. Chápe strukturu jako 

uskupení, stavbu a především realitu s neobyčejně dlouhým časovým projevem. Poukazuje 

na to, že určité struktury s dlouhou životností mohou vystupovat jako stálé prvky po mnoho 



 51 

generací. Svým výskytem vlastně determinují dějinný vývoj, podporují jej, ale zároveň se 

mu staví do cesty v podobě překážek.133 

Jestliže Kutnar v Sociálně myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu poznamenal, že 

dějiny lidu nejsou poznamenány nehybností a že je v nich přítomno dokonce jisté napětí,134 

je třeba ptát se po jeho zdrojích. Kutnar je vidí v neopakovatelných událostech, tj. 

v politických a sociálních převratech (např. ve válkách a revolucích). Dějiny lidu jsou tak 

vlastně vymezeny dvěma krajními polohami: na jedné straně se nacházejí ty oblasti života, 

které se vyznačují až obdivuhodnou stálostí. Proti nim stojí výkyvy a události, které byly 

Braudelem později pojmenovány jako krátkodobé fluktuace. Je zřejmé, že Kutnar do oblasti 

dlouhodobých dějinných procesů umisťuje zejména mentální vývoj lidových vrstev, jehož 

rezidua pronikají i do vyšších společenských sfér. Obdobný závěr nacházíme i u Braudela, 

který hovoří o jistých myšlenkových rámcích, setrvávajících v zajetí dlouhého trvání.135 

Analýzu myšlenkových struktur v dějinných epochách prováděl také Michel Foucault. 

V jeho pojetí však nacházíme představu struktur jako principů poznání, které jsou neměnné, 

takřka ahistorické, měříme-li je z hlediska individuálního času. V okamžiku, kdy je ale 

nahlížíme v rámci několika staletí, jejich strnulost mizí a stávají se nositelem změny. Tím se 

také Foucaultova teorie zásadně odlišuje od Braudelovy koncepce, ačkoli na druhé straně 

nelze přehlédnout Foucaultovu schopnost vnímat existenci času ve  vrstvách.136 Spojení 

struktury s procesem výraznější změny by spíše upomínalo na pojetí Kutnarovo. 

Jestliže Braudela dovedlo uvědomění si existence dlouhodobých dějinných procesů 

k zájmu o dějiny mentalit, u Kutnara došlo v podstatě k obdobnému myšlenkovému posunu, 

s tím rozdílem, že pojmu mentality neužívá. Představě dějin mentalit obvyklé v tehdejší 

francouzské historiografii nejspíše nejlépe odpovídá jeho zájem o společenské vědomí. 

Uvádí totiž, že společenské vědomí podléhá jen velmi pozvolným změnám a zahrnuje 
                                                 
133 Fernand BRAUDEL, Dlouhé trvání, s. 154. 
U historiků školy Annales se pak pojem struktura, častěji v plurálu jako struktury, objevuje až po druhé 
světové válce a ačkoli je užívána poměrně často, patří k nejhůře definovaným pojmům, k němuž historikové 
sahají nejčastěji vedeni jakousi intuicí. Pro zakladatele školy měl podobu až jakéhosi tabu, Lucien Febvre byl 
dokonce přesvědčen, že svou podstatou odporuje tento pojem pojetí historiografie jako vědy o lidech. 
Nejčastěji se sním setkáváme právě u Braudela. Další annalisté hovoří o strukturách geografických, 
politických, kulturních a psychologických, vyznačujících se jistou konstantní povahou během dlouhého období, 
procházející téměř nepozorovatelným vývojem. Na rozdíl od strukturalistů nevymezili vztah struktury k pojmu 
systém. Předpokládají navíc, že struktury reálně existují a jejich význam v historické vědě se zakládá právě na 
významu v historické skutečnosti, proto není třeba strukturu spojovat s nějakou abstraktní podobou. Braudel 
se dokonce ve své práci La civilisation matérielle, éconimie et capitalisme XVe – XVIII e siècles (1967 – 1979) 
zmiňuje o tom, že ve společnosti existuje množství proudů, překážek a přežitků – struktur, které jsou 
rozpoznatelné a změřitelné, přičemž měřítkem je jejich trvání. 
134 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lid, s. 15. 
135 Fernand BRAUDEL, Dlouhé trvání, s. 154. 
136 Jaroslav MAREK, Strukturalismus pro historiky III. Michel Foucault., in: Dějiny a současnost 8/1969, s. 
15.  
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v sobě takřka nehybné projevy individuální  i kolektivní duše, patří k nim mýty, pověry a 

myšlenkové asociace, představy politické, sociální, mravní i právní, projevy emotivní i 

vztahy nejrůznější povahy. Kutnarův zájem o neprivilegované vrstvy společnosti pak 

koresponduje i s představou Blochovou: studovat mentality znamená změřit historický 

výzkum i na ty sociální skupiny, po nichž nám nezůstala zachována písemná svědectví a jež 

jsou v psaných pramenech doloženy jen velmi ojediněle a především zprostředkovaně. 

Jedině tak mohou Králové divotvůrci  podávat představu o tom, jak institut královské moci a 

potažmo i onu existenci královského zázraku přijímaly široké společenské vrstvy. Bloch se 

zabývá královským zázrakem, který chápe „především výrazem určitého pojetí svrchované 

politické moci. Podat jeho výklad z tohoto úhlu pohledu znamená znovu jej zařadit mezi 

všechny představy a pověry, jejichž nejcharakterističtější projev představuje.“137 Tím, že 

historik vyváže privilegované vrstvy z jejich izolace, otevřou se mu nové perspektivy jejich 

poznávání.  

Stejně tak se nad existencí jistého mentálního sepětí různých sociálních vrstev ve 

svém díle pozastavuje František Kutnar. Podle jeho názoru jsou prvky duševního obsahu 

lidových vrstev nezřídka přítomny i v myšlení vyšších společenských vrstev „[…] ve výše 

začleněných a kulturně bohatěji diferencovaných skupinách žijí residua lidových představ, 

lidové víry, pověry a asociativní myšlení, takže v tom smyslu i vzdělanec je určitou oblastí 

své duše součástí lidu.“138 A proto jestliže francouzští historikové chápali dějiny mentalit 

jako studium psychických a duchovních obsahů celé společnosti, jejich cíl viděli v postižení 

emotivních složek jejího života, včetně zachycení způsobů myšlení a cítění 

neprivilegovaných vrstev společnosti, dokázal se jejich požadavkům František Kutnar 

maximálně přiblížit.139 Kolektivním vědomím venkovské společnosti a postižením jejího 

                                                 
137 Marc BLOCH, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozené moci přisuzované královské moci, zejména ve 
Francii a Anglii, Praha 2004, s. 59.  
138 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 10.  
139 Ostatně za prvního představitele dějin mentalit v našem historiografickém kontextu jej označil Jaroslav 
Marek. K témuž se obdobným způsobem vyjádřil i Karel Štefek. 
Jaroslav MAREK, Strážce času. In memoriam Františka Kutnara, in: Československý časopis historický  
3/1990, s. 346. 
Karel ŠTEFEK, K problematice strukturalismu v Kutnarově díle, s. 185. 
Za zakladatele historie mentalit ve francouzské historiografii lze v podstatě považovat jak Marca Blocha  tak 
Luciena Febvra, ačkoli tohoto označení neužívali. Blochovi Králové divotvůrci bývají však považováni za 
zakladatelské dílo (nejen) dějin mentalit, neboť při studiu přijímání léčitelských schopností anglických a 
francouzských králů lidovými vrstvami se zabýval především psychologickou povahou tohoto fenoménu 
s neobyčejně dlouhou časovou působností. Febvre zase kladl důraz na psychické klima ve svých pojednáních o 
výrazných osobnostech 16. století (Lutherovi, Rabelaisovi, Markétě Navarské), v nichž se snažil postihnout, 
jak mentální výbava společnosti ovlivňuje individuální vývoj jedince. Oba se pak shodovali v názoru, že 
studium ekonomických a sociálních struktur má být završeno právě analýzou mentalit. Uvědomovali si, že 
veškerá historie má psychologický charakter, který je usměrňován nejkonkrétnějšími skutečnostmi sociálního 
života. U Blocha se setkáváme s myšlenkou, že historickou látkou nakonec není nic jiného než množství 
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místa v kontextu celospolečenských mentalit se Kutnar zabýval ve svých zásadních pracích, 

když sledoval otázky sociálně myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu  a problematiku tváře 

české vesnice v minulosti.140 

Když František Kutnar umístil fenomén lidu  do centra svého vědeckého zájmu, 

zohlednil tak skutečnost, že lid je výrazným hybatelem společenského vědomí. Nemůže být 

proto z hlediska dějinného vývoje pojmem odvozeným, ale naopak, stává se pojmem 

určujícím, neboť činitelé, jež výrazným způsobem ovlivňují dějinný chod, vyvěrají právě 

z oblasti lidové: „Sledujeme-li minulost a přítomnost po té stránce, jak se v obecném dění 

projevovaly jednotlivé společenské složky, objeví se nám nutně otázka po postavení, úkolu, 

míře a povaze účasti lidových vrstev v dějinách.“141 Na druhé straně si ale Kutnar 

uvědomuje, že mnohé prvky duchovní lidové kultury jsou nepůvodní, jsou však 

rozpoznatelné a ve skladebném celku nezaujímají dominantní pozice. Tato skutečnost jej 

navíc přivádí k úvahám nad otázkami jejich integrace do struktury mentálního bohatství 

venkovského lidu: „Nejde tak o původ, původnost, vliv a prostou vnějškovou proměnu 

v čase a prostoru, jako spíše a především o ráz a způsob přeměny v povaze, hodnotě a úkolu 

jednotlivých přejatých statků cizích a složek, o to, jak určitý statek či znak byl v nové 

myšlenkové struktuře, připoutané k určitému místu, přeměně v celku i v částech, v jejich 

funkcích, jak byl zpracován, přizpůsoben, přivlastněn, takže se stal integrální součástí  

                                                                                                                                                      
lidských vědomí. Jejich působením vznikají vztahy a z nich vyrůstají jisté zmatky. V lidském vědomí se 
spojují všechny abstrakce, jimiž lze člověka charakterizovat. Jde o skutečnost, do níž se historická věda snaží 
proniknout: „Bylo by vážným nebezpečím, kdybychom pojmy homo religiosus, homo aeconomicus, homo 
politicus, celou tu litanii lidí na –us, brali za něco jiného, než čím vlastně jsou: iluzorní výtvory, s kterými  se 
našemu myšlení pohodlně pracuje, pokud mu nezačnou překážet. Jedinou bytostí z masa a kostí je člověk, bez 
jakéhokoli dalšího přívlastku, v kterém se všechny ty abstrakce spojují současně.“ 
BLOCH, M.: Obrana historie, aneb historik a jeho řemeslo, s. 128. 
Febvre byl schopen postihnout nedeterminované záchvěvy lidského ducha v dějinách.139 Byl typem historika, 
který oslňoval schopností otevírat nové a nové průhledy do horizontů bez konce, gejzírem podnětů tryskajících 
z každého postřehu, schopností vnímat totalitu dějin a přítomnosti. 
K tomu: Jaroslav MAREK, Marc Bloch - Lucien Febvre – Annales, in: Dějiny a současnost 7/1964, s. 29 
Jaroslav MAREK, Historie mezi teorií a praxí, in: Český časopis historický 4/1998, s. 779 – 801. 
140 V jistém slova smyslu o mentalitách uvažoval i Michel Foucault, když hledal předpoklady takového řádu, 
který determinuje možnosti člověka vnímat, prožívat a hodnotit skutečnost. Jeho pojmy arché a epistémé se 
vyznačují povahou těch nejzákladnějších kategorií, v nichž se odehrává vnímání organizace světa. Jsou to 
nejabstraktnější principy řádu, vytvářejí strukturu a v ní se rozvíjí celá lidská kultura. Tato soustava pravidel 
lidského vztahu ke světu potom prochází změnami a je součástí všudypřítomné atmosféry, která nás obklopuje 
a která vše prostupuje. Má dvě roviny. První je člověku dána ještě před jeho zrozením a má téměř neměnný 
charakter. Patří sem pravidla jazyka, systémy etických a estetických hodnot, všechno, co ze skutečnosti 
vidíme. Druhou rovinou je systém vědeckého a filosofického myšlení, který člověk přejímá v podobě 
metodických pravidel. Mezi nimi existuje jakési střední pásmo, v němž se vytvářejí postoje a gesta, s jejichž 
pomocí dáváme věcem místo v našem instinktivním teoretickém myšlení. Foucault si klade otázku, zda toto 
pásmo je skutečně střední, nebo zda má povahu primární vrstvy, z níž obě zbývající roviny vyvěrají. 
Kutnarovy teze tak obstojí ve srovnání s tendencemi moderního soudobého evropského dějepisectví i filosofie. 
Jaroslav MAREK, Strukturalismus pro historiky III. Michel Foucault., s. 14. 
141 František KUTNAR,  Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 6.  
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hmotného nebo duchovního bohatství lidu.“142 Tento problém vykládá opět z hlediska 

strukturálně funkčního pojetí historického faktu, neboť jde o proměnu částí, jejich funkcí a 

vztahů, v nichž tyto části existují; cizí prvky se tak postupně stávají organickými složkami 

struktury mentální výbavy venkovského lidu. 

Studium kolektivních fenoménů historického dění, jež se vyznačují jen pozvolnými 

proměnami a relativní stálostí bylo pro Kutnara jednou z cest k celistvému a úplnému 

poznání historického dění. Domníval se, že teprve v momentě, kdy dokáže historik svoji 

pozornost odvrátit od nepočetných privilegovaných vrstev směrem ke zbývajícím složkám 

společnosti, teprve ve chvíli, kdy se jeho uvažování začne ubírat v kategoriích obdobných 

kategorii lidu, může dospět ke kvalitnímu poznání národních dějin, neboť „to, co žilo kdysi 

na politické a sociální periferii, má svou dějinnou hodnotou právo na to, aby nevegetovalo 

na periferii vědecké.143 Za jeden z nejdůležitějších úkolů historické retrospektivy považuje 

studium jevů, jež doposud nepřestaly působit a jež jsou často významnější pro přítomnost 

než pro minulost: „Tak se postupně z vlastní národní podstaty a za pomoci novodobých 

myšlenkových proudů evropských rodí novodobé češství, narůstá to, co dodnes je 

neodmyslitelnou součástí každého já nás všech, co je stále živě znějící niternou strunou 

našich bytostí .“144 

V Obrozeneckém nacionalismu  Kutnar uvažuje o postavení lidových vrstev 

v celku národa. Připomíná, že na přelomu 18. a  19. století prošly výraznou proměnou, když 

jejich jednotlivé složky přestaly být posuzovány podle původu postavení a začaly být 

hodnoceny podle charakteru a kvality vykonané práce. Ve chvíli, kdy si tento způsob 

myšlení rozšířil ve vyšších společenských vrstvách, mohla začít plnohodnotná integrace 

lidových vrstev do národního celku.  Svým významem hospodářským i sociálním, tzn. 

živitelskou funkcí a populační schopností, získali tito drobní měšťané, příslušníci selského 

stavu a všichni podruhové, bezzemci a dělníci ve společnosti brzy zcela nezastupitelné 

místo.145 

Stejně jako francouzští historikové Bloch, Febvre, Braudel ani František Kutnar 

nepochyboval o tom, že jisté komponenty mentalit zůstávají zachovány ve své takřka 

nezměněné podobě. Vytvářejí tak trvalý základ, jenž přežívá navzdory všem pozvolna 

probíhajícím změnám. Ve studii Tvář české vesnice v minulosti uplatněním strukturálně 

                                                 
142 František KUTNAR,  Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 11. 
143 František KUTNAR,  Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 16.  
144 Podtržením zdůrazňuji formulaci, jež ukazuje na Kutnarovo uvědomování si trvalého základu kolektivního 
vědomí národa. 
František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismus,  s. 5. 
145František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismus, s. 10, 12, 23.  



 55 

funkční analýzy prokázal, že takový trvalý základ v sobě zahrnují způsoby zemědělské 

práce, zvykové bohatství, soustavu názorů, hodnocení a duchovní tvorbu, tradiční styl 

venkovského individuálního i kolektivního života.146 Těmito formami pak minulost přechází 

v dnešek. Takové vymezení samo o sobě umožnilo Kutnarovi reflektovat existenci stálého 

v dějinách: „Hle, dějinná trvalost jevu a problému! Mění se jen vnitřní, obsahové znaky buď 

úplně nebo ve své intensitě, a mění se sociální struktura, v níž staronový jev se projevuje a 

z níž také v mnohých znacích roste.“147 Jde tedy o proměny permanentního základu, jehož 

strukturální uspořádání umožňuje zároveň trvalou existenci i kvalitativní a kvantitativní 

proměny v závislosti na povaze jeho jednotlivých složek, tzn. tento základ zůstává a mění se 

jen jeho kvalita a kvantita. 

Kutnar tak dochází k závěru, že pro vývoj vesnice a utváření její dominantní 

sociální složky, selského stavu, měla zásadní význam feudální stavovská společnost, neboť 

determinovala změny hospodářské, společenské, kulturní i mravní. Navzdory tomu však 

vazby k ní nebyly hlavním obsahem života vesnice. Základ selského společenství tak tvořily 

domácí činnosti, rodina a lidový duchovní život, jež zůstávaly po staletí takřka beze změny. 

Z toho Kutnar vyvozuje, že selská představa společnosti není ani individualistická  ani 

kolektivistická. Vyrůstá totiž z představ selského rodu a rodiny,148 jejíž je jedinec 

nepostradatelnou součástí z hlediska  vývojového i pracovního. Oba principy, individuální a 

kolektivní, se tak doplňují. Individuální osud jedince, člena rodu, je usměrňován právě 

potřebami rodového společenství.  

Ačkoli František Kutnar ve svém pozoruhodném díle nedefinoval obsah pojmu 

mentality, ani takového pojmu neužívá, je zřejmé, že si velmi dobře uvědomoval 

nezastupitelnost jejich studia v kontextu moderní historické vědy. Proniknutí ke kořenům 

tzv. kolektivní duše pro něj bylo základní podmínkou pochopení dějinného vývoje v jeho 

totalitě. Stejně tak byl přesvědčen o potřebě orientovat soudobou  historiografii na výzkum 

dějin neprivilegovaných vrstev společnosti. Ve svých pracích analyzoval pojem lid, rozkryl 

jeho význam pro historický vývoj národa a přistupoval k němu jako k plnohodnotnému 

předmětu historikova zájmu. Demonstroval jeho skladbu, obsah a funkce jeho jednotlivých 

složek, postihl změny jimiž tento strukturální celek prošel,  aniž by bral příliš velký ohled na 

data a osobnosti. Šlo mu právě o postižení rysů nadindividuálních, které prolínají minulostí, 

                                                 
146 František KUTNAR, Tvář české vesnice v minulosti, Praha 1942, 32 s. 
147 František KUTNAR, Tvář české vesnice v minulosti, s. 30. 
148 Řečeno slovy Kutnarovými, jde tu o trvalý podklad, který se „ozývá zřetelně a nepochybně ze způsobů 
zemědělské práce, z jejích nástrojů, ze zvykového a mravového bohatství, ze světa názorů a hodnocení, ze 
světa duchovní tvorby.“ 
František KUTNAR, Tvář české vesnice v minulosti, s. 30. 
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přítomností a v určitých formách přecházejí i do budoucnosti. Kutnarova koncepce se tak 

vyznačuje překvapivým souladem s teoriemi francouzských historiků, kteří v prvních 

desetiletích existence revue Annales. H. E. S. pracovali na postupném utváření konceptu 

dějin mentalit.  
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3. Historická úloha regionu  

 

Sledujeme-li Kutnarovo historické myšlení ve snaze upozornit na jeho podobnosti – 

či případné odlišnosti – s progresivními tendencemi francouzské historiografie rozvíjené 

v nosném prostředí školy Annales, jako další oblast, kde se jeho úvahy ubíraly 

nezaměnitelně podobným směrem, se jeví jeho zcela netradiční pojetí regionálních dějin. 

Kutnar je teoreticky vyložil v polovině šedesátých let 20. století,149 čímž v podstatě vstoupil 

do vleklých a nepříliš zdařilých pokusů regionální historii rehabilitovat, neboť v kontextu 

české historické vědy doposud přetrvávala neochota respektovat ji jako rovnocennou 

součást historického poznání. Skutečnost, že se regionální dějepisectví rozvíjelo právě 

stranou vědecké historie, mu po léta přisuzovala jaksi druhořadé postavení. Takový názor u 

nás přetrvával hluboko do 20. století, a to i navzdory tomu, že v rámci revize 

pozitivistického dějepisectví nabývaly regionální dějiny v evropské historické vědě již v 

meziválečném období zcela jiného významu.  

Kutnar viděl příčiny takového despektu jednak v nekriticky samolibé povýšenosti tzv. 

vysoké historie, ale i v nízké metodické úrovni historické regionalistiky, jež způsobují že 

regionální dějiny se doposud nedostaly z periferie historické vědy. V příspěvku Hodnota a 

úkol regionálního momentu v dějinách (1965) se proto zamýšlí nad povahou a funkcí 

regionálního momentu v národních dějinách, domnívaje se, že „ona konfrontace 

regionálního a obecného přispěje i k řešení širší otázky, jaký je poměr regionálních a 

celonárodních dějin a historiografie.“150 Terminologicky a obsahově výklad tohoto 

problému opět souvisí s Kutnarovým pojetím historického faktu jako skladebného celku, 

jenž je utvářen funkční činností svých částí, podléhá zákonu změny a vývoje a je 

determinován časem, platným hospodářsko-společenským řádem a prostorem. Již ve 

čtyřicátých letech 20. století si Kutnar vytvořil představu prostoru jako rovnocenného 

determinantu historického dění. Poněvadž každá dějinná skutečnost se utvářela někde  a je 

vázána na místo, musí vzít historik při jejím výkladu v úvahu rovněž hledisko prostorové.151   

                                                 
149 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách (příspěvek pro Acta 
regionalia), kart.č. 42, inv.č. 1023. 
150 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
151 František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, s. 11. 
Prostor jako determinant historického vývoje akcentuje Kutnar výrazně ve své práci Obrozenecký 
nacionalismu, kde hovoří o půdě a společném bydlišti, jež jsou však v procesu formování obrozeneckého 
nacionalismu neoddělitelně spojeny s dalšími hodnotami: „Jen na společné půdě a ve společném bydlišti může 
žít a tvořit národ jako dějinná jednotka. Půda není chápána jen jako nejdůležitější věcný statek národa, nýbrž 
půda, země jako vlast má vyšší hodnotu něž pouze hmotu. K vlasti pnou se všechny dějinné představy národa 
a všechny osobní zážitky jedince v domově. Vlastí proto není ledajaký kraj nebo zeměpisný prostor, vlastí je 
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Kutnarova snaha zohlednit při historickém poznání rovněž faktor prostoru nebyla 

však v kontextu evropského dějepisectví nijak výjimečná. Na konci dvacátých let 20. století 

se tento požadavek zřetelně objevil u Marca Blocha a Luciena Febvra. Negace histoire 

événementielle je dovedla k popření tradičního způsobu nahlížení dějin perspektivou států a 

národů. Dle jejich soudu se měla historie napříště zabývat dějinami lidských společností, jež 

se odehrávají v určitém prostoru, ten však nelze určit hranicemi států, neboť právě samotný 

předmět studia má zásadní vliv na jeho prostorové vymezení. Na této představě byla ostatně 

dávno před založením revue Annales H.E.S. koncipována Blochova rozsáhlá práce Králové 

divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a 

Anglii (1924).152 Blochova kniha je plná netradičních pojetí a přístupů, mezi nimiž 

nacházíme i zcela neobvyklé pojetí regionu. O zkoumaném fenoménu víry v královský 

zázrak, tj. v nadpřirozené schopnosti králů, kteří dokázali pouhým dotekem léčit obávanou a 

takřka masově rozšířenou krtici, uvažuje autor jako o společenském jevu, který byl typický 

pro celou západní Evropu a vyskytoval se především ve Francii a Anglii. Region tak není 

vymezen ortodoxním geograficko-politickým pojetím, ale výhradně tématem historikova 

výzkumu. 

Geografický prostor státu nebo národa spojovali Bloch a Febvre s představou 

politických dějin, na něž se omezoval dosavadní historický výzkum. Jestliže požadovali, 

aby se historikové vzdali velkých osobností a událostí a začali se zabývat rovněž 

nepolitickými složkami dějinného vývoje, muselo dojít rovněž k přehodnocení tradičního 

pojímání prostoru, v němž se dějiny odehrávají. Zkoumání sociálních, hospodářských, 

kulturních, popřípadě civilizačních aspektů historického vývoje vyžadovalo napříště zcela 

odlišné pojetí regionu. V Blochových Divotvůrcích přesahuje region tradiční hranice států, 

neboť pro uchopení a analyzování zkoumaného jevu je nezbytné mnohem širší vymezení 

prostoru. Stejně tomu bylo i v Braudelově práci Středomoří za vlády Filipa II. (1949),  v níž 

se autor zabývá zdánlivě nesourodým celkem, kde na jedné straně uplatňují svoji nadvládu 

Španělé, na straně druhé Turci a mezi nimi dochází k vzájemnému soupeření. Braudel 

ukazuje, že na první pohled naprosto odlišné společnosti křesťanská a islámská se 

v mnohém vyvíjely stejně, a to v přímé závislost na geografických podmínkách. 

                                                                                                                                                      
vždy určitá, národním životem, prací, myšlenkami i oběťmi posvěcená země, s níž je člen národa spjat osobně 
i generačně, myšlenkově i citově. Vlast v obrozenském nacionalismu vítězí nad ostatní mi prvky, neboť 
vytváří národ a určuje národní příslušnost těch, kdo se v ní narodili.“ Prostor je Kutnarem v těchto 
souvislostech chápán jako jeden z hlavních obsahových znaků obrozeneckého nacionalismu.  
František KUTNAR, Obrozenecký nacionalismu, s. 16 – 17. 
152 Marc BLOCH, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve 
Francii a Anglii, Praha 2004, 534 s. 
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Na druhé straně se však u annalistů můžeme setkat se snahou o postižení osobitého 

rázu menších regionů, které si navzdory historickému vývoji a jeho stmelujícím tendencím 

ponechaly svou specifickou podobu. Příkladem se může stát opět Fernand Braudel a jeho 

Identita Francie (1986), výklad o zeměpisu, demografii a hospodářství Francie, který byl 

v podobě několika kapitol jako jediný zrealizován ze zamýšlených totálních dějin 

Francie.153 Mohlo by se zdát, že pro Braudela byl tento projekt jistým návratem k národním 

dějinám, ve skutečnosti však ale jeho záměrem bylo pojednat o Francii nikoli jako o 

centralizovaném státu, ale jako o směsici regionů, jejichž identita zůstala během staletí 

nezměněna. Jejich vývoj nahlíží optikou geografického prostoru, když vykládá „geografické 

vzdálenosti a regionální rozmanitosti na jedné straně a zároveň komunikační cesty a národní 

soudržnost na straně druhé, a samozřejmě také změny francouzských hranic během 

dlouhého období mezi lety 843 a 1761.“154 

Z nastíněných perspektiv je zřejmé, že snaha zohlednit při historickém výzkumu 

rovněž prostředí, v němž dochází k realizaci dějinného procesu, patřila k výrazným 

posunům v historickém myšlení 20. století. Prostor, kde se dějiny uskutečňují, byl chápán 

jako jeden ze základních determinantů historického vývoje, setkáváme se dokonce 

s představou geografického determinismu, např. u Braudela, který vede až k přeceňování 

vlivu geografického prostředí v dějinách. 

Jakkoli se Kutnar ve svých úvahách prostorem zabývá, jeho pojetí si zachovává ráz 

objektivního historického myšlení, neboť faktor místa je pouze jedním z činitelů, jež se 

v dějinách projevují a jež se ve svém významu víceméně shodují: „Každý historický fakt – 

jak se učí kterýkoli adept historické vědy – se stal někdy a někde a aktivně nebo pasivně se 

ho vždy někdo účastnil. To znamená, řečeno odborně, že každý historický fakt je 

determinován časem, místem a lidským činitelem. Tyto tři základní determinanty určují 

obsahovou a formovou skladbu historického faktu. Jsou od sebe navzájem neodlučitelné, 

nelze jednu nebo druhou determinantu vypustit, zatlačovat nebo přezírat a vynášet nebo 

zdůrazňovat jinou.“155 

Poněkud jiné – a zcela nové - postavení získává aspekt místa ve chvíli, kdy se začne 

Kutnar zabývat podstatou regionálních dějin, které předně nevnímá jako něco speciálního, 

co by vyžadovalo ustavení samostatné historické disciplíny, vlastní metodologii nebo 

pojmový aparát, ale jako nedílnou součást obecných dějin národních, pro níž užívá označení 

                                                 
153 Fernand BRAUDEL, L’identité de la France : espace et histoire, Paris 1986. 
154 Peter BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví, s. 41. 
155 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
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regionální moment.156 A právě pro postižení hodnoty a úlohy onoho regionálního momentu 

v obecných dějinách národních má determinující činitel místa zcela zásadní význam. 

Fenomén místa existuje v Kutnarově pojetí v těsném vztahu k historickému faktu, 

neboť řečeno s Kutnarem: každý historický fakt je vázán na určité místo. „Každá hmotná i 

nehmotná skutečnost, každá událost i děj přírodní a společenský, každá činnost tělesná i 

myšlenková se dějí a odehrávají někde a někdy. Jsou nerozlučně spojeny ve svém vzniku, 

bytí i zániku s místem a časem. Proto chceme-li je poznat a pochopit v jejich pravé podstatě, 

podobě a významu, nemůžeme přírodní a lidské dění odlučovat od jeho vztahu, od jeho 

vazby ke hmotnému, geografickému podkladu.“157 Charakter takového vztahu je 

v Kutnarově pojetí určen povahou historického faktu. U faktu jedinečného, ve své historické 

realitě neopakovatelného,  jakým může být např. bitva nebo významná osobnost, počátek 

nějakého povstání nebo konkrétní stávka, je tento vztah pouze vnější, formální. Kutnar 

hovoří o jistém geografickém určení minulého děje, existuje sice bez výraznějších vnitřních  

souvislostí, je však specifickým výrazem jeho dějinné představy a odlišuje jej od jiných 

historických faktů téhož rázu, tak např. bitva je vždy spojována s místem, kde se 

odehrála.158 Jiné povahy nabývá ale tento vztah, jedná-li se o dlouhodobý dějinný fakt, který 

má charakter kontinuitního dějinného procesu nebo se vyznačuje opakovatelností, tj. jde-li o 

dějinný pochod, o dějinný proces, obsahově na sebe navazující a proměnný ve svém obsahu, 

rozsahu a intenzitě, např. techniku zemědělské výroby, sociální diferenciaci obyvatelstva, 

národní vědomí, veřejné mínění apod. Podstatu takového faktu nelze od místa oddělit, je s 

ním vnitřně spjata a je jím ve své existenci a svých proměnách podmíněna: „Vazba k místu 

je tu daleko užší a vnitřní, podmiňuje fakt a je vyjádřena tím, že se takový historický fakt ve 

vztahu místu mění co do obsahové stránky,“ Kutnar zde připomíná podobnost se vztahem 

k času a sociálnímu prostředí: „Podle různého místa, podle různého geografického prostředí 

a přirozeně i prostředí dobového a sociálního se mění obsah, forma, zaměření a intenzita 

                                                 
156 „[…]jestliže sledování regionálního dění v minulosti a přítomnosti je důležitou podmínkou obecných dějin 
národních a jestliže je třeba regionální tematiku v dějinách z věcných a teoretických důvodů pěstovat, 
neznamená to, že by tu šlo o vytváření nějaké samostatné historické disciplíny. Jde tu toliko o východisko a 
zaměření badatelské práce historické na regionální moment. Není zvláštní problematiky dějin obecně 
národních a dějin regionálních, ani nějaká jejich specielní metodika, které by opodstatňovaly a 
ospravedlňovaly jejich osobitost a samostatnost jako vědní disciplíny.“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 1023. 
157 František KUTNAR, Mezi Chlumy a Kamennou hůrou, obraz z dějin Mlázovic v Podkrkonoší, Mlázovice 
1995, s. 11. 
158 „Mezi faktem a místem je vnější formální sepjetí, nikoliv pevnější logická vazba, která by podmiňovala i 
obsahovou stránku faktu. O podmínkách, průběhu, obsahu, výsledku a významu např. bitvy nic neříká 
skutečnost, že se udála na Bílé hoře, u Slavkova nebo u Sadové. Místa ta jsou ovšem neoddělitelna od 
realizace bitvy, od dějinné její představy a tvoří jako trvalý přívlastek pojmovou kvalifikaci bitvy, rozlišují ji 
od jiné dějové události téže kategorie.“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 1023. 
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např. agrárně technické revoluce. Mění se podoba vlastenectví, jeho složky a jejich váha, 

proměňuje se obsahová a formální tvářnost osvícenství, představ a státu a společnosti 

apod.“159 

Kutnar, který již dříve doporučil pro poznání historického faktu metodu strukturálně 

funkční analýzy, neboť nejlépe vyhovuje jeho skladebnému uspořádání, přistupuje 

obdobným způsobem rovněž k postižení závislosti faktu na prostoru, místě a geografickém 

prostředí, bez jejíhož poznání „by nebylo možno správně a plně, tj. historicky pravdivě 

takový jev poznat, vyložit a pochopit i zhodnotit co do jeho skladebné proměnnosti, co do 

jeho strukturální transformace.“160  

Historický fakt mající charakter kontinuitního dějinného procesu se šíří v prostoru, 

prochází jednotlivými regiony, přesouvá se z místa na místo, čímž vznikají jeho dějinné 

varianty. Ty jsou podmíněny místem, dobou a sociálním prostředím. Obsahová a rozsahová 

stránka takového faktu prochází dvojí proměnou: šíří se a mění horizontálně v prostoru a 

vertikálně v čase a sociálním prostředí. Jeho jednotlivé složky procházejí nestejnou 

proměnou, některé se mění zcela zásadně, jiné zůstávají nedotčeny, další zcela mizí a 

naopak se vynořují nové. Takto Kutnarem vymezená obsahová a rozsahová variabilita 

v prostoru je podstatou regionálního momentu v dějinách, vzhledem k tomu, že každý 

historický fakt se musel někde odehrát, je determinace místem z tohoto úhlu  pohledu zcela 

zásadní. A můžeme-li jí přisoudit tento zcela nezpochybnitelný význam, nelze ji opomíjet 

v kontextu obecné historie, ať už máme namysli dějiny národní nebo světové.161 

František Kutnar tedy neuvažuje o specifických regionálních dějinách, ale o tzv. 

regionálním momentu obecných dějin národních, jenž nemůže zůstat při historikově práci 

opomenut. V podstatě je zohlednění regionálního momentu v dějinách jednou ze 

skladebných složek historického poznání, jejíž základní funkcí je postihnout variabilitu 

historického faktu v závislosti na prostoru. Vědomě jej každý historik využívá ve chvíli, kdy 

si naznačené otázky klade přímo, nevědomě pak pokaždé, kdy pracuje s dílčími výsledky 

regionálního studia a zahrnuje je do obecného obrazu celkových národních dějin. Nelze se 

                                                 
159 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023.  
160 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
161 „Variabilita kontinuitního faktu v prostoru jako jedna z nejdůležitějších a nejtypičtějších determinací 
dějinného faktu místem, nemůže pak být v obecné národní nebo světové historii zanedbávána a vynechána. Je 
to jedna z poznávacích metod, jak proniknout pravdivě k historické skutečnosti. Bez zření k těmto 
proměnlivým hodnotám historického faktu nelze vlastně ani dobře historicky myslet. V tom je vedle hodnoty 
také funkce regionálního momentu v dějinách“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 1023. 
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tak vyhnout stanovení poměru obecného a regionálního v dějinách. Každý kraj a místo, 

stejně jako instituce, jevy z oblasti hospodářské, sociální a kulturní, mají své vlastní dějiny. 

Ty jsou vnitřně provázány. Není možné nahlížet na ně jako na izolované dějiny bez 

souvislosti s dějinami dalších dílčích složek historického vývoje. Tyto dílčí dějiny jsou 

„jen“ složkou vyšších hospodářských, sociálních, politických a kulturních celků. Zde je 

třeba připomenout, že i tato Kutnarova představu koresponduje s požadavkem 

francouzských historiků kolem revue Annales H.E.S., kteří volali po tzv. l´histoire totale, 

jež by zahrnovala veškeré minulé děje. Rovněž Kutnarem jsou politické dějiny vnímány jen 

jako jedna ze složek historického vývoje, která souvisí se složkami ostatními, avšak v jeho 

pojetí je akcentována strukturální povaha tohoto vzájemného poměru. 

Vztah mezi regionálním momentem a oním obecně národním v dějinách nahlíží tedy 

František Kutnar strukturálně: existuje mezi nimi „oboustranná podmíněnost, oboustranné 

prolnutí a oboustranná vázanost nižší a vyšší hospodářsko-sociální a kulturně myšlenkové 

struktury, přičemž vztah částí  a celku je organický a stupňovitě řazený. Není totiž celku, 

aby nebyl částí jiného vyššího celku, a není totiž částí, aby nebyla celkem vzhledem 

k částem nižšího charakteru.“162 Obecně národní tedy Kutnar považuje za celek, který je 

tvořen jednotlivými částmi – regionálními dějinnými momenty. Vztahy mezi tímto celkem a 

jeho částmi jsou oboustranné, tudíž vzájemné. Každý takový regionální moment je však 

zároveň vyšším celkem pro nižší složku. Každé nižší teritorium tak existuje ve vztahu 

k vyššímu teritoriu, vztahy pak vytvářejí hospodářsko-sociální a kulturně myšlenkové 

struktury. Opět se tak setkáváme s Kutnarovou představou stupňovité strukturace, tj. 

vyššího hierarchizovaného celku. 

Kraje a regiony tvoří teritoriální podklad pro specifické historické dění, vyznačují se 

výraznou relativitou, která však nespočívá v proměnnosti jejich hranic, ale v jejich 

specifickém obsahu. Proto musí být tyto regiony dávány vždy do souvislosti s nejbližším 

vyšším celkem.  „O jakou stupňovou korelaci tu jde, je patrno třeba z této řady regionů a 

vyšších celků: Přešticko je region Klatovska, Klatovsko je region Plzeňska, Plzeňsko je 

region Čech a ty opět jsou regionem vyšších celků, jako je český stát, střední Evropa nebo 

Evropa vůbec.“163 Kutnarovi ale nejde pouze o tuto stupňovitou závislost, která je dána 

poměrem nižšího celku k nejbližšímu nadřazenému, ale usiluje zejména o postižení funkce 

regionálního momentu v národních dějinách. 

                                                 
162 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
163 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
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Vztah mezi regionálním prvkem a obecně národním je tudíž především funkční. 

Onen prvek regionální je podle Kutnara v obecně národním obsažen přímo a bezprostředně, 

je jeho integrální součástí, svou typickou hodnotou a funkcí se podílí na jeho plném obsahu 

a vlastním smyslu. Změny regionální se tak přímo promítají v charakteru obecně národních 

dějin. Na druhé straně se obecně národní projevuje v různých obsahových variantách 

v hospodářském, společenském, politickém a kulturním regionálním dění. Podle Kutnara se 

působení určitého historického faktu může projevovat ve dvou zřetelných – a odlišných - 

podobách, jako vliv a odraz. Běžnější je vliv, jehož působení je přijímáno více méně 

pasivně, nevyvolává žádnou pozoruhodnou aktivitu, absorbování hodnot se do cesty nestaví 

v podstatě žádné překážky a prostředí se vlivu podrobuje bez odporu. Mezi subjektem a 

objektem působení neexistuje žádný dialektický svár a napětí. Druhou, kvalitativně vyšší 

formou působení, je pak odraz. Během něj nejsou hodnoty přejímány bezmyšlenkovitě a 

bez jistého zápasu, přeměňují se a přetvářejí v procesu dialektického sváru a oboustranného 

měření sil.164  

Národní dějiny proto nevznikají jako mechanický souhrn dílčích regionálních 

dějinných momentů, ale jsou jejich kvalitativním spojením v jeden osobitý celek. Na druhé 

straně regionální dění není určováno pouze tím, co se děje v centru politického, 

hospodářského, kulturního a sociálního národního života. Kutnar jejich vzájemný poměr 

klasifikuje jako vztah oboustranného dávání  a braní a oboustranné závislosti. Jejich obsahy 

nejsou v rozporu, liší se pouze rozsahem, intenzitou, svým projevem v čase apod. Vzájemný 

vztah je rovnocenný, regionální dění může mít někdy význam zásadní a určující, jindy 

naopak podružný a doprovodný.165 

Z této Kutnarovy analýzy vzájemného vztahu mezi regionálním aspektem a 

obecnými dějinami národními vyplývá, že regionální moment není v dějinách méně 

hodnotný nebo dokonce vedlejší: „Ať vezmeme kterýkoli problém a fakt hospodářského, 

sociálního, politického nebo kulturního dění, objeví se v něm v té nebo oné podobě a míře, 

                                                 
164 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
165 „Národní dějiny nejsou proto jen mechanickým souhrnem toho, co se děje v dílčích územních oblastech 
národa nebo státu. Jsou kvalitativním sepětím všeho místního dění, stmelením parciálního dění v jeden osobitý 
celek. Stejně tak regionální dění není ve svém průběhu, obsahu a formě určováno jen tím, co se děje v centru 
národního života politického, hospodářského a kulturního. Přitom mezi dějinami národními a dějinami regionu 
není rozporu co do obsahu dění, jen je tu rozdílnost co do rozsahu, intenzity, co do různosti časového nástupu 
a sledu dějinných procesů apod. Národní a regionální dějiny nejsou dva disparátní, samobytné celky. Mezi 
nimi je organický poměr částí a celku. Přínos, úkol a význam onoho parciálního, částečného dění regionálního 
je jednou přídatný a doprovodný, jednou základní a určující.“ 
Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 1023. 
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v té nebo oné korelaci a závažnosti.“166  Zohlednění regionálního momentu je podle Kutnara 

nezbytné ve chvíli, kdy se začne historik zabývat jakýmkoli dějinným faktem kontinuitní 

povahy, neboť při zkoumání jevů z dějin hospodářských, sociálních, politických a 

kulturních nelze opomenout jejich projevy v jednotlivých regionech a místech, je třeba 

sledovat jeho projevy v té nebo oné podobě, v té nebo oné korelaci závažnosti. 

Další možný způsob, jak uchopit tento problém se projevil v Kutnarově dřívější práci 

Tvář české vesnice v minulosti. V ní dospěl autor mimo jiné k vymezení specifického typu 

české vesnice, vázaného na venkovské prostředí, na němž jsou zcela závislé každodenní 

součásti života lidu, tj.  vykování zemědělských prací, včetně způsobů a užívaného náčiní, 

představy o světě, hodnoty, mravy, zvyky a obyčeje, všechny podoby a projevy lidové 

umělecké tvorby. Ačkoli se jedná o společenský, hospodářský a kulturní útvar, který 

v dějinách prošel mnohými radikálními změnami, přesto: „v dnešní společnosti není útvaru, 

který by byl ve svém hmotném podkladu, společenské skladbě i duchovní podobě tak výrazně 

určován svou minulostí jako vesnice.“ 167 Determinována nejen časem, ale rovněž 

specifickou povahou prostředí, v němž se její vývoj odehrával, stala se vesnice jednou 

z nezastupitelných složek při utváření hmotné, společenské i duchovní klenby moderního 

národa. Při analýze dějinného vývoje české vesnice bere Kutnar v úvahu jednotlivé 

obsahové i rozsahové varianty, které si jednak uchovaly svoji tvář v takřka nezměněné 

podobě, nebo naopak nechaly na sebe působit fenomény obecného národního vývoje zcela 

zásadním způsobem, prošly tak výraznou proměnou, přičemž každá taková vesnice je 

jedním z projevů regionálního dějinného momentu.168 

Ostatně rovněž osobnost, ačkoli se jedná o individuálně neopakovatelný fakt, je 

v Kutnarově pojetí nerozlučně spjata s místem svého působení. Její život, myšlení a práci 

nelze totiž pochopit a spolehlivě vysvětlit, aniž by bylo vzato v úvahu prostředí, s nímž je 

taková historická osobnost spojena. Pouze tehdy, pokud bude tento determinant zohledněn, 

lze význam Komenského, Dobrovského, Jungmanna nebo Palackého a Smetany plně odhalit 

a pochopit, k čemuž by rozhodně nemohlo dojít, pokud bychom je „vytrhli ze souvztažnosti 

s hospodářsko-sociální a kulturně  myšlenkovou strukturou místa a kraje, kde žili, pracovali 

                                                 
166 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
167 František KUTNAR, Tvář české vesnice v minulosti, s. 5. 
168 Kutnarova typologie české vesnice opět koresponduje s projevy evropské historiografie. V evropském 
meziválečném dějepisectví se setkáváme např. s typologií středověkého města, jemuž se ve svém vědeckém 
díle věnoval belgický historik Henri Pirenne (Les ville du moyen âge. Essai d` histoire économique et sociale, 
Bruxelles 1927). V českém dějepisectví se fenoménem středověkých měst zabýval Bedřich Mendl, který také 
Pirennovu práci přeložil do češtiny (1928). 
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a mysleli.“169 Na druhé straně může to být právě jedinečná osobnost, která zasažena geniem 

místa přispěje k zachycení onoho specifického, onoho zvláštního a domácího, co 

charakterizuje odlišně krajový útvar od obecného a platného obraz celého národa, tj. 

napomůže zhmotnění a zviditelnění jeho specifických znaků.170 

Zohlednění regionálního momentu dějin, ať už se zabýváme historickým faktem 

jakékoli povahy, je podle Kutnara základní podmínkou správného a pravdivého obecně 

historického soudu. Regionální moment se projevuje buď jako podklad širšího obecného 

dění, nebo jako odraz obecného faktu. Jeho výpovědní význam je buď kvantitativní, tj. 

faktografický a skutkový, vztahuje-li se k obecnému poznání celku a jakýmkoli způsobem 

jej doplňuje, nebo kvalitativní, projevuje-li se jako místní varianta a je nedílnou součástí 

skladebného celku historického kontinuitního faktu: „Korelace hodnoty jsou tu existenciální 

povahy. Regionální není bez obecného a obecné není bez regionálního.“171 V souvislosti s 

regionálními dějinami odmítá proto Kutnar uvažovat o jakémkoli sporu. V jeho pojetí 

nejsou regionální dějiny ničím zvláštním a vymykajícím se, protože dějinný proces, 

navzdory své složitosti a mnohohlasnosti je jediný a jednotný. Regionální a obecný, to jsou 

v Kutnarově chápání dva aspekty téhož, jsou vzájemně provázány, na sobě závislé, sobě 

vzájemně potřebné a služebné. Regionální moment je logickou součástí historického dění a 

jeho zohlednění umožňuje historikovi poznat pravdivý vývoj jevů z oblasti hospodářské, 

sociální, politické i kulturní.  

Kutnarova analýza regionálního momentu dějin je založena na představě skladebné 

povahy dějinného faktu a celistvém pojetí dějinného vývoje, který v sobě vedle politických 

dějů zahrnuje rovněž historické fakty povahy hospodářské, sociální a kulturní. Všechny tyto 

složky jsou v rovnocenném postavení. Z hlediska jejich vývoje není rozhodující dění 

v nějakém centru, ale svůj význam mají všechny jeho obsahové a rozsahové varianty, které 

jsou vázány na specifické místo (ve smyslu geografickém, tzn. regiony), popřípadě prostředí 

(ve smyslu typologickém, tzn. typy regionů). Tyto varianty jsou výrazem regionálního 

momentu v dějinách, který je nedílnou součástí vyšší složky, a to obecně národních dějin. 

                                                 
169 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
170 V souboru textů reflektujících různou problematiku regionálních dějin, jež vyšel roku 1948 pod názvem 
Mlázovice v Podkrkonoší,  ukazuje Kutnar jak v této souvislosti „k miletínskému Karlu Jaromíru Erbenovi, 
jenž ve svých sbírkách národních písní a pohádek a vlastních ohlasů lidové poesie zachoval životní bohatství 
starší doby, přistupuje bělohradský Karel Václav Rais svým poctivým a bezpečným popisem života a hořkých 
osudů drobného člověka v našem Podhůří a jako třetí jičínský rodák Josef Štefan Kubín, který se zaposlouchal 
do mluvy, myšlenek, citů a představivosti našeho člověka tak, že s nimi úplně splynul. 
František KUTNAR ed., Mlázovice v Podkrkonoší, Hořice 1948, s. 12. 
171 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
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Bez poznání tohoto regionálního dějinného momentu nelze podle Kutnara spolehlivě poznat 

obecné národní dějiny: „Nelze si představit historika, který by například studoval proces 

národního uvědomování, průběh průmyslové revoluce nebo agrárně technické revoluce, 

utváření novodobého měšťanstva a dělnické třídy, odpor proti vídeňskému absolutismu, boj 

proti fašistickému nebezpečí a okupantskému režimu, aniž by nezjišťoval, jak se všechna 

tato historická fakta různorodě projevovala v jednotlivých krajích a místech.“172 

O významu historického poznání obojího tématu, obecného a regionálního, pak 

v praktické historiografii rozhoduje dle Kutnarova soudu pouze jejich kvalita a nikoli 

obecně národní nebo regionální zaměření. „ […] jde o účelnou dělbu historické práce, která 

ve své architektonice funkčně potřebuje prací obojího druhu a zaměření. Účelná dělba práce 

by měla především zajistit, aby regionální historická tématika se dostala ze své zdánlivé 

okrajovosti a vědecké méněcennosti, aby překonala své obtíže nabyla svůj pravý úkol a 

význam. Ty nejsou v nekritickém přecenění nebo nedocenění provincialismu, ale plynou 

z logické skladby historického dění a historiografie, z vědomí, že celek a část jsou vnitřně 

neodlučitelné a vzájemně potřebné jevy a pojmy.“173  

Příkladem takto kvalitně uchopených regionálních dějin se stal Kutnarův text Mezi 

Chlumy a Kamennou hůrou, vydaný roku 1995 na základě rukopisu dochovaného 

v Kutnarově písemné pozůstalosti.174 Chronologický výklad regionálního dění postavil 

Kutnar především na postižení proměn hospodářského a sociálních rázu, jež se nejvíce 

dotýkaly „venkovského obyvatelstva“ a zcela konkrétním způsobem se odrážely v jeho 

každodenním životě a společně se specifickou tvářností kraje se podílely na utváření a 

proměnách duchovní tváře lidu. Kutnar uchopil regionální dějiny z hlediska jejich 

dynamického rázu, jehož determinantem je právě prostředí – kraj, v němž se tyto proměny 

uskutečňují: „Ona konfigurace a podoba krajiny je dílem věků a je odkazem i dědictvím, 

které přejal člověk, aby je zachoval, rozmnožil a zlepšil. Nic, ani v přírodě, ani v životě 

člověka není beze změny. Všechno se ze staré podoby mění do podoby nové.“175 

Kutnarovo pojetí regionální historie se tak stalo další osobitou teorií tohoto 

výjimečného historika, jehož myšlení bylo ve své době neobyčejně progresivní, a 

připustíme-li, že v polovině 20. století se dominantním směrem evropského historického 
                                                 
172 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
173 Archiv Národního muzea, F. Kutnar, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách, kart.č. 42, inv.č. 
1023. 
174 František KUTNAR, Mezi Chlumy a Kamennou hůrou, obraz z dějin Mlázovic v Podkrkonoší, Mlázovice 
1995, 183 s. 
K vydání připravil a předmluvu napsal Josef Hanzal. 
175 František KUTNAR, Mezi Chlumy a Kamennou hůrou, obraz z dějin Mlázovic v Podkrkonoší, s. 15. 
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bádání stala historiografie francouzská, vyrovnalo se úrovni předních evropských historiků, 

jež v meziválečném a poválečném údobí usilovali o hledání nových způsobů poznávání 

dějinného procesu, které by historickou vědu vyvedly ze soudobé krize.  
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Závěr 

 

Závěrem rigorózní práce Význam Františka Kutnara pro poznání novodobých 

českých dějin lze říci, že Kutnarova strukturálně funkční koncepce historického faktu je 

v kontextu české historické vědy 20. století něčím naprosto ojedinělým. Výjimečnost této 

teorie se nezakládá pouze v tom, že Kutnar je nejvýraznějším, dost možná jediným 

skutečným představitelem historiografického strukturalismu u nás, ale především v tom, že 

svoji po léta utvářenou a precizovanou teorii dovedl ke konceptuálnímu vyústění, dokázal ji 

završit a přehledně vyložit. Už tím, že věnoval značnou pozornost metodologii a teorii 

historické vědy, a především tím, že výsledky svých úvah prezentoval jako součást výkladů 

z dějin sociálních a hospodářských a zejména  v podobě samostatných studií a přednášek, je 

František Kutnar v naší historiografii zjevem víceméně výjimečným. (Nemluvě o tom, že 

prokázal nepochybně velkou dávku osobní statečnosti, když se ke strukturalismu jako 

výkladovému hledisku přihlásil v problematickém údobí druhé poloviny padesátých let 20. 

století.) 

Význam Kutnarova historického myšlení spočívá dále v tom, že ve svém 

strukturálně funkčním pojetí historického faktu neustrnul na pozici historického faktu, 

popřípadě jeho metodologického uchopení strukturálně funkční analýzou, ale že je dovedl 

uplatnit při výkladu dalších problémů soudobé historické vědy. Popsal a prokázal 

strukturální charakter historické terminologie, jazykové a stylistické výstavby odborného 

historického textu i samotného historického poznání; rozkryl strukturální povahu zcela 

rozdílných historických faktů, tj. faktů jedinečných i kolektivních, krátkodobých i 

kontinuálních nebo opakovatelných, faktů z dějin hospodářských, sociálních, kulturních i 

politických, přistoupil tímto způsobem k výkladu prostorové determinace historického dění.  

Jeho představa historické skutečnosti jako skladebného celku,  jenž  není pouhým 

mechanickým, ve svém sociálním prostředí isolovaným celkem, jenž není libovolně 

nakupeným souhrnem nebo součtem složek či částí, ale je celkem vnitřně učleněným, který 

se vytváří funkční činností svých částí, podléhá jako vše v dějinách zákonu změny a vývoje, 

je determinován časem, prostorem a platným hospodářsko-společenským řádem a je celkem 

vnitřně ve svých komponentech a v jejich funkci nejen proměnným, ale také rozporným, jeví 

se náhle jako univerzálně platná. Kutnar ji navíc dovádí až k představě jakési stupňovité 

strukturace, kdy jeden skladebný celek je komponentem struktury vyššího řádu, tj. dalšího 
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skladebného celku. Mnohé historické skutečnosti je pak třeba nahlížet jako vnitřně složité 

hierarchizované celky. 

Kutnarovy teoretické podněty a závěry nebyly navíc samoúčelné, neboť se staly 

východiskem pro hluboké poznání dějinných souvislostí, skutečností doposud opomíjených, 

jež tradičnímu zájmu pozitivistického dějepisectví unikaly. Proto lze Kutnarovu koncepci 

chápat také jako možné východisko z krize soudobého dějepisectví. Cenný je rovněž 

způsob, jakým se Kutnar k této situaci vyjádřil: nezavrhnul empiricko-kritické metody, jen 

doporučil jejich doplnění strukturální přístupem a z něho vyplývajícími metodologickými 

postupy. 

Pozoruhodné jsou pak praktické důsledky Kutnarova teoretického přístupu, který 

obrátil jeho pozornost k velmi složitým historickým faktům kolektivního rázu, jež lze 

považovat za dílčí fenomény dějin mentalit. Právě v tomto momentě se nabízí prostor pro 

nejvýraznější srovnání Kutnarových teorií s koncepcemi francouzských historiků, ať už se 

jedná o jistou představu permanentního dějinného základů, jež nezaměnitelně míří 

k uvedeným dějinám mentalit, jak je chápali např. Bloch a Febvre, nebo o pronikavé 

Kutnarovy úvahy o historickém čase, které postihují jeho vrstevnatý ráz, v podstatě 

srovnatelně s  Braudelovou  teorií longue durée. Kutnar sice těchto terminologických 

vymezení neužívá, ale svými formulacemi nezpochybnitelně směřuje k jejich obsahu. Snad 

jako jediný skutečně mířil k dějinám myšlení v moderním smyslu slova a přinesl cenné 

podněty k poznání vývoje kolektivního vědomí lidových vrstev české společnosti. Nelze 

přehlédnout rovněž jeho pronikavé analýzy českého vlastenectví a obrozeneckého 

nacionalismu, zájem o venkovské obyvatelstvo a jeho každodenní život.  

Kutnarovo historické myšlení tak překvapuje osobitým přístupem i jistou 

nepřehlédnutelnou progresívností. Jeho detailní poznání nás přivádí k závěru, že František 

Kutnar byl ve svých teoriích v podstatě rovnocenným partnerem „slavných a všeobecně 

známých“ francouzských kolegů, jakými byli např. Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand 

Braudel či Michel Foucault, jež měli to štěstí, že své úvahy mohli rozvíjet většinou skutečně 

v prostředí názorově svobodnějším, pluralitním a tolerantním. Význam Františka Kutnara 

pro poznání novodobých českých dějin se tím ale nijak nesnižuje, ba právě naopak, je třeba 

ocenit jeho houževnatost, nadhled, schopnost soustředěně pracovat i v nesnadných 

podmínkách, a dospět tak k jistému konceptuálnímu vyústění dlouhodobých úvah. 

Pozoruhodná je již sama skutečnost, že Kutnar byl ve svých teoriích víceméně 

původní, že dokázal rozvíjet domácí podněty, citlivě reagovat na problematický stav 

soudobé historické vědy, zejména pokud jde o její noetickou a metodologickou 
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nedostatečnost, a že dovedl obrátit svou pozornost k těm složkám dějin, jež prozatím 

zůstávaly opomíjeny nebo záměrně přehlíženy. Kutnarovo pojetí dějin ve všech jejich 

složkách, jejich hlubokých vnitřních souvislostech a vzájemných vztazích směřovalo tak 

především k postižení jejich totality, kladlo důraz na jevy všeobecné a kolektivní, jejž lze 

postihnout mnohem lépe na základě vrstevnatého pojetí historického času. A právě tím se 

Kutnar vyrovnal zlomovým koncepcím soudobých francouzských historiků a tím 

naznačoval nové cesty historického poznání novodobých českých dějin. 

Jedním z cílů mé rigorózní práce bylo posunout tradiční a stále ještě převažující 

pojímání Františka Kutnara jako „pouhého“ agrárního historika. Věřím, že podrobný výklad 

Kutnarova strukturálně funkčního pojetí historického faktu, jeho metodologických důsledků 

a jeho konkrétního, Kutnarem realizovaného, upotřebení při řešení vybraných problémů 

soudobé historické vědy k tomuto skutečně přispěje. 
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Resumé 

 

 Význam Františka Kutnara pro poznání novodobých českých dějin spočívá 

především v jeho pozoruhodném přijetí a následném osobitém rozvedení strukturalismu, 

jehož teze utvořené v českém vědeckém prostředí třicátých let 20. století uplatnil při 

formování vlastního strukturálně funkčního pojetí historického  faktu. Kutnar vyšel 

prokazatelně z domácích inspiračních zdrojů, zejména z díla Josefa Ludvíka Fišera a Jana 

Mukařovského, na druhé straně však podivuhodně evokoval teze francouzských historiků 

první a druhé generace školy Annales, především Marca Blocha a Fernanda Braudela, 

popřípadě s jejich koncepcemi pozoruhodně souzněl. 

 První náznaky Kutnarova strukturálně funkčního pojetí historického faktu lze 

dohledat již v jeho dílech z počátku čtyřicátých let. V Obrozeneckém nacionalismu (1940) 

nacházíme první formulace o skladebné povaze dějinné skutečnosti, o obsahu, proměnách a 

funkcích jejích jednotlivých složek. Souvislejší výklad pak nacházíme v Sociálně 

myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu (1948), kde se Kutnar  vyjádřil ke skladebnému 

pojetí historického faktu lid. Poukázal na jeho vnitřní složitost, která je dána množstvím 

složek, jež jsou zapojeny do vzájemných vztahů, z nichž každá vykonává z hlediska celku 

určité nezastupitelné funkce. Upozornil na jeho kontinuálnost a také proměnlivost 

v dějinách, která podléhá časoprostorovým a hospodářsko-sociálním determinacím. 

 Teoreticky potom o problému struktury historického faktu František Kutnar pojednal 

v několika přednáškách z konce  padesátých let. V nich historický fakt popsal jako vnitřně 

učleněný celek, který je tvořen vnitřní funkční činností svých částí, podléhá jako vše 

v dějinách zákonu změny a vývoje, je determinován časem, prostorem a platným 

hospodářsko-společenským řádem. Uvedl, že struktura historického faktu není vmyšleným 

konstruktem, ale že objektivně existuje, neboť strukturální uspořádání je typické pro 

všechen svět a vesmír, přírodu i společnost. Přes veškerou snahu vyložit tento problém 

v souvislosti s historickým materialismem byl nakonec Kutnar obviněn z metodologické 

úchylky, totiž z příklonu k funkčnímu strukturalismu, a následkem toho mu bylo značně 

ztíženo jeho působení na Karlově univerzitě. 

 Ke strukturálnímu pojetí historického faktu se pak Kutnar vrátil na konci šedesátých 

let, kdy jej shrnul a pregnantně vyložil ve svém vystoupení na brněnské konferenci 

Strukturalismus a historismus (1968) a následně publikoval ve Filosofickém časopise 

(1969). V rozsahem nevelké studii přehledně vysvětlil podstatu strukturálně funkčního 
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uspořádání historického faktu a svůj výklad doplnil strukturálně funkční analýzou několika 

historických faktů rozdílné povahy. Ukázal tak, že jeho koncepce se vztahuje na veškeré 

historické fakty, tj. jedinečné i obecné, individuální i kolektivní, krátkodobé i dlouhodobé, 

z dějin politických, hospodářských, sociálních i kulturních. 

 Metodu strukturálně funkční analýzy prezentoval jako vhodný metodologický postup 

pro dosažení plnějšího, hlubšího a komplexnějšího historického poznání, čímž se v podstatě 

vyjádřil k nedostatkům přežívajících empiricko-kritických metod. Na druhé straně ale 

kauzálně-genetický postup jdoucí po horizontalitě historického dění nezavrhuje. Doporučuje 

jej však doplnit přístupem vertikálním, který by postihoval variabilitu a funkcionalitu 

historického dění, tj. který by ve směru vertikály – od vnějšku k vnitřku – pronikal až 

k podstatě historického dění, a tak odkrýval jeho hluboké vnitřní souvislosti.  

 Kutnarova představa historiografického strukturalismu  pak zahrnovala rovněž 

osobité pojetí historické terminologie a způsobů psaní historického textu, projevila se v jeho 

chápání regionálních a obecných dějin a především jej přivedla k pozoruhodným úvahám o 

historickém čase, dlouhodobém a jen pomalu proměnlivém charakteru některých 

historických faktů, čímž Kutnar v podstatě anticipoval úsilí francouzských historiků 

v oblasti dějin mentalit a částečně i Braudelovu koncepci longue durée. 

 Františka Kutnara tak můžeme považovat za naprosto ojedinělý fenomén české 

historické vědy 20. století, neboť jeho pronikavé historické myšlení snese srovnání s těmi 

nejmodernějšími koncepcemi evropské historiografie, tj. s teoriemi francouzských historiků, 

jež usilovali o narušení a reformování přežívajícího konceptu histoire événementielle. V 

každém případě však jeho osobnost zůstává stále poněkud nedoceněna, neboť je až na 

několik výjimek  obvykle spojován pouze s agrárním dějepisectví, které však můžeme 

považovat jen za jeden z aspektů jeho mimořádného vědeckého díla. 
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Summary 

 

The importance of František Kutnar for understanding the modern history of 

Bohemia consists chiefly in his reception and consequent peculiar development of 

structuralism. He applied structuralist theses, conceived within Czech scholarly environment 

of the 30s of the 20th century, while thinking up his own stucturalist-functional approach 

towards the historic fact. Kutnar’s ideas demonstrably stem from domestic inspiration 

sources, especially from Josef Ludvík Fišer’s and Jan Mukařovský’s writings, on the other 

hand he was wondrously anticipating theses of French historians of the first and second 

generation of the Annales Scholl, mainly of Marc Bloch and Fernand Braudel, eventually, 

he notably harmonized with their approaches. 

First features of Kutnar’s structuralist-functional approach towards the historic fact 

can be traced already in his works from the early 40s. In Obrozenecký nacionalismus (1940) 

we find first formulations concerning the structuralist character of the historical reality, 

contents, transformations and functions of its individual components. 

More coherent interpretation can be found in Sociálně myšlenkové tvářnosti 

obrozenského lidu (1948), where Kutnar expressed his opinion of the structuralist approach 

towards the historic fact the people. There he pointed out its inner complexity, which is 

given by the number of mutually interconnected components and where each of them fulfils 

certain functions infungible from the viewpoint of the whole. He also drew attention to its 

continualness and convertibility throughout history, which are subject to spatio-temporal 

and socio-economic determinations. 

With the problem of the structure of the historic fact Kutnar theoretically dealt in 

several lectures in the late 50s. There he described the historic fact as an inwardly structured 

whole which is formed by the internal functional operation of its components, being as 

everything in history subject to the principle of conversion and development, determined by 

time, space and current economic and social structure. He made a statement that the 

structure of the historic fact in not an imaginative construction but it objectively exists 

because the structural pattern is typical of the whole world and universe, nature and society. 

Notwithstanding all efforts to interpret this problem in the context of the historic 

materialism, Kutnar was eventually accused of methodological anomalia, e.g. of his 
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attachment to functional structuralism, and by reason of it his academic activities at Charles 

University in Prague were considerably hindered. 

Kutnar returned to the structural approach towards the historic fact in the late 60s, 

when he summed it up and succinctly explained in his paper presented at the Brno 

conference Strukturalismus a historismus (Structuralism and Historism, 1968) and 

consequently published in Filosofický časopis (Philosophical Papers, 1969). In a study of a 

moderate size he digestedly explained the essence of the functional-structuralist 

organisation of the historic fact and made his explanation complete with a structural-

functional analysis of several historic facts of different nature. Thus he demonstrated that 

his approach concerns all historic facts, i.e. individual and general as well as short-term and 

long-term ones, from history of politics, economy, society and culture. 

The structural-functional analysis method was presented by him as a suitable 

methodological procedure for achievement of more thorough, deeper and comprehensive 

historic knowledge. Herewith he actually formulated his statement on the inadequacies of 

the surviving empiric-critical method. On the other hand, he did not reject the causal-genetic 

method following the horizontality of historic events. He recommended completing it with 

the vertical approach which would cover variability and functionality of historic events; it 

means it would reach along the vertical – from the externals to the inwards – as far as the 

essence of the historic process and thus disclose its profound inner interconnections. 

Kutnar’s idea of the historiographic structuralism also included a peculiar approach 

towards historic nomenclature and ways of the historic text writing. It was applied in his 

interpretation of regional and general history and, first of all, stimulated his remarkable 

ideas on the historic time, long-term and only slow-variable nature of some historic facts, 

whereby Kutnar anticipated efforts of French historians in the field of the history of 

mentalities and partially also Braudel’s theory of longue durée. 

That is why František Kutnar can be considered an absolutely unique phenomenon 

of Czech historical scholarship of the 20th century because his distinctive historic thinking 

can be justly compared with the most advanced theories of the then European 

historiography, i.e. with theories of French historians, who were striving after reformation 

of the surviving histoire événementielle approach. However, his personality is still in some 

respect underrated because he is usually associated only with agrarian history, which is 

merely one of the many aspects out of his extraordinary scholarly work.  
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