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Abstrakt (česky) 

Ernest Denis (1849-1921) i V.-L. Tapié (1900-1974) patřili k předním francouzským 

historikům českých dějin. Ač velká část jejich díla zachycuje stejné historické období, jeho 

popis se mnohdy rozchází se skutečnostmi popsanými v díle historika druhého. Práce si 

klade za cíl rozdíly v jejich díle popsat –  zmapovat motivace, které je k psaní o České 

koruně vedly a zachytit roli, kterou České koruně vzhledem k uspořádání mocností střední 

Evropy přikládají. Za tímto účelem je ke každému z historiků přistupováno nejen skrz jeho 

dílo, ale i pobyty v českých zemích. Stejný důraz se klade i na jejich dobový vliv na 

českém území, čtenost jejich děl, míru a případnou úlohu překladů. Životopisné údaje jsou 

následně propojeny s dějepisnou tvorbou autorů ve snaze zachytit vykreslení Koruny české 

a poukázat na odlišnosti, které toto vykreslení provází. 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

Ernest Denis (1849-1921) and V.-L. Tapié (1900-1974) count among the prominent french 

historians of Czech lands. Although their work mostly describes the same historical period, 

the one‘s characteristics often differ to facts described in the work of the second. This work 

is going to map the motivations, which led them to write about Bohemian Crown, and 

capture the role they attach to it due to the organization of Central Europe’s powers. The 

historians are then approached not only threw their masterpiece, but also threw their 

sojourns in Czech lands. The same emphasis is put on  their impact in czech territory, 

reading manners of their works, rate and a role of the translations. Afterwards, the life 

stories are connected with their historiograpgical production in an effort to capture the 

depiction of Bohemian Crown and demonstrate its differences. 
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1. Předmluva 

 

„Srovnáme-li, co vykonala česká věda historická pro poznání národních dějiny francouzských 

s výkonem badatelů francouzských na poli dějin českých, nezní rozvaha veskrze v náš 

prospěch.“ 1 

Ernest Denis (1849-1921) i V. L. Tapié (1900-1974) patřili k předním francouzským 

historikům českých dějin. Ač velká část jejich díla zachycuje stejné historické období, jeho 

popis se mnohdy rozchází se skutečnostmi popsanými v díle historika druhého. Práce si klade 

za cíl rozdíly v jejich díle popsat: zmapovat motivace, které je k psaní o České koruně vedly a 

zachytit roli, kterou České koruně v rámci uspořádání střední Evropy přikládají. 

Jakkoli prameny k oběma historikům byly rozdílné, snažil jsem se každému z nich věnovat 

stejný prostor, a pokud jsem k jednomu našel informace, které mi ke druhému chyběly, tyto 

informace dohledat. Osobnosti francouzských historiků jsou  z velké části představeny přes 

jejich pobyt v Čechách, neboť právě ten je pro zaměření práce nejdůležitější. Kromě obsahové 

stránky jejich díla, která představuje nejdůležitější část práce, snažil jsem se zachytit i způsob, 

jakým byla jejich díla přijata, stejně jako míru jejich čtenosti. 

Markantní rozdíly rozsahu primární a zejména sekundární literatury se ukázaly být největším 

kamenem úrazu. Zatímco díla Ernesta Denise se snadno dají sehnat v originále, ať již 

v pražských knihovnách, či dostupná online, a jejich překlady u nás vycházely v několika 

vydáních, díla Victor-Lucien Tapiého podobné štěstí neměla. U sekundární literatury se 

s tímto nedostatkem setkáváme ještě citelněji. Rozsáhlý životopis Ernesta Denise vyšel v 

češtině již ve dvacátých letech minulého století, sepsán jeho přítelem a překladatelem 

Jindřichem Vančurou. V posledních letech Vančurovo dílo navíc okomentovali a rozšířili 

Tomáš Chrobák a Doubravka Olšáková, navíc mnohé informace lze vyčíst i z předmluv 

k překladům jeho děl. Victor-Lucien Tapié leží přesně na opačné straně mince. Ba co hůře, 

mince s jeho portrétem postrádá jakoukoli ražbu; pocty na vlastní životopis se francouzskému 

historikovi nedostalo ani v jeho mateřském jazyce, a jakákoli snaha po nalezení hodnotných 

životopisných údajů v češtině se ukázala být marnou. Skládat jeho bibliografické údaje pak 

                                                           

1 Šusta, Josef, předmluva in: TAPIÉ, Victor Lucien. Bílá hora a francouzská politika. Praha: 

Melantrich, 1936 
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spočívalo v procházení francouzských článků zabývajícími se přínosem jeho díla, a hledání 

potřebných střípků do jedné velké životopisné skládanky. 

Vedle zachycení rozdílného vylíčení obrazu České koruny v díle Ernesta Denise a Victor-

Luciena Tapiého, které se stalo primárním cílem mé práce, proto jako její sekundární přínos 

spatřuji představení českému publiku, třebaže stále úzce vymezené, života a díla druhého 

jmenovaného historika. 
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2. Ernest Denis 

2.1. Příjezd Ernesta Denise do Čech 

 

Kde vysledovat počátky zájmu Ernesta Denise o české země? Odpověď se zdá být překvapivá 

a zajisté nám vykouzlí úsměv na tváři. V jejím popředí stála touha naučit se německému 

jazyku, avšak vyhnout se přímému pobytu v Německu.2 Druhotná motivace Denisovy cesty 

již byla o něco prostší; stálo za ní badatelské přání poznat původ českého protiněmeckého 

odporu. 

Snaha o bližší prozkoumání tohoto odporu není nahodilá. Roku 1870, krátce poté, co 

německý kancléř Otto von Bismarck vyhlásil válku Francii, jednadvacetiletý Denis narukoval 

do armády. Třebaže do památné bitvy u Sedanu nezasáhl, účastnil se následného ústupu k 

Paříži, kterou posléze bránil. Ve městě se nacházel i koncem ledna, tedy ve chvíli, kdy bylo 

podepsáno příměří. 

Hořký zármutek a beznaděj z porážky Denis zachytil v jedné ze svých válečných řečí: 

„Z pevnostních děl stříleno již jen ve vzdálených přestávkách a s hroznou úzkostí 

očekávali jsme okamžik, kdy palba ustane docela, jako u matky umírající se smrtelnou 

úzkostí sledujeme dech stále nepravidelnější a pomalejší. Najednou po dlouhém mlčení 

náš kapitán se již nezdržel a vypukl v pláč. Mnozí z nás plakali s ním. Pozdvihl hlavu a 

pravil nám: Proč pláčete? Mám právo plakat já, protože jsem již stár a neuzřím odvetu. 

Ale vy, vy jste mladí a dožijete se vítězství. Vy poznáte onu rozkoš nebeskou uzřít opět 

vlast osvobozenou a zářící v nové slávě.“ 3 

Nelze pochybovat o hluboké ráně, kterou ve francouzských srdcích zanechala potupná 

porážka východním sousedem. Jakým způsobem však mohli mladí učenci přispět k zářící 

slávě a svobodě právě kapitulující vlasti? Touha po nápravě si protiřečila s krutou realitou; 

potupným mírem a ztrátou Alsaska a Lotrinska. Všeobecný úpadek vědecké úrovně, který 

Francii provázel v posledních desetiletích, byl považován za intelektuální náskok Německa, a 

nyní mu bylo přičteno i vojenské selhání. A byla to právě Denisova generace vědců, která si 

                                                           

2 CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 
2003, s. 15 
 
3 VANČURA, Jindřich. Arnošt Denis. Praha: Mánes, 1923, s. 12 
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za cíl uložila opuštění dosavadní národní sebestřednosti a lepší poznání kultury ostatních 

národů. Národů, mezi kterými by Francie mohla najít sympatie, případně založit přátelské 

spolky pro budoucí válku s Německem. Jaroslav Goll ve svém příspěvku do Českého 

časopisu historického vzpomíná: „Bylo to po oné nešťastné válce, která přece Francii v 

mnohém prospěla. Francouzové poznali, jaká to byla chyba, že byli až příliš Francouzi, že se 

o ostatní svět dostatečně nestarali – zvláště ten, který leží od nich na východ, hned Německem 

začínaje. (…) Vláda sama posílala mladé učence do Němec. Denis šel ještě dále a zvolil si 

Čechy.“4 Ač s chmurnými myšlenkami, Denis, který krátce před vypuknutím války složil 

závěrečné zkoušky, začal stejně jako jeho spolužáci přemýšlet o stipendijním výjezdu do 

ciziny. Ve svých pozdějších vzpomínkách na výběr stáže uvádí: 

„Byli jsme v plné krizi. Velice zarmouceni svou nevědomostí, přáli jsme si velmi učinit 

jakousi přehlídku Evropy: kam měli jsme obrátit své zraky, ne-li přímo ke Slovanům?“ 5 

Praha spolu s Moskvou představovaly hlavní slovanská města. K výběru Prahy 

pravděpodobně přispěly rozhovory s Emilem Picotem6, příteli Soběslava Hippolyta Pinkase. 

Ostatně byl to právě Hippolyt Pinkas, kdo následně pomohl uvést Denise do předních 

pražských kulturních kruhů. 

Cílem Denisova stipendia bylo již zmíněné zkoumání českého odporu vůči Německu. Jako 

prvotní příklad byl využit mistr Jana Husa, který byl dle Denisových slov až doposud vnímán 

jako náboženský reformátor, ovšem jako jeden z předchůdců utváření české národnosti byl 

opomíjen.7 Projekt našel u vedení školy8 pozitivní ohlas a cestě Denise do Prahy již nic 

nestálo v cestě. 

Mezi léty 1872-1874 Prahu navštívil dvakrát. Louis Leger,9 který Denisovi mimo jiné 

překládal, bylo-li to nezbytné, seznámil mladého historika s Františkem Palackým. Slavný 

český historik na Denise učinil velký dojem, ostatně později na něj vzpomíná jako na 

                                                           

4 GOLL, J. Arnošt Denis. Praha: Bursík a Kohout, 1904, s. 4. 

5 VANČURA, Jindřich. Arnošt Denis. Praha: Mánes, 1923, s. 12 

6 Émile Picot byl francouzským diplomatem, po roce 1870 mj. působící v Praze. 

7 Archives Nationales, fond Ernest Denis F 17 25 754 in: CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, 

Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s. 15 

8 École Normale Supérieure sídlící v Paříži. 

9 Slavný francouzský historik v Praze pobýval mezi léty 1871-1872 



 12 

„tribuna, člověka ostrých slov, fanatika i apoštola“,10 stejně jako zdůrazňoval, že „nebyli-li již 

Čechové také přemoženi u Sedanu? On přál si dočkati se toho, aby se utvořily úzké Svazky 

mezi Slovany a Francouzi.“11 

Povšimnutí neušel ani věkový rozdíl obou badatelů. Setkání čtyřiasedmdesátiletého historika 

s teprve třiadvacetiletým studentem přispělo v očích české společnosti k Denisově pozitivní 

reputaci, třebaže si to v té době francouzský historik pravděpodobně ani neuvědomoval. 

František Palacký, ve svých pětadvaceti letech stejným způsobem docházel za další osobností 

českého dějepisectví, tehdy sedmdesátiletým Josefem Dobrovským. V obou případech bylo 

jejich přátelství vnímáno jako vztah učitele a žáka, nýbrž i jako zajištění kontinuity české 

historiografie. 

 

2.2. Denisova „hypotéza“ 

František Palacký měl pravděpodobně nemalý vliv na Denisovo pojetí českých dějin. Ostatně 

pro Denisovu doktorskou práci12 a zároveň i první publikaci Huss et la guerre des Hussites, 

mu poskytl své sbírky pramenů. Mimo to se Palackého dějiny spolu s Tomkovými Dějinami 

města Prahy staly hlavním zdrojem formujícím Denisův badatelský přístup.13 Ač byla 

v historických kruzích Denisova prvotina vřele přijata,14 její překlad nikdy nespatřil světlo 

světa: vedle plejády domácí literatury s obdobnou tematikou ho zkrátka nebylo zapotřebí. 

Přesto však několik prvků prostupujících první dílo francouzského historika stojí za 

povšimnutí. Samotný výběr husitství jako oblasti bádání není náhodný: Ernest Denis pocházel 

z hugenotské rodiny, díky čemuž můžeme předpokládat již dřívější znalost osobnosti Jana 

Husa.15 Protestantství v rodině vedlo dle Jaroslava Golla k tomu, že „česká historie upoutala 

                                                           

10 VANČURA, Jindřich. Arnošt Denis. Praha: Mánes, 1923, s. 25 

11 Ibid. 

12 Ernest Denis ji úspěšně obhájil roku 1878. 

13 VANČURA, Jindřich, předmluva in: DENIS, Ernest. Konec samostatnosti české, díl II., F.  

Šimáček, 1909, s. XIV 

14 Ibid. 

15 Nejedlý, Zdeněk. Ernest Denis. Melantrich, Prague, 1921, p. 33 
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jeho zájem, aby práci svou započal obdobím husitským.“16 Jak ostatně název Denisova díla 

napovídá, publikace se dělí na dvě části; první věnovaná mistru Janu Husovi, od vlivu Jana 

Viklefa až po upálení v Kostnici, druhá následuje válkami až po Jihlavská kompaktáta. 

Mohlo by se zdát, že k husitství v Huss et la guerre des hussites bude vzhledem k době 

vzniku přistupováno ryze jako k národnostnímu hnutí, ve skutečnosti však v sobě zahrnuje jak 

politické, tak náboženské a sociální tendence.17 Politická angažovanost je oproti budoucím 

autorovým dílům zastoupena pouze nepatrně: namísto vášnivých útoků, častých při popisu 

německého útlaku doby pobělohorské, se autor zaměřuje spíše na obhajobu jednání české 

společnosti, jak tomu můžeme vidět na příkladu listin přijímaných v průběhu patnáctého 

století. České stavy se v nich vymezují vůči cizincům v zemské správě. V důsledku toho 

Němci nemohou předsedat stavům, ani se podílet na správě měst. Denisovo zdůvodnění je 

nasnadě: 

„Abychom předvedli výsledek této vytrvalé a obezřetné politiky, postačí nám jediné 

číslo: v předvečer Třicetileté války, Němci netvořili více, než desetinu obyvatel 

království, dnes tvoří zhruba třetinu. Zákony, které učinily z českého jazyka oficiální 

jazyk zemský, nepodněcují k žádným rozporům, jelikož představovaly pouze shrnutí již 

dokončené transformace.“ 18 

Ač se bezpochyby jedná o pravdivé vylíčení historických aktů, už sama potřeba zvýraznění 

této obhajoby přímo kontrastuje s pocitově zabarveným popisem doby o dvě stě let mladší, 

kdy naopak čeština v důsledku mocenských rozhodnutí násilně mizí ze svých dosavadních 

správních či vzdělávacích pozic. 

Díla autorů, ze kterých Denis čerpal pro Huss et la guerre des hussites mu posloužila i jako 

inspirace pro první díl následující publikace Konec samostatnosti české. Druhým dílem, 

počínajícím se dějinami šestnáctého století, dopracoval se však francouzský historik na 

samotnou hranici doposud probádaných dějin. Ve vycházejícím díle se tak poprvé naskytl 

obraz úpadku českého národa po bělohorské době, poprvé byl vylíčen „všecken mravní a 

                                                           

16 Jaroslav GOLL,« Arnošt Denis », Český časopis historicky, vol. X, 1904, str. 69-78, 153-

176. in: Mares, Antoine. Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris, 2009, s.163-189 

17 CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 

2003, s. 62 

18 DENIS, Ernest. Hus et la guerre des Hussites. Paris:  Imprimerie A. Daix, Rue de Condé 

27, 1878, s. 482 
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společenský úpad našeho národa a vystiženy jeho příčiny a následky v katastrofě 

bělohorské“.19 

Jestliže si první publikací autor zajistil uznání vyhraněné pro akademické kruhy, publikací 

Konec samostatnosti české si získal pocty daleko širší. Tento obdiv neskrývá ani dobová 

recenze v Masarykově časopise Athenaum: 

„Odkládáme spis Denisův s hlubokým pohnutím a otřesením. Tak věrně a pravdivě 

v historiografii naší nebylo posud ukázáno na kořeny zla, jímž zahubeny byly výsledky 

veliké doby husitské.20 Francouzský učenec vykonal národu našemu službu, jakou 

Polákům historikové ruští, kteří vnitřními příčinami vysvětlili pád říše polské.“ 21 

Český překlad na sebe nedal dlouho čekat. Již při jeho přípravě, kdy autor mimo jiné 

opětovně navštívil Prahu u příležitosti Jubilejní výstavy roku 1891, slíbil sepsání třetího dílu 

trilogie zahrnující nejnovější české dějiny. Obdobně obšírné historické dílo v českém 

prostředí znatelně chybělo, a nebylo koho, kdo by se jej ujal: český následovník Palackého 

Gindely se věnoval spíše diplomatickým stykům starší doby, Kalousek s Gollem pak pouze 

prohlubovaly Palackého závěry. Ač se zdálo nepravděpodobné, že by podobnou práci mohl 

svést cizinec, již roku 1903 vychází dvousvazkové dílo La Boheme depuis la Montaigne 

Blanche.  

Zatímco první svazek nejnovějšího díla provází rozpadem stavovského státu až do období 

terezínských a josefovských reforem, druhý se protkává napříč celým devatenáctým stoletím, 

čímž autor přichází až do doby své vlastní. 

A je to právě popis poledních desetiletí, ve kterých vedle Denise – historika vyniká i Denis – 

politik. Zaujatost, která by se nám na první pohled mohla zdát nahodilá, či přinejmenším 

neúmyslná, je naopak autorem vyzdvihována a obhajována. 22 V úvodním slovu k Čechám po 

Bílé Hoře, ve věnování Ladislavu Pinkasovi,23 se autor ke svému angažovanému přístupu 

hlásí, ač jej nepřímo schovává za snahu o upřímné líčení událostí: 

                                                           

19 DENIS, Ernest. Konec samostatnosti české, díl II., F.  Šimáček, 1909, s. XV 

20 Nelze si nepovšimnout, jak autorovy názory byly přejímány i recenzentem. 

21 Athenaum, 1891, str.254. in: ibid 

22 VANČURA, Jindřich, předmluva in: DENIS, Ernest. Konec samostatnosti české, díl II., F.  Šimáček, 

1909, s. XVIII 

23 Syn Denisova přítele Soběslava Hyppolita Pinkase. 
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„Pověděl jsem vždy, co jsem pokládal za pravdu, i když jsem věděl, že nepříjemně se 

dotkne přátel, kteří jsou mi drazí; pokusil jsem se posuzovati spravedlivě lidi, kteří jsou 

mi nejprotivnější. Co do klidné lhostejnosti, kterou jistá škola chce požadovat od 

historiků, nevěřím v ni, a nikdy jsem se s ní nesetkal. (…) není mně možno, abych zůstal 

nestranný; nenávidím útisku ve všech formách, věřím ve vítězství spravedlnosti, a proto 

věc česká je mi drahá.“ 24  

Svůj přístup dokonce označuje za „hypotézu“. Hypotézu, která vychází z předpokladu, že 

dějiny nelze psát bez určitého pohledu. V líčení dějin spatřuje buď obhajobu, nebo zatracení. 

Historikovo zaujetí shledává mnohdy užitečnějším, než přesné líčení faktů. Hypotézu jako 

osobní přístup, odpověď na morální výzvu ve vztahu k vědeckosti vysvětluje: „Vědeckost jest 

podmínkou historie, ale také její negací. Hypothesa bývá často užitečnější než fakt.“ 25 

Denisův osobní přístup se neodráží pouze ve sdělování názoru, subjektivní zabarvenosti, či 

slovních obratech. Bez zaujatosti příslušníka některé z politických stran, navíc s dokonalou 

znalostí české historie i současné politické situace, neváhá udílet Čechům své rady, či 

výstrahy, ani je nešetří výtek. Můžeme si tak všimnout například v části věnované 

budoucnosti Rakouska: 

„Jelikož myšlenka války na život a na smrt nesmí, podle mého názoru, být připuštěna, je 

třeba si připravit půdu pro dohodu. Zde jsou očekávání marná, protože je vesměs jasné, že 

svého cíle nedosáhneme než ustavičným tápáním ve tmě a zdvořilostmi. (…) Především, 

volební systém musí být upraven a nesrovnalosti současného zákona nahrazeny 

všeobecným volebním právem.“ 26  

Jak Denis sám uvádí, Čechy po Bílé Hoře představovaly snahu o první vylíčení dějin 

moderních Čech. Dodává, že „průkopník, který se odváží na cestu neproraženou, jest 

v nebezpečí, že zbloudí každým krokem“. 27 Po metodologické stránce Denis zřetelně předvádí 

                                                           

24 DENIS, Ernest. Čechy po Bílé Hoře, první díl, Bursík a Kohout, 1904, s.V-VI. 

25 DENIS, Ernest. Konec samostatnosti české, dík II., F.  Šimáček, 1909 in: CHROBÁK, Tomáš, 

OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s.57 

26 Přeloženo a citováno z: DENIS, Ernest. La Bohême depuis la Montagne-Blanche, deuxième partie, 

Paris:  1903, s.665 

27 DENIS, Ernest. Čechy po Bílé Hoře, první díl Bursík a Kohout, 1904, s.V 
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umění profesionálního historika. Ač nečerpá přímo z archivního materiálu, často využívá 

prameny, případně se opírá o dobové prameny 28  

Jakkoli se z předchozího popisu může Ernest Denis zdát zaujatý, jeho zabarvení nemění nic 

na snaze o zkoumání pravdivosti, či nezaujatosti pramenů, se kterými pracuje. V případě 

pochybností pak neváhá na skutečnost vtipným způsobem poukázat, jak si můžeme 

povšimnout při líčení zákonů Karla VI. směřovaných proti cikánům, mnohdy obviňovaných 

z čarodějnictví. Zákonů, které podporují „pošetilosti“, pomocí nichž mohou soudcové mimo 

jiné snáze rozpoznat čarodějnictví: 

„ „Věda magická vyvíjí se svými formulemi, vyučuje se složitému umění, jak zmařiti zlobu 

ďáblovu, (…) později bude snadno chápati učení a klásti drn před dveře stáje; dobytek 

bude takto chráněn zlého uhranutí; neboť čaroděj nebude moci vniknouti do domu, než až 

spočte trávu po stébélku.“ Ubozí čarodějníci, kteří takto snadno dají se zaraziti, a přece 

hrůza z nich znepokojuje duchy nejstatečnější.“ 29 

S Humorem sobě vlastním se Denis staví i ke zkoumání ostatků svatého Jana Nepomuckého: 

„Po pětatřiceti letech Balbín dal otevříti rakev jeho, mrtvola zůstala neporušena; povolal 

jesuity, kteří dosvědčili fakt. Škoda, že nepovolal zároveň některé kacíře, kteří bloudili 

ještě v okolí, ale kdo by pamatoval na vše?“ 30 

Jedná se však o pouhé ironické poukazování na, mohli bychom říci, naivní domněnky 

dobových osobností, dobových pramenů? Pravda o autorově přístupu leží ještě o krok dále. 

Podobným přístupem se Denis snaží ukázat, že i přes detailní studium pramenů nelze 

podrobně vylíčit dobovou realitu. Vidina historika, který přistupuje k tématu s již připravenou 

představou, ba co víc, k této představě se otevřeně hlásí, pak zapadá do Denisovy již výše 

zmiňované „hypotézy“. 31 

 

 

 

                                                           

28 Srov. Např.  DENIS, Ernest. Konec samostatnosti české, díl II., F.  Šimáček, 1909, s. 307 – paměti 

Castelnauovi pro studium chování císaře Maxmiliána, či s.311 – deník o sněmování. 

29 DENIS, Ernest. Čechy po Bílé Hoře, první díl Bursík a Kohout, 1904, s. 326 

30 Ibid. s. 447 

31 CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s.59 
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2.3. Ernest Denis ve sporu o smysl českých dějin 

Koncem druhé polovině 19. století zažívá české národní uvědomění krizi. Spolu se sporem o 

Rukopisy a vnitropolitickými rozpory vyvstávala otázka, zdali má český národ dostatečné 

prostředky na vytvoření své vlastní, nové kultury. Jednou z možných odpovědí se může zdát 

Masarykova Česká otázka, dílo, ve kterém se autor snaží postavit zrod české kultury na idey 

humanity, která je mu vlastní, a která jej provází od středověku až po současnost. Pochybnosti 

vyvolaly především myšlenky přímé kontinuity husitství, Jednoty bratrské a národního 

obrození, a to jednak kvůli jejich diskontinuitě, jednak kvůli míchání reformačních, 

obrozeneckých a osvícenských myšlenek. 32 

V této době však ještě nemůžeme hovořit o sporu o smyslu českých dějin v plné šíři; debaty 

probíhaly spíše na politické úrovni a historici se k nim nijak nevyjadřovali. Svár byl zaset až o 

šestnáct let později. Jindřich Vančura ve svém článku Čím se Masaryk zavděčil českému 

dějepisu nejen, že vychválil přínos Masarykova díla, navíc urážlivě znehodnotil dílo předního 

českého historika, Jaroslava Golla, 33 který k Masarykovým tezím stál v opozici. 

Krátce po vydání článku dochází k několikaleté intelektuální bouři. Do sporu se včleňují i 

další přední historici, jako Josef Pekař, Jan Herben, či Zdeněk Nejedlý. Ačkoli se Masarykovy 

teze zdály být vyvráceny, následný vznik samostatného Československa jakoby je potvrdil. 

Zde by již pravděpodobně bylo vhodné zmínit, jakým způsobem se sporu zúčastnil Ernest 

Denis. Třebaže je francouzský historik oběma stranami často uváděn, do sporu zasáhl pouze 

nepřímo. Primárním důvodem jeho přímé absence může být nikoli ideové, ale spíše 

historiografické pojetí Denisových dějin: spor o smysl českých dějin se neodehrával pouze 

v rovině legitimizace českého uvědomění, ale i jako soupeření dvou moderních dějepisných 

směrů, Gollovy empiricko-pozitivistické proti idealisticko-teologickému pojetí Masarykovu. 

Jakkoli ohromný celek Denisovo dílo představovalo, způsobem sepsání řadilo se stále ještě do 

školy velkých francouzských historiků minulého století a nikterak neodpovídalo moderním 

trendům, jak to činila například Gollova pozitivistická škola. 

Tato skutečnost však nikterak neubírá na velikosti míře, se kterou je Denisovo dílo ve sporu 

využito, a to ihned oběma stranami. Snaha o syntézu dějin, jejich ucelené pojetí od 16. století 

                                                           

32 Srov. např. KAIZL, Josef. České myšlenky, 1. vyd. Praha: Edvard Beaufort, 1896 

33 Historici až doposud do sporu příliš nezasahovali. Jaroslav Goll kritizoval především snahu politiků 

legitimizovat své úsilí ne vždy přesným odvoláváním se na historii. 



 18 

až po současnost, jak se s ním setkáváme v Denisově trilogii, bylo pro pozitivistickou školu 

již překonaným pohledem. 

Oproti tomu Denisovo dílo nezůstalo nepovšimnuto ani druhou stranou. Tomáš Garrigue 

Masaryk ve své České otázce chválí Denisův přístup k dějinám. Jindřich Vančura, ve sporu 

nejvýraznější Masarykův stoupenec, a zároveň překladatel Denisových děl, pak spojil obě 

oblasti svého působení. V České otázce Masarykem zmíněné aspekty Denisova díla jsou ve 

Vančurových překladech zvýrazňovány pomocí rozšířených statí, citací, či vlastních vsuvek, 

ne vždy v souladu s původním názorem autorovým. 

Nebudeme se detailněji zabývat obrazem překladu, jelikož tímto se již podrobně ve své práci 

zabývala Doubravka Olšáková.34 Přesto bychom však měli zmínit přední způsoby, kterými 

Vančura do textu zasahoval, a pomocí kterých mnohdy i měnil jeho smysl. 

Některé z Vančurových zásahů se zdají být neškodné. Vypouští pasáže popisu přírody, které 

měly francouzskému čtenáři přiblížit středoevropskou krajinu, ovšem domácího čtenáře by 

pouze oddalovaly od podstatnějšího líčení dějin. Jedná se rovněž o korekturu, provedenou s až 

obdivuhodnou Vančurovou detailností; Denis mnohdy citoval ze svých poznámek, které si 

pořídil během návštěvy v Praze, a při jejich opisu nejednou citoval nepřesně. Překladatel 

všechny Denisovy citace dohledal a v případě nesrovnalostí opravil.35 

Citace však mnohdy bývají Vančurou zkracovány, či naopak rozšiřovány. Tyto úpravy však 

neslouží k lepšímu vykreslení a obohacení čtenáře o detaily, nýbrž vyzdvihují odlišný, 

autorem nezamýšlený motiv, čímž pozměňují původní význam citace. 

Nutno podotknout, že takto se dělo v Konci samostatnosti české. V Čechách po Bílé Hoře se 

Vančura nezdráhá jít ještě dále, a nově rozšiřuje text o vlastní vsuvky. Ty se opětovně 

zaměřují na zvýraznění událostí odpovídajících Masarykově koncepci humanity. Tematicky 

se mezi nejvíce vyzdvihované události řadí násilná konverze českého lidu ke katolictví a 

příchod cizí šlechty, na které navazuje vyzdvihnutí husitských tradic, kterým český národ i 

přes cizí vlivy zůstal věrný.36 

                                                           

34 OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Politická funkce Vančurova překladu druhého dílu třetí části Denisovy 

trilogie Čechy po Bílé hoře, 2000 

35 CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s.82 

36 Ibid. s. 83 
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V rámci pobělohorském zabavování statků, s odkazem na Bílkovy Dějiny konfiskací Ernest 

Denis uvádí: 

„Ženy domáhaly se svých věn, věřitelé svých pohledávek, na statcích pojištěných; komise 

zkoumala jejich nároky a dávala jim poukázku na komoru, kteráž ovšem neplatila. (…) 

také nebylo jim dovoleno, aby zachovaly své vlastní statky, než když přestoupily k víře 

katolické: jinak musily je prodati katolíkům, aby nezůstalo v zemi símě nových nepokojů 

a vzpour.“ 37 

Třebaže Denisův text následně přechází k osobě Albrechta z Valdštejna a jím získaného 

majetku, Jindřich Vančura neváhá vložit ještě další vsuvku a negativní obraz konfiskací ještě 

zesílit: 

„V dějinách evropských národů snad jen vyvlastnění šlechty anglosaské po vítězství 

Normanského vévody Viléma Podmanitele u Hastingsu 1066 srovnati lze s katastrofou, 

jež po roce 1620 zastihla šlechtu českou. Z rozkazu královského zhotoven tehdáž v Anglii 

seznam všech statků, odňatých šlechtě anglosaské a rozdělených novým pánům 

normanským  - pověstný Domesdeybook. (…) Prof. Goll vhodně nazval dílo Bílkovo o 

konfiskaci našich českých Domesdeybookem.“ 38 

Zde je nasnadě položit si otázku, jakým způsobem se k zásahům stavěl sám Denis? Nelze 

pokládat za možné, aby podobné změny ušly jeho pozornosti. Nutno podotknout, že ačkoli 

stejně jako ostatní profesionální historici Ernest Denis nepokládá Masarykovo dílo za vědecky 

dokonalé (dokonce si stěžoval, proč se podobné interpretace českých dějin neujme některý 

z kolegů-historiků), jeho názorů si cenil a českého filosofa podporoval.39 Co se pozměněných 

překladů týče, Denis byl rád již za samotný přepis svého díla do češtiny, a v podobných 

zásazích, třebaže si uvědomoval jejich politickou roli, nespatřoval žádnou překážku.40 

Sám Jindřich Vančura nemá snahu své počínání nijak zatajovat, naopak s ním v rámci 

předmluvy k překladu čtenáře seznamuje: „Se svolením prof. Denise přičinil jsem všude 

                                                           

37 DENIS, Ernest. Čechy po Bílé Hoře, první díl Bursík a Kohout, 1904, s. 40 

38 Ibid. srov. DENIS, Ernest. La Boheme depuis la Montagne-Blanche, deuxieme partie, Paris:  1903, 

s.55 

 

39 CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s.35 

40 VANČURA, Jindřich, předmluva in: DENIS, Ernest. Čechy po Bílé Hoře, první díl Bursík a Kohout, 

1904, s. 8 
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jména místní a osobní, pokud opomenuty jsou v textu francouzském, (…). Proto příležitosti 

vděčné použil jsem, abych řadou poznámek, někdy i rozsáhlejšími rozbory a úvahami, přispěl 

k pronikavějšímu osvětlení událostí a ku poznání osobností, jež rozhodnými činiteli byly 

v dějinách našeho úpadu.“41 

 

2.4. Ernest Denis za světové války 

Svou roli plnou pročeského vlastenectví Denis sehrál během první světové války. Již krátce 

po jejím vypuknutí se podílel na založení dvouměsíčníku La Nation tchèque. Spolu s dalšími 

autory (mezi něž se mimo jiné řadí např. Rudolf Kepl, Edvard Beneš nebo Josef Durych) se 

snažil přesvědčit francouzskou veřejnost o potřebě nového územního uspořádání ve střední 

Evropě. Jako program časopisu byl vytyčen usilovný boj za samostatné Československo.42 

I v časopise je patrné Denisovo sledování francouzské zahraniční politiky, doprovázené 

silným protiněmeckým laděním: 

„Jsme nesmiřitelně odhodláni, že nepodepíšeme jiné smlouvy než smlouvu, kterou 

budeme pokládat za dostatečnou, aby znemožnila na vždy obnovení ohavného 

zákeřnictví, jehož obětí stalo se lidstvo v měsíci srpnu roku 1914. Staň se co staň, 

nepodaří se nám potlačit osmdesát milionů Němců, kteří vyplňují střed Evropy, nemluvě 

ani o devíti milionech Maďarů, kteří hříšným poblouzněním připoutali svůj osud k osudu 

Pruska. (…) jižní Slované a Čechové pomohou nám (…) zkrotit Hohenzolerny a 

maďarské zemany, kteří se stali vlečkonoši Viléma II.“ 43 

Zahájení první světové války zastihlo Denise sice staršího, nikoli však nepřipraveného. Stěží 

mohl šestapadesátiletý Denis narukovat do armády a zúčastnit se bojů, jak to učinil roku 

1870, přesto „svými velikými vědomostmi, ohnivým nadšením s velkým účinem účastnil se boje 

s odvěkými nepřáteli Francie a Slovanstva, boje, jímž by pomstěna byla potupa vlasti jeho a 

vráceny jí uloupené Alsasko a Lotrinsko, a milovaným Čechám po 300leté porobě získána 

zase svoboda.“44 

                                                           

41 Ibid. s. 9 

42 DENIS, E. Náš program. In: La Nation Tchèque. 1/1915 

43 DENIS, E. Náš program. In: La Nation Tchèque. 1/1915, s. 3. použit překlad z: 

http://csbh.cz/sites/default/files/Denis%20Ernest%20PL%20uroven%20C.pdf 

44 VANČURA, Jindřich. Arnošt Denis. Praha: Mánes, 1923, s. 215 
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Krátce po založení francouzsko-českého časopisu Nazdar45 vydává článek Vzkříšení Čech.46 

Jedná se o jeden z prvních otevřených apelů o českou samostatnost, mimo jiné i vylíčení 

habsburského útlaku českého národa, završeného skutečností, že císař František Josef nutí 

jeho syny bojovat na frontě proti slovanským bratřím: 

„Osvobozené Čechy sdruží kolem sebe všecky své syny, rozptýlené od svahů Tater ke 

Krušným horám. Zaujmou opět své místo mezi svobodnými národy, najdou opět svou 

úlohu, která jim ustanovuje, aby byly článkem, spojujícím vzdělanost Evropy západní a 

východní.“ 47 

Příležitost vyslovit nahlas myšlenky, které v obou časopisech vycházely, dostal při příležitosti 

pětistého výročí upálení mistra Jana Husa. K uctění památky došlo v několika švýcarských 

městech,48 přičemž Denis spolu s Masarykem vystoupil v Ženevě. Vyslovení idejí, že se 

každý Čech musí vyslovit buď pro reformaci, nebo pro protireformaci vedlo až k vydání 

zatykače na budoucího českého prezidenta, jelikož se považovalo za vypovězení války 

Rakousku. 

Třebaže proslov v Ženevě bezesporu patří mezi Denisovy největší projevy o československou 

samostatnost (do velké míry jej rovněž zaměstnávalo bádání v oblasti jižních Slovanů a 

Ruska), francouzský historik i nadále zaplňuje svými články stránky francouzských časopisů. 

Za povšimnutí stojí závěrečná část díla Qui a voulu la guerre,49 díla, na němž se vedle Ernesta 

Denise podílel i sociolog Émile Durkheim. I zde se setkáváme s vyzdvižením národních 

principů, které by měly vést k vytvoření nových, středoevropských států. 

Konec světové války jakoby se rovnal naplnění veškerého Denisova úsilí: Francie vyšla 

vítězná nad Německem, získala zpátky ztracená území, Československo se stalo samostatným 

státem. Množství žádostí a pracovní vytížení, které v tomto směru následovali, Denise 

dokonce přiměli, aby pozastavil vydávání své revue La Monde Slave. Jeho zdraví se však 

                                                           

45 Již roku 1914, iniciováno z velké míry Čechy pobývajícími v té době v Paříži. Zajímavostí zůstává, 

že název Nazdar se inspiroval u stejně pojmenované české setniny cizinecké legie. 

46 La Ressurection Tchèque. 

47 DENIS, Ernest. La Ressurection Tchèque in: VANČURA, Jindřich. Arnošt Denis. Praha: Mánes, 

1923, s. 218 

48 V Čechách se jakékoli slavnosti setkávaly s přísnými zákazy – se vzpomínkou na českého 

reformátora jsme se mohli setkat nanejvýše v několika evangelických kostelích. Zdroj: VANČURA, 

Jindřich. Arnošt Denis. Praha: Mánes, 1923, s. 232 

49 Volně přeloženo jako Kdo chtěl válku 
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rapidně zhoršovalo, a roku 1920 se proto rozhodl využít možná poslední příležitosti 

k navštívení svého milovaného Československa. 

Ocenění, kterých se mu v nově vzniklém státu následně dostalo, jakoby zrcadlila skutečnou 

míru zásluh, které zemi poskytl: pomník na Malostranském náměstí (jakožto upomínka na 

českou nezávislost zničen nacisty), či výstavba Denisova nádraží, zbouraného v osmdesátých 

letech, či hrob na Veleslavíně (třebaže skutečný se nachází ve francouzském městě Sceaux). 

Pobytu si však příliš neužil; zhoršující zdraví jej přimělo k hospitalizaci, a patrně i v důsledku 

následného převozu do Francie, krátce po příjezdu roku 1921 umírá. 

 

2.5. Jak byl přijímán a čten 

Hodnocení prvního Denisova díla, Huss et la guerre des hussites, se jako hlavní recenzenti 

ujali Jaroslav Goll a Josef Kalousek. Poněkud překvapující je zjištění, že se čeští historici 

zaměřují na rozdílné aspekty Denisova díla, nežli recenzenti francouzští a němečtí. 

Oba čeští recenzenti shrnují, že český odborný historik nenarazí v díle na žádné nové 

postřehy, přesto si oba Denisova zaměření cení.50 Jaroslav Goll přidává, jak jsme viděli při 

studování Ernesta Denise ve sporu o smysl českých dějin, svůj nesouhlas vůči vymezení 

husitství jakožto výchozího bodu počáteční masarykovské humanity. Josef Kalousek využívá 

možnosti srovnání s Tomkovým Dějepisem města Prahy, dílem, jehož znalostí51 by se 

francouzský historik mohl vyvarovat několika nepřesností. Oproti tomu francouzská recenze 

si cení odhalení faktů, které pod vlivem německé historiografie až doposud francouzskému 

publiku unikaly, zatímco německá poukazuje na četné přejímání Palackého, včetně jeho 

nedostatků v oblasti překladu.52 

Pozitivní ohlas, ve kterém se recenzenti napříč zeměmi shodnou, je vzletný a bohatý jazyk 

zapříčiňující poutavou čtivost Denisova díla. Dílo však vyšlo ve velmi nízkém nákladu (550 

kusů), jeho vliv na veřejnost proto nemohl být nijak velký. 

                                                           

50 CHROBÁK, Tomá, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s.65 

51 4. díl Dějepisu města Prahy zabývající se léty 1416-1436 vychází až roku 1879, tedy rok po 

Denisově Huss et la Guerre des hussites. 

52 CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s.65 
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Konec samostatnosti české se v českém prostředí setkal s kladným ohlasem kupodivu ještě 

před svým přeložením.53 Úvahy i rozpravy o díle bylo možné najít v několika časopisech,  

Národních listech, Čase, Květech, nebo Osvětě – nejednalo se pouze o odborné časopisy, 

nýbrž i denní tisk. 

Napříč recenzemi se táhne vědomí přesahu Denisova díla z historického bádání až ke 

komentování současnosti (nikoli však rámci pojítek, která historické události na přítomnost 

nesou, nikoli autorovým popisem současných událostí, jak se tomu stane až v závěrečném díle 

české trilogie). Tyto tendence a jejich politické smýšlení zřetelně vyzdvihuje i dobová recenze 

francouzského plátku Revue historique: 

„Podrobení se neodvratným důsledkům útlaku dovedeného vlastními předky až na hranici 

únosnosti je údělem dnešních Habsburků v Českých zemích. Ferdinand věřil, že vymazal 

jak herezi, tak politickou nezávislost, či samotnou paměť českého národa, (…). Dnes, toto 

vše živější, než kdy dříve, stejně jako rozhořčení nad špatnostmi, které tak dlouho [Češi] 

trpěli. Jedná se o jeden z těch návratů historie, které dovolují věřit spravedlnosti Boží.“ 54 

Přesah historického díla do současnosti se shledává s velkým zájmem především v denním 

tisku, a to zejména díky takřka hmatatelným souvislostem mezi minulostí a současným 

děním. Můžeme se tak setkat s paralelami mezi kompaktáty a punktacemi, Římem a Vídní 

nebo utrakvisty se Staročechy: 

„Již jednou v dějinách českých byla mocná strana, která dlouhou dobu byla vůdkyní a 

činitelkou v dějinách českých, ale potom náhle byla smetena, když z nerozhodnosti 

upadla do polovičatosti a z polovičatosti do bezcharakternosti. Byla to někdejší strana pod 

obojí, kterou Denis takto vyličuje.“55 

Pokud Denisův Konec samostatnosti české vyvolal v českých zemích kladné reakce, Čechy po 

Bílé hoře je ještě zvětšily. S nadsázkou bychom mohli říci, že čím mladší dobou se Denis 

zabýval, tím větší ohlasy jeho dílo sklidilo. Přesah z historie do současnosti se v závěrečném 

díle české trilogie nově stal i náplní publikace. A právě ten se v recenzentech vyvolal 

protichůdné názory. 

                                                           

53 Patrné například ze závěru referenta v Matici Moravské: „Velmi by se zavděčil literatuře naší, kdo by 

spis Denisův do češtiny přeložil.“ Zdroj: Čas. Matice Moravská, 1891, str. 167 

54 přel. z Revue historique, roč. 16, Tome 47, septembre-décembre 1891 

55 Čas, roč. VI, č.25, 18.6. 1892, s.395 in: CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. 

Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s. 74 
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Denisovo dílo jako vždy sklidilo ovace za výjimečné psychologické portréty osobností nebo 

nadprůměrně čtivý styl. Autorovy výtky vůči jednání českých politiků v 19. století se však již 

s pochopením nesetkávají. Podle recenzentů se tehdejší politika upírala jedinou možnou, a 

tudíž výtky nezasluhující cestou.56 Myšlenkový rozpor s recenzenty a jejich kritiku Denis 

přijímá s poděkováním; platnost jeho děl, ostatně historických knih obecně není věčná, a toto 

ještě zesiluje skutečnost, jedná-li se o nová, nedostatečně prozkoumaná období. Dodává, že 

on sám zná nedostatky svých knih, a „shledávám nejen oprávněným, ale chvalitebným, aby se 

vyznačovaly jejich omyly a bránila mínění opačná.“ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

56 CHROBÁK, Tomáš, OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Ernest Denis. Praha: Nakladatelství Eva, 2003, s. 79 

57 DENIS, Ernest. Konec samostatnosti české, díl II., F.  Šimáček, 1909, s. 17 
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3. Victor-Lucien Tapié 

3.1. Tapié prvně v Českých zemích 

„Byla to Praha, kdo dal vzniknout zázraku Tapié.“58 Nežli hlouběji zamýšleným plánem, 

prvotní příjezd mladého francouzského historika do srdce Evropy se zdá být spíše dílem 

náhody. Po dokončení bakalářských studií na Sorbonně se Tapié po vzoru svého otce plánoval 

uchýlit k vyučování na střední škole. Ve stejné době francouzská vláda pokládala základy 

francouzského ústavu v Praze, a pro výuku francouzského jazyka byli do Prahy vysíláni 

učitelé, aby se na místních středních školách mohli zhostit výuky francouzštiny. 59 

V tomto proudu se do Československa prvně dostává i Tapié. Ve snaze poznat kulturu a 

dějiny svého nového působiště, jeho zájem vysoce přesahuje pouhou náplň jeho povolání. 

Není pochyb, že právě díky Praze se Victor-Lucien Tapié naučil milovat střední Evropu.60 Při 

jaké příležitosti se však do Prahy dostal poprvé? Čerstvý bakalář, rozhodl se využít stipendia 

pro poznání rakouské a československé kultury. Touhu poznat české prostředí, jak sám uvádí, 

v něm údajně vzbudil profesor českých dějin Louis Eisenmann, blíže však Tapiého motivace 

zůstává neobjasněna, třebaže na svůj první příjezd do Prahy roku 1920 vzpomíná s láskou.61 

Krátce po svém příjezdu se mladý historik seznámil s Josefem Pekařem. Setkání s ním Tapié 

považoval za opravdové štěstí, hodiny padesátiletého profesora Tapié shledával 

nenahraditelnými,62 a byl to právě Josef Pekař, kdo Tapiého přiměl začít se studiem češtiny. 

Josefa Pekaře si Tapié velmi vážil, který vůči českému historikovi pociťoval, můžeme najít 

v celém jeho díle nebo napříč korespondencí s ostatními českými osobnostmi. 

Zpátky do Francie se vrací s jasným vědomím; věnovat se po vědecké stránce historickým 

vztahům mezi Francií a Českými zeměmi. Obhájením práce o stycích Jindřicha IV. 

Navarrského s Českými zeměmi již v roce 1922 získává vysokoškolský diplom. 

                                                           

58 CHAUNU, Pierre. Mémoire vivante, mémoire présente. Victor-Lucien Tapie (1900-1974) et 

l'Université, Histoire, économie et société. 1983, 2e année, n°3, str. 375 

59 Šusta, Josef, předmluva in: TAPIÉ, Victor Lucien. Bílá hora a francouzská politika. Praha: 

Melantrich, 1936, s.8 

60 CHALINE, Olivier. Victor-Lucien Tapié et l’Europe Centrale in: ROUSTEAU-CHAMBON, Hélene a 
MAZEL Claire, Relire Baroque et Classicisme, Presse universitaires de Rennes, 2014, s.78 
 
61 Ibid. s. 77 

62 Ibid. s.79 
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Roku 1923, především díky působení svého učitele, se myšlenkově přibližuje představitelům 

staré domácí šlechty. Již od roku 1919 na území nově vzniklého Československa probíhala 

pozemková reforma: po první světové válce náležela více než třetina půdy velkostatkářům, a 

tato půda měla být nově rozdělena, zejména drobným statkářům, doposud bez vlastní půdy. 

Roku 1923 reforma nabírala nejvyšší intenzitu. V této době se reforma ocitá pod ostrou 

kritikou, mimo jiné i Josefa Pekaře,63 který vyčítal nedostatečné finanční vyrovnání se 

zemědělci, či negativní důsledky na české hospodářství. 

Victor-Lucien Tapié se prostřednictvím sporu setkává s myšlením české šlechty; 

Schwarzenbergů, Kinských nebo Lobkoviců. Vedle zainteresovanosti o osud české nobility 

Tapié přejímá i obranu sebeurčení českého národa oproti vídeňskému centralismu, či kult 

Svatého Václava. 

Projevy zájmu o české dějiny na sebe dlouho nedaly dlouho čekat ani v tištěné podobě; ve 

dvacátých letech mu vychází články v Českém časopise historickém64 nebo ve francouzské 

revue Correspondant, zahrnující studii o Jednotě bratrské. 

Rovněž Tapiého doktorské práce se nesly v duchu českých dějin.65 První navazovala na jeho 

poznatky o Jednotě bratrské, druhá pak představovala podklad pro jeho pozdější dílo Bílá 

hora a francouzská politika. 

Třebaže v následujících letech v Československu pobýval pouze nárazově, 66 o české dějiny 

zájem neztratil. Důkazem může být četná korespondence s historiky a početná publikační a 

recenzní činnost.67 I se svou manželkou v Praze pobývá mezi léty 1933-1934, aby nasbíral 

materiály pro svou závěrečnou práci La politique étrangère de la France et le début de la 

guerre de Trente Ans (1616-1621), zabývající se česko-francouzskými vztahy na počátku 

třicetileté války, a za tuto je následně ve Francii úspěšně habilitován.  

                                                           

63 Srov. PEKAŘ, Josef. Omyly a nebezpečí pozemkové reformy, 1923. 

64 Dva listy Karla ze Žerotína králi Ludvíkovi XIII, 1926 

65 Oproti českým habilitačním pracím, které připomínají první pokus o vědeckou práci, musí být ony 

francouzské obsáhlejší a důkladnější. Sepsání dvou prací s rozdílným tématem rovněž nebývá 

výjimkou. 

66 Působil jako učitel na Pařížském gymnáziu Ludvíka Velikého, do Československa zavítal v letech 

1927, 1929, 1932, 1933-1934 

67 Např. Tapiého recenze ve francouzské Revue historique na dílo Kamila Krofty. 
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Ačkoli v Tapiého díle můžeme jen s obtížemi hledat byť jen známku osobní zaujatosti, 

výpovědi osob autorovi blízkých nám mohou ukázat, jak vřelý vztah ve skutečnosti k Českým 

zemím choval. 

Tapiého historický záběr se neomezuje pouze na popis států. Zvýrazňuje, že i jejich lidé mají 

své životy, každodenní události, o které stojí za to se zajímat, a tyto je třeba nastudovat, 

chceme-li se ponořit do jejich mentality. Za tímto účelem je třeba studovat nejen náboženství, 

ale i literaturu či ústně předávané tradice. 68 

Tento přístup se odráží v názvu Monarchie et peuples du Danube.69 Nejen, že v sobě zahrnuje 

již výše zmíněný zájem jak o politické, tak o společenské dějiny, lze v něm rovněž spatřit 

vymezení zeměpisného záběru: území sice zůstává převážně ovládané Habsburky, avšak lid 

již není lidem monarchie, avšak souhrnem podunajských národů.70 

 

3.2. Význam baroka 

Význam České koruny je dobře patrný v publikaci Baroko a klasicismus. České země jsou 

takřka jediným příkladem památek pro celou Střední Evropu. Zde vyniká jedna 

z nejvýraznějšího Tapiého přínosu, a totiž kontrast mezi honosnými a bohatě zdobenými 

katolickými stavbami a mentalitou národního úpadku, pro kterou se vžil název Doba Temna. 

Ačkoliv se tímto pojetím budeme zabývat i ve třetí části práce, velká část Tapiého pohledu na 

umělecký sloh se nese v duchu nejnovějšího historického bádání, natolik vybočujíc 

z dobového pohledu české historiografie na barokní období (jak uvádíme například 

v předchozí kapitole věnované sporu o smysl českých dějin), že jej z části zmíníme již nyní. 

Jako příklad přínosu uměleckého a kulturního slohu vládnoucího střední Evropě 

v pobělohorském období Tapié uvádí: 

„(…) okleštění práv venkovského obyvatelstva, pro úpadek drobné šlechty v prospěch 

vysoké šlechty vlastnící obrovské majetky, a pro přibrzdění vývoje městské buržoazie. 

Avšak na druhé straně tento vývoj vedl k vítězství katolické protireformace veškerými 

                                                           

68 CHALINE, Olivier. Victor-Lucien Tapié et l’Europe Centrale in: ROUSTEAU-CHAMBON, Hélene a 
MAZEL Claire, Relire Baroque et Classicisme, Presse universitaires de Rennes, 2014, s.76 
 
69 Volně přeloženo jako Monarchie a podunajský lid, doslova podunajské „lidy“. 

70 Třebaže se nám podobné vymezení může zdát geograficky nepřesné, jelikož České země mají 

s Dunajem společného skutečně nemnoho. 
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nástroji, jaké měla po ruce, i silou řeholí, i tím, že celou společnost přímo ochránila 

civilizací, apelující na zrak, na sluch a na smysly a citovost daleko většími, než rozumové 

schopnosti.“ 71 

Rozvíjejícímu baroku autor vtiskuje roli čistě pozitivní, vnímá ho jako sloh stvořený pro velké 

pány i sedláky, umění plné obraznosti, vhodné pro paláce i vesnické slavnosti. 

Temnou stránku pobělohorské doby Victor-Lucien Tapié osvětluje přínosem, které pro naše 

země mělo baroko. V příčinách samotného úpadku se proto odchyluje od tradičního pojetí 

nesoucího se v duchu Palackého, které z rozkladu české společnosti obviňuje zejména 

zaváděný centralismus a rozpínání se cizí šlechty. Tapié sice devastaci země nepopírá, ovšem 

její příčiny spatřuje v celkové devastaci, tak typické pro dlouhodobě trvající válečný konflikt: 

„Jakmile zapomeneme na třicetiletou válku, nepochopíme nic: tato strašná válka 

zpřetrhala tepny celé jedné civilizace, klíčící z renesance, zapříčinila vážnou 

demografickou krizi, zavinila, že ožily některé překonané sociální struktury a vedla 

k tomu, že se v krajině podunajské oblasti vytvořilo (…)“ 72 

Kromě kontrastu mezi dobou temna a novým uměleckým slohem nese Tapiého dílo ještě 

druhý aspekt: baroko není vnímáno jako cizí umění zanášené do českého prostředí, nýbrž jako 

přirozené, doplňující českou kulturu, splývající s venkovskou krajinou. Ohromnost a krása 

památek jakoby se zdála neodlučitelná od českého prostředí: 

„(…) mohlo by být převzato a naneseno na svou zem se stejnou věrohodností 

spisovatelem polským, bavorským, nebo rakouským. To, co náleží výhradně Českým 

zemím, je pak kontrast mezi neštěstími země a dekorem luxusu, milosti a vítězství, které 

se kolem něj roztáhli.“73 

Není s podivem, že Victor-Lucien Tapié dokázal ocenit barokní dědictví, které se v Praze, ale 

i ve zbytku země nacházelo. Ve venkovské krajině se navíc střetávaly všechny doposud 

uvedené autorovy zájmy: kult svatého Václava, stará venkovská šlechta, četné barokní 

kostely. Ostatně Olivier Chaline k Tapiého zaujetí Čechami uvádí: „představení a studium 

venkovské a zároveň urozené společnosti dokázala vyvolat důvěrné pocity u čtenáře 

                                                           

71 TAPIÉ, Victor Lucien. Barok. 1. vyd. Bratislava: Pallas, 1971. Knižnica teoretickej literatury, s.95 

72 Ibid. 

73 Přeloženo z: TAPIÉ, Victor Lucien. Baroque et classicisme. Paris: Plon, 1957, in: CHALINE, Olivier. 

Victor-Lucien Tapié et l’Europe Centrale in: ROUSTEAU-CHAMBON, Hélene a MAZEL Claire, Relire 

Baroque et Classicisme, Presse universitaires de Rennes, 2014, s.77 



 29 

Chateaubrianda [Tapié], navyklého na venkov vnitřního západu, který objevil Babičku Boženy 

Němcové, jedno z nejznámějších děl české literatury 19. století.“ 74 

 

3.3. Přijetí děl V.-L. Tapiého 

V českém vědeckém bádání se až do první poloviny dvacátého století nacházela hluchá místa 

v oblasti barokní kultury; zejména v rámci pobělohorské protireformační literatury. Důvod 

byl prostý. V zápalu národního obrození bylo celé toto literární období sníženo na 

nepodstatné.75 Celistvost dějin české kultury tím však byla zpřetrhána, ba co víc, nebyla nikdy 

ani naplněna. Aby se dokázal zúčastnit objektivního výzkumu, musel by historik, který by se 

tímto obdobím zabýval, odložit veškeré své osobní pohnutky. 

Victor-Lucien Tapié se tohoto úkolu s chutí ujal. Pod taktovkou svého učitele Josefa Pekaře 

svoji vědeckou činnost rozšířil o publikaci věnovanou Jednotě bratrské, od roku 1936 začal 

přispívat i do katolické revue Řád. 

V pojetí dějepisectví se u něj setkávají všechny prvky moderní historiografie, kdy jazyk ani 

národ nepředstavují výchozí prvek bádání. Skloubeno s českými dějinami, je zřejmé, že tento 

přístup se staví do protikladu k Masarykovým tezím, teleologicky směřovaným po staletí přes 

reformní činitele. 

Na poli překladů se Victor-Lucien Tapié setkává s již Ernestem Denisem vyšlapanou cestou: 

svazky rekapitulující staletí českých dějin z pohledu zahraničního autora se v českých zemích 

setkaly s velmi vřelým přijetím. 

Stejně jako Denisovy publikace, i dílo Tapiého nalezne své využití ve stále probíhajícím 

sporu o smysl českých dějin. Že se bude jednat o druhou stranu konfliktu, než v případě 

staršího francouzského historika, je zřejmé: zatímco Denis byl na poli českých dějin 

odchovanec Palackého a jeho badatelské závěry odpovídaly masarykovské koncepci, Tapié 

byl ovlivněn Josefem Pekařem, který Masarykovi odporoval. Zvýšený zájem o zpřístupnění 

děl Tapiého českému publiku se zdá být samozřejmý: „v těchto desetiletích politicko-
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intelektuálních sporů, kde využití zahraničního pera bylo nezpochybnitelnou výhodou, otázka 

překladu děl Tapiého zdaleka nebyla bezvýznamná.“ 76 

Dílo La politique étrangere de la France et le début de la Guerre de Trente ans spatřilo světlo 

světa roku 1934 a svého překladu se dočkalo již o tři roky později. O překlad se zasadil 

tehdejší profesor všeobecných dějin Josef Šusta, který si nejen cenil Tapiého badatelského 

zájmu a kvalitně odvedené práce, spatřoval v něm navíc i možného nástupce jedoucího 

v Denisových kolejích. Samotného překladu se ujal další Pekařův žák, Zdeněk Kalista, který 

v té době byl již docentem české historie na Karlově univerzitě. Ve svých pamětech77 

vzpomíná, že se překladu ujal nikoli z vlastního zájmu, nýbrž spíše pro vysoký honorář, který 

ve svém věku uvítal. 

Vědom si možného srovnání s Jindřichem Vančurou, Zdeněk Kalista se již předem doznává 

k zásahům a obměnám, které si v rámci překladu vyhrazuje. S autorovým vědomím jsou zcela 

vypuštěny pasáže popisující českou krajinu: „Vypustil jsem několik drobných pasáží, které by 

byly pro českého čtenáře zbytečny, líčíce např. přirozené hranice země české nebo terén na 

západě od Prahy“78, neboť ta je čtenářům dobře známa, případně zkrácena zahraniční politika 

Francie, pokud se týká jiných zemí, nežli českých. Posun událostí, na které se český překlad 

oproti francouzskému originálu zaměřuje, vede i ke změně názvu – nikoli doslovně 

Zahraniční politika Francie a začátek Třicetileté války, nýbrž Bílá hora a francouzská 

politika. Ačkoli se v původním názvu jméno Čech nikterak neozývá, tvoří české dějiny jádro 

celého díla, čímž je změna názvu považována za přijatelnou.79 Dále, stejně jako u Vančury, i 

v Kalistově překladu najdeme opravení nepřesností, či případné doplnění detailů. Tapiého 

tvrzení o druhořadosti francouzských agentů, pobývajících ve Vídni a Praze například 

rozšiřuje: 

„Toto mínění zastává K. Stloukal v studii „Z diplom. Styků mezi Francií a Čechami před 

Bílou Horou“ – Myslím však, že Stloukal příliš zdůrazňuje rozdíl mezi tím, čemu říká 
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„řádní vyslanci“, a tím, co se nazývá „referujícími agenty“ (residenty). V protikladu proti 

residentovi, tj. stálému zástupci, obyčejně osobnosti druhého řádu, při tom však 

diplomatu z povolání, uvedl bych mimořádného vyslance (…).“ 80 

Jednalo-li se však o zkracování textu, uvádí Kalista, úpravy nebyly prováděny jím, ale 

samotným autorem. K překladu dalšího díla dochází až roku 1971. Je jím Le Baroque, a 

přeloženo je pouze do slovenštiny. Přesto se Barok, jak zní slovenský překlad, z české strany 

dočká cenzury, která znemožní plně rozvinout některé pasáže, vyzdvihující barokní kulturní 

přínos. 81 Poslední překlad se vztahuje k L’Europe de Marie-Therese. Kupodivu na sebe dal 

čekat až do roku 1997, celých třiadvacet let po autorově smrti. Česká historiografie tohoto 

období se vyznačuje zvýšeným zájmem o překlady zahraničních autorů, a v rámci 

porevolučního hladu po rozšíření obzorů proto tyto zahrnují i starší díla, než by se na první 

pohled dalo očekávat. 

S vědomím, že jeho práce jsou Čechy dobře přijímány, rozhodl se Tapié sdílet svůj zájem i 

opačným směrem – podělit se o poznání české historie na francouzské půdě. Lásku k šíření 

české kultury můžeme najít v jeho práci věnované Jednotě bratrské, kde se snaží: „přiblížit 

francouzskému odbornému publiku díla českých historiků, odsouzených svým vlastním 

jazykem k velmi nízkému rozšíření.“82 

Dějepisectví první republiky uznávalo Tapiého jako významného autora, čtenost jeho děl a 

jejich pozitivní ohlas by mu mohl závidět leckterý domácí historik. Druhá světová válka 

situaci změnila. Šestiletý válečný konflikt nejenže znesnadnil jakoukoli možnost kontaktu, ale 

projevil se i ve změně českého intelektuálního prostředí. 

Jeden z těchto projevů se dá spatřit v celkovém úpadku česko-francouzských vztahů.83 České 

dějepisectví se navíc nově střetává s potřebou vyzdvihovat marxisticko-leninistické historické 

tendence, která ohlasu Tapiého děl v českém prostředí nikterak neprospívá. Francouzské 
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práce se zřídkakdy objevují i v recenzích; jakkoli by se tyto k hodnocenému dílu stavěly, 

představily by mimo jiné i zájem svého autora o západní literaturu.84 

Tyto faktory spolu s cenzurou způsobují, že Tapiého historiografické status quo ante bellum 

pomalu, ale jistě mizí v nedohlednu. Rozmáhající se cenzura má vliv i na Tapiého 

korespondenci – historické otázky z dopisů ustupují a jsou nahrazeny nicneříkajícími 

frázemi.85 

Tapiému je v českém prostředí následujících let věnováno čím dál tím méně prostoru; jeho 

díla to jen výjimečně dotáhnou na recenzi, a pokud je jeho jméno již zmíněno, neujdou 

autorovy myšlenky vhodnému ztotožnění s myšlenkami socialistickými.86 Není se proto čemu 

divit, že poslední dílo, Marie Terezie a Evropa vychází až třiadvacet let po autorově smrti, 

roku 1997, třebaže touhu po překladu bychom hledali spíše v celkovém porevolučním nadšení 

o zahraniční literaturu, než ve zvýšeném konkrétním zájmu o Tapiého dílo. 

 

3.4. Obraz nacionalismu v dílech V.-L. Tapiého 

„Nebylo by moudrým podnikem vést přímou studii napříč stoletími toho, co má v dnešní době 

podobu národních entit rozdělených hranicemi a politickým uspořádáním. Navíc každý, kdo 

zná alespoň trochu střední Evropu, ví, jak moc je živé národní smýšlení v dědičných státech 

rakousko-uherské monarchie, a jak je obtížné přiřknout práva jednomu, aniž bychom 

pochroumali přecitlivělost druhého. Pan V.-L. Tapié se snaží udržet rovnováhu mezi Vídní, 

Prahou a Budapeští, odmítaje jakkoli stručný nebo chybný manicheismus. Jeho dílo je tak 

lekcí obezřetnosti a nestrannosti.“87 Kdyby se Tapiého dílo mělo shrnout do jediného 

odstavce, jen těžko by francouzský historik střední Evropy Claude Michaud hledal 

konkurenci. Victor-Lucien Tapié vnímá monarchii jako snahu o transnacionální prvek, 

dokonce o jeden stát – královskou moc, která se snaží sjednotit národy do jednotného celku a 
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lid, který ve snaze zachovat si své zákony a svůj jazyk, se tomu brání.88 Ještě před tím, než se 

pustí do období Habsburků, baroka a pobělohorské politiky seznámí autor své čtenáře 

s minulostí jednotlivých zemí, a i v těchto vzdálenějších dějinách vytyčí snahy o sjednocení, 

vzešlé mnohdy z národů, které se mu následně bránily; byl to ostatně Karel IV. kdo učinil 

z Českých zemí nedílnou součást Svaté říše Římské národa Německého: 

„Karel, kterému němečtí historici vyčítali, že se méně zabýval císařstvím nežli Českými 

zeměmi, a přesto to byl on, kdo se podílel na posílení autority Říše a prestiže císaře.“ 89 

Tapié se vymezuje vůči pojetí Doby temna, snad i proti samotnému výrazu. Třebaže český 

jazyk v této době místy ustupuje, nejedná se o jeho systematické vymycování, či potlačování 

národního intelektu. Samotné baroko bylo do Čech zavedeno právě Jezuity, a to pro podporu 

zemských tradic. Stejně příčiny následného rozpadu monarchie spatřuje v jejím celkovém 

vyčerpání – za celá staletí se nepodařilo dosáhnout nadnárodní kultury, hospodářství oproti 

západním zemím strádalo. Jediné, co zůstalo, byla prestiž starých panovníků, ta však byla 

následně smetena válkou. 

Historik, který své bádání zaměří na dějiny střední Evropy, musí počítat s tím, že se mu 

naskytne nepřeberné množství národní, někdy až nacionálně laděné literatury.90 Jakékoli 

sympatie Victor-Lucien Tapié choval k dějinám Českých zemí, nebo přátelům v současné 

republice, ve svém díle je od nich zcela oproštěn. 

Nezaujatost zůstává typickým znakem celé Tapiého tvorby, ať už zkoumané období 

vyvolávalo jakkoli silné emoce. A tak v případě pobělohorské doby, doby, ve které se Ernest 

Denis neubránil velké míry osobní zainteresovanosti, Tapié důsledně přehodnocuje veškeré 

souslednosti, zásahy císařské politiky do zemské samosprávy, katolictví, či získávání 

konfiskovaného majetku cizí šlechtou. S nadsázkou bychom mohli tvrdit, že zatímco 

v Ernestu Denisovi našli zastání čeští obrozenci, Victor-Lucien Tapié by mohl být zaměstnán 

jako jejich protihráč za rakouskou stranu. A zatímco Denisův diskurz v sobě nese zapálení a 

místy jen stěží skrývá zaujatost, Tapiého texty se vyznačují přímočarostí, objektivností, a 

místy až legitimizující výmluvností. 
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Victor-Lucien Tapié zkoumá období již zmapovaná Ernestem Denisem, avšak nutno 

předpokládat, že se jeho dílo, pokud bude čteno v Československu, setká s námitkami a 

oponováním.91 Napříč pobělohorským obdobím můžeme vysledovat jistou protichůdnost 

závěrů. Zatímco pro Denise představovalo Obnovené zřízení zemské „úklady strany 

absolutistické: ponenáhlu byla [opozice] odstraňována z porad, kde pracovalo se o nové 

ústavě, a cizí rádcové rozhodli o osudu Čech. (…) zmařilo záměry aristokracie, ale připravilo 

i zkázu samosprávy království a splynutí jeho s druhými državami habsburskými.“,92 Tapié 

odmítá jakoukoli možnost systematického útlaku směřovaného vůči Českým zemím 

německým panovníkem snažícím se o centralizaci.93 Jen stěží bychom v jeho popise 

Obnoveného zřízení zemského hledali jakékoli zanícení. Rozdíl ve smýšlení obou historiků je 

dobře patrný na zavádění katolictví do české vlasti po roce 1627. Denis uvádí: „Úvahy, ze 

kterých vyšlo, nezůstávají valné pochybnosti o vůli vítězův, a vyjadřují ji v úvodu s jistou 

krutostí: - následkem „té minulé vysoce ohavné rebelie“ bylo třeba dobýti království 

s nemalým válečným nákladem; aby pro příště uvarováno bylo podobných katastrof (…) 

všichni křesťanští potentátové při nařizování správy a dobrého řádu slušně požívají jura 

privatorum“94 Naopak Tapié vyzdvihuje odlišnou argumentaci zavádění katolictví: „(…) 

nařízení, které zahrnovalo náboženství, vycházelo z českých tradic. Připomínala, úkladným 

způsobem, že království v žádném čase nezažilo velikost a prosperitu srovnatelnou s vládou 

Karla IV., který byl zastáncem náboženské jednoty a nepovolil jiné vyznání, než „svatou a 

apoštolskou víru římskou“, jedinou zachovatelku udržovanou v království bez přerušení, 

dokud nebyla nahrazena pohanstvím.“95 

Je patrné, že zájem o národní otázku je v díle Victor-Lucien Tapiého velmi bohatě zastoupen. 

Jakým způsobem ho ale autor ztotožňuje se svým pojetím dějin, a jak jeho pojetí dějin vlastně 

vypadá? Najít odpověď není vůbec snadné. Tapié nepodléhá vášnivému zanícení, se kterým 
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se v nacionalismu setkáváme často, a zároveň je jeho dílo prosté byť sebemenšího soudu, 

nevyjadřuje se, jestli některé historické akty byly nacionálně motivovány. 

Objektivní odstup a diplomatickou neutralitu si zachovává i velkých, historicky 

rozporuplných otázek. Pro určení, zdali maďarské povstání vedené Františkem II. Rakoczim 

mělo národní nebo celospolečenské příčiny uvádí: „je nesnadné, při vší objektivitě, uchýlit se 

k jednomu nebo druhému řešení, která se nám nabízí“.96 Otázka, zdali vyšší šlechta přispěla 

v sedmnáctém a osmnáctém století k oslabení národního uvědomění v Českých zemích, 

rovněž nenachází přímou odpověď: „mohli bychom tak tvrdit, ale názor naprosto opačný se 

rovněž dá obhájit“.97 Tapiého nezaujatost by se tak dala vykreslit opět Tapiého nezaujatostí: 

„zůstává nám část záhady – dostatek dotazů na které nejsme schopni dát jistou odpověď – 

komplexní otázka, která nesnese jednotnou odpověď ano či ne.“98 

Tapié bere celou historickou šířku beze spěchu, prozkoumává, popisuje, nevyslovuje názory, 

snaží se čtenáři ponechat naprostou svobodu v rozhodování. Pro odhalení autorových intencí 

nestačí pouze projít jeho dílo z pohledu obsahového, k čemuž nás velmi svádí například jeho 

barokní průřez, nýbrž je třeba jeho stránky projít na úrovni co tím zamýšlel. 

Zůstává otázkou náhody, kdy se Tapié jeví jako český patriot, kdy jako zastánce rakouského 

centralismu a absolutismu. Za svou nezaujatostí si Tapié stojí, neboť „historikovou rolí není 

soudit“99 či „chyba historika se začíná ve chvíli, kdy namísto konstatování faktu přimíchá i 

posuzování hodnot“.100 Se svou nestranností tak objektivně nazírá zájmy národa a zájmy státu, 

každý zvlášť, ovšem musel si být vědom skutečnosti, že běh času staví tyto dva pilíře proti 

sobě.101 

                                                           

96 Přeloženo z: TAPIÉ, Victor-Lucien. Les États de la Maison d'Autriche de 1657 à 1790, Paris (C. D. 
U.), 1958 in: NÖEL, Jean-François. L'idee nationale dans l'œuvre historique de Victor-Lucien Tapie. 
In: Histoire, économie et société, 1983, 2e année, n°3, s. 386 
97 Ibid. 

98 Ibid. 

99 Přeloženo z: TAPIÉ, Victor-Lucien. Histoire de l’Amérique latine au XIXe siecle, Paris, 1945, in: : 

NÖEL, Jean-François. L'idee nationale dans l'œuvre historique de Victor-Lucien Tapie. In: Histoire, 

économie et société, 1983, 2e année, n°3, s. 386 
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économie et société, 1983, 2e année, n°3, s. 387 
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Abychom lépe pochopili odstíny smýšlení v Tapiého díle, podívejme se na tři pilíře, kterými 

jeho pojetí nacionalismu prostupuje: lid, národ a císařství. 

Snaha věnovat část svého bádání lidu se do Tapiého díla vtiskla již na počátku jeho historické 

dráhy, přece jenom se nacházel v hlavním městě národa, který se ve svých dějinách snažil 

najít vlastní legitimizaci. Zájmem o lid však ovlivnění francouzského historika českým 

prostředím končí – jeho výklad jednotlivých událostí pak nelze pojit s jakoukoli národ 

ospravedlňující tendencí. Jako ilustraci můžeme využít vzájemný vztah katolictví a 

nacionalismu. V duchovním pohledu se zastavuje u kultu svaté Ludmily, Václava a Jana 

Nepomuckého. Kult posledního jmenovaného mu připadá národní dokonce i přes jeho 

katolickou povahu: 

„Skutečným objevitelem a šiřitelem kultu Jana Nepomuckého byli obyvatelé Prahy, 

duchovenstvo i šlechta, ale i české venkovské obyvatelstvo. Rozhodně nešlo o to nahradit 

vzpomínku na Jana Husa, na nějž už většina obyvatelstva stejně zapomněla. Vášnivou 

věrností Janu Nepomuckému si chtělo české obyvatelstvo zajistit ochranu zemským 

světcem, jehož sláva překračovala hranice království.“ 102 

Důvod je prostý; Victor-Lucien Tapié se protireformační katolictví snaží pojmout jako vnitřní 

národní hnutí, odmítaje v něm vidět zásah ze zahraničí, zásah, který by byl národně 

protichůdný s dlouhou tradicí husitského hnutí. Velkým přínosem pro kulturu vnímá působení 

jezuitů: 

„Právě z jezuitů pocházelo nejvíce učitelů a vzdělavatelů širokých vrstev obyvatelstva, 

stejně jako vychovatelů a učitelů intelektuálních elit ve všech zemích, kde působili. Jejich 

celkový kulturní vliv byl nesmírně přínosný a humanizační. Všude se stával základem 

solidních znalostí.“ 103 

Jako udržovatele české národní tradice vidí katolické kněží – jsou to oni, kdo působí jako 

učitelé ve školách, případně jako faráři na vesnicích. „O tom nemůže být pochyb (…), že 

obohacovali duši Čechů.“104 Zde je více, než jinde patrné, proč francouzský historik baroko 

                                                           

102 TAPIÉ, Victor Lucien. Marie Terezia a Evropa: od baroka k osvícenství. Vyd. 1. Praha: Mladá 

fronta, 1997, s.270 

103 Ibid. 279 

104 NÖEL, Jean-François. L'idee nationale dans l'œuvre historique de Victor-Lucien Tapie . In: Histoire, 
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šířící se českou krajinou vnímal jako kulturní rozkvět, krásnou a světlou stránku jinak stinné a 

pochmurné doby temna. 

Stejně jako jeho učitel Josef Pekař, i Victor-Lucien Tapié byl přívržencem práva národa na 

sebeurčení jako politické legitimace, a to ve smyslu zachování územních entit, které však ne 

vždy svým rozsahem musely přesně odpovídat jazykovému rozmezí. Přeneseno na území 

českých zemí, Tapié zdůrazňuje, že Český stát (État de Boheme) nemůže být historicky 

redukován na Stát Čechů (État de Tcheques), jelikož země má příliš mnoho nerozlučných 

vazeb na Svatou říši římskou. Pro označení této plurality dokonce využívá i název České 

germano-slovanské království.105 Také podtrhává, že spousta na českém území žijících 

Němců je pogermanizovanými Slovany a naopak. V devatenáctém století pak dle něj platí, že 

slovanský nacionalismus si získává i nejvyšší společenské vrstvy, zároveň však poněmčení 

stále zůstává možností, nebo spíše jistotou společenského vzestupu.106 

Podíváme-li se na některé příklady, zjistíme, že jazykovou dvojakost Tapié považuje spíše za 

oslabování vzájemného vnitrostátního vzdorování, ba co více, v některých případech jazyk, kterým 

daná osoba mluvila, nebyl pro vývoj událostí zdaleka rozhodující. Příkladem nám může jít pražská 

defenestrace roku 1618, kterou popisuje následně: 

„Je třeba se na okamžik zastavit. Natolik jsme ji [defenestraci]  v devatenáctém století 

prezentovali jako znak vzpoury svobodného lidu proti cizímu suverénovi, až se tato proti-

pravda ujala a mnoho vzdělanců jí věří i dnes. Pokud je pravdou, že rozpory mezi Němci 

a Čechy v Českých zemích nikdy neustávaly, určitě se nenacházely na prvním místě – 

dokonce bychom mohli říct: neměly žádnou roli – v těchto událostech. Jelikož i šlechta 

jazyka německého se nacházela mezi nejvášnivějšími spiklenci a obě oběti byly velkými 

pány jazyka českého.“ 107 

Nutno podotknout, že se ani zdaleka nejedná pouze o pražskou defenestraci. Motiv bez 

rozdílu národností prostupuje celé Tapiého dílo. Ať již Jiří z Poděbrad, přesvědčující Čechy 

(Tcheques) a Němce, aby se v království cítili společně Čechami (Bohemes)108 nebo o staletí 

                                                           

105 TAPIÉ, Victor-Lucien. Le XVIIème siècle. Monarchies centralisées (1610-1715), Paris, éd. 1949 

(avec E. Préclin), str. 69 

106 NÖEL, Jean-François. L'idee nationale dans l'œuvre historique de Victor-Lucien Tapie . In: Histoire, 

économie et société, 1983, 2e année, n°3, s. 392 

107 Přeloženo z: TAPIÉ, Victor Lucien. Monarchie et peuples du Danube. Paris: Fayard, 1969, s. 107 

108 Ibid. s. 54 



 38 

později, Karel-Albert Bavorský, táhnoucí Českými zeměmi, byl vřele vítán vesnickým lidem, 

opět bez rozdílu národnosti.109 Tváří tvář roku 1918 na svůj motiv navazuje: 

„Nic nemohlo pokazit, aby České království, po staletí svého trvání, nezastřešovalo 

soužití, někdy harmonické, jindy spíše bouřlivé, dvou etnických skupin. Pro jakéhokoli 

Čecha, který si byl dobře vědom své vlastní minulosti, vybudování samostatného státu 

mohlo být chápáno pouze obhájením historických hranic, bez územních změn. Ať už si to 

připouštíme, či nikoliv, spojeni historií i každodenním životem, čeští Němci i Češi, ač 

nemluvíc stejným jazykem, žili ve stejné symbióze civilizace, těžili ze stejného 

hospodářského pokroku, majíc vesměs stejné životní návyky a pocity semknuté se 

stejným územím. Tato hluboká pravda, kterou nemůže zpochybnit žádná vážně myšlená 

kritika, mířená v dobré víře a bez předsudků, v plné míře ospravedlňuje přítomnost 

českých Němců v nově vzniklém Československu.“ 110 

Zároveň s poučením čtenáře a soužití několika historických států (États historiques), se 

Victor-Lucien Tapié věnuje jejich soužití v rámci jediného císařství. Tapié připouští, že České 

země, spojené s Rakouskem v Německém dědictví, byly v rámci monarchie méně 

respektovány, než Maďarsko ve své politické i národní individualitě. V zásazích císařské 

moci do státní správy však žádné národní znevýhodnění nespatřuje. Například reformní snahy 

o „poněmčení“ ze strany Josefa II. vnímá jako zeslabení rozdílnosti, vycházeje z potřeby mít 

společný jazyk. Dodává, že tuto funkci až doposud plnila latina, ale její archaičnost se pro 

správu moderního státu již nehodila.111 Vůči potlačování domácích jazyků se vymezuje: 

„Poněmčující vášeň? Nic takového. Josef II., osobně, ovládal češtinu i maďarštinu, ale 

tyto jazyky mu nepřišly vhodné pro moderní stát. Pro státy samotné, jak tvrdil historik 

Mitrofanov, mu bylo lhostejné, jakým jazykem, jednalo-li se o soukromé záležitosti, 

mluvili v Maďarsku Maďaři, Slováci, nebo Rumuni v Transylvánii.“ 112 

Pokud by dle Tapiého státy rakouské monarchie existovaly samostatně, zůstaly by příliš slabé, 

avšak sjednoceni v monarchii jsou součástí celku, který jim zajišťuje jak vnitřní prosperitu, 

tak vnější bezpečí. Vídeňský centralismus byl určený především pro elity a jak České země, 

tak Maďarsko si podle autora zachovali svou historií formovanou podstatu, aniž by se tato 
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s centralismem jakkoli konfrontovala. Příkladem může jít Babička Boženy Němcové, a její 

vychvalování Josefa II.113  

Tapié si byl vědom, že historická skutečnost může mít v rámci habsburské monarchie více 

podob, ovšem bylo by chybné předpokládat, že veškeré dění se odehrávalo na pozadí zápasu 

mezi vládnoucí dynastií a národy.114 Dějepisectví jednotlivých států byla ovlivněna národním 

cítěním a to historiky ovlivňovalo i při bádání v oblastech sousedních států. Tapiého žák, 

Jean-Francois Noël, spatřuje hodnotu díla svého učitele právě v koncepci legitimizace, práva 

vládnoucí dynastie na zásahy do národních otázek, domácími historiky často zabarvované: 

„Nijak ho [právo] neidealizuje, ani v případě nejvíce propracovaného rakouského modelu. 

Shledal pouze přitažlivým odhalit zákonitosti toho, co nazývá nestabilní rovnováhou 

přetrvávající po čtyři staletí.“115 
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4. Dva historici, dvě historiografie 

Vědom si osobního zaujetí, které provází celé jeho dílo, Ernest Denis využívá nejedné 

příležitosti k zamyšlení se nad přístupem k historickému bádání. Nepopírá, že pro 

nestrannost se autor nesmí dopustit zatajování listin líčené pře, či pouze přeříkávat obsah 

zvolených pramenů. Ovšem výklad těchto listin a pramenů je podle Denise možný pouze 

s přihlédnutím k vlastní náklonosti a předsudkům: 

„Jsem historikem dříve, než protestantem, říkal Ranke. Budiž. Znamená-li to, že jméno 

Lutherovo nebudilo v něm citů zcela jiných než v katolíků? Byli králové francouzští, kteří 

porušili smlouvy, a totéž neštěstí se stalo i panovníkům německým; ale podle případův a 

lidí porušování zákona mravního vzbuzuje spravedlivé rozhorlení nebo shovívavé 

politování. I když úsudek je týž, důvody bývají rozdílné. Může-li tomu být jinak, ba 

žádoucno-li to?“ 116 

Při pohledu na církevní obraty sedmnáctého století se nelze „ubránit pocitu smutku a 

úžasu“.117 Nestrannost se podle Denise neprojevuje nepocítěním soustrasti k obětem nebo 

odporu k utlačovatelům; nýbrž cíleným nezatajováním skutečností. 

Jedná se však o Denisovo krédo zaujaté historie, které kráčí v protisměru nejen k celému 

Tapiého dílu, ale i dobovému myšlení moderní historiografie. Tento protichůdný přístup se 

ostatně výborně odráží v Gollově recenzi na Denisovy Čechy po Bílé hoře: 

„Kdyby se opravdu ´tak malou moudrostí´ řídil běh světa, stály by celé dějiny za tu práci 

a za to studium, které se jim věnuje? Raději železnou nutnost, raději fatum antické 

tragedie, než takovou frivolní hru náhody.“118  

Francouzská historická věda konce devatenáctého století dochází k myšlence, že za národním 

vojenským i intelektuálním úpadkem stojí nedostatečná vědecká odpovědnost. Snaha o rozvoj 

univerzitního bádání, po vzoru německého oponenta, pak měla tyto nedostatky vynahradit. 

Z tohoto podhoubí vyrůstá i Denisova metoda, ovšem oproti německé nezaujatosti se přiklání 

k již zmiňované osobně zainteresované hypotéze. 
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Třebaže publikace Ernesta Denise do velké míry vychází v počátcích dvacátého století, jen 

s obtížemi bychom v nich hledali známky v dějepisectví tehdy rozvíjejícího se pozitivismu; 

jak vzletnost, tak způsob vyprávění se stále nesou na perutích velkých francouzských 

historiků devatenáctého století. 

Pojetí dějin Victor-Lucien Tapiém se tomuto obrazu již vzdaluje. Tapié přiznává velký obdiv 

pro historii Marca Blocha a Luciena Febvra, ovšem připouští, že zejména jeho první díla byla 

škole annales velmi vzdálena.119 Tento odklon od kulturních dějin je patrný i v recenzích: 

„Kniha p. Tapiého ukazuje limity, které vyvstanou, začneme-li chápat dějiny civilizace 

jako konfrontaci určitého množství všeobecných nápadů, vytržených z inventáře zdroje 

vědomostí, a ne z vlastního kritického výzkumu. Pro vlastní existenci, dějiny civilizace 

musí ještě definovat svůj předmět a metodu.“120  

Chybná metoda a nedostatek zdrojů brání k přimknutí Tapiého ke škole annales. Zde je 

vhodné zmínit druhý zdroj Tapiého inspirace, českého historika Josefa Pekaře. Ač odchován 

Gollovou pozitivistickou školou, Josef Pekař sám její hranice překračuje: jelikož historie 

zkoumá osudy určitých lidí, historik k ní nemůže zachovávat chladný odstup. I přes připuštění 

jisté míry osobního zaujetí, samotný historický záběr u Pekaře zůstává daleko šířeji a 

komplexněji pojat, než například u Masaryka nebo Palackého. Nelze si nepovšimnout, že 

Pekařův badatelský přístup se z velké míry odráží v Tapiého díle i dlouho po smrti českého 

historika. O vlivu Pekařova přístupu k dějinám na Tapiého vypovídá obrázek, kterým 

francouzský historik svého učitele vykresluje: „šíře otevřeného náhledu na celou epochu, její 

náboženské uvědomění, poltické ideály, mravy, hospodářský život (…). [Vykreslení] České 

minulosti, až doposud studované z pohledu protestantského a demokratického, jako minulost 

z jistého postoje katolickou a aristokratickou.“121 
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V díle Victor-Lucien Tapiého se setkávají politické dějiny s kulturními, průnik do 

společenských struktur s každodenním životem. Cesta, kterou se ubírá Tapiého historický 

záběr, činí snahu o jeho zařazení do některé z historiografických škol marnou.122 

Třebaže popisujíc dějiny též země a téhož období, najdeme v díle francouzských historiků 

stopy, které obraz České koruny odlišují. Je však mimo obsahu možno usilovat o srovnání 

samotných historiků? Setkáváme se s patřičnou mírou osobního zaujetí u prvního, navíc 

okořeněnou o politickou účelovost textů, naopak s objektivním odstupem od líčení událostí a 

zaujetím pro kulturu u druhého. Na obraz české koruny v jejich díle však nelze nazírat pouze 

z pohledu vyprávění, jakkoli zaujatého a formovaného z rozdílných podmětů téhož dvou 

odlišných historiků. Ernest Denis a Victor-Lucien Tapié se po vědecké stránce nachází na 

zcela odlišné úrovni, což by nás více, než ke srovnání dvou historiků, zavedlo ke srovnání 

dvou epoch historiografie. 
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5. Závěr 

Otázka přístupu k dějinám se odráží i v míře čtenosti jednotlivých autorů. Nelze tvrdit, že se 

v rámci oslovení čtenářstva nachází francouzští autoři na dvou, vzájemně vzdálených 

koncích; vhodnější by bylo konstatovat, že se způsobem své promluvy každý z nich vydal 

zcela odlišnou cestou. 

Celistvá syntéza českých dějin, jak se s ní setkáváme u Ernesta Denise, představila nový 

náhled na dějiny nejen historikům, ale i široké veřejnosti. Palackého pojetí dějin nesoucí se ve 

svém protiněmeckém duchu, v jehož stopách Ernest Denis kráčí, možná neobstálo 

v intelektuální rovině sporu o smysl českých dějin, avšak u široké veřejnosti našlo daleko 

rozsáhlejší odezvu.123 Všem přeloženým dílům se dostalo několika vydáním, a to mnohdy i 

v levných řadách, čímž se jistota vysoké čtenosti zapečetila. 

Obdobný hlad po dílech Victor-Lucien Tapiého nespatřujeme. Jeho přínos byl oceňován 

především za první republiky, ale pouze v oblastech, které se stavěly vůči oficiální nacionálně 

chápané historiografii.124 Tapiého studie období baroka se svým přístupem však míjí 

s intencemi, které v bádání hledali čeští historici. Jeho výzkum nehledá odpověď na otázky, 

jestli baroko zapadá nebo nezapadá do národních tradic, ale spíše, jakým způsobem vstupují 

České země do celoevropského barokního inventáře.125 

Na rozšíření Tapiého děl mělo patrně dopad i omezení styku s Českým prostředím po druhé 

světové válce. Zatímco Ernest Denis zůstával s českým prostředím po celý svůj život 

v nepřetržitém kontaktu, Victor-Lucien Tapié musel po roce 1948 čelit cenzuře a předsudkům 

nejen ve svém díle, ale i korespondenci. Jakkoli oproti Ernestu Denisovi upadlo v českém 

prostředí Tapiého dílo v zapomnění, francouzský historik Nicolas Richard přichází s nepříliš 

očekávanou tendencí soudobého bádání: „staré oblasti české historie ustupují novým 

konceptům, jako onen barokní zbožnosti, přiváděné z Rakouska, ale která dobře odpovídá 

                                                           

123 Srov. Např. BARTOŠ, František Michálek. Masarykova česká filosofie, Praha: Kalich, 1919 

124 NICOLAS, Richard. Victor-Lucien Tapié et l’historiographie de la Boheme, in: ROUSTEAU-

CHAMBON, Hélene a MAZEL Claire, Relire Baroque et Classicisme, Presse universitaires de Rennes, 

2014, s. 105 

125 Ibid. s. 106 
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Tapiého ideálům. Krásný paradox: Tapiého myšlení se po padesáti letech vrací do české 

historiografie, do místa svého zrození.“ 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

126 Přeloženo z: ibid. 108 
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