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Petr Špaček

České dějiny a čeští historikové po 17. listopadu dle Dušana Třeštíka

Úvod:
O Vánocích 1989, tedy v době, kdy naše vlast procházela bouřlivým vývojem,  si snad každý uvědomoval, že je svědkem něčeho výjimečného. Všichni doufali a většina také již věřila, že došlo k velkému přelomu v českých, respektive v československých dějinách. Ale bylo jen málo lidí, kteří na tehdejší hektickou situaci reagovali písemně a snažili se ji analyzovat z historického hlediska. Jedním z těch, kteří se této výzvy nezalekli, byl i historik Dušan Třeštík.
	Dušan Třeštík ve svém článku mapuje vývoj nejen v ČSSR, ale i ve zbývajících částech Evropy. Jasně si uvědomuje, že to, co se odehrálo 17. listopadu 1989 na našem území má a hlavně bude mít dopad na budoucí vývoj našeho státu. Hodnocení minulé doby vidí jako velmi důležité, neboť si uvědomuje, že je nezbytné vyvarovat se stejných chyb, jakých jsme se dopustili v uplynulých letech. Jedním dechem nabádá k rozhodnosti, ale také k nezbytné opatrnosti. Autorův příspěvek by mohl být rozdělen do několika menších částí: hodnocení doby minulé, kritický pohled na ideologii,  pohled na historii a historiky v totalitním státě, vnímání historie (a historiků) veřejností a tzv. „druhá historie“, nový pohled na dějiny, smysl českých dějin, státnost, stát a společnost, národ; společenský pohyb, politiku a morálku, dobovou mravnost v historii, hospodářskou a duchovní dimenzi dějin a celý příspěvek je zakončen pohledem na budoucí koncept českých dějin.

Hodnocení doby minulé:
	Dušan Třeštík hned na počátku svého článku přiznává, že ani historikové neměli možnost  uvědomit si celý rozsah tehdejších událostí, ale každý si uvědomoval, že jde o zásadní dějinný zvrat. Tento měl však své počátky již v dobách dřívějších a nešlo tedy jen o náhodný impuls, který by vedl ke zhroucení tehdejšího, již nefungujícího totalitního režimu. Ve vyspělých průmyslových zemích byly tyto procesy definitivně završeny již nejméně dvě desetiletí a nefungující utopické ideologie byly zavrženy, ale v naší časti Evropy zůstaly díky Jaltské konferenci násilně zakonzervovány 19. století ve své duchovní i industriální podobě.

Ideologie, historie a historici:
	Ideologie, která nás do této nezávidění hodné situace vehnala, vystupovala po dlouhá léta, někdy s větším, někdy s menším důrazem, jako vše vysvětlující učení, dávající jediné platné návody ke společenskému jednání a jejím hlavním rysem byl „vědou“ zaručený nárok na absolutní platnost. To nakonec vedlo k absolutní netoleranci a totalitarismu. Autor si však již neklade otázku, proč nám byl vnucen marxismus ve své zvláštní leninsko-stalinské variantě, vzniklé v prostředí určeném tradicemi našemu 19. a 20. století naprosto cizími, a proč naše vysoce průmyslově rozvinutá země začala kopírovat megalomanský „socialismus pro mužiky“ a nikdy nefungující byrokratický absolutismus. To však ani nebylo cílem autorovy práce.
	A proto si také uvědomuje, že zhroucení tohoto systému není jen krachem moci, ale také krachem ideologie a všech patentovaných pravd rýsujících jediné správné, přímé a šťastné cesty k věčným blaženostem všeho druhu. Avšak vyměnit jednu nefungující ideologii za druhou, hledat si místo jedné ideologie jiný, stejně správný recept na  šťastnou budoucnost, by bylo stejně pošetilé. Jedním dechem dodává: „ Nepotřebujeme velkou ideologii, nýbrž mnoho malých,ale ověřených pravd, jež skromně nabízí skutečná věda.“ Avšak uvědomuje si, že lidé nemohou vnímat všechnu pravdu, mohou se o to pokusit pouze tím, že o takovéto pravdě budou pochybovat. V době totalitního státu bylo jednoduché říct, co je a co není pravda, protože o tom po 40 let rozhodovala jen jedna jediná strana, respektive ti v zahraničí, jímž se podřizovala. Autoritativně zjevované pravdě bylo možné pouze věřit nebo se vědomě postavit do role kacíře, jelikož role pouhého nevěřícího byla již předem vyloučena. A tak trošku směšná a zároveň hrozná absurdita byrokracie a „státního plánu výzkumu“, připomínající zejména v nejnovějších dějinách nesmyslné přesypávání písku z jedné hromady na druhou a zase zpět, mohla historiografii jako vědu zničit.
	Přesto dodává, že se většina historiků nemusí ke své práci stavět kriticky a že za tím, co napsali, si mohou stát, ale je také pravda,  že mnohdy nenapsali to, co psát chtěli a měli, protože byli nuceni dělat kompromisy, sice stále menší, ale o to nesnesitelnější. Výsledkem toho všeho bylo, že se historie a historici sami zdiskreditovali v očích veřejnosti, protože tato předpokládala (a stále předpokládá), že historikové znali a ze zlé vůle nebo ze strachu ji skrývali před veřejností. Tak začínají vznikat jakési „dějiny v hlavách lidí“, většinou nespojité, nelogické a nekritické, náhodně sebrané soubory představ, které Dušan Třeštík označil jako tzv. „druhou historii“. 

„Druhá historie“:
	Tato „druhá historie“ je zásadně odlišná od historie vytvářené historiky, má vlastní strukturu, chápání času, způsob vytváření a tradování, ale hlavně zaměření a cíl. Přesto je to nepochybně historické vědomí, tvořící důležitou součást sebeidentifikace. Rozdíl oproti profesionální historii je v tom, že tato druhá historie se snaží vše hodnotit a že ve všem hledá „smysl“. Tato druhá historie ale nechce dějiny pochopit, nýbrž uchopit, přivlastnit si je právě v emocionální rovině, učinit je svými. Minulost tu neslouží k vysvětlení a pochopení současnosti, ale k jejímu ozvláštnění a „posvěcení“ - to je funkce dějin v oné „druhé historii“. Proto si vytváří, v zásadě každý sám, své vlastní dějiny na základě toho, co má, často náhodně a chaoticky, k dispozici. Druhá historie hledá v dějinách především smysl, a proto si vybírá pouze ty segmenty dějin, které jí smysl dávají. Skutečná, tzv. profesionální historie také v podstatě hledá smysl v dějinách, kriticky se ovšem musí stavět k tomu, v čem je tento smysl spatřován. Bylo by však velkým omylem, míní autor článku, kdybychom podporovali, byť i neúmyslně, návrat k tomu dobře známému, sentimentálně útočnému vlastenčení, jehož si do omrzení užili naši dědové. Vnímání našich dějin se sice  bude v budoucnu nadále opírat o takové velikány jako byli například Palacký, Pekař a Masaryk, ale my sami budeme muset navázat na to, co se odehrálo 17. listopadu 1989 a v dnech následujících. A nejenom to. Budeme muset začít vnímat dějiny jako širší celek, ve kterém naprosto nevystačíme s národními koncepcemi českých dějin. Sjednocující se Evropa se nepřetaví v nějakém americkém kotli, ale dojde (a vlastně již dochází) k postupné integraci volně se rozvíjejících národů. Své místo v Evropě budeme zaujímat jako národ (respektive národy). To vše není tedy jen problém politiků, ale stejně  tak i historiků. A právě historici se musí postavit rozhodně a nesmlouvavě k naší historii, nesmí nikdy víc směřovat naši národní koncepci k pouhému nacionalismu či centralismu, nesmíme už dále ignorovat či zamlčovat historická fakta (například česko-německo-židovská otázka).
	Česká společnost se stala široce otevřenou, o svou státnost se opírající společností, která se snaží nalézt smysl svých dějin. A otázky dějinám jsou otázky, které společnost klade sama sobě o své podstatě a o poměru k okolí. A zde na řadu přicházejí pojmy jako stát, společnost, národ a stát, státnost.

Stát, společnost, národ a stát, státnost:
	Státnost není nic existujícího samo o sobě, míní Dušan Třeštík a hned dodává, že sám o sobě existuje pouze stát, takový, jaký je v daném okamžiku a jak se vytvářel na základě předchozího historického vývoje. Stát a společnost, to je neustále živý vztah a právě tento aktivní, stále proměnný vztah mezi státem a společností vytváří státnost.
	Dále pak poznamenává k národu to, že společnost sama sebe často chápe jako národ, proto od dob francouzské revoluce řada států nerozlišuje mezi státní příslušností a národností. Náš národ byl však v jiné situaci, opíral svou znovuzrozenou národní existenci o jazyk a další „přirozené“ skutečnosti, protože jsme neměli vlastní stát, jen vzpomínku a jakási politicky pochybná práva na něj. Tím, že došlo k federalizaci národností, bude muset dojít také k federalizaci naší historiografie. A tak se budeme muset smířit se s tím,  že tedy neexistuje československá historiografie, nýbrž dvě samostatná národní dějepisectví. 
	Společnost, která se chápe jako národní, spatřuje nejvhodnější formu své existence ve vlastním státě, který je pro ni nástrojem, prostředkem k rozvíjení a zajištění své existence. U nás došlo k tomuto přechodu od jazykového ke státnímu národu někdy v posledních dvou až třech generacích. Avšak dvě národní pospolitosti by se nemohli ztotožňovat s jedním státem, kdyby zároveň nebyly oddělenými občanskými pospolitostmi, kdyby stát nebyl federativně rozdělen. A tak se vlastně na pražských a bratislavských náměstích dotvořilo v dosud nikdy nebývalé jednotě obou národů zároveň jejich přirozené a spravedlivé oddělení. Moderní výzkum ale jasně říká, že rozhoduje to, zda se dané společenství národem cítí. Celou tuto úvahu zakončuje tento český historik definicí: „Státnost je historicky podmíněné, trvalé tíhnutí společnosti, zpravidla národní, ke státu jakožto k formě své existence. Historicky se ovšem tento poměr a podoby obou těchto složek mění, jedna nebo druhá nemusí po určitou dobu ani téměř nebo vůbec existovat, to jsou ale právě dějiny, to, tento zápas a ne boj tříd nebo národů, je předmětem a tedy i smyslem českých dějin.“

V poslední části se Dušan Třeštík zabývá otázkou společenského pohybu a politiky, morálkou, dobovou mravností a hospodářskou a duchovní dimenzí dějin:
	Říká, že politika se nikdy jen zřídka kdy řídila mravností, ale to neplatí v žádném případě pro celostátní společenský pohyb, který stál za ní, byl jejím základem. Ale historik nemůže být moralizátorem, dějiny nejsou soudcem,  to však neznamená, že mravnost v nich nemá místo. Mravnost je vždy dobová, nelze ale ztratit ze zřetele její humanistický nebo antihumanistický základ. Například pochopíme-li, co je za Palackého dobově podmíněnými formulacemi, aniž bychom se jim usmívali, a vhodně a uváženě je využijeme, učiníme tak rozhodující krok ke sblížení mezi „profesionální historií“ a „druhou historií“ veřejnosti.
	Otázce víry se autor příspěvku snaží vyhnout pouze s poukazem na to, že by bylo lehkomyslné vidět v křesťanském humanismu  červenou nit českých dějin, za niž ji považoval Masaryk.
	O hospodářské dimenzi se snad dá poznamenat jen tolik, že autor nabádá k procitnutí s poukazem na to, že „ brýle 19. století “, kterými jsme se na hospodářství dívali až do konce 20. století, jsou v dnešní době již nepoužitelné a podotýká, že osobní svoboda i vlastnictví (závislé na hospodářské svobodě jedince), nemohou existovat samy o sobě, nezávisle na společnosti, společnost je tak zárukou a garantem obojího.

	Celou tuto část završil autor shrnutím: „Osou českých dějin je zápas sebeorganizující se, sebeuvědomující se a stále se rozšiřující společnosti v různém dobově vymezeném národním rámci, ale i v širším, v různých dobách různě národní rámec překračující, o stát jakožto o svůj, jakožto o institucionální podobu své existence. Předpokladem a zároveň náplní tohoto procesu je osvobození se jednotlivce ve stále rostoucí dobově podmíněné míře, přičemž svoboda společnosti je tu zárukou a rámcem svobody jednotlivce. V duchovní sféře vytváří tento předpoklad hodnotová orientace jedince, projevující se jako neustalý růst svobody soukromého vlastnictví.“

V závěru svého příspěvku Dušan Třeštík naznačuje, jak by měly vypadat psané dějiny a jakým směrem by se měla ubírat koncepce dějin. Dějiny by podle něj měly být plnokrevné, zahrnující vyváženě jak to, co bychom považovali za pozitivní, tak i to co se nám jeví jako negativní a pochopitelně by měly převažovat jevy, události a osoby, které nepatří ani tam ani onam – jeví se prostě neutrálně. Avšak sám autor se obává, že takováto koncepce dějin bude vidět vrchol dějin v současnosti, v tomto případě v občanské společnosti. Ale historikové se nesmějí stavět k dějinám lhostejně a raději musí slevit z objektivity nebo spíše z absolutní objektivity, protože v opačném případě tyto „dějiny expertů“ nepřijme veřejnost.

Závěr:
	Tento příspěvek vyvolal velký ohlas u naší odborné veřejnosti a ještě téhož roku se objevila reakce Jiřího Kořalky a Jiřího Pokorného v ČČH KOŘALKA Jiří – POKORNÝ Jiří,Česká společnost 19. a 20. století a čeští historikové (Několik myšlenek k úvaze Dušana Třeštíka po 17. listopadu 1989), ČČH LXXXVIII, 4, 1990, s. 572 – 576. V tomto příspěvku je jasně vidět, jak těžká byla doba těsně po 17. listopadu 1989. Dušan Třeštík byl jedním z mála lidí, kteří v tehdejší napjaté situaci byli schopni racionálně hodnotit vývoj uvnitř našeho státu. Nechce ovšem situaci řešit jako politik, i když některé jeho myšlenky se také politiky týkají, nýbrž jako historik, a tedy z historického hlediska. Analyzuje vývoj na našem uzemí s přihlédnutím především k 19. století, které, jak sám říká, u nás zůstalo násilně zakonzervováno. Zároveň však vyjadřuje určité konkrétní obavy z nadcházejícího vývoje a nabádá společnost, aby se vyvarovala předchozích  chyb, nabádá ji tedy k opatrnosti, ale zároveň také k rozhodnosti. Nemůžeme přeci zůstat stát opodál! Zcela s ním v tomto směru souhlasím a myslím, že je na místě poznamenat, že teprve s odstupem času se autorova slova jeví čím dál tím pravdivější.
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