Zdeněk Meitner


Jules Michelet

	- narozen 1798 v Paříži, otec vlastnil tiskárnu, Jules neměl sourozence a celá rodina žila ve velice nuzných podmínkách
	- Jules byl v mládí samotář, nerad chodil do školy, měl však velké literární nadání a schopnost invence
	- za Napoleona při zesílení cenzury pracoval v otcově tiskárně pouze s matkou a své dětství obecně prožil v chudobě a citové strádání
	- ve 20 letech měl milenku, o šest let starší Pauline Rousseauovou, měl s ní dítě a v 26 se s ní oženil, poté se vždy vyjadřoval tak, že pro mladého jinocha je vždy lepší mít starší ženu, která ho zasvětí do všech tajů intimního života a má pro něj laskavé porozumění
	- v 18 letech se nechal pokřtít, v 21 se stal i díky otcově snaze doktorem filozofie, ve 23 docentem a v 29 dokonce profesorem
	- ve 30. letech 19. století se stal ředitelem historického oddělení státního archivu
	- psal monumentální Dějiny Francie, ale dokončil je jen do 15. století a vrhl se s nadšením na Dějiny Revoluce
	- Michelet nejprve prosazoval jakousi křesťansko-univerzalistickou filozofii dějin, středověk pokládal za počátek naší civilizace, uvažoval tak o historickém procesu sjednocování národů a kontinentů, tento pohled na dějiny však rázně zavrhl v roce 1842, zavrhl své dějiny středověku a odmítá toto „barbarské“ období, tuto myšlenkovou krizi dovršila smrt jeho otce v roce 1846, jak sám říká otec mu byl svědkem a symbolem 18. století, nyní říká, že tradice byla přerušena vinou křesťanského středověku, proto muselo křesťanství alespoň na čas zahynout, měl přijít čas spravedlnosti, která bude řízena lidmi
	- Michelet také viděl sjednocenou Francii, ovšem spíše venkovskou, rolnickou, v menší míře řemeslnickou, s dělníky, respektive proletariátem neměl v podstatě žádné zkušenosti, on viděl revolucí osvobozeného sedláka, nikoli však stále stejné postavení dělníka, odmítal průmyslovou revoluci, viděl společnost spjatou s přírodou a tvrdil, že industriální pokrok dělá z člověka tupý mechanismus, nedokázal ještě rozpoznat podstatu třídního boje, myslel si totiž, že revoluce přivede lidi k rovnosti a bratrství
	- neztotožnil se plně ani s revolucí v roce 1848, vrcholila jeho osobní krize a uzavíral se do samoty, kterou prohlašoval za pramen poznání, zavrhoval různé křesťanské kroužky, spoléhal se na to, že přijde další opravdová revoluce, místo toho však přišlo demagogické císařství a Michelet ztratil místo na katedře College de France a také některé přítele, kteří odešli do exilu, o němž uvažoval také, ale nakonec zůstal, což mu někteří vyčítali
	- roku 1849 se alespoň vylepšila jeho rodinná situace, manželkou se stala jeho o třicet let mladší žačka se zájmem o přírodu, ona byla důvodem setrvání ve Francii, cítil se jako ochránce rodinného krbu
	- po roce 1850 Michelet výrazně rozšířil svou pramennou základnu o archiv pařížské radnice, department Seine a policejní prefektury, měl pocit, že teprve teď objevil revoluci, teď nemohl odejít, utéci od svého životního díla, a to ve chvíli, kdy vrcholil boj o smysl revoluce, Michelet chtěl všechny sjednotit, ne vybírat z revoluce jednotlivé osobnosti, a všechny současníky považuje za děti revoluce, říká: „My všichni, děti Revoluce, se blížíme k jednotě v ní samé,“ ovšem tato snaha udržet jednotný lid se ukázala jako iluzorní, francouzská společnost se čím dál více rozvrstvovala
	- v té době se taky Micheleta silně dotklo dílo přítele Quineta, dvousvazkové Dějiny Revoluce, neodkazoval totiž téměř vůbec na Micheleta, jako by neexistoval a veden svou vizí protestantismu jako všeléku, označil celé francouzské dějiny jako „potrat“, jeden velký zmar, vždy vítězily konzervativní síly nad pokrokem, stárnoucí Michelet už neměl sílu reagovat, na konci 60. let ve svém díle Dějiny 19. století působí dojmem zoufalce, píše o zpátečnickém století, v ohnisku jeho bádání byl vždy lid, a ten se prý dostal do bezvýchodné situace, do tzv. moderního odcizení
	- Michelet o sobě prohlásil, že by nikdy nemohl psát jako básník, ale ve své próze si tak počíná, veškeré prameny pro něj nebyly jen papíry, ale plastické příběhy, před jeho očima se odehrávaly příběhy lidí, národů, krajů, Michelet vše prožíval jako současník, přenesl se celý do prostředí, které zkoumal, ovšem to nebylo bez nebezpečí a někdy se intuice mohla vydat jiným směrem, než by bylo historicky správné, sám zdůrazňoval, že jeho spisy nejsou objektivní, záměrně prý chtěl stranit spravedlivým silám, někdy ty „spravedlivé“ musel hledat, to mělo například za následek, že renesančního básníka Ronsarda vylíčil jako omezeného veršotepce, potícího básně s nosem vbodnutým do papíru jako ničitel jazyka, přesto se snažil ve své Revoluci být alespoň trochu uměřený a drží na uzdě svou fantazii, prý proto, že mu rok 1793 přišel mnohem méně krvavý než některá jiná období a jiné osoby než Robespierre, neprávem se tak mnoho kritiků snažilo Micheletovu Revoluci shodit jako legendu, snažilo se shodit jeho dokumentární hodnotu, byl to však on, kdo vynesl na světlo řadu archivních dokumentů a ostatní z něj jen čerpali
	- samotný styl jeho Revoluce je naprosto úžasný, strhává čtenáře do děje, nekličkuje, jde vždy přímo k postatě události, ta je vždy polemikou mezi dvěma i více stranami, on sám do ní vstupuje a snaží se ji rozřešit, nenásilně čtenáři poskytuje svůj úhel pohledu někdy mu ho však přeci jen vnucuje, ovšem tak sugestivně, že s ním čtenář nevědomky souhlasí, snaží se popsat psychiku aktérů dění a vysvětlit jejich činy, často si pomáhá přímou řečí, čtenář tak může mít občas pocit, že nečte odborné historické dílo, ale historický román, v jeho díle historické osobnosti dostávají punc zcela obyčejných lidí se všemi svými chybami
	- z díla je přímo cítit sympatizace s francouzským lidem
	- proces s králem Ludvíkem XVI. je líčen ve vší plasticitě, mistrně Michelet zachytil smýšlení jednotlivých společenských vrstev a politických proudů, např. názor jakobínů nejlépe vystihují slova vložená do úst tehdejšímu vůdci Saint-Justovi: „Král nesmí být souzen, ale zabit!“

