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60. – 90. LÉTA FR. DĚJEPISECTVÍ
- ke změnám došlo hlavně v roce 1870 – 1871, nová školská politika, reformy
- 80.léta – do badatelského prostředí ve Fr. Proniká představa, že je třeba řádní hi. disciplíny, nutné specializované katedry, zvané laboratoře. Zvědečtění oboru neseno tendencí napodobit pruský vzor, tento krok se doslova vestavěl do podoby nové budovy Sorbonny, tato budova je tak jeho symbolem.

VZTAH FRANCOUZSKÉ A ČESKÉ (HL. Fr.P.) HISTORIOGRAFIE
	věnoval tomu svou habilitační práci prof. Válka, nikdy nevyšla tiskem, ale představuje takový správný nášlap pro další bádání. Válka se tam zabývá konkrétním vztahem Palackého a Francouzů, studoval, kdy se P. s čím seznamoval, je to docela zajímavé, prošel P deníky z 20., 30.let a zjistil, že se P v té době zabývá hl. dějepisci anglickými, Fr. trochu pomíjel, soudobé a systematické studium Fr. u něj v té době nenajdeme. Přelom v P zájmu došlo 1844- 45 a to proto, že P tam s Terezií jezdíval na lázeňský pobyt v Nice, trávil je většinou tak, že nejen korzoval,ale věnoval se také studiu a práci. Válka tvrdí, že se právě na přelomu tohoto roku začal fr. historiografií zabývat, psal nadšené dopisy Tomkovi, čte fr. dějepisné časopisy. Prostřednictvím P prohlouben v celém českém prostředí zájem o fr. dějepisnou literaturu. Od té doby P odborníkem, věnuje se tomu systematicky, lze také sledovat vliv fr. historiků Tocquevilla, Micheleta, Thierrese, Chateaubrianda na P dílo.Vrcholem seznamování s fr. autory = 50.léta, především liberální fr. autoři (Guizot) pro něj představují vzor nejen pro psaní,ale i pro politické jednání nejen v 1848 ale i v 50.letech – konstituce, boj proti restauraci atd. =záležitosti s tímto vlivem. Tímto končíme Válkovu interpretaci.
	1851 – vychází u P nakladatele Tempského č. překlad Guizotových Dějin vzdělanosti v Evropě. Vydání zařídil a pořídil Jan Palacký – popud vyšel od otce

Palackého obraz husitství je ovlivněn Francouzi, ne tak jeho středověké dějiny
	Francouzové se v těch 30. – 50. letech zaobírají hodně VFR, to liberální P velmi ovlivnilo při psaní té první e. revoluce, husitské. Podobnosti v ideovém ustrojení, Fr.považují revoluci jako nutnost, zákonitost, něco, co muselo přijít, zabývají se pozitivními výsledky revoluce, hodnotí konstituční a parlamentní formu vlády. JE dobré si uvědomit, jaký průlom představuje Palackého pojetí husitství a jaký průlom způsobuje ve společnosti.
	Čím bylo husitství před P? náboženské války, které ta evangelická část historiografie vykládala jako součást církevních dějin, katolíci to vykládali jako dějiny kacířství. Pro ty, kteří zůstávali v prvotním osvícenském zápalu, bylo husitství projev náboženského fanatismu. P pojetí = průlom, podle něj husitství = široké hnuté překračující náboženský rámec směrem k ideálům svobody, pokroku, třídní povaha husitství. Změna P pohlížení i jeho styl, jazyk, který při líčení husitství použil, nevychází jen z pramenů, ale také z prožitku revoluční doby četby liberálních interpretací VFR. Právě střetnutí všech těchto vlivů vedlo k tomu, že toto dílo je tak monumentální a skvělé. 
Bylo by zajímavé to, co udělal H. White pro historické osoby, obdobně a poučeněji provést pro české dějepisectví 19., popřípadě i 20.st. Existuje jakýsi projekt M. Řepy na Akademii věd – měl by to být zajímavý ponor do stylu, jazyka, velkých českých dějepisců hl. 20.století. Francouzi dnes s velkou úctou čtou své autory, berou je jako autority, mistry,i velmi staré, podobně Angličani. X Čechy : nečte to tu skoro nikdo.
	P (vliv Fr.) chápe dějiny jako dějiny civilizace, dějiny národů, historiografie heroická, boje koncepcí, slavné zápasy. Fr. historikové byli málo platné v lecčems dál, než mohl být P. protože ten stál před celou řadou problému heuristiky nebo kritiky, které byly ve Fr. řešeny už ve 30.letech. Doháněl to obrovskou pílí, pracovitostí, historickou intuicí.
	Je velká otázka, zda jeho Dějiny můžeme považovat za ovlivněné určitým dějinno- filozofickým přístupem, jelikož je P známým odpůrcem tohoto ovlivňování. Fr. dějepisectví tehdy přichází s fenoménem třídního boje (poprvé tak pojímáno), Guizot i další založeni na prosazování měšťanstva = jde o historiografii svým způsobem antifeudální, antiproletářská. P to nepřijímá, resp.ne do důsledku, protože si nedokáže představit soudobou společenskou situaci bez šlechty, tak ji dává i do minulosti, navíc měšťanstvo dříve jazykově německé – soustředí se spíš na typického č. zemana. Namísto sociologizující analýzy tocquellovského typu nastupuje spíš národně pojatý koncept dějin, nár. duch.

- 14. 12. 2004 – Klasická německá historiografii 19.st.
 Historie je v této době určující vědou, vystřídala v tomto filozofii, ta zase teologii. Situace v Ně. na zač. Konflikt s B.N znamenal rozpad staré říše, od té doby začíná reformní hnutí, jež se projevuje i ve vzdělání. Zejména vzdělávací reformy v Prusku, zkvalitnění vědy, zajištění ze strany státu, zakládání Univerzit, Berlín 1810, reforma stř. školství, zavedení gymnázií s maturitou, vzrůst potřeby vzdělání. To vše je počátek národnostních snah o sjednocení, které se projevují hl. 1848- 49, a vše vyvrcholí 1871. Hl. témata ně. historiografie : 
1) antika – už od poč. 19.st. je zvýšený zájem o antiku, která se stává módou, projevuje se to už na stř .školách, kde je často vyučována, aktualizována, nejde o zakončený úkol minulosti.
2) středověk – základ pro výuku kritické metody na nově založených seminářích (Rankeho škola) Znalost dějepisu se jeví jako vlastenecká potřeba.
3) Ranný novověk – zejména dějiny reformace, národně založené snahy, Luther – překlad Bible – vyzvedávají to, věnují se i systému e. států a zejména vzestupu Pruska
- určitě tu v lednu bude 11. + 18. – bude mít čas buď hned ráno v 8 nebo kolem oběda

BOROVSKÝ

	změna paradigmatu? Podle Borovského ne, ale někteří tvrdí, že jo, vliv lingvistického obratu

změna i v tom, že dosud trvala orientace jen na euroamerický prostor, teď ovšem nové univerzity v tzv. 3.světě, takže posun
	roste feminizace oboru – ústup od maskulinního pohledu na dějiny, nahrazování pohledem ženským, příp. nějakých menšin. I toto s sebou nese módní výstřelky, ale to už je na nás, abychom se s tím vypořádali
	hl.témata dějepisectví 20.st.: 

1.syntézy-jak zachytit vývoj společenského myšlení, metod atd.? 20.st. se historici pokouší uchopit buď prostřednictvím 1 tématu a na jeho pozadí zobrazují témata další = tzv. historia total, anebo používají metody zrcadlových hledisek. Kromě toho existuje i školská metoda = tzv. „telefonní seznam“. Nedávno frčelo zobrazovat dějiny :
a) vědeckých sporů – vychází to  teorie paradigmat od Kuhna –--sled vědeckých konfliktů, formování nových badatelských témat a metod, zůstává to stále oblíbené. Problém je v tom, že ani vědecké spory nejsou vše pronikající, vždy zůstávají omezeny jen na určité prostředí
b) vztah historiků a společnosti – jsou nástroje, které plní společenskou objednávku? V tom bádání lze rozlišit 3 stupně : politický tlak na historika, státní moc určuje, jakými tématy se smějí zabývat, k jakým výsledkům mají dojít (v totalitních režimech, přetrvává i v demokratických zemích, protože historici jsou existenčně vázáni na stát, stát je zaměstnává a platí)/ nepřímý tlak = společenský tlak, společenská objednávka- nejčastější, historici žijí v určitém sociálním ovzduší, které má svou hierarchii hodnot. Nejsou očekávány výsledky, které by šly proti hlavnímu proudu. Nyní třeba vztah neokonzerativismu a radikální islámské proudy v USA . bude v budoucnu velký boj o to, jak to zobrazovat/ samotné dispozice historika – na ně upozorňoval už Max Weber : „Není možné, aby se historik odřízl od toho, v čem žije, od svého stranictví“
2. profesní kariéry, egohistoire – historici jako zvláštní společenská skupina podléhají také určitým společenským mechanismům, když se shromáždí co nejvíce dat o co nejvíce historicích, tak lze ty mechanismy rozpoznat.Zabývala se tím Gabriela Lingelbach – srovnávala Amíky a Francouze. Používá se pozůstalost, poznáme jak drby, tak formování mocenských skupin v rámci oboru, je tam i mnoho poznámek k metodickým konkrétním postupům konkrétního historika. Egohistoire = sám sobě historikem, poskytují své  dopisy atd. 
3. zkoumání institucionálního zázemí historie jako vědy – v jakém rozsahu jsou v té které zemi budování hi. instituce, procesy vzniku a vedení historických časopisů apod.
4. metody a díla : bez autorů a děl není možné dějepisectví psát, proto se vytváří přehledné linie ovlivňování jednotlivých autorů a dopad pro další dějiny dějepisectví
5. filozofie dějin = myšlení o dějinách : dnes už skoro není, chápeme ji jako relikt minulosti, ale nahrazuje ji zkoumání nakolik je minulost poznatelná, nakolik je možné její objektivní poznání.

	hlavní autoři, kteří se zabývají dějinami dějepisectví v současné době : Georg Iggers (původem Sudeťák, působí v USA),H.White, Peter Berke (nedávno vyšla v českém překladu jeho práce o škole Annales), Roger Chartier (Fr.), Jacques Le Goff (oba strážci odkazu školy Annales), - proti těm 2 Fr. Jean Noiriel, z jiného(=ně.) prostředí : Russen, Oexle, Wehler.

U nás zůstává pohled na dějiny tradiční, situace se mění až v poslední době. Ze starších historiků, kteří se zabývají dějinami a dějepisectvím : prof.Marek (jeho text je na webu HÚ), Josef Válka (orientace hl. na Fr.), D.Třeštík (geniální imagemaker, dokázal ze sebe udělat v médiích toho nejlepšího odborníka), Zd. Beneš (FF UK), Havelka( na pomezí se sociologií, inspirativně se zabývá Weberem), M. Řepa.
	Časopisy : Storia della Storiografia – italsky jen 5% článků
: History and Tudory
: Geschichte und Gesellschaft
: Zeitschrift fur Geschichte Wissenschaft
: Dějiny, teorie, kritika – vyšla už první 2 čísla


1.pol. 19.st. – konstituování historiografie jako vědy, šíří se muzea a spolky. V Ně. vzniká MGH (H.Petrz), ve Francii vzniká takových společností od 40.let do 1880 asi 40, vzniká i mnoho spolků kuriozit. Historie se prosazuje na univerzitách = překonání starého modelu univerzity (do té doby podřízena církvi+ uni chápána jako společenství graduovaných – ti co ji vystudovali, mohli pak mluvit do obsazování stolic atd.). Od pol.19.st. univerzity spadají pod stát, tím, kdo rozhoduje o obsazení univerzitních stolců, je stát, na návrh z univerzity, takže akademická svoboda nadále trochu omezena. Přijato rozdělení historie na starověk + středověk + novověk – rozdělení historiků do jednotlivých údobí, ale předpokládá se, že historik zná všechna ta období. 
Důraz na dějiny novější, 1. stolice stř. dějin založena 1848 v Götingenu.
Ještě před zakládáním stolic vznikla Exile des Charles – škola, která měla vychovávat státní úředníky, kteří budou později pracovat v archivu. Inspirovalo to Österreichische Institut fur Geschichtforschung a později SAŠ. Lidem, kteří to absolvovali byla dávána přednost při přijetí na místo. Pracovali převážně se stř. prameny, tříbila se tak jejich kritičnosti, ve středověku se hledají kořeny (jak mýtické tak právní)současných národů – to souvisí s vytvořením moderního nacionalismu v 1.pol.19.st.(poměrně zajímavě se tím zabývá M. Hroch, vydal i čítanku k modernímu nacionalismu).V Anglii anglosaské období, ve Fr. Merovejci, příp. ještě Otoni, Ranke O dějinách slovanských a germánských národů. Předpokladem k těmto pracím bylo vydání pramenů, z ediční činnosti 19.st. žijeme dodnes.
Samotné uvedení historie do škol bylo také výhodné z hlediska státu – kdo ovládá historii, ovládá stát. Absolventi historie na univerzitách = budoucí učitelé, měli být proto na Uni vychováváni k loajalitě, podřízení historie národním zájmům. Historici v tom nevidí nic špatného – dichotomie : úsilí o vědu, která nic nehodnotí, je objektivní X volí si témata podle dobové společenské objednávky (trvá dodnes) – líčili hrdinské epochy, činy reků atd. Tehdy byla čtenářská obec nesmírně rozsáhlá, ať už to byl Michelet, Carlyle atd., jejich práce měl v knihovně každý vzdělanec. Historici v té době také bezprostředně vytváří historické vědomí komunity, národa – trvalo to asi do konce 19.st.
Koncentrace na národní dějiny( 70.léta ve Fr. – 55 knih o dějinách světa a kolonií X 150 knih o dějinách Francie). Samozřejmě trochu dodnes, ale tehdy markantně.
Ohromný nárust publikační činnosti – společenský zájem o knihy, navíc přibývají vytudovaní historici, kteří chcou taky nechat svou brázdičku v historiografii
Vznik časopisů – obsahovaly původně pel-mel : literaturu, historii, filozofii…, pak už jen historii : 1859 Historische Zietschrift, 1876 Revui Historique, pak Anglie, USA, Češi. Střetávají se v nich 2 generace historiků – starší X mladí pozitivisté (v RH Gabriel Monod)—konflikty v rámci samotné historické obce, výsledný profil časopisu = kompromis, RH původně založena jako polemický časopis proti Revue historických otázek. Se vznikem specializovaných historických časopisů můžeme 1. etapu rozvoje historie jako vědy uzavřít jako dokončenou. Historie jako obor se v této době uzavírá, historici už většinu svých vystoupení adresují svým kolegům, vzniká uzavřená komunita. To umožňuje vznik kritiky jako takové (už nekritizují jen prameny ale i dějepisné práce, vzniká recenze jako útvar v rámci hi. časopisů – význam recenze dosud nedoceněn.), vzniká speciální jazyk – speciál termíny, charakteristické rysy, historie se po velkém rozmachu, kdy minulost byla vnímána jako celek, začíná koncentrovat na politické dějiny, historie se podává jako chronologicky vyprávěný příběh, ovšem jedince – státníka, reka atd., neobyčejně silný důraz na roli jedinců v dějinách (h. u Carlyla) – silné osobnosti se tak jeví jako tvůrci dějin, důraz na individualitu historických procesů. Osvícenští historici dříve viděli historii jako celek, vědu jako celek, která má své obecné zákony, z nichž je možné dedukovat X historie 19. st. mnohost jedinečných historických událostí, individuálních hi,dějů, které je možné popsat, ale ne z nich vyvozovat generální závěry. Přesvědčení o individualitě hi. dějů = historismus (termín se poprvé objevuje na k.19. st., podrobně popsán ještě později. Vnímán jako reflexe vztahu minulosti a přítomnosti. Definitivně odmítnut až v souvislosti s objevením Nietscheho v 60. letech 20.st., v poslední době znovu ožívá. Historismem se zabývali :Mannheim, Croce, Troeltsch, Meinecke.U nás Marek – O historismu a dějepisectví. Ti 3 cizinci : „historismus = způsob vnímání přítomnosti, která je vysvětlitelná jedině z dějin“. 
Dějiny hospodářství nebyly záležitostí historiků, ale hospodářů, historici se zabývali jen politickými dějinami, všecky ostatní nechaly jednotlivým vědám.

Pozitivismus v dějepisectví
	pozitivismus ve filozofii X –„- v dějepisectví – dvě odlišné věci, vzájemně se ale ovlivnily – A. Comte a J.S.Mill – chtěli čistou vědu, která by vysvětlovala zkoumané fenomény odkazy na jiné činitele než lidskou zkušenost. Nicméně u Comta se jednalo o nové náboženství, nosnější se ukázala linie milovská, postavená na britském empirismu. Obě linie mají společné pojetí vědy. V obecné rovině jde o přesvědčení o objektivitě vědy, která postupuje dopředu a za použití nových metod dává kumulované poznatky. Comtovská větev věděla, kam půjde = pokrok X milovská ne. Od 30.let 19.st. se tak jedním z nejpoužívanějších slov stalo slovo pokrok. Na konci 90.let 19.st. končí éra největšího rozmachu pozitivismu ve všech vědách. Až spory na konci 90.let ho trochu shodily, bere se od té doby jako jedna z metod.

V dějepisectví nebyl pozitivismus ve skutečnosti nikdy úplně čistý, šlo o tzv. národní pozitivismy, spolupráce i s jinými vědami.
	Definice pozitivismu je poměrně obtížná, lze jej chápat jako vědu založenou na pokroku, nebo jako vědu založenou na objektivitě – v přírodních vědách zpochybněno už na konci 19.st.—můžeme se často setkat s kritikou pozitivismu, často jde ale spíše o kritiku přehnané faktografie, což není pozitivismus jako takový. 

Goll a pozitivismus
	Goll = vědec e. významu, společně s TGM, Gebauerem a Krejčím vychovali mladé pozitivisty, ti už patřili mezi e. vědce
	Žil 1846 -1929
	Studoval u V.V. Tomka a Konstantina Hofflera

Nějaký čas středoškolským profesorem, nicméně už od jeho promoce bylo jasné, že je předurčen k akademické kariéře, nějaký čas pracoval pro am. velvyslance Bankrofta, nějakou dobu strávil i v Gottingen pod vedením G. Waitze
	1880 – mimořádný, 1885 řádným profesorem UK, zakládá tam Historický seminář (před ním ho ale už zavedl Hofler! – Hofler byl ale velký kritik Palackého = jeho dopad neměl takový dopad.) Význam jeho semináře je revoluční, vůbec v dějinách historické vědy jako takové, model přednášení, kdy učitel mluví a žáci si zapisují je nahrazen seminární výukou aktivizující studenty. Do r. 1910, kdy odešel z fakulty, vychoval svoji školu. 1910 odchází dobrovolně i proto,aby uvolnil místo svým nadějným žákům.
	Zákl.stati formuloval v Dějiny a dějepisectví v Atheneaeu, pak to dával i do různých nekrologů, referátů apod.
	Co je předmětem historie jako vědy?

Člověk, osud lidstva, podle Aristotela „člověk je bytost politická“ – historik má hl. poznat politiku, Goll tedy hl. politickým historikem, tvrdí, že v ostatních činnostech se politické dějiny odrážejí. Historik, když hledí k jiným činnostem, má mít na paměti, že nejdůležitější jsou politické dějiny. Vysvětlit se to dá tím, že politické dějiny se dají dobře zkoumat kvantitativně a také problémy č. společnosti 80. a 90.let. Sám Goll říká, že primát politických dějin je dán především zvykem.
Vedle politických dějin se ovšem už tehdy prodírají jiné obory – kulturní dějepisectví(J. Burckhardt, ale v 19.st. je spíš výjimkou než pravidlem, většina tehdejších kulturních historiků bylo spíš sběrateli starožitností a kuriozit. Kulturní dějepis neměl svou metodu, Burckhardt nezanechal žádnou příručku kulturního dějepisectví, proto se na něj političtí historikové dívali s despektem.U nás se později pokouší metodicky vymezit Zíbrt a Winter, šlo o práce zajímavé,ovšem dnes slouží jen jako edice, jejich interpretace se nepoužívají). Obhajoby politického dějepisectví : O. Lorenz (ale blbě).
Spíše než kulturní zasahovaly politické dějiny dějiny právní a správní. Kdo chce totiž poznat politiku, musí poznat právo. V Anglii dříve (Cunningham). 
Gollovo pojetí bylo nejbližší situaci ve Francii (na zač. 20.st. tam vyšlo pod redakcí E. Lavisse Dějiny Francie – psány podle jednotlivých panovníků, kromě nich pak diplomaté, příp církevní hodnostáři, chronologie, politika.). 
Důležité je i časové vymezení předmětu, co je ještě historie? : historizující dějepisectví hl. stř. a novověk,  pozitivisti – pravidla kritiky pramenů vypracována na středověkých pramenech, nepoužitelné pro novější stohy pramenů, problém i v dostupnosti pramenů (to je dodnes) a také problém politický (když historik píše takřka o přítomnosti, buď by se zpronevěřil zásadám vědy nebo by se dostal do vězení. Změna až po 1.s.v. – tzv. starost o přítomnost = snaha zjistit, co vedlo k hrůzám války.

	Metoda historikova při poznávání minulosti

V době svého vzniku přijala věda jako nezpochybnitelný fakt ztotožnění dějin(=věda, která se minulostí zabývá) a minulost. To nezpochybnili ani pozitivisti, ale pochopili, že to není absolutní, protože prameny jsou dochovány v úplnosti. Minulost je tedy poznatelná jen v okruhu jiných pramenů. Ta část minulosti, která o sobě nenechala (pro 19.st.) písemné prameny, zůstává navždy skryta, nepoznatelná. Její rekonstrukce není úkolem historika, protože kdyby se o to pokoušel, porušil by pravidla vědy. To je závěr nejen Gollův ale i V. Langoise a Seignobos – autoři příručky Úvod do historických věd (velmi ovlivnilo Golla a jeho žáky, Goll měl k Francii blízko). Dominantní proud = zkoumání faktů a vazeb mezi těmito fakty. Základy zkoumání položil Ranke(ale ten ještě přesvědčen, že pravda je imanentně uložena v minulost, tím, že člověk pozná historii, pozná pravdu, jež je v ní skryta X pozitivisté o tom pochybovali, historiografii chcou oddělit od těchto kvalit – např. Aeton, Dreysson.
Pozn. Mill řadil psychologii k duchovním vědám a historii k přírodním.
Pozitivisté si kladou 3 základní otázky : CO + KDY + JAK. = událost + datace + kauzální průběh. Podle Golla historik v minulosti nenachází nic jiného než kauzální vztahy, narazil na samé hranice této metody – když se něco stane, jistě to nějakou příčinu má, ovšem u některých fenoménů je velmi těžké poznat, která příčina z možných to byla. Úkolem je podle něj příčiny hierarchizovat a zůstat přitom ale na poli historie jako vědy. Sice neodmítal podněty z jiných věd, ale považoval je za podřízené historické metodě, byl vůči těm podnětům velmi opatrný – zřejmě se poučil ve Sporech o RKZ a také spor s TGM, který viděl historii jako podřízenou sociologii (TGM si přečetl knihu od T. Buckleho a našel v ní to, co hledal. Snažil se vytvořit vlastní systém vědy a také tvrdil, že lze dokázat nepravost RKZ sociologicky.)
Odmítána byla i komparativní jednota (projevovala se hlavně v kulturním dějepisectví), větší roli hrálo psychologizování (Dilthay, kromě něj mnoho historiků, kteří psychologizovali na základě vlastních mentálních dispozic.Tyto práce inspiroval H.Taine – Počátky novodobé Francie, použil psychologizování, aby popsal revolucionáře jako obzvláště odpudivé osoby, v měšťanské společnosti 19.st. šlo o velmi oblíbenou knihu.)

	Syntéza

	reprezentativní shrnutí poznatků + možnost podat svou koncepci. Pozitivisté pro – vznikají nové syntézy v jednotlivých zemích (vynikající např. v Anglii, ve Fr. Lavisse atd.). Jedinou výjimkou jsou Češi – přílišný obdiv k Palackému. Palacký dal tvar č. dějinám, vytvořil základní filozofii č. dějin, podvázal tak vytvoření nějakého konkurenčního podniku. Sami č. pozitivisté o syntézu neusilovali. 1 větší syntéza od Golla není ve skutečnosti syntéza, ale spíše sborník různých. Rezek se pokoušel představit jako pokračovatel Palackého, ale nedotáhl to, nakonec přešel do politiky. Gollův význam při výchově je neocenitelný, ovšem i Rezkův- zajišťoval ve Vídni práci pro Gollovy žáky. Např. Pekař se hlásil k oběma.
	Goll byl přesvědčen, že je třeba ještě mnoha monografií, než bude možné vydat správnou syntézu. – vychází u nás eseje Denisovy apod. ,ale skutečná vědecká syntéza se neobjevuje. Až 1912 inspirátorem TGM, historiky k tomu vyzval nakladatel Laichter. Comtovská sociologická linie zasáhla především TGM, empirická linie u Golla a jeho žáků. TGM chtěl stejnou filozofii dějin, jak ji vytvořil Palacký, ale základy by zůstaly zachovány. To historici okolo Golla nemohli přijmout, i když část z nich se pak k TGM připojili, podíleli se na Leichterových dějinách.


	Historie a národ

Pozitivisté : věda = čistá věda, ne národní obrana apod. Na druhou stranu ne/vědomě do služeb národní společnosti vstupují – volba témat a prezentace témat v požadovaném vyznění. 
Posun od filozofie dějin – ta zaznamenala obrovský rozmach v 1.pol. 19.st., pohled na dějiny teleologický = přesvědčení, že dějiny směřují k určitému cíli, velký vliv na ně měl Hegel. Tento pohled postupně nahrazován modelem etatistickým = dějiny směřují k cíli, tímto cílem je moderní stát, nejlépe ten stát, ve kterém historici právě žijí. Ani toto se pozitivistickým historikům nevyhlo – Dreussen, Ranke… Goll se k tomu však staví velmi ostražitě, existenci nadosobních jevů neodmítá, ovšem říká, že rozluštit je má filozof, ale ne historik.Neznamená to nicméně, že jemu samotnému se to povedlo zcela dodržet.
Jeho žáci, kteří se přidali k TGM jsou papežtější než Goll, např. Novotný se od toho úplně oprostil.

Literatura k tématu: J.W. Burrow : Krize rozumu – zkoumá 1848-1918, Borovský myslí, že velmi invenčně
Ch. Charle: Intelektuálové v E 19.st.
	: Paříž na přelomu století
	: Charle je velmi zajímavý autor, spojuje fr. eprit s ně. kvantitativností
T. Vojtěch : Česká historiografie a pozitivismus – je sice poznamenána rokem vydání, ovšem docela dobré.
Kromě toho práce J. Marka

15.3. – začátek dopsat od Olgy
- historici, kteří stáli na pozicích bezvýhradného pozitivismu museli argumentovat pro svá hlediska, mezinárodní diskuze, která se odehrávala hl. v Ně. a ve Fr. (v těchto zemích význ. pozitivistická tradice). USA – hnutí New history (James Robinson, Edmund Egstone) – americké dějiny nenabízí možnost velkých historických fresek jako evropské a navíc tam nebyla historická věda tolik centralizovaná –am. se zabývají industrializací, továrním dělnictvem apod., v Anglii (Th. Buckle), Rusko (Klučevskij, Miljuko) – zde naopak hi. věda přísně dirigována státem, až v posl. Čtvrtině 19.st. se historie dostává na VŠ, historici, aby se vyhnuli státnímu dozoru, orientují se na nepolitické dějiny. 
Spory tedy jen ve Fr. a Ně. 
V Ně. : Karl Lamprecht : Německé dějiny, vychází od 1891 a už od prvního svazku se kolem nich rozvinula ohnivá debata.
Ve Fr.: spor kolem Durkheima, on ale nebyl nějakou ikonou těchto sporů (x Ně. Lamprecht).
Ani Durkheim ani Lamprecht neotřásli pozitivismem zcela, ale otevřeli směr na sociální dějiny, novou věc, která se v těchto otřesech v E rodí (bez otřesů v USA a Rusku).
Jejich význam hl. ve 30.letech.
Měnil se výklad těchto sporů : staří x noví, nové koncepce, boj o moc mezi historiky.

LAMPRECHT
Spor 1893 -99, kořeny mnohem starší, doznívá mnohem déle, toto je však nejostřejší fáze sporu.
	Lamprecht se postavil proti novorankovské i pruské liberální větvi, nebral dějepisectví jako sled velkých bojů atd. Odmítá výsledek metody dějin orientované na 1 velkou událost. Postavil své pojetí na „ganze Gesselschaft“ a hledal v dějinách obecné zákonitosti, podle kterých pak společnost jedná. Inspirován W.Wundtem – to nebylo moc šťastné, Wundt spekulativně určoval typické psych. vlastnosti jedn. národů. Lamprecht tak tvrdil, že char. Znaky mí každá hi epocha – stanovil dějiny v 5 fázích:

	Symbolismus (rodové pokrevní společenství,starověk)

Typismus (feudalismus)
	Konvencionalismus
	Individualismus
	Subjektivismus (současná společnost)

	už na symbolismu je vidět, že byl velice silně vázán na svůj národ, bylo obtížné tuto koncepci vztáhnout na dějiny jiných národů. On sám se přes proklamace ničím jiným než ně. dějinami nezabýval.
	Ústřední roli hrál pojem „duše národa“ = Volksseele.
	Do svého výkladu zahrnul jako zcela rovnocenné výklady o hosp. dějinách, hledal spojetí těchto hosp. záležitostí se zákonitostmi vývoje – za to úplně neprávem kritizován z marxismu. Přitom jen hledal velký fenomén.
	Jeho spor vnímán současníky jako spor o to, kdo je hybatelem dějin, zda individua (význ.jednotlivci) nebo jestli naopak vývojem hýbou skupiny.

Lamprecht byl sám o sobě velmi neoblíbený – vysoké mínění sám o sobě, nízké o kriticích, své oponenty popudil i tím, že jakmile ho začli kritizovat, obrátil se na širší společenství těch, kteří četli historické práce. Něco podobného dnes dělá Třeštík.
	Spor probíhal na stránkách Historische Zeitschrift
	Kritizován za faktické chyby (těch tam má hodně), v menší míře za to, že se rozkročil příliš široce a pojal do historie věci, jež tam nepatří, přičemž jiné obory zohledňuje diletantsky (např. Wundtovu psychologii). Lamprecht kritiku bagatelizoval, v Lipsku vytvořil významný proud ně. dějepisectví, vydávali svůj časopis. Měl kontakty i v USA, údajně jeho spor vyvolal velký ohlas i ve Finsku.
	Nicméně položil základní kámen k etablování hospodářských a sociálních dějin v Německu.

FRANCIE
	90.léta 19.st. vychází klasická příručka Ch.-V- Langlois a Saynonbos(?tohodle nepřečtu) x proti nim Durkheim a Lacombe.

Durkheim : sociologie – metoda a její využití při výzkumu historie
	Kritizovali teleologický koncept vědy, u Lacomba šlo o polemiku s událostními dějinami.
	Diskuze na stránkách Revue historique, ale ne tak vyhrocená jako v Ně., účastnili se jí G. Monod, H. Pirenne (tito dva požadovali zkoumat i jevy hosp. a sociální povahy). Diskuze vedena kontinuálně až do r. 1914 a to i na stránkách Revue de syntetique historique (zal.Iben). Řešilo se, čím vlastně se má historie zabývat, formulování obecných zákonů v dějinách, možnosti syntézy postavené na výsledcích nových postulátů.
Předmětem bádání byl spo v Ně. i Fr. určován, ale v N začal až vydáním té knížky, ve Fr. vydáním programových statí. Základy kritiky : pryč od individuálních vojenských událostí k dějinným epochám neomezených na kratčí časová období, sledování specifických proměn nár. společností a civilizací, sledování hmotných poměrů a jejich vlivu na další oblasti.
	Francois Simiand požadoval zkoumání cyklických jevů konjunktur v dlouhém časovém trvání.
	Metody k novým výzkumům měla dodat nová věda = sociologie. Dodala hlavně statistiku a komparaci. Lamprecht statistikou přímo uhranut, za to oprávněně kritizován. Tyto metody se měly použít při sběru materiálů.
	Ve Fr. iniciátory sporů sociologové, velmi výrazný tlak na podřízení historie sociologii (totéž co chtěl TGM u nás). V Ně. hl. výzkum hosp. dějin, přesto i tam dění významně ovlivnil sociolog = Max Weber (práce Teorie ideálních typů, role subjektu na konstruování obrazu minulosti. Věděl, že historik nemůže být zcela objektivní, ideální typy= ať historik nechá vše své stranou. Další významný poznatek = poznání není konečné, nutné zpřesňování, nové interpretační modely.) Do sporu paradoxně vstoupil kritikou Lamprechta. Weberovy práce oceněny až ve 30. letech. V době hl. vyostření sporu spíš hosp. dějiny – G. Schmoller, G. Simmel (u nás silně ovlivnil Šustu). Třetí cestu hledá Schmollerův žák Otto Hintze : odmítá tradiční událostní dějepisectví i lamprechtovský extrém, tvrdí, že do historie patří jak událostní témata, tak nové předměty, nelze je však zkoumat dosavadními metodami výzkumu, jeho pokus neúspěšný. Pozn. lamprechtovský psor = ne jen historický spor, ale spor v celé společnosti (tak to ve Fr. nebylo).
Prosazují se tedy i dějiny hosp., sociální a kulturní. Lamprecht nové dějepisectví nazývá jako Kulturgeschichte. Zakldní linií kulturních dějin jsou:
	kulturní dějiny starožitné – hl. obdobím 2.pol.19.st., jak dřív lidi jedli, žili, pili…
	umělecko  historické kulturní dějiny – dějiny architektury, výtvarného umění apod.

duchovní dějiny – mají nejblíže k Lamprechtovi, vychází odsud linie ně. dějepisectví Geistesgeschichte
	nové kulturní dějiny – kulturní dějiny metodologické

