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HISTORICKÝ PRAMEŇ A ETIKA  
(NA STOLE, POD STOLOM A KDESI INDE...)

ROMAN H O L E C

HOLEC, Roman. The historical source and ethics (on the table, under the table and 
somewhere else). Historický časopis, 2016, 64, 4, pp. 597-609, Bratislava.
The study points to various examples from Europe of varied and rather scandalous 
relationships between the historian and the historical source. Political aims and 
absence  of historical self-reflection are usually hidden behind them. Slovak expe-
rience is no better  in this area. It includes a whole series of negative examples of 
both older and very recent cases. One of the new trends is the continuing superficial 
publication of sources.  Absence of theoretical consideration of the methodological 
questions of historiography still persists. Texts remain on the empirical level and 
do not progress towards generalization. In conclusion, the German example shows 
how to productively work with sources, and how this can harmonize theoretical 
findings with examples from practice.
Key words: Historical source and historical practice. Politics in history. Absence of 
historical self-reflection. Source editions. Manipulation. Exemplary use of sources 
and theoretical generalization.

Vzťah medzi historikom a prameňom je ako pohľad cez okno. Vidíme len výsek, ktorý 
môže i klamať. Ako všetko bez kontextu. Vidíme neraz zastretú skutočnosť, pozeráme 
cez špinavé, ba niekedy i rozbité sklo. Vidíme skreslene a často len to, čo vidieť chceme. 
A nakoniec môžeme okno zatiahnuť a nepozerať sa vôbec, v hlave predsa máme to, čo 
chceme vidieť a povedať, a v konečnom dôsledku k tomu pramene ani nepotrebujeme. 
Na obraze René Magritta La clef des champs (1936) je pohľad z dvojitého okna. Jedno je 
rozbité a druhé so závesmi pripravenými na zatiahnutie. Na padajúcich črepinách padá 
aj obraz krajiny za oboma oknami. Čo vlastne nakoniec vidíme? A čo môžeme vidieť? 
„Črepiny rozbitého skla môžeš poskladať naspäť, ale teplo úderu do skla nepozbieraš, 
stratí sa ... to spätným pohybom nefunguje,“ hovoria hrdinovia hry Toma Stopparda 
Arkádia.1 Spolu so stratenou energiou sa stratia aj jednotlivé významy a obraz, ktorý na-
koniec vytvoríme, je len pokusom o rekonštrukciu čohosi, čo tu bolo kedysi. Aj to podľa 
mnohých len márnym pokusom, od začiatku predurčeným na neúspech.

Rozmanitosť vzťahu historik – prameň, aby som zostal v rovine príkladov, preto tro-
chu pripomína ambivalentný vzťah k žene. K žene s jej vrtošivou povahou a nevypočí-
tateľnou náladou. Nie div, veď múza dejepisectva bohyňa Clio s papyrusom a griflíkom 
ako atribútmi dokázala byť dostatočne šantivá a jej obľúbencom nebol nikto iný ako 
Apolón. Clio ako dcéra najvyššieho boha Dia a bohyne pamäti akoby so svojou povahou 
evokovala jej selektívnosť.  Medzi pamäťou a prameňom už existuje priama súvislosť.

1 STOPPARD, Tom. Arkádia. Bratislava : SND, 2015, s. 122.


