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1. Pár slov na úvod
Historie je matka pravdy.
Cervantes
Kniha, jejíž stránky následují, se pokouší nabídnout hned
tři témata současně. V první řadě je tu samotná černá legenda
(č. l.) o Španělsku, jinými slovy, zřejmě vůbec první moderní
masivní propagandistická kampaň na globální úrovni namířená
proti jednomu konkrétnímu hegemonistickému impériu. Je fascinující a současně v mnohém poučné sledovat její dlouhou
dějinnou evoluci, od nesmělých počátků v Itálii v 13. a 14. století, přes její vrchol a kulminaci ve stoletích 16. a 17. A potom
dále, během její transformace v 18. století, kdy se Španělsko,
nikoliv již jako obávaná supervelmoc, stane terčem kritik
a posměchu ze strany zejména francouzských osvícenců, až se
nakonec promění v jakýsi archetyp ekonomicky i sociálně zaostalého státu poznamenaného přílišným vlivem katolické církve
a impotentní nostalgické tradice. V 19. století si č. l. projde
i fází romantizující, kdy Španělsko bude prohlášeno za „nejromantičtější“ zemi Evropy, v překladu do propagandistické reality to bude ovšem znamenat, že na něj bude i nadále pohlíženo
jako na symbol tmářství, zaostávání a „neevropskosti“. Neméně
inspirativní je potom sledovat, jak nejrůznější relikty č. l. přežívají od konce 19. století až do začátku století 21. a často zasahují dnes už nejen Španělsko, ale dokonce i některé jiné španělsky mluvící národy svými otrávenými šípy v podobě preventivního despektu ke všemu hispánskému.
Druhé téma naší knihy rovněž těsně souvisí s č. l., použijeme ji totiž jako platformy pro detailnější analýzu historiografických postupů a přístupů, neboť právě fenomén č. l., intimně
prorostlý s propagandou a manipulací všeho druhu, je dokona-
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lou materií pro úvahy nad tím, jak historici bojovali a bojují
s nástrahami, které jim podobná tematika klade. Postmoderní
doba není jednoduchá pro žádného intelektuála, historiografie
není výjimkou. Nejspíše nevyhnutelně diskursivní charakter
historiografické prezentace výsledků konfrontuje historika,
snažícího se o objektivitu, s nelehkým dilematem: omezit se na
pokud možno hodnotově neutrální rekonstrukci nezpochybnitelných fakt – s rizikem, že potom ovšem možná nabídne obraz
tak rudimentární, hodnotově chudý a celkově nepřitažlivý, že
nenajde publikum; nebo se pokusit proniknout hlouběji pod
slupku „vnějších dějů“ – pak se ovšem takřka jistě vzápětí ocitne na velmi tenkém ledě subjektivního hodnocení, ideologicky
predeterminované interpretace či přímo arbitrární spekulace. Na
konkrétním příkladu z evropských dějin se pokusíme ukázat a
doložit, jak přetěžkým úkolem je usilovat o hodnotově striktně
neutrální deskripci a analýzu historických dějů a jevů. Vzhledem k tomu, že právě v případě č. l. o Španělsku se stovky, neli tisíce evropských i mimoevropských historiků v posledních
více než sto letech pokoušeli o podobný úkol, přičemž vzhledem k podstatě samotného fenoménu č. l. byli neustále nebezpečně vábeni jak politickou objednávkou, tak sofistikovanou
propagandou i ideologickou předpojatostí, domníváme se, že
právě téma č. l. je pro takové úvahy ideální.
Třetí téma knihy je ještě o poznání obecnější, na základě
studia konkrétního historického i historiografického materiálu
zauvažujeme stručně nad hranicemi historiografie a propagandy, nad možností objektivně poznávat a předávat informace o
historické realitě, nad schopností jednotlivých národů „přepisovat“ zpětně dějiny podle svých potřeb a zájmů, nad silou profesionální propagandy apod. A také nad tím, co z právě řečeného
vyplývá pro možnosti objektivního poznání v historiografii, ale
nejspíše i jinde. Přemítat a psát o č. l. totiž znamená, mimo jiné,
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učit se, jak důležité – a současně jak složité – je neustále pečlivě
a striktně oddělovat to, co víme o minulosti z dostupných historických pramenů, a to, co vyprodukovala – a často ještě stále
produkuje – zcela účelová propaganda, snažící se budovat jednoduché a tudíž pro publikum atraktivní PR obrazy historických
aktérů. Zmíněná tři témata nejsou nijak striktně vymezena do
zvláštních oddílů, budou se na stránkách, jež následují, neustále
prolínat, protože i do teoretičtějších pasáží budou často vstupovat konkrétní příklady z oblasti č. l. a naopak, do odstavců věnovaných historickému přehledu nezřídka zasáhnout poznámky
spíše teoretického rázu. Tohle je kniha o č. l., o tom, jak poznamenala vnímání dějin, o tom, jak se o ní psalo a píše,
a v neposlední řadě také o tom, jestli si z toho všeho lze vzít
nějaké užitečné „ponaučení“. Takže příjemné čtení. 1

2. Na způsob předběžné bibliografie
Vzhledem k tomu, že o některých knihách, důležitých, pokud ne přímo klíčových pro naše téma, bude opakovaně řeč,
uchýlíme se k malému experimentu, kdy – ač to nebývá zvykem
– nabídneme hned na začátku stručný výčet a komentář základních děl, která budou v následujících kapitolách zmíněna, abychom se k nim už nemuseli v průběhu textu obšírněji vracet.
Současně tak ve stručnosti představíme vývojový výčet základních textů, které v posledních zhruba sto letech na téma č. l.
vznikly a vzápětí potom ovlivnily texty následující.

1

Technická poznámka: všechny překlady ze španělštiny a angličtiny
použité v této knize pořídil sám autor, který za ně nese plnou zodpovědnost.
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