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Dějiny Štrasburské univerzity ve 20. století, Marc Bloch, založení Annales. 

Petra Chaloupková 

 

Počátky univerzity ve Štrasburku jsou spjaty se jménem  významného humanisty a 

pedagoga 16. století – Johanna Sturma, který zde v roce 1538 založil protestantské 

gymnázium vybudované na základě soudobých moderních plánů výuky a nabízející 

přednášky z dialektiky, rétoriky, teologie, filozofie, ale i práva a medicíny. Díky svému 

věhlasu bylo již v roce 1566 gymnázium povýšeno císařem Maxmiliánem II. na akademii, 

v roce 1621 na univerzitu a v roce 1631 na královskou univerzitu1.   

 Války, které s sebou přineslo 17. století, rozvoji univerzity příliš nepřály. Když se  

v roce 1681 dostal Štrasburk pod francouzskou správu, ustoupila tato protestantská univerzita 

mezi katolickými francouzskými školami do pozadí. Nepříliš významnou etapu  završilo 

období Velké francouzské revoluce, které bylo katastrofou pro všechny univerzity ve Francii.2  

 Obnova univerzity proběhla až s nástupem napoleonského císařství, kdy se začlenila 

mezi přední evropské vzdělávací instituce. Mezi její studenty patřili např. Charles Frederik 

Gerhart, Louis Pasteur či Fustel de Coulanges.  

 Po porážce Francie Německem v roce 1871 a po znovudobytí Alsaska se dostala 

univerzita do německých rukou. Velká část francouzských osobností vědeckého, kulturního i 

hospodářského života působících na univerzitě tehdy opustila Alsasko,  aby mohla zůstat ve 

Francii. Univerzita tedy musela být prakticky znovu založena. Byla přejmenována na 

Univerzitu císaře Viléma, nově organizována a obsazena německými pedagogy.  

 S novým uspořádáním souviselo i znovuvybudování Univerzitní knihovny, která byla 

za války zničena. Šlo o jednu z největších a nejstarších humanistických knihoven v Evropě. 

Díky knižním darům z celé říše se ji podařilo znovu obnovit a dodnes patří její jazykově 

převážně německé fondy k jedněm z největších v Evropě.  

 Po skončení 1. světové války se Alsasko na základě Versaillské smlouvy stalo znovu 

součástí Francie. Změny nastaly opět i na univerzitě. Přednášky se od té doby konaly výlučně 

ve francouzštině. V meziválečném období se univerzita stala známou díky působení Marca 

Blocha, Luciena Febvra a školy Annales3.  

 Po německé invazi v počátku druhé světové války převzali univerzitu nacisté a byla 

zřízena Říšská univerzita ve Štrasburku. Někteří z profesorů i studentů byli zatčeni a následně 

                                                 
1 http://www-umb.u-strasbg.fr/c1.php3?Id=001&cadre=c1. 11.4. 2007 
2 Tamtéž.  
3 Tamtéž.  
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deportováni do koncentračních táborů, ostatní se dobrovolně přesunuli do  škol v Clairevivre 

nebo Clermont-Ferrand. Do Štrasburku se mohli vrátit až  po jeho osvobození 22. listopadu 

1944.4 

 V poválečném období zaznamenala univerzita prudký nárůst počtu studentů – během 

deseti let se jejich počet ztrojnásobil.  V roce 1968 došlo k výrazným organizačním změnám. 

Univerzita byla rozdělena na tři části: Univerzita Louise Pasteura  se zaměřením  na přírodní 

vědy,  Univerzita humanitních věd a Univerzita Roberta Schumana se zaměřením na právo, 

politologii a sociální vědy.  

Dnes je  Štrasburská univerzita po pařížské univerzitě druhou největší mezinárodní 

univerzitou ve Francii. Je členem sdružení  EUCOR neboli Europäische Konföderation der 

Universitäten am Oberrhein – což je účelová organizace sdružující univerzity na horním 

Rýnu. Patří sem univerzity v Karlsruhe, Bazileji, Univerzita Horního Alsaska v Colmaru a 

Mylhúzách a Univerzita Alberta Ludvíka ve Freiburku.   

V roce 1998 byla Univerzita humanitních věd přejmenována na Univerzitu Marca 

Blocha. Získala tak jméno jednoho ze zakladatelů a hlavních představitelů první generace 

školy Annales5.  

 

Škola Annales je jednou ze škol, které významnou měrou ovlivnili historiografii 20. 

století a to nejen ve Francii, ale téměř po celé Evropě a částečně i Americe.  

Oficiálně se vznik školy datuje od roku 1929, kdy vyšlo první číslo časopisu Annales 

d´histoire économique et sociale, který ve Štrasburku začali vydávat dva francouzští 

historikové – Marc Bloch a Lucie Febvre6. Ti jsou považováni za její zakladatele a zároveň 

představitele první generace hnutí, jenž se otevřeně postavilo proti dosavadní historické praxi. 

Ta kladla důraz na politické a diplomatické dějiny a historii chápala jen jako vyprávění 

příběhů, jako prosté kladení jedné události za druhou bez hlubšího pochopení společnosti té 

které doby. Annalisté ji kriticky označovali jako „vyprávěcí historie“.  

Tento dominantní žánr byl poprvé vážně zpochybněn již během osvícenství kdy se 

někteří spisovatelé a učenci ve Skotsku, Francii, Itálii, Německu, ale i jinde začali zabývat 

tím, co sami nazývali „dějinami společnosti“, tedy dějinami, které se neomezovaly na války a 

politiku. Kritika neustávala   ani v devatenáctém století. Objevovala se i první díla zabývající 

                                                 
4 http://www-umb.u-strasbg.fr/c1.php3?Id=001&cadre=c1 
5 Tamtéž.  
6 HOLZBACHOVÁ, Ivana: Škola Annales a současné pojetí dějin. Brno, 1995, s.3. 
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se mnohem širším pojetím dějin.  Šlo však spíše o ojedinělé pokusy a jejich autoři byli 

vnímání spíše jako odpadlíci od hlavního proudu politického dějepisectví. Patří sem například 

díla Julesa Micheleta, mistrovské dílo francouzského historika starověku Fustela de 

Coulanges - Antická obec, zabývající se dějinami náboženství, rodiny a morálky spíše, než 

politiky nebo práce německého historka Gustava Schmollera, který se věnoval hospodářským 

a sociálním dějinám.7  

 Kolem roku 1900 se kritika politických dějiny mimořádně přiostřila a objevilo se 

mnoho návrhů na jejich vytlačení. V Německu probíhal tzv. spor o Lamprechta – lipského 

profesora, který se postavil proti politickým dějinám; ve Spojených státech zase založil 

počátkem století historik James Harvey Robinson hnutí pod názvem „Nové dějepisectví“,  

které si kladlo za cíl zužitkovat všechny poznatky o lidstvu získané antropology, ekonomy, 

psychology a sociology.8 

 Také ve Francii se kolem roku 1900 živě diskutovalo o povaze dějepisectví. Velký 

vliv na budoucí školu Annales měl především ekonom François Simiand, který ve svém 

slavném článku ostře zaútočil na dosavadní systém. Simiand uveřejnil svou kritiku v novém 

časopise Revue de Synthése Historique, který v roce 1900 založil významný organizátor 

kulturního života Herni Berr s cílem podporovat spolupráci historiků s jinými disciplínami, 

zvláště s psychologií a sociologií. Berrův ideál historické psychologie nejvíce oslovil právě 

Marca Blocha a Luciena Febvra, kteří jako mladí historikové do jeho časopisu přispívali.  

 Historikové školy Annales jsou tradičně pro větší přehlednost členěni  do tří generací. 

První z nich tvoří její zakladatelé Marc Bloch (1886 – 1944) a Lucien Febvre (1879 – 1956).  

 Marc Bloch se narodil v roce 1886 v rodině učitele historie. Studoval historii ve 

Francii, pak ve Strassburgu, Lipsku a Berlině. Za svoji specializaci si zvolil středověk. Po 

skočení studia pracoval nějakou dobu jako gymnaziální profesor. Po 1. světové válce byl 

povolán jako profesor na univerzitu ve Štrasburku. V roce 1936 přešel na Sorbonu, kterou 

musel na počátku druhé světové války z rasových důvodů opustit. Působil pak jako profesor 

v Clermont-Ferrandu a v Montpellieru. Po obsazení celé Francie odešel do Lyonu, kde se 

zapojil do odbojového hnutí. V roce 1944 byl Němci zatčen a 16. 6. 1944 zastřelen.9  

Bloch byl silně ovlivněn sociologem Emilem Durkheimem, zajímal se i o historickou 

geografii, antropologii a další vědy. Jeho kniha Králové divotvůrci  je považována za jedno 

z největších historických děl 20. století. Stojí na počátku antropologicky laděných výzkumů, 

                                                 
7 BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2004, s. 10 – 14.  
8 Tamtéž. 
9 HOLZBACHOVÁ, Ivana: Škola Annales a současné pojetí dějin. Brno, 1995, s.3. 
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které se sice zabývají politickými otázkami středověkých dějin, ale nahlížejí na ně zcela 

novýma očima. Dále jsou podstatné jeho studie o agrárních dějinách ve Francii a práce o 

feudální společnosti.  

 Lucien Febvre se narodil 22. července 1878 v Nancy. Během studií na École Normale 

Supérieure byl ovlivněn především geografem Paulem Vidalem de la Blache. V roce 1911 

ukončil studia dizertací o Filipu II. a Franche-Comté a začal působit na univerzitě v Dijonu. 

Jako voják se aktivně účastnil první světové války a po ní byl jmenován profesorem na 

univerzitě ve Štrasburku.10  

 A právě tady se v roce 1920 setkal s Marcem Blochem a započala se tak vzájemná 

spolupráce i přátelství. Oba byli absolventy École Normale Supérieure a vycházeli tak ze 

stejného intelektuálního prostředí a byli ovlivněni stejnými názory.  

 Jejich společné působení ve Štrasburku trvalo pouze 13 let, pro hnutí Annales mělo ale 

zásadní význam. Mimo jiné i díky prostředí, ve kterém se tato skupina utvořila. Štrasburská 

univerzita byla v letech po první světové válce v podstatě novou univerzitou. To příznivě 

podporovalo intelektuální inovace a umožňovalo výměnu idejí napříč jednotlivými obory. 

Důležité bylo i to, že stejné badatelské zájmy sídlela řada dalších členů tamní fakulty např. 

Henri Bremond, Georges Lefebvre, ale i další kolegové z řad psychologů a sociologů. 

Členové hnutí Annales se začali zabývat i hospodářskými a sociálními dějinami, 

dějinami každodennosti, historickou geografií, mentalitami a ideologiemi, vlivem životního 

prostředí na člověka a společnost, a dále jevy a strukturami, které se vyvíjely po celá staletí – 

tzv. dějiny dlouhého trvání – např. vnímání času, čarodějnictví, vývoj cen nebo klimatu, 

vnímání těla apod.  

S tímto rozšířením předmětu historiografie souvisí i rozšíření jejího pramenného 

základu. Pro historiky hnutí Annales přestaly být privilegovanými prameny prameny 

diplomatického charakteru. Z písemných pramenů se začali zajímat o tovární archívy, 

katastrální plány, ale i o zpovědní knížky nebo třeba naivní obrázky s náboženskou tématikou.  

Spolupráce Febvra s Blochem vyvrcholila společnou redakcí nově vydávaného 

časopisu Annales d´histoire économique et sociale, podle kterého získalo celé hnutí své 

jméno. První číslo vyšlo 15. ledna 192911. Cílem časopisu bylo převzít vedoucí roli na poli 

hospodářských a sociálních dějin. Zároveň byl orgánem šířícím boj vydavatelů za nové, 

interdisciplinární dějepisectví.  

                                                 
10 HOLZBACHOVÁ, Ivana: Škola Annales a současné pojetí dějin. Brno, 1995, s. 4.  
11 BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2004, s.22 – 23.  
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Pro první generaci hnutí je typický především zájem o hospodářské a sociální dějiny, 

dále o dějiny každodennosti a historickou geografii. Začali se rozvíjet i zkoumání dějin 

mentality.  

 Ve třicátých letech se štrasburská skupina rozešla. Febvre odešel ze Štrasburku v roce 

1933 na prestižní Collège de France a Bloch v roce 1936 nastoupil jako profesor 

hospodářských dějin na Sorboně. Přesun do Paříže – intelektuálního centra země – byl 

znamením úspěchu hnutí. Annales se postupně stávaly ohniskem nové historické školy. Tento 

vývoj na čas přerušila válka.  

 Po roce 1945 nastupuje druhá generace školy Annales. Její představitelé se 

dostávají do čelních pozic na univerzitách a začínají udávat krok celému francouzskému 

dějepisectví. Patří sem např. Ernest Labrousse, Pierre Chaunu, Pierre Goubert, Pierre Vilar, 

ve Štrasburku Roland Mousnier a další.  

Nejvýznamnějším představitelem druhé generace je Fernand Braudel, žák Luciena 

Febvra. Stěžejním dílem charakterizující cíle druhé generace hnutí byla jeho doktorandská 

práce o Středozemním moři v době Filipa II.  Kniha je rozdělena na tři části, které se postupně 

věnují vztahu člověka k životnímu prostředí, hospodářským a sociálním dějinám a až nakonec 

dějinám událostí.  

Pro tuto generaci je typický vzestup kvantitativních dějin. Ten se nejprve projevil 

v hospodářských dějinách – byly publikovány řady studií o dějinách cen, později pronikl i do 

dějiny sociálních – především do výzkumu vývoje obyvatelstva a ve třetí generaci i do dějin 

kultury, náboženství a mentalit. Dále se rozvíjely dějiny přírodního prostředí, dějiny civilizace 

a dějiny biologických základů lidské existence12.  

 Nástup třetí generace se stále zřetelněji projevoval v období po roce 1968. Tato 

generace, kam jsou řazení historici jako napře. Jacques Le Goff, George Duby, Emanuel Le 

Roy Ladurie ad. (např. ve Štrasburku působil Georges Livet) , je typická svou roztříštěností. 

Neměla žádnou vedoucí osobnost. Část z jejích příslušníků nadále rozvíjela program Luciena 

Febvra tím rozšířením předmětu historického bádání o problematiku dětství, snů nebo 

dokonce pachů. Jiní – mezi nimi např. Jacques Le Goff – se pod tíhou kritiky školy Annales 

pomalu vraceli k politickým dějinám a dějinám událostí. Kritika jim vyčítala přílišné 

zaměření na analýzu historické skutečnosti, nikoliv však na širší souvislosti. Výsledkem a 

odpovědí na kritiku byla zejména výzva ke kombinaci obou postupů13.  

                                                 
12 BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2004, s. 32 – 49. 
13 Tamtéž, s. 60 – 71.  
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 Ve třetí generaci se poprvé objevují ženy. Například Christiane Klapischová, Arlette 

Fargeová, Mona Ozoufová a Michele Perrotová. Tématem jejich prací byly především  dějiny 

rodiny, práce a žen14.  

 Tato generace je mnohem přístupnější idejím přicházejícím ze zahraničí, kde řada 

z nich studovala nebo působila. Stále se objevuje snaha o nalezení nových přístupů, ale 

centrem nového dějepisectví již není jen Paříž. Podobné inovace se odehrávají v různých 

částech světa.  

 V zahraničí bylo hnutí Annales vnímáno různě. Mělo své sympatizanty, ale i odpůrce. 

Pozitivně bylo přivítáno především v Itálii, Španělsku a Polsku – především díky Braudelově 

práci o Středozemním moři. Velký ohlas mělo v jižní Americe hlavně díky Braudelovi, který 

působil v třicátých letech na univerzitě v Sao Paulu. Ve Spojených státech se vývoj ubíral 

vlastní cestou. Oproti tomu v Německu a Velké Británii si zachovaly své dominantní 

postavení politické dějiny.   

 I přes řadu kritiků je přínos školy Annales nesporný a spočívá ve zpřístupnění 

obrovské oblasti historického bádání. Skupina rozšířila historikovo teritorium o neobvyklé 

sféry lidského chování a o sociální skupiny, které tradiční historikové dříve ignorovali. Jak 

píše Petr Burke v úvodu své knihy: „Dějepisectví již nikdy nebude takové jako před touto 

revolucí“15. 
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