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Úvod

Jak ukazuje jeho název a jak potvrzuje jeho spletitá historie, obor běžně nazývaný hospo-
dářské dějiny se nachází na hranici dvou světů, na rozhraní věd ekonomických a věd his-
torických, jež jsou dnes možná antagonističtější než kdykoli dříve. Obor sám se koncem 
19. století zrodil jako reakce na velký metodologický spor (Methodenstreit) mezi zastánci 
přístupu historického, evolucionistického a insti tu cionálního a přívrženci formálnějšího 
postupu označovaného jako neo klasický. Vítězství tohoto přístupu zřejmě vedlo k tomu, 

1 Tento text vznikl spojením dvou přednášek pronesených 10. března 2009 na půdě vědecké rady Pluridiscipli-
nární tematické sítě pro hospodářské dějiny (Conseil scientifique du Réseau Thématique Pluridisciplinaire en 
histoire économique, zkr. RTP) při Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
2 Výzkumný ředitel v CNRS, ředitel Bureau d‘Economie Théorique et Appliquée (BETA) na Université de 
Strassbourg, soukromý docent kliometrie na Hulboldtově univerzitě v Berlíně, zakladatel a prezident Asso-
ciation Française de Cliométrie, zakladatel a editor revue Cliometrica. Viz http://www.beta-umr7522.fr/ 

-DIEBOLT-Claude [cit. 18. 9. 2012]. 
3 Narozen roku 1965 ve Vilvorde v Belgii, profesor ekonomických věd na Université Libre v Bruselu (Centre 
Emile Bernheim; Solvay Brussels School of Economics and Management, Département d‘Économie Appliquée 
[DULBEA]), činný dále v Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (SKOPE) při univerzi-
tách v Oxfordu a Cardiffu nebo v Bureau d‘Economie Théorique et Appliquée (BETA) na Université de Strass-
bourg. Profesní životopis viz např. http://www.solvay.edu/profile/jean-lucdemeulemeester [cit. 18. 9. 2012].
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že si hospodářské dějiny postupně vytvořily novou identitu, relativní autonomii mimo rá-
mec ekonomické vědy, ale možná paradoxně také mimo historii.

Před rokem 1914 je historie ještě převážně politická. Je to rankeovská událostní historie 
(h. événementielle), jež si jako první úkol klade rekonstrukci a rozbor událostí a jejich spo-
jitostí tak, jak se skutečně udály (wie es eigentlich gewesen ist), a to na základě zkoumání 
textů metodami historické kritiky ovlivněné filologickými metodami. Její společenskou 
funkcí bylo připravovat gymnazijní profesory, v oblasti badatelské pak podílet se na vy-
tváření národního cítění. To samozřejmě nikterak nevylučuje určitá odbočení do hospo-
dářských dějin; stačí připomenout práce belgického historika Henri Pirenna, který – jak 
sama škola Annales přiznává – pootevírá bránu k oboru, jenž je součástí globálnějšího 
historického vypravování.

Přitom ovšem – i když se v některých zemích hospodářské dějiny rozvíjejí, a dokonce 
dosáhnou institucionálního osamostatnění ve formě zvláštních ústavů (například London 
School of Economics and Political Science) – v mnoha jiných zemích je jejich existence 
obtížnější.

Ve Francii budou hospodářské dějiny především záležitostí ekonomů, jako Labrousse, 
Simiand aj., dokud škola Annales po druhé světové válce neovládne historické bádání. 
Tato krátká „kouzelná závorka“ postaví v 60. a 70. letech hospo dářské dějiny na prvořadé 
místo v mnoha západních zemích. Převládne studium dlouhodobého globálního vývoje 
společnosti, jeho těžkých tendencí, ale také cyklů a konjunktury. Dochází k masovému 
nástupu počítače a kvantifikace, jakož i k otevře nosti vůči velmi deterministickým, glo-
balizujícím a kvantitativním společen ským a ekonomickým vědám. Tato slavná epocha 
nebude mít dlouhého trvání. Již v 70. letech zájem o kvantitativnost upadá. Historie se 
obrací k novým humanitním vědám. Privilegovaným partnerem se stává antropologie. 
Do privilegované pozice se dostávají dějiny mentalit a kulturní dějiny bez výslovného 
zaměření na kvantifikaci4. A co víc: mikroskopičtější přístupy začínají vytlačovat velké 
všeobecné pohledy, o jejichž platnosti se nyní pochybuje. Popředí scény hospodářských 
dějin zaujímá mikrohistorie, dějiny podniků, což možná odpovídá částečnému útlumu 
marxismu a obnově určitého liberalismu. Zároveň v ekonomii dochází k postupné diskva-
lifikaci keynesovských přístupů. Ty byly ovšem velmi často teoretickým základem makro-
ekonomických přístupů a užívání národo hospodářského bilancování.

Jaké je tedy místo, a hlavně, jaké je směřování hospodářských dějin mezi čím dál kultur-
nějšími dějinami zahrnujícími postmoderní převrat a ekonomickou vědou, v níž dokonce 
i makroekonomický výzkum spočívá na základech v podstatě mikro ekonomických a na 
matematických modelech optimalizace?

Definice hospodářských dějin

Jak definovat hospodářské dějiny? Hledali jsme definici nedávného původu a zvolili jsme 
New Palgrave Dictionary of Economics z roku 2008. Definicí Alexandra Fielda,5 odborníka 
na makroekonemické dějiny Spojených států, bude francouzský hospodářský historik 
pravděpodobně popuzen: Hospodářské dějiny jsou [pod]oddílem ekonomie a v menší míře 

4 I když určitý typ kulturní historie také může používat metod statistické analýzy a elektronického zpracování 
dat.
5 FIELD, A.: Economic history. In: DURLAUF, S. N. – BLUME, L. E. (eds.): New Palgrave Dictionary of Eco-
nomics. Londýn 2008, s. 694.
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historie a jejich hlavním těžištěm je studium hospodářského růstu a rozvoje v čase. A upřes-
ňuje: Studie hospodářského růstu, ať v historii či v současné době, používají a analyzují 
kvantitativní míry růstu vstupů a výstupů per capita, přičemž kladou zvláštní důraz na 
míru úspor a míru technických novinek… Hospodářský rozvoj je širší a obsažnější kategorie 
zahrnující také stálý zřetel k roli kulturních a institu cionálních změn.

Jde zde samozřejmě o pohled odborníka na politickou ekonomii. V každém případě však 
potvrzuje, že každá definice je úzce závislá na institucionálním základu hospodářských 
dějin a svědčí o tom, že samotná tato zakotvenost je závislá na zvláštnostech historie každé 
země, či dokonce každé akademické instituce v zemích méně centralizovaných, než je Fran-
cie. Tyto institucionální zvláštnosti nejsou vůbec bezvýznamné. Mají totiž rozhodující vliv 
na způsob, jakým jsou hospodářští historikové vzděláváni, jakož i na relativní váhu oboru. 
Pokud je obor součástí filozofických fakult, jsou hospodářské dějiny dílem badatelů, kteří 
prošli určitým typem školení svým způsobem výhodného, a to v rámci programů, které 
mohou podléhat módám, jež jim jsou více či méně příznivé. Jinými slovy: historikům se do-
stane velmi skrovného, pokud vůbec nějakého, ekonomického a statistického školení (vý-
mluvným příkladem je zde Prostových Dvanáct lekcí o historii / Douze leçons sur l’histoire), 
zastaralého a zajisté velmi vzdáleného tomu, čím se ekono mická věda stala, tj. extrémně 
formalizovaným oborem, jehož hvězdnými profesory ve Francii byli absolventi matematiky 
z Ecole Normale Supérieure nebo z prestižních technických škol jako Ecole Polytechnique.

Z toho plyne extrémní nesnáz pochopit (ve všech významech toho slova: rozluštit rov-
nice, ale také porozumět ve smyslu německého verstehen) podstatě prací, jež na poli histo-
rie konají odborníci na politickou ekonomii. Přidáme-li k tomu tendenci (od konce 70. let 
nepopiratelnou) přikládat zvláštní význam přínosu bourdieuovské sociologie nebo antro-
pologie co nejvíce využívat dějin kultury, mentalit a představ včetně přirozeného tíhnutí 
k používání jejich srovnávacích výhod – řemeslo historika spočívá tradičně především 
v práci s psanými dokumenty, s texty, později pak s obrazy a ústními doklady –, pocho-
píme, proč se hospodářské dějiny postupně stávají dějinami hospodářskými a sociálními 
s kulturalistickými konotacemi (např. dějinami zprostředkovatelů a jejich role v transferu 
kultur, migrace, služebnictva atd.), monografickými dějinami podniků nebo dějinami 
(životopisnými) zaměstnavatelů, ekonomických rozhodovačů a někdy i hospodářské po-
litiky. Hospodářské dějiny se tak propadají do nynějšího zaměření historické vědy, které 
přikládá větší význam dějinám kulturním, myšlenkovým, sociálním atd.

A naopak: když jsou hospodářské dějiny záležitostí odborníků na ekonomii, projevuje 
se i zde vliv specifického typu jejich socializace a charakteru jejich vzdělání. Ekonomické 
vzdělání totiž velmi věrně kopíruje model tvrdých věd. Nejen že obsahuje velmi mnoho 
přednášek z matematiky a statistiky, ale i samotné přednášky z ekonomie v něm od sa-
mého začátku studia mají extrémně formali zovaný charakter. Zároveň pak čas vyhrazený 
kulturnímu, institucionál nějšímu nebo na události zaměřenému školení je tím omezenější. 
Na začátku studijního cyklu se sice přednášky věnované hospodářským dějinám a ději-
nám ekonomického myšlení ještě objevují, avšak – až na velmi vzácné výjimky – zcela mizí 
z programu magisterského studia a samozřejmě také ze studia doktorského. Výsledkem je 
téměř totální neznalost diskusí o historii, a dokonce i hlavních linií hospodářského vývoje 
světa před rokem 1945. Kult matematizace, povinnost psát krátké a formulo vité články 
a také vliv zkresleného a dosti negativního obrazu hospodářských dějin vedly k rostou-
címu nezájmu doktorandů o hospodářské dějiny, pokud nejde o velmi abstraktní rovinu 
zprostředkovanou teoriemi růstu nebo – na některých místech, kde tento obor existuje – 
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fungující v rámci ekonomiky rozvoje. Konstatujeme tedy, že oddělení hospodářských dě-
jin postupně vymizela, protože rostoucí rozdílnost mezi způsobem profesionalizace v eko-
nomii a v historii způsobila, že hybridní školení – málo matematické pro ekonomy a málo 
kulturalistické pro historiky – ztratilo na přitažlivosti. In fine, na mezinárodní úrovni lze 
upozornit na to, že hospodářské dějiny existují na některých manažerských školách, kde 
jejich situace vypadá lépe: připomeňme např. kodaňskou Business School.

Obtížná mezioborovost/transdisciplinarita

Hospodářské dějiny stojí na průsečíku dvou disciplín v akademickém světě pevně zave-
dených: historie a ekonomie. Obě tyto disciplíny získaly silnou identitu, která je (jak jsme 
zdůraznili) navzájem stále více vzdalovala od konce 70. let, zejména díky ústupu marxi-
smu a přístupů školy Annales (jež spolu nepochybně souvisí). Ab initio si každá z těchto 
disciplin klade cíle, jež jsou koneckonců velmi odlišné.

Ekonomové: velmi „moderní“ platonikové6

I když to někteří specialisté (jako Debreu) popírají a vidí ekonomickou vědu jako disci-
plínu blízkou čiré logice nebo matematice, tedy jako ne-empirickou disciplínu pídící se 
po teorémech spíše než po zákonech ve smyslu přírodních věd, existuje už nejméně od 
18. století ambice (Boisguillebert a Quesnay, na něž jasně navazuje Smith a Ricardo) udě-
lat z politické ekonomie vědu stejného řádu, jako jsou přírodní vědy. V oblasti ekonomic-
kých a sociálních faktů existoval podle těchto autorů dostatek látky pro Vědu schopnou 
vyvodit zákony fungování ekonomie – ve smyslu pozorovatelných pravidelností, o nichž 
lze na základě logické analýzy podat zprávu, ať už by šlo o mzdy dlouhodobě udržované 
na úrovni obživy nebo o dobrodiní volného obchodu.

Neoklasičtí ekonomové v tom pokračovali po roce 1870, přičemž přetrvávala skutečná 
neujasněnost o tom, zda je ekonomie ne-empirická disciplína jako matematika nebo lo-
gika, nebo disciplína konstruující modely, jež mají být konfrontovány s empirickým ověře-
ním. V každém případě se tato empirická dimenze do roku 1914 objevuje vzácně; jednou 
z výjimek je Juglar a jeho studie o cyklu obchodování.

Tato velmi platonická neoklasická ekonomická věda má tendenci se odvracet od přímé 
analýzy faktů – nebo předpokládat, že vědu lze dělat na základě indukce, generalizace sty-
lizovaných faktů zdůrazňovaných ekonomy, kteří jsou také historiky, – a dávat přednost 
matematické analýze modelů založených na axiomatech instrumentální racionality (aby-
chom přejali Weberovo hodnocení). Klasická škola politické ekonomie (Ecole Classique 
d’Economie Politique, zhruba v letech 1776–1870) se – kromě velkých intuitivních Smi-
thových tezí o samoregulaci trhu a Ricardova modelu komparativních výhod dokazujících 
účinky svobodného obchodu – velmi široce zabývala otázkami determinace růstu (aku-
mulace kapitálu motivovaná vyhledáváním zisku) a tím, zda potrvá (podle Ricarda nikoli, 
a to kvůli snižujícím se výnosům), a neoklasikové se budou zprvu věnovat formalizaci pr-
votní Smithovy intuice o Neviditelné ruce, to jest budou se pokoušet matematicky stanovit 
podmínky zajišťující optimálnost trhu a účinné přidělování vzácných zdrojů k alternativ-

6 Mýtus modernosti (který vykrystalizoval v 17. a v 18. století) se podle belgického filozofa Gilberta Hottoise 
vyznačuje racionalistickým univerzalismem: víra ve vědu a techniku; ovládnutí a využití přírody lidstvem a v jeho 
prospěch; zajištěním potřeb lidstva jím samým (progresivní humanismus); pohrdání minulostí nebo její inte-
grace jakožto předběžného historického období připravujícího a ohlašujícího modernost; utopismus.
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nímu použití. To je celý výzkumný program Walrasův a Paretův (všeobecná rovnováha), 
angličtí neoklasičtí ekonomové (Edgeworth) se o něj také zajímají, ale soustřeďují se na 
přístupy dílčí rovnováhy (Marshall).

Tyto rozbory čisté a dokonalé konkurence jdou zcela mimo zájem historiků, ale také 
mimo zájmy ekonomů praktičtějších a institucionalističtějších. V době, která zažila hlu-
boké přeměny související s druhou průmyslovou revolucí, vzestup nových hospodářských 
mocností (Německo, Japonsko), naléhavost sociální otázky, ekono mickou koncentraci 
konce 90. let 19. století (koncentrace a monopolizace), je mnoho lidí, kteří jsou s vývojem 
ekonomické vědy nespokojeni. Existují přístupy marxistické, ale ty jsou jen málo zastou-
peny v akademickém světě či v něm chybí úplně.

Marx patří do linie klasické ekonomie, ale zdůrazňuje zároveň dynamiku inovace vy-
volanou v kapitalismu soutěží ženoucí kupředu výrobní síly a ne vy hnu telné zničení kon-
kurence koncentrací kapitálu, jakož i rostoucí polarizaci mezi masami vykořisťovaných 
pracujících a menšinou kapitalistů, kteří jsou čím dál méně podnikateli a čím dál více 
správci velkých konglomerátů. Periodické krize z nadprodukce a tendence snižování míry 
zisku související částečně s růstem mechanizace nutně povedou ke konci kapitalistického 
režimu a k jeho nahrazení socializovaným řízením výroby, která bude rozdělovat spra-
vedlivěji a účinněji plody technologického rozvoje. Marx, který popisuje dlouhou řadu 
výrobních způsobů, z nichž každý je charakterizován specifickými institucemi, může také 
být v jistém smyslu, právě vzhledem k tomuto evolucionistickému, stadiovému myšlení, 
spojován s Německou historickou školou.

Někteří ekonomové – jako Weber a později sám Pareto – se podílejí na založení nové 
vědecké disciplíny: sociologie. Titíž (Weber) a jiní dědicové Německé historické školy 
založí obor, z něhož se koncem 19. století stanou hospodářské dějiny (v Německu a ve 
Spojených státech). Od toho okamžiku se hospodářské dějiny a ekonomická věda stávají 
dvěma rozdílnými disciplínami (i když klasifikace v Journal of Economic Literature nadále 
uvádí hospodářské dějiny jako odvětví ekonomických věd).

Ekonomové se už ve 20. letech začínají zajímat o měření, o studium cyklů, o konjunk-
turu velkých sektorů ekonomiky (např. projekt NBER a Mitchellův). Za Velké krize se 
rodí makroekonomie jako disciplína napříště velmi odlišná od mikroekonomie. Krize pak 
jasně ukáže (Keynes), že spontánní tendence ekonomiky k rovnováze možná prostě nee-
xistuje a že proticyklický zásah státu se může ukázat jako nezbytný pro nové nastartování 
ekonomického stroje. Z této dvojí snahy, totiž snahy pochopit makroekonomické mecha-
nismy a snahy usnadnit jejich zvládání (Tinbergen), spojených u některých se snahou lépe 
vymezit a předvídat pohyb aktiv (Cowles), se v této době rodí ekonometrie. Tak je vše při-
praveno pro to, aby po druhé světové válce – která ovšem byla příznivá rozvoji celé řady 
nástrojů ekonomické matematiky, jako je operační výzkum a teorie her (připomeňme jen 
von Neumanna a Morgensterna) – nastal keynesovský konsensus, který chce pomocí mo-
delované verze keynesovské vize (Hick-Hansenova neoklasická syntéza) a velkých makro-

-ekonometrických modelů dospět k jemnému seřízení konjunktury a plynulému růstu.
Úžasný hospodářský rozvoj v poválečném období (až do roku 1970) toto přesvědčení 

utvrzuje a v roce 1969 je pro ekonomii zřízena Cena Švédské banky udělovaná souběžně 
s Nobelovými cenami. Je to také doba zavedení (v 50. letech) národohospodářského bi-
lancování, jež je klíčovým nástrojem hospodářské politiky a mezinárodní srovnatelnosti 
hospodářské výkonnosti. Tato velmi koherentní metoda měření národního důchodu a do-
mácího produktu (podle trojí optiky nákladů, produkce a příjmů) najde velkou odezvu 
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v pracích kvantitativní historie, a to především ve Francii díky podnětům badatelů, jako 
jsou Perroux, Marczewski, Toutain nebo Lévy-Leboyer.

Paralelně s těmito pracemi z makroekonomie dochází také k exponen ciálnímu rozvoji 
mikroekonomie, teorie všeobecné rovnováhy a v 50. a 60. letech se objevují důležité práce 
o teorii růstu a rozvoje. Mezi nimi možno citovat Solowovy práce o vysvětlení růstu exo-
genní mírou technologického pokroku (a metodu evidence růstu za účelem přechodného 
přínosu akumulace jeho faktorů), Kuznetsovy práce o velkých sektorech ekonomiky ja-
kožto zdrojích růstu (hnací sektory) a práce Rostowovy o etapách hospodářského růstu.

Na průsečíku těchto rozličných směrů (makroekonomické přístupy k měření národního 
důchodu, používání vypočitatelných modelů všeobecné rovnováhy pro měření účinků 
různých scénářů hospodářských dějin, slavné kontrafaktuální modely a přístupy růstové 
a rozvojové) vzniknou v srdci ekonomické disciplíny a s téměř výhradním použitím jejího 
jazyka a jejích nástrojů nové hospodářské dějiny: kliometrie.

Naftová krize a jiné šoky, které na ekonomiku dolehly začátkem 70. let (konec bretto-
mwoodského systému, všeobecná devizová rozkolísanost, vzrůstající konku rence roz-
vojových zemí – nejdříve Japonsko, čtyři draci brzo poté, desindu strializace v západní 
Evropě v tradičních sektorech ve prospěch některých rozvo jových zemí atd.) vedou k pře-
zkoumání relevantnosti keynesovských přístupů a obecněji přístupů makroekonomických 
a makro-ekonometrických (zde máme na mysli kritiku Lucasovu). Friedman ještě zůstává 
makroekonomem stejného stylu jako keynesovci, i když jeho poselství je diametrálně od-
lišné (politika kontroly měnové podstaty za účelem kontroly inflace), a stále se zajímá 
o historii (měnovou). Noví klasičtí makroekonomové, kteří přijdou po něm (Lucas, Barro 
atd.), přispějí k rozvoji jakési mikroekonomicky podložené makroekonomie s dokonale 
racionálními aktéry (hypotéza racionálního předjímání) a s vytvářením modelů trvalé 
rovnováhy na všech trzích (pouze nepředvídané nárazy zvenčí, např. technologické šoky, 
vysvětlují cyklické výkyvy – srov. níže modely reálných cyklů). Noví ekonomové nabídky 
se soustřeďují na nezbytnost vytvoření stálého makroekonomického rámce (bez inflace, 
s vyváženými veřejnými bilancemi a předvídatelným prostředím příznivým pro hospodář-
ská rozhodování a pro investice), na snížení daní, otevření ekonomik ostatnímu světu za 
účelem usnadnění jejich strukturálního přizpůsobení podle jejich relativní výhodnosti, na 
otevření kapitálového trhu a prosazení burzy jakožto místa permanentního hodnocení bu-
doucí výnosnosti firem atd. Roli státu nazírají noví ekonomové jako strukturálnější: kromě 
toho, že je strážcem volné konkurence, může se věnovat politice dlouhodobých projektů 
(veřejné investice, infrastruktury, výzkum, školství atd.). Je tedy vidět, že v 80. letech se 
znovu vynořují teorie růstu, které se tentokrát snaží endogenizovat mnohá rozhodování – 
jako volbu investovat do R&D (tj. růstu a rozvoje) nebo školství za účelem dlouhodobého 
udržení nepřetržitého růstu.

V 90. letech nastává velký rozvoj průmyslově organizačních přístupů úzce vázaných na 
teorii her. Výzkumy na tomto poli oživí teorii mezinárodního obchodu (Krugman) a řadu 
jiných oblastí (Tirole), často velmi teoreticky a málo aplikovaným způsobem (teorie smluv, 
teorie informace atd.). Lze pozorovat také vzestup silné normativní dimenze a touhy po 
nějaké normativní vědě o institucích; všechny tyto rysy přibližují ekonomii určitým uto-
piím a jistému racionalistickému konstrukti vismu. Všechny tyto badatelské oblasti jsou 
silně matematizovány a podíl aplikovaných ekonometrických přístupů je dlouho sekun-
dární. Tyto se však s velkou silou opět prosadí po roce 2000 např. v oblasti testování teorií 
růstu a analýzy bohatých mikroekonomických databází pracovního trhu.
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I když uprostřed neoklasických přístupů, které od začátku 90. let jednoznačně převlá-
daly, byla realitou rozmanitost a diskuse, existoval mezi ekonomy silný konsensus, po-
kud jde o koncepci exaktnosti (sciences dures) jejich bádání. Matematika se stala jediným 
jazykem přijímaným prakticky všemi ekonomickými odborníky, kteří spolu rozmlouvali 
konstrukcí matematických modelů, jež nebyly vždy nutně empiricky testovány; pokud 
však byly, odborník má stejně sklon považovat cifry za jedinou akceptovatelnou realitu 
(tedy žádné analýzy historických změn nebo konkrétních institucí, žádná kontextualizace, 
ekonometrické analýzy prováděné na velmi nesourodých skupinách zemí; dalo by se zde 
mluvit o pythagorovské oklice).

S výjimkou několika proudů (např. Northa nebo Rodrika, který v ekonomii rehabilituje 
studium jednotlivých případů, a klade tedy důraz na důležitost kontextu), se ekonom zto-
tožňuje s frází, že věda je pouze v obecnosti, a nechává stranou hodnoty, kulturu a histo-
rický kontext (nebo ho bere jako prostou kvantifikovanou proměnnou, aniž jím pozmění 
základní strukturu svých modelů). Také věří v existenci objektivní pravdy dosažitelné 
deduktivním a matematizovaným postupem (ne vždy) doprová zeným kvantifikovanými 
empirickými testy. Ekonom je tedy zároveň platonik a pythagorejec a pídí se po zákonech 
a teorémech obecné platnosti a kontextualizace ho nezajímá. Zdá se, že tento postoj, ve fi-
lozofickém slova smyslu definitivně „moderní“, je velmi vzdálen historické kultuře, která 
dnes převládá.

Historikové: od modernity k postmoderně?

Cílem historiků není vytvořit nomotetickou disciplínu. Odedávna se snaží především co 
nejpřesněji rekonstruovat určitý sled faktů a událostí podrobnou kritikou pramenů, even-
tuálně je interpretovat (s tím však všichni historikové ne souhlasí), dát jim smysl v globál-
nějším kontextu, nebo dokonce určit jejich příčiny a následky. V tom jsou ale historikové 
obecně nesmírně opatrní. Jednou z příčin jejich odporu ke kliometrii je totiž nedůvěra 
k pojmu příčiny, jenž je vždycky deterministický.

V prvním vydání New Palgrave Dictionnary of Economics Floud7 pozname nává: […] 
mnozí historikové odmítali ještě zásadněji pojmy kauzality, o nichž soudili, že patří do uza-
vřených a deterministických modelů ekonomů; tvrdili naopak, že zjištěné kauzality v historii 
jsou mnohem slabší, multifaktoriální a že nemohou být testovány metodou ekonomů spo-
čívající ve vyjmutí jedné možné příčiny a odhadnutí výsledku, ceteris paribus. [Pozn. red.: 
v originále je citát zakončen zkrácenou a současně ani na jiném místě nerozvedenou citací 
McClelland, 1975; patrně se jedná o dílo D. C. McClellanda Power the inner experience. 
(New York 1975).]

Hned vidíme, že historikovi záleží na specifičnosti, kontextuálnosti a reálnosti faktů. 
Jsme v každém případě velmi vzdáleni ekonomově abstrakci a jeho touze po obecnosti. 
Mezi ekonomem a historikem pozorujeme stejný rozpor jako mezi historikem a filozofem 
(s nímž se historik také vždy necítí příliš spřízněn). Historikovi záleží na kontextuálnosti; 
je toho názoru, že minulost je jednotná. Touží pochopit (ve smyslu Diltheyova verstehen, 
rozhodně ne ve smyslu erklären) aktéry z minulých dob s jejich hodnotami, představami 
a kulturou a nedopouštět se anachronismu. Uplatňovat kategorie neoklasické ekonomie 

7 FLOUD, R.: Cliometrics. In: EATWELL, J. – MILGATE, M. – NEWMAN, P. (eds.): The New Palgrave : A Dic-
tionnary of Economics. Londýn 1987, s. 452.
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například na ekonomii antickou pro něj představuje tu nejčistší herezi, a to také z toho 
důvodu, že ekonomická věda počítá s chováním a záměry, které u antického člověka (který 
žil ve světě ovládaném pojmy jako statut, převaha politiky nad ekonomikou, kde tržní 
vztahy byly marginální a homo oeconomicus ještě neexistoval) musely být odlišné. To je 
slavná Finleyova teze o primitivismu proti modernismu.

Dominantní postavení pozitivistického dějepisectví, událostního a politického, samo-
zřejmě od 30. let s Blochem a Febvrem postupně ustoupilo škole Annales. Tato Nouvelle 
Histoire, ovlivněná Německou historickou školou a sotto voce také do jisté míry marxis-
mem, se samozřejmě považuje za totální historii vývoje lidských společností (pomalu se 
vynořuje idea historie jakožto syntézy různých spole čenských věd, historie pojímané jako 
federalizátorky humanitních věd), ale především za historii dlouhodobých procesů a vel-
kých ekonomických a společen ských struktur. Má úžasnou ctižádost obsáhnout, globálně 
a ve všech dimenzích, celkový vývoj lidských společností. Je také historií masových jevů. 
V této historii přesné studium vývoje cen, počtů obyvatel, výroby materiálních statků, ja-
kož i velkých archivních souborů (jež svou povahou vyžadují kvantitativnější přístup) na-
bývá centrálního významu. Studium cyklů a konjunktury (jako ohlas toho, co se během 
30. let odehrává v ekonomických vědách – práce NBER ve Spojených státech, ale také 
práce Kondratievovy v Sovětském svazu) nutně předpokládá historický odstup. Tyto vý-
zkumy ostatně budou dílem ekonomů, kteří přešli k historii, mezi nimi opět Labrousse 
a Simiand. Pochopení těchto velkých tendencí je považováno za podstatné pro pochopení 
historických událostí (např. Francouzské revoluce). Stejně jako pro marxisty mají i pro 
tyto ekonomy (ačkoli neupadají do determinismu) v poslední instanci rozhodující váhu 
ekonomické faktory. To je velká doba hospodářských dějin (hlavně po roce 1945). Tuto 
tendenci ilustrují práce Braudelovy, Chaunuho, Leroy-Ladurieho a jiných.

Paralelně s pohybem v ekonomických vědách rozvíjejí specialisté na hospodářské dě-
jiny kvantitativní měření vývoje bohatství v minulosti souběžně s bádáním o národohos-
podářském bilancování. Po celé období let 1945–1970 dochází ve Francii ke konvergenci 
mezi historií (silně poznamenanou demografickou, hospodářskou a sociální historií) 
a ekonomií (jež je sama silně poznamenána marxismem, různými francouzskými hete-
rodoxiemi, jako jsou např. centro-periferické přístupy Perrouxovy, který přikládá velký 
význam studiu hospodářských dějin). Od poloviny 70. let však kvantitativní hospodářské 
dějiny postupně ztrácejí svou auru. Je zřejmé, že bádání o procesech dlouhého trvání s po-
užitím čím dál rafinovanějších kvantitativních nástrojů (koncem 60. let Leroy-Ladurie 
pro hlašuje, že historik se stane programátorem, nebo nebude) a v těsném svazku s ekono-
mickými a sociálními vědami, v té tobě silně zaměřenými na matematickou mode lizaci, 
se pomalu dostávalo do rozporu s étosem a původním školením fran couz  ských historiků.

Právě od této doby se na scénu začíná znovu vracet historie kultury, představ a menta-
lit. Od 80. let ostatně dochází k důraznějšímu návratu politických dějin a dějin meziná-
rodních vztahů. Kritická sociologie à la Bourdieu, přínos Foucaultův, antropologie a vliv 
amerických cultural studies a gender studies budou čím dál víc ovlivňovat práce historiků, 
kteří se výslovně stavějí za stanovisko ovládaných, marginálů, masy aktérů a jejich em-
pirické zkušenosti, a nikoli už za zastřešující stanovisko států nebo mocných, což podle 
kritiků bylo hledisko ekonomů. Dochází tak k novému rozkvětu biografií, prací o lidech 
na okraji společnosti (Geremek). Jde tedy spíše o pomalou proměnu přístupů školy Anna-
les než o nějaký náhlý zlom, ale vzrůstající divergence mezi touto školou a ekonomií je 
nesporný.
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Koncem 70. let Leroy-Ladurie poznamenává, že nyní má historie nejvíce společného 
s antropologií. Dochází k návratu k obsažnějším metodám, sledujícím víc verstehen než 
erklären. Od tohoto okamžiku se historie od ekonomie stále více vzdaluje. Není náhodou, 
že v některých zemích byly kurzy z politické ekonomie přejmenovány na kurzy z hospo-
dářských a společenských dějin. A co víc: velké historické práce ze slavného období Anna-
les, např. práce Braudelovy, nebyly výslovně modelizovány. Ekonomický, kvantitativní 
aspekt sloužil především jako rámec umožňující pokus o globální vylíčení, např. o pocho-
pení kapitalismu. V tom nacházíme ozvěnu badatelského projektu Weberova zaměřeného 
na otázku zrodu západní modernosti a pokračování tohoto typu zkoumání u Wallersteina 
a jeho konceptu světového hospodářství (économie-monde) a u zastánců globálních dějin.

U historika tedy cítíme návrat toho, co bylo potlačováno (jednotlivosti, kvalitativnost, 
kultura a nakonec i události). Nutno však poznamenat, že i v době, kdy francouzské hos-
podářské dějiny byly díky škole Annales dominantní, bylo historikovým cílem stále po-
chopit minulost tak, jak skutečně probíhala, spíše než ji skutečně abstraktně modelovat, 
čemuž se věnují ekonomové. Kvantitativnost je přijímána, dokonce i vyžadována a použí-
vána, ale děje se tak nicméně za účelem vylíčení kontextualizované skutečnosti: například 
životní úrovně francouzského sedláka za Ludvíka XIV. Někde je pochopení (verstehen) 
dávána přednost před objasněním (erklären) a kvantitativnost slouží jako ilustrace či pod-
klad argumentu. Pokud však jde o analýzu samotnou, ta je psána jazykem přirozeným, 
nikoliv formalizovaným jazykem matematiky.

Ekonomie, demografie, statistika – to jsou pro historika pomocné disciplíny. Jeho ko-
nečným cílem zůstává napsání díla, které je vyprávěním. Zkrátka a dobře, i postup školy 
Annales, která dnešnímu historikovi může připadat příliš ekonomická, je stále poměrně 
induktivní, popisný a jistě interpretativní. Jak u historiků školy Annales, tak u stoupenců 
seriální historie konstatujeme odmítání ahistorických teoretizací. To je asi vysvětlením 
francouzského odmítnutí kliometrického postupu v 70. letech a současné přijímání 
seriální historie s tou podmínkou, že čísla byla nalezena v archivních sbírkách, nikoliv 
interpolovaná nebo extrapolovaná různými statistickými metodami, a v současné době 
přijímání statistických metod sociologie (rozbory dat, teorie grafů, určité regrese a studia 
kauzality).

Ve skutečnosti jde o metody, svou podstatou deskriptivní, které umožňují uspořádat 
nebo syntetizovat archivní sbírku a dávají pak historikovi možnost vypracovat svou in-
terpretaci pomocí „literární“ argumentace. Zdá se nám tedy, že odmítnutí makroekono-
mické kvantitativní historie francouzského střihu je výsledkem nepochopení nebo pří-
lišného respektu k pramenům. Vždyť národohospodářské bilancování není koneckonců 
nic jiného než rámec, který za sebou nemá „přehnané“ komportementální hypotézy 
neoklasické ekonomie. Historik zůstává v deskriptivnosti a tyto postupy mu ponechávají 
stejný prostor pro interpretační reflexi, při čemž je lépe informován o globálním kontextu 
ekonomie. Tato kvantitativní historie (která jde přece jen o krok dál než seriální historie, 
kterou hlavní proud Nové historie přijímá), makroekonomická, zavlažovaná přísností 
národo hospodářského bilancování, zůstává pro historika pomocnou metodou. Jde o po-
chopení globálního kontextu, tedy blízkého postupům tradičních hospodářských dějin, 
které se také odvolávají na období prosperity nebo úpadku.

Všechno je koneckonců otázkou legitimity. Jedni se kryjí „číslem uvedeným v archiv-
ním rejstříku“, zatímco jiní přijímají interpolační nebo extrapolační metody; zůstáváme 
však daleko od (obecné) teoretičnosti, kterou vysoce cení ekonomové. Aby bylo jasno: 
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i Kondratiev se svými dlouhodobými cykly (v návaznosti na Holanďana Van Gelderena), 
Labrousse nebo Simiand se snaží identifikovat tendence, cykly či šoky v hospodářských 
dějinách, které „skutečně existovaly“.

Zdá se, že historikové, kteří jsou málo zvyklí na striktní postupy současné neoklasické 
ekonomie, nemají představu o stupni abstrakce (a apriorní odtažitosti stylizovaných 
faktů) současné ekonomické teorie cyklů nebo růstu. Nicméně je snadné představit si, že 
tradiční historik akceptuje ekonometrii časových sérií jako pomocnou historickou disci-
plínu při historické analýze, která má být globální, interpretační a, konečně, literární. Při 
takové filozofii jsou postupy tradičního historika a kvantitativní popisné techniky jasně 
komplementární. Tyto hospodářské dějiny v linii Annales, trochu modernizované novými 
nástroji, se nerozcházejí s praxí historiků. Jsou prostě v dnešní historii méně dominantní 
(ve srovnání s kulturními dějinami, dějinami mentalit, minorit atd.). Ke kliometrii stricto 
sensu mají nicméně dost daleko.

Kliometrie: krok příliš daleko?

Pokud jde o explikaci (erklären) a analýzu skutečnosti pomocí matematických modelů, 
ekonomové se při hledání čisté objektivnosti obejdou bez odkazů na jakoukoli nekvanti-
fikovatelnou informaci zařaditelnou do formalizované konstrukce. Konečným výsledkem 
je nejčastěji model vyjádřený systémem rovnic. Jazyk je od začátku do konce matematický. 
Ekonom je také jasně na straně „moderního“ pólu, jak by řekli filozofové. Historik, a to 
i hospodářský historik tak, jak byl představen výše, je na straně pochopení (verstehen), in-
terpretace skutečnosti cestou integrace různých souborů přímých či nepřímých pramen-
ných dokladů zpracovaných různými pomocnými vědami, k nimž může patřit statistika. 
Hodí se mu každý zdroj informace kvantitativní i kvalitativní, využívá všech prostředků. 
Výsledkem je nejčastěji text, v němž historik vypráví příběh a plně souhlasí s tím, že to, 
co dělá, je interpretace. V tomto smyslu je blíž pólu „postmodernímu“ a jeho pojetí vě-
deckosti je méně omezené. Tam, kde má ekonom tendenci diskvalifikovat každé tvrzení, 
které není matematicky dokázáno (a ztotožňuje se s Wittgensteinovou větou: o čem se 
nedá mluvit, o tom se musí mlčet), neváhá historik pokoušet se o interpretace, u nichž 
pravděpodobnost není nikdy úplná. Aby přesvědčil svého čtenáře, argumentuje mobili-
zací souboru rekonstruovaných faktů, údajů a čísel. Ekonom zase namítne, že se historik 
snaží dokázat svá tvrzení demonstrací teorémů a propozic nepone chávaje přitom žádný 
prostor pro pochybnost (uveďme nicméně, že existují hlasy, podle nichž se ekonom, na-
vzdory mobilizaci matematických nástrojů a ekono metrie, také snaží přesvědčit; zde je 
nezbytné připomenout práci McCloskeyho o ekono mické rétorice).

Kliometrie (doslovný překlad: „měření historie“) může podle těchto hledisek patřit na 
obě strany této epistemologické bariéry. Viděli jsme, že využití sofistiko vaných ekonome-
trických technik k popisu chronologických sérií cen, obyvatelstva, materiální produkce, 
úrokových měr atd. a k zjišťování tendencí, cyklů či bodů zvratu může být dokonale in-
tegrováno do tradiční metody historikovy práce (syntetizovat a interpretovat). Ve svém 
přesném významu však slovo „klio metrie“ naznačuje mnohem víc: využití neoklasické 
ekonomické teorie k po tvrzení nebo vyvrácení její relevantnosti konfrontací s údaji z mi-
nulosti za účelem lepšího pochopení přítomnosti, a dokonce předvídání budoucnosti.

Zde může jít o teoretickou ctižádost (kladení otázek přece částečně vychází z ekonomie) 
a hospodářské dějiny jsou zde spíše materiálem. Povšimněme si hned, že i v tomto rámci 
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může využití nástrojů pocházejících z neoklasické ekonomické teorie posloužit k řešení 
diskusí historiografické povahy nebo že tak alespoň chce činit. Můžeme si zkrátka vybrat 
různé stupně abstrakce: použít neoklasickou teorii k porozumění (nebo spíše k vysvětlení) 
minulosti nebo k rozhodování teoreticko-ekonomických diskusí současnosti; neboť histo-
rie je pouze rozšířením oblasti ekonometrického boje směřujícího k pevnějším ekonomic-
kým pravdám. V každém z obou případů je styl vypravování radikálně odlišný. Kliomet-
rie usiluje o vysvětlo vání cestou matematického modelování a systematického používání 
špičkových ekono metrických technik. Vyjadřuje se jazykem ekonomů a konečný produkt, 
k němuž směřuje, je krátký vědecký článek zavalený rovnicemi a kvantitativními testy. Ne-
snaží se o interpretaci, nýbrž o analýzu a směřuje – jako jiné vědy – ke kumula tivnosti 
(tudíž k dialogu) různých oborů. Nelze totiž přehlédnout, že v umění a humanitních vě-
dách je vzájemné citování článků mnohem méně časté (a to je eufemismus!) než např. ve 
fyzikálních disciplinách. Je jasné, že toto pojetí hospodářských dějin (a prostě historie vů-
bec) je dosti revoluční a rozchází se s pojetím historie jako interpretační vědy. Kliometrie 
v sobě skrývá záměr přivést historii do všeobecného proudu metod tvrdých/exaktních věd.

Připomeňme, že i pozitivistické dějepisectví 19. století mělo někde tuto ctižádost, 
a i když bylo „literární“, dávalo najevo velkou nechuť k interpretacím. Rozdíl spočívá 
v tom, že kliometrie přijala za své znalosti kvantitativních společenských věd, hlavně eko-
nomických, zatímco pro pozitivistické historiky se „říkat pravdu“ omezovalo na řečení 
toho, co se skutečně událo. V případě kliometrie jde také o to, jasně ukázat skryté mate-
matické struktury, které ukazují, co se stalo a jak průběh toho, co se stalo, prosvítá řadami 
čísel. Je zřejmé, že modelující, kvantifikovaný, matema tický, demonstrativně explikativní 
a ne-interpretační přístup, jemuž je měření nade vše, musí narazit u stoupenců postmo-
derního obratu.

Historikové a ekonomové nesledují stejné cíle

Z našich předcházejících výkladů je jasně patrné, že historikové a eko nomové nesdílejí 
stejné cíle. Ekonomové se v poslední instanci vždy snaží (a to i s použitím historie) dělat 
vědeckou práci (podle svých vlastních představ), tj. chápou fungování ekonomiky jako 
systém vzájemných závislostí, proměnných, jejichž interakční logika je nezávislá na čem-
koli společenském, kulturním, kontextuálním. Při tom tedy nepřijímají Granovetterův po-
stulát o embeddedness. Kontextuálnost je vygumována, což není bez problémů u předpisů 
týkajících se hospodářské politiky. „Teoretické“ hospodářské dějiny nebudou tedy stejné 
pro ekonoma a pro historika. Ekonom se může zajímat o historii, ale přitom bude mít 
v hlavě snahu o testování, nebo dokonce o zevšeobecnění své teorie. Poučný je zde ne-
dávný příklad Galorovy teorie sjednoceného růstu. Galor vytýká tradičním teoriím růstu 
(exogenního i endogenního), že berou v úvahu pouze období silného růstu v zemích Se-
veru během 20. století. Zajímá se o dějiny a označuje jako stylizovaný fakt dlouhé období 
hospodářské stagnace, která podle něho měla být charakte ristická pro světovou ekono-
miku od antiky až po „velkou divergenci“ (během průmyslové revoluce: nepřetržitý růst 
příjmů na hlavu, následovaný vzápětí demografickým růstem) a „demografický přechod“ 
(po roce 1870), po němž končí malthusiánská kauzální vazba mezi hospodářským růstem 
a růstem populačním, což umožňuje velký růst příjmů na hlavu, a tím i životní úrovně. 
Galor chce rozvinout obecnou teorii (jako ekonom tím rozumí matematický model), která 
by vysvětlila celé hospodářské dějiny lidstva od antiky. Je to samozřejmě obrovský projekt 



140 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2012/2

(odvolává se ostatně na svůj vzor: fyziku). Do svých modelů zahrnuje pomalé jevy aku-
mulace klíčových proměnných (obyvatelstvo a jeho pomalý růst, jejichž interakce jsou 
příznivé novým myšlenkám, a tedy technickému pokroku, pomalá kumulace technického 
pokroku podporující postupně materiální výrobu, což zase uvádí do malthusiánské per-
spektivy růst obyvatelstva a – nyní již stálý – růst životní úrovně, atd.) a prahové účinky, 
v jejichž důsledku zdánlivá (a velmi dlouhá) stagnace může najednou vést ke zrodu no-
vého režimu. V něm se pak tento technický režim velmi zrychlí, stejně jako růst, což zpo-
čátku vede k silnému demografickému růstu, vyvolává více interakcí a tím více šancí na 
výskyt nových myšlenek atd. Ekonomika se stává složitější a má tendenci vyžadovat stále 
více lidského kapitálu až do okamžiku, kdy se pro rodiče stane racionálnějším investovat 
do kvality výchovy dětí než do jejich počtu, což vede k přetržení malthusiánského pouta 
mezi růstem a růstem demografickým, tedy k demo grafic kému přechodu a plnému roz-
voji životní úrovně na hlavu. Galora zajímá mechanika hospodářských dějin. Zajímá se 
třeba o středověk, ale pouze jako o materiál identifikace stylizovaných faktů, jež se objeví 
v generálním modelu.

Galorův případ je zajisté extrémní a pokusy o teoretickou kliometrii jsou vzácné. Klio-
metrie je stále hlavně aplikovanou metodou, která se zabývá historiografickými otázkami 
s použitím nástrojů ekonomické vědy. Zůstává nicméně určitá nejasnost, pokud jde o uži-
tečnost těchto výzkumů pro ekonomickou vědu. Někteří ekonomové kliometrii akceptují 
hlavně jako pomocnou historickou vědu, zatím co jiní nárokují její užitečnost pro samotné 
jádro ekonomické vědy.

Historik by si neměl vždy myslet, že ekonom staví na odiv imperialismus. Existují 
skromní ekonomové a ekonometři, kteří si prostě myslí, že jejich nástroje jsou pro poro-
zumění historii stejně užitečné, jako bylo použití Uhlíku 14 v archeologii nebo nasazení 
počítače na zpracování souboru kartotéčních lístků s popisem branců za účelem získání 
celkového obrazu o nich. Chtějí přispět svým kamenem na stavbu budovy historického 
poznání. Jiní ekonomové přitom, proniknou-li na pole hospodářských dějin, někdy prostě 
pokračují ve vlastním programu: snaží se identifikovat hloubkové příčiny hospodářského 
růstu, aby např. pochopili příčiny nynější stagnace afrických ekonomik. Nikterak netouží 
zabrat pole historie. K oslovení ekonomů užívají zkrátka jazyka ekonomů.

Velká skupina hospodářských historiků se zase snaží skutečně porozumět skutečnosti, 
která byla v minulosti dobře kontextualizovaná, a dát odpověď na historiografické otázky. 
Mluví k historikům a ve svých konečných výstupech většinou užívají jazyka, který jim je 
přístupný, i když někteří z nich mají školení ekonomické nebo ekonometrické a ve své 
argumentaci používají sofistikovanějších nástrojů. Tito ekonomové netouží revolucio-
novat hospodářské dějiny; chtějí je prostě zlepšit použitím dokonalejších nástrojů. Jako 
kdyby byly dvě kliometrie: jedna skromná, která spolupracuje s tradičnějšími historiky 
(tak trochu to vždycky dělala kliometrie anglická, otevřenější než výslovně ekonomická 
kliometrie americká) na historio grafických problémech, a druhá abstraktnější, která sys-
tematicky užívá jazyka ekonomů a chce napsat hospodářské dějiny v novém stylu (a udělat 
z nich odvětví ekonomické vědy), nebo jich dokonce použít při konstrukci všeobecnějších 
ekonomických teorií. Tato protikladnost není nová: sahá nejméně do 60.–70. let: Ve Spoje-
ných státech byly prvotní studie o kliometrii psány ekonomy: jejím referenčním rámcem byla 
neoklasická ekonomie a snahou jejích zastánců bylo etablovat se v ekonomickém povolání. 
Kontakty s historiky byly omezené. V Británii se naopak kliometrie vyvíjela pomaleji než ve 
Spojených státech, ale stále zůstávala v kontaktu s historiky: často byla pěstována na uni-
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verzitních katedrách historie nebo hospodářských dějin, ale jen vzácně specialisty v ekono-
mii. Její styl a teoretický původ byl eklektický, témata výzkumu byla bližší zájmům historiků.8

Konec konců se domníváme, že autory je nutno posuzovat podle jejich záměru, nikoli 
podle záměrů, jež jim jsou přisuzovány. V tomto smyslu mohou být hospodářské dějiny 
záležitostí buď historiků, nebo ekonomů chtějících pochopit minulost různými meto-
dami, jež jsou všechny oprávněné (pokud jsou vhodné pro sledovaný cíl), ať jsou kvalita-
tivní, kvantitativní nebo obojího druhu; nebo mohou být hospodářské dějiny záležitostí 
ekonomů, kterým jde o testování různých modelů nebo různých teorií v delším časovém 
horizontu nebo o nalezení inventáře stylizovaných faktů, jež by jejich teoriím dodaly více 
realismu (při čemž se tyto teorie musí zároveň podřídit – v rámci neoklasického para-
digmatu – požadavku pevného začlenění do základních postulátů daného postupu: mi-
krofundace, metodologický individualismus, instru mentální racionalita, snaha o vyváže-
nost, matematické modely atd.). V druhém případě je nutno zdůraznit zájem ekonomů 
o hospodářské dějiny, obnovený po dlouhém období vzájemného odcizení. I když tento 
návrat zájmu probíhá z pohledu tradičních hospodářských dějepisců, velmi primitivním 
způsobem, je nutno zazname nat jeho existenci, a to ještě před vypuknutím hospodářské 
a finanční krize v roce 2008, která otřásla tolika jistotami.

Už v roce 1985 Arrow zdůrazňoval, že hospodářské dějiny jsou nezbytnou (i když nikoli 
dostatečnou) podmínkou každé relevantní ekonomické teorie. V roce 1993 je Nobelovou 
cenou z hospodářských věd oceněn průkopnický přínos Douglasse Northa a Roberta Fo-
gela. V 90. letech minulého a v prvním desetiletí tohoto století otevřely obrovský vzrůst 
zájmu ekonomů o otázky růstu a opakované kladení otázek týkajících se finančních trhů 
cestu zvyšování zájmu o hospodářské dějiny. Naklada telství Princeton University Press 
začalo vydávat ediční řadu k publikování prací z tohoto oboru. Další konsekrace se eko-
nomům, kteří berou dějiny vážně, nedávno dostalo jmenováním Bernankeho, který je od-
borníkem na krizi z roku 1929, do čela americké Federal Reserve.

Hospodářské dějiny ekonomů mohou historiky někdy šokovat, ale právě na poli histo-
rie je podíl skutečně teoretických kliometrických prací dosti málo významný ve srovnání 
se šíří pečlivých a seriózních prací využívajících sofistikovaných nástrojů k řešení zevrub-
ných otázek zajímajících jak ekonomy, tak historiky. Na mezinárodní úrovni se kliomet-
rie skromně zařadila mezi metody hospodářských dějin a mnoho otázek zde skutečně je 
kvantitativní povahy, ať se nám to líbí, nebo ne. Proto je dnes kliometrie nezbytná. Rešerše 
o mezinárodním vlivu periodik pro hospodářské dějiny publikovaná v Cliometrica ostatně 
jasně prokázala převahu anglosaských časopisů (Journal of Economic History a Explora-
tions in Economic History), zatímco vliv francouzské revue Annales je skrovný. Může nám 
to být líto, ale je to tak: zdá se, že mezinárodní vliv francouzsky psaných prací z hospodář-
ských dějin je omezený. Tento jev není omezen pouze na Francii. K podobnému zjištění se 
došlo také např. ve Švédsku.

Závěr

Navzdory sílícímu divergentnímu pohybu metod, zájmů a výzkumných programů já-
dra ekonomické vědy a historie je nutno konstatovat, že badatelské pole na průsečíku 
těchto dvou světů se udrželo a v posledních letech rozšířilo. Hospodářské dějiny historiků 

8 FLOUD, R.: c. d., s. 453. 
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zahrnují stále značnou část tradičních prací: po mysleme alespoň na práce o sociálních dě-
jinách, dějinách novátorství, o dějinách podniků, na životopisy bankéřů nebo podnikatelů, 
na studie o jejich společenských sítích, které podle našeho názoru také mohou obsahovat 
určitou dávku složitějších prací kvantitativních, ať už jde například o postupy kvantita-
tivní makroekonomické historie nebo o postupy používající více ekonometrie. Cílem je 
ale vždy pocho pení dané historické skutečnosti. Zaznamenali jsme také teore tičtější hos-
podářské dějiny, hospodářské dějiny ekonomů vázané na obnovení jejich zájmu o otázky 
velmi dlouhodobého růstu a – po době rozkvětu nejrůznějších teoretických schémat 
v rámci teorií endogenního růstu – na zvýšenou pozornost věnovanou empirii.

Ekonomická teorie měla jasný vliv na pojetí dlouhodobého růstu. Od 90. let však také 
existoval jasný vliv historie (i té tradiční) na ekonomickou vědu. To ekonomy vedlo k tří-
bení teoretických schémat, nebo dokonce k revalorizaci prací věnovaných jednotlivým 
případům. Také klíčová role institucí byla zdůrazněna (North). Použití teorie her ostatně 
popouští uzdu analytickému vyprávění. Zkrátka a dobře, ekonom je dnes přítomen na 
půdě historie (dokonce i antické). Často však jsou (na evropském kontinentu, a obzvláště 
ve Francii) tyto postupy ignorovány obcí hospodářských dějepisců z důvodu institucionál-
ních hranic, ale také, jak se zdá, kvůli nedostatečnému ekonomickému a kvantitativnímu 
vzdělání mnoha z nich. Je sice pravda, že některé tyto postupy se vracejí, ale většinou jde, 
pod vlivem bourdieuovské sociologie, o kvantitativní techniky sociologické, od 70. let 
dobře propracované, jako jsou analýza dat nebo teorie sociálních sítí, která používá teorie 
grafů.

Francouzský hospodářský dějepisec by nicméně měl brát ekonomii vážně ze stejného 
důvodu, z jakého se ekonomové snažili brát vážně historii, i když to nedělali tím nejlepším 
způsobem. Globální kontext nedostatku veřejných fondů na výzkum, skryté soutěže, jež 
o ně vedou vědecké obory a instituce, a snahy usnadnit spravování těchto fondů ze strany 
úřadů, které jsou zodpovědné za jejich proplácení a systematicky používají bibliometrii, 
by měl historickou obcí zatřást.

Ať se nám to líbí, nebo ne, obory tvrdých věd nebo věd přírodních (du vivant) mají, díky 
své zjevně větší přímé užitečnosti pro strategie hospodářského růstu a díky použitelnosti 
pro různé národy, větší politický vliv než humanitní a společenské vědy, které jsou právem 
či neprávem považovány za méně vyzrálé a méně užitečné (s výjimkou ekonomie a řízení). 
Vidíme zkrátka, jak se kritéria tvrdých věd stále více uplatňují v hodnocení veškerého vý-
zkumu: výrazy jako bibliometrie, impaktové faktory, seznam časopisů se staly nepostra-
datelnými kouzelnými slovy. Ti, kdo řídí vědu, berou stále více v úvahu pouze články pub-
likované v časopisech (anglicky psaných) se silným impaktovým faktorem. Francouzsky 
psaná kniha nebo článek už v jejich očích nemají žádnou cenu.

V této situaci máme dvě možnosti volby, obě chvályhodné. První je odolávat: udržovat 
národní tradici, odmítat publikování článků v anglosaských časopisech, držet se franko-
fonních nosičů (i když mezinárodní vliv časopisu jako Annales, velmi prestiž ního ve 
frankofonním světě, je v mezinárodním měřítku slabý). To je jednání ušlechtilé, ale nese 
s sebou riziko, že všechny fondy na výzkum budou odváděny do věd o přírodě a o životě. 
V utilitaristickém světě, kde političtí rozhodovači stále více myslí pouze na financování 
toho, co může prokázat svou měřitelnou užitečnost pro růst a zaměst nanost, to možná 
v konečné instanci znamená riziko nezájmu politické moci. Diskuse o tom se vedou např. 
ve Velké Británii. Druhou volbou je přizpůsobit se: dát historii publikační strukturu blíz-
kou tomu, co se děje v exaktních vědách, pracovat na nosných výzkumných tématech 
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(novátorství, podíl vzdělávacích systémů na růstu, ale možná také historie klimatu, inter-
akce mezi člověkem a životním prostředím atd.) a získat tak financování, kterého může 
být využito také na výzkumy základnější, a nikoliv natolik utilitární (např. dějiny fran-
couzské hospodářské politiky v 18. století nebo studium příčin úpadku římského impéria).

Jde vlastně o to, zmenšit rozdíl mezi vnímáním kultury exaktních věd a věd humanit-
ních, které jsou ve Francii nejasně považovány za literární a filozofický diskurz vzdálený 
konkrétní realitě světa. To zajisté není vždy optimální situace: historik by měl publikovat 
v angličtině, v anglosaských časopisech, zlepšit své vzdělání v kvantitativních oborech 
(statistika a ekonometrie se totiž dnes jeví jako znaky vědeckosti, o čemž by se ovšem dalo 
diskutovat), a dokonce by se měl vzdát psaní knih, což by však bylo nepříznivé pro reali-
zaci jedné specifické složky historikova řemesla, totiž syntézy.

Převládající kultura evaluace není nakloněna humanitním a společenským vědám, ne-
boť publikace v národním jazyce a knihy (dokonce i anglicky psané) nejsou externími hod-
notiteli brány v úvahu. Cítí se však obec historiků, zcela závislá na veřejném financování, 
dosti silná na to, aby se postavila onomu pohybu fondů vyžadovanému mezinárodními 
elitami, jež rozhodují o řízení výzkumu (Evropská unie, národní agentury pro evaluaci 
výzkumu atd.)? Otázka optimálního odporu tváří v tvář tomuto parnímu válci přesahuje 
rámec této úvahy a bude nepochybně předmětem studia pro některé hospodářské histo-
riky nadcházejícího století!

Poznámka redakce: Původní text, který byl publikován pod názvem Quo vadis? Quel futur pour l’his-
toire économic en France. Réflexions et recommandations par deux économistes v AFC – Association 
Française de Cliométrie, Working Papers, 2010, č. 2 (dostupné on-line na http://www.cliometrie.
org/en/component/content/article/14-working-papers/17-working-papers-2010 [cit. 18. 9. 2012]), 

s laskavým svolením obou autorů přeložila doc. PhDr. Růžena Ostrá, CSc.

Zusammenfassung

Quo vadis? Künftige Ausrichtung der Wirtschaftsgeschichte in Frankreich. 
Überlegungen und Empfehlungen zweier Ökonomen 
Claude Diebolt – Jean-Luc Demeulemeester

Diese Überlegung geht von der Prämisse aus, dass sich die Wirtschaftsgeschichte gegenwärtig auf 
dem Schnittpunkt zweier in der akademischen Welt fest etablierten Disziplinen befindet: nämlich der 
Geschichte und der Ökonomie. Im Unterschied zu den Forschern mit der klassischen historischen Aus-
bildung, denen es vor allem auf die Kontextualität und Realität der Fakten ankommt und ihr Ansatz 
demgemäß der ökonomischen Abstraktion wie auch dem mit ihr zusammenhängendem Drang nach 
allgemeiner Gültigkeit weit entfernt ist, versuchen die Ökonomiespezialisten in der Wirtschaftsge-
schichte die Anwendung der Modells der sogenannten exakten Wissenschaften durchzusetzen. Als 
Ergebnis verfolgen die Historiker mit den Ökonomen nicht immer die gleichen Ziele. Trotz unter-
schiedlicher und gleichberechtigter methodischer Ansätze, gilt aber zugleich, dass die Wirtschaftge-
schichte als gemeinsame Angelegenheit von Ökonomen und Historikern gelten kann, denn das Ziel 
ist in beiden Fällen das gleiche – die historischen Tatsachen und Prozessen richtig zu erfassen. Hin-
sichtlich unseres Themas ist daher für die französische Wirtschaftsgeschichte folgendes zu berichten: 
die Historiker sollten die Ökonomie ernst nehmen, genauso wie die Ökonomen die Geschichtswissen-
schaft ernst nehmen, auch wenn dies nicht immer der Fall war.


