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Historický román

Zuzana Hloušková

Historický román je v podstatě fikce o minulosti, kterou sám autor neprožil. Svou fikci opírá o zprostředkované 

informace (historické prameny). Konstruuje tedy příběh a způsob života, který je nějak (alespoň částečně) doložen 

a který je závislý na stavu historického poznání. Jazyk vyprávění sice vychází z autorovy přítomnosti, ale obsahuje 

i určité historizující „signály“ (např. vlastní osobní a místní jména, letopočty, archaismy, dobové reálie). Jako 

samostatný žánr se rozvinul v první třetině 19. století, kdy se do popředí zájmu dostal člověk jako hybatel změn a 

Hegelovo pojetí dějin jako „boje protikladů“ od nižších stadií k vyšším.

Nejvýznamnější zahraniční tvůrci

Za zakladatele historického románu je považován W. Scott, který ve svých románech navázal na vrcholící fázi 

romantismu a své příběhy zasadil do anglického středověku (Waverley, 1814). Jeho současník Victor Hugo se víc 

zaměřil na vylíčení života různých sociálních vrstev a morální a hmotné bídy francouzské chudiny (Chrám Matky 

boží v Paříži, 1831). K velkým romanopiscům patřil také L. N. Tolstoj, vracející se ve své epopeji Vojna a mír

(1869) k napoleonským válkám. Světově proslulým, snad i díky zdařilé filmové adaptaci, se stal rovněž román Quo 

vadis (1896) polského autora H. Sienkiewicze, líčící střet křesťanské a římské kultury za císaře Nerona.

Vývoj historického románu u nás

Historický román se dostal také k nám: v české literatuře je za první historický román považována Záře nad 

pohanstvem J. Lindy (1818). Mnohem známějším se však stal A. Jirásek, který se pokusil zachytit českou minulost 

v cyklech románových kronik (Mezi proudy, 1887-1890; Proti všem, 1893; F. L. Věk, 1888-1906; U nás, 1896-

1903; Bratrstvo, 1899-1908; Temno, 1913-1915). Kritikou byl přijímán zpočátku s rozpaky, až díky stoupající 

čtenářské oblibě si vysloužil uznání, a dnes je dokonce postrachem školáků v seznamu povinné četby. Mnohem 

věrněji se historie držel jeho současník Z. Winter, který svůj román Mistr Kampanus (1906-1907) obohatil o 

archaismy a citace původních pramenů. Na přechodnou dobu historický román upadl a udržovali ho především 

autoři populární četby (F. J. Čečetka), nebo posloužil ke kritice soudobého liberálního pragmatismu, opomíjejícího 

duchovní rozměr člověka (J. Durych). Na hranici historie a hrdinské balady stojí i romány V. Vančury (Pole orná a 

válečná, 1925; Poslední soud, 1929; Markéta Lazarová, 1931; Obrazy z dějin národa českého, 1939-1940). Za 

německé okupace zase historický román poskytoval autorům únik z neradostné přítomnosti (K. Nový, J. Mařánek). 

V 50. letech 20. století vynikly rozměrné kroniky (V. Kaplický, K. J. Beneš, F. Kubka) a historický román se díky 

tlaku na extrémní dokumentárnost blížil až publicistice a obsahoval účelové ideové anachronismy. Tomu se snažili 

ve svých románech vymknout M. V. Kratochvil a především V. Neff rozmarnou trilogií o fiktivním renesančním 

šlechtici Petru Kukaňovi z Kukaně. Díky toleranci k populární literatuře, kam připadl i historický román, mohla 

vyniknout výborná vypravěčka J. Loukotková, která se ve svých dílech vrací do antických dob (Není římského lidu, 

1949; Spartakus, 1950; Smrtí boj nekončí, 1957). V následujícím období se historický román stal vhodným 

prostředkem pro vyjádření politické moci a údělu jedince v dějinách. Autoři hledali různá podobenství a paralely (J. 

Šotola, V. Kaplický, O. Daněk) nebo se pokoušeli o demytizaci českých historických ikon (V. Erben a jeho 

apokryfní Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad, 1974-1981vojna  nebo Žáčkův Apokryf o hraběti Šporkovi, 

1988). Na základě děl V. Körnera vzniklo i několik úspěšných filmů, k nimž autor napsal scénář (Údolí včel, 

Pramen života). Ke klasickému historickému románu se pak vrátila plodná prozaička L. Vaňková, která má dnes 

na kontě 35 knih, v nichž se věnovala zejména vykreslení života Přemyslovců a Lucemburků. K nejznámějším 

patří tetralogie Lev a růže (1977-1987), tzv. Lucemburská trilogie (1983, 1985, 1993) nebo hexalogie o Karlovi IV. 



s názvem Orel a Lev (1997-1998). Tvůrcem postmoderního pojetí historického románu je bezesporu V. Macura 

s tetralogií Ten, který bude (1992-1999).

Současní populární autoři 

V současné době je u nás nejčtenějším domácím autorem V. Vondruška, jehož knih se prodalo přes 900 tisíc, 

mezi nimi tituly jako Dýka s hadem (2002), Prodavači ostatků (2005), Mezi tiárou a orlicí (2006), Letopisy 

královské komory (2006-2011), Přemyslovská epopej (2011-2013), Husitská epopej (2014). Nadějnou autorkou 

románů z přemyslovské éry je také Zuzana Koubková (Rytíř zelené růže, 2003; Kníže Václav, 2005). V souvislosti 

s oslavami 700. výročí narození Karla IV. se v loňském roce vyrojila celá řada nových autorů, kteří se s menším či 

větším úspěchem pustili do historické látky a líčení osudů „otce vlasti“ netradičním způsobem. Velmi zajímavý 

počin s pedagogickým přesahem představuje série Kouzelný atlas V. Válkové, která se na příběhu malé školačky 

cestující do minulosti s pomocí čarovné mapy snaží přiblížit vybrané momenty lidských dějin nejmladší generaci 

čtenářů.

Historický román se k nám dostává také ze zahraničí, kde se dočkal obrody. Klasikem moderního historického 

románu je např. Umberto Eco (Jméno růže, Ostrov včerejšího dne, Baudolino, Pražský hřbitov). Na pultech 

knihkupectví se také můžeme setkat např. s trilogií Noaha Gordona, popisující osudy lékařské dynastie Colovců 

v Americe v polovině 19. století, či Kena Folleta, kterému přinesly celosvětovou popularitu dva rozsáhlé historické 

romány z prostředí středověkého městečka Kingsbridge, jež se u nás dočkaly už druhého vydání (Pilíře země, 

2001, 2014; Na věky věků, 2009, 2015). O formát historické detektivky se pokouší např. Christian Jacq v sérii 

Setnovo pátrání. Do starověkého Říma umisťuje své úspěšné příběhy Len Kane. Velký ohlas sklízí románová 

adaptace historického seriálu Tudorovci, za niž si literární ostruhy získala Elisabeth Massie.

Typy historického románu

Z hlediska přístupu autora k práci s minulostí můžeme historický román rozdělit na tři typy: 1) mimetický, ve 

kterém jde autorovi především o historickou věrohodnost a o co nejpravděpodobnější „napodobení“ minulosti 

(většina klasiků historického románu); 2) projekční, ve kterém autor minulost využívá jako „projekční plochu“ pro 

vyjádření současných problémů (viz zmíněný V. Vančura); 3) atraktivizační, v němž minulost poskytuje příběhům 

na přitažlivosti, dává jim jen určitý historizující „rámec“, souvislost s nějakými doloženými fakty je malá (např. A. 

Dumas starší, u nás např. Maxi Marysko).

Zajímavým případem jsou rodové kroniky, které představují jakýsi přechodný typ mezi historickým románem a 

románem ze současnosti, protože popisované skutečnosti se sice vracejí hluboko do minulosti, ale jsou pevně 

spjaty s autorovou přítomností.

Fakta versus fikce 

Na rozhraní historické literatury a fantastiky pak stojí nově se rozvíjející subžánr alternativní historie, který vychází 

z premisy „co by se stalo, kdyby“ a pokouší se o popis alternativních dějin, pokud by se nějaká významná událost 

nestala nebo by se vyvíjela jinak (např. Hitler by neprohrál válku). Typickým představitelem tohoto směru je P. K. 

Dick (Muž z vysokého zámku), u nás např. F. Novotný (cyklus Valhala) nebo J. Nesvadba (Peklo Beneš). Z tradice 

historického románu čerpá i žánr fantasy, který se těší v současné době velké popularitě, zejm. u mladší 

generace, a pro své příběhy si „vypůjčuje“ zejména středověké kulisy.

Tím se dostáváme ke klíčovému problému historického románu, a tím je vztah mezi historií a historickým 

románem, resp. vztah mezi faktem a fikcí. V evropské tradici jsou vyzdvihovány spíše elementy literárnosti, avšak 

v anglosaské tradici má historický román status dokumentární fikce, případně je přímo zvláštní formou 

dějepisectví. Pravda je, že dějepisectví a historický román se v minulosti vyvíjely souběžně a ve vzájemné 

závislosti, dnes však dochází k „rozkolejení“ a hranice žánru se výrazně rozmělňují. Spor fakta-fikce je však svým 

způsobem nerozřešitelný, neboť sebemimetičtější historický román vždy zůstane jen historickou fikcí, jak bylo 

řečeno na začátku. Každý pokus o výklad historie je totiž v podstatě pouhou konstrukcí, stejně jako je konstrukcí i 

fikční příběh vsazený do dobových reálií. Kdyby autor jen otrocky opisoval historická fakta, aniž by se pokusil 

překlenout fikcí „bílá místa“, o nichž prameny nic nepíší, nebavili bychom se tu o beletrii, ale o kronikářství. 

Historici rádi říkají, že naše poznatky o minulosti představují jen „současný stav vědeckých omylů“. Na minulost 

nedokážeme nahlížet jinak než brýlemi současnosti, známe z ní jen nějaké střípky, ale aby to byl ucelený příběh, 

který může čtenář prožít, chce to ještě pořádný kus fantazie.
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