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Plakát v souboji ideologií 1914–2014 se 
jmenovala výstava, která proběhla 
letos na jaře v pražské galerii Cent-
rum současného umění DOX a která 
se na stovkách exponátů zapůjčených 
z domácích i světových sbírek snažila 
ukázat na proměnu funkce plakátu 
v průběhu uplynulých sta let. 

Plakát je druh výtvarného projevu, 
který je sdílný a veřejně přístupný, 
a tedy ideální pro masovou společnost. 
Jako takový je hojně využíván – v roz-
ličných společnostech, rozličnými 
režimy, s rozličným účelem, přičemž 
na jednom kraji tohoto spektra plní 
roli ideologické propagandy, na dru-
hé pak poutače na spotřební zboží. 
Plakát jako nástroj propagandy má svůj 
počátek právě v první světové válce, kdy 
stát začal používat toto médium, aby pro 
válku získal podporu veřejnosti. Slouži-
ly k tomu postupy a nástroje vyvinuté 
v reklamě, napsal k úvodu výstavy její 
kurátor Jaroslav Anděl. Není divu, že 
nejsugestivnější výtvory najdeme tam, 
kde je ideologický či reklamní účel 
díla vyhraněn a odpoután od reality 
– naplňuje sám sebe. 

Co se týká „totalitního“ plakátu, 
dů vodem jeho výrazové expresivity 
je bezpochyby i fakt, že jak komunis-
tické, tak nacionálněsocialistické vý-
tvarné umění bylo ve svých počátcích 
ovlivněno uměleckou avantgardou. 
Totalitní hnutí1 chtěla expresivní díla 
avantgardních umělců využít pro své 
propagandistické účely. Přitom ovšem 
narážela na problém, jak převést jejich 
individualistické pojetí do služeb ko-
lektivního ideálu. Jakmile se o to poku-
sila, ztrácel výtvarný projev totalit na 
síle, až se z něj stal ideový a umělecký 
kýč, bezobsažné obrázky sloužící čis-
tě propagandistickým účelům. Tento 
vývoj ale nebyl delší dobu rozhodnut. 
Přispěla k němu sama praxe, spíše než 
aby byl určen ideově. I když v rámci 

1  Výraz „hnutí“ je v dalším textu používán jako souhrnné označení pro totalitní systémy, konkrétně hitlerovské Německo a stalinský 
Sovětský svaz.

Totalitní komiks
Ideologické umění mezi modernou a antimodernou

Fjodor Bogorodskij na svém obrazu „Evropa – váleční veteráni“ z roku 1930 vystihl, z čeho 
totalitní hnutí čerpala svou sílu: komunisté stejně jako nacisté se stavěli do role patronů lidí 
postižených válkou, kteří vystupují proti upadlému dekadentnímu světu buržoazie – v tomto 
případě v podání „negerské“ jazzové kapely a polonahých tanečnic  Foto: autor
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Bolševický plakát z roku 1926 (Oko revizora 
vidí ostře a zabrání plýtvání státním majetkem) 
nezapře spřízněnost s uměleckou avantgardou.

Repro: se svolením Ne boltai! Collection 

Ani plakát pronacistického Německého tělo-
cvičného spolku z jižní Moravy z roku 1936 
nezapře své ovlivnění meziválečnou německou 
expresionistickou knižní grafikou.

Repro: soukromá sbírka

hnutí nakonec zvítězil „klasicismus“ 
a „lidové“ (völkisch) umění, nikdy to 
nebylo vyřčeno s konečnou platností. 

S uměleckou avantgardou měla tato 
hnutí společné to, že odmítala buržoaz-
ní či měšťanskou kulturu a na druhou 
stranu se zhlédla v technice, velebila 
moderní technologie, sociální a technic-
ký pokrok, vědu, sport, prosazovala mo-
dernistické urbanistické vize, výstavbu 
funkcionalistických sídlišť, prosklených 
továrních hal, razila racionalizaci a uti-
litarismus – vzývala nového člověka, 
který silou své mladistvé vůle a nové 
tvůrčí kreativity přetvoří starý svět 
ve zcela novou společnost budoucnosti, 
kde bude každý dělník umělcem, jak 
o tom snil velký komunistický prorok 
Karel Marx a o sto let později se to 
snažil uskutečnit Adolf Hitler – „první 
dělník“ v národněsocialistickém státě. 
V tomto duchu na sebe komunistické 
Rusko, fašistická Itálie a nacistické 
Německo nahlížely jako na mladé 
národy plné životní vitality, které jsou 
na vzestupu, oproti upadlé společnosti 
Západu, která je odsouzena k zániku. 

Žijeme v revoluční době a nynější válka 
je rozhodujícím vypořádáním mezi odumí-
rajícím světem a mladými, socialistickými 
národy, psal vlivný protektorátní na-
cista Wolfgang Wolfram von Wolmar2 

a měl přitom vedle nacionálněsocialis-
tického Německa a fašistické Itálie na 
mysli i komunistický Sovětský svaz. 
Podle něj na buržoazní společnost, 
na tyto lidi včerejška, kteří jsou vnitřně 
spřízněni s oněmi stařeckými figurami 
z Downing Streetu, nebere ohled ani 
dynamika moderního socialismu, ani 
dějiny, neboť nemohou býti zadrženy 
zkornatělostí a neplodností.3 

Zánik světa buržoazie, jako před-
zvěst následujícího vykoupení, byl 
př ímo součástí komunist ického 
ideo logického kánonu vycházejícího 
z Marxova učení. Nacisté či komunis-
té ovšem nežili ve vzduchoprázdnu – 
jejich modernistické vize narážely na 
hodnotové limity tradiční společnosti, 
etické i estetické. Sice se cítili být 
společenskou avantgardou, zároveň 
ale hlásali, že jsou imanencí lidové či 
národní vůle, že chtějí stvořit nový 
svět ve „jménu lidu (národa), skrze 
lid (národ) a pro lid (národ)“, a tedy 
v protikladu k univerzalistickým kon-
cepcím museli klást důraz na národ-
ní a lidovou kulturu, být „völkisch“, 
vzývat lidovost, odívat své titánské 
vize do lidového kroje, vycházet vstříc 
lidovým představám a tradicím, histo-
rickým klišé, mýtům a stereotypům, 
tak jak se udržovaly v lidové kultuře 

po staletí a jak je oživil rozmach ná-
rodních hnutí v 19. století. 

Uvnitř totalitních hnutí se tak sváře-
la řada protikladných tendencí, zápas 
moderny s antimodernou, „zdravého“ 
národního ducha s „úpadkovým“ život-
ním stylem buržoazní společnosti, 
mladého se starým, dekadentního s po-
krokovým, městského s venkovským, 
funkcionalistického se „secesním“, 
romantického s utilitárním… a hnutí 
za pochodu hledala, jak různé kultur-
ní tendence, proudy a tradice nejlépe 
využít ke svým účelům.

Alchymistický tyglík, který komu-
nisté i nacisté používali při čarování se 
společností a dějinami, nebyl de facto 
nic jiného než marxistická dialektika, 
která sráží protiklady, aby společnost 
mohla postoupit k nové kvalitě, doko-
nalejší a lepší, než byl dosavadní svět, 
ať už byl reprezentován uměleckou 
avantgardou, zpochybňující tradiční 
hodnoty, nebo lidovým uměním, které 
naopak na tradičních hodnotách staví. 

I když v „regresivní“ fázi stabiliza-
ce režimu převážily v komunistickém 
a nacistickém umění konzervativní 
tendence, vedle sebe existující moder-
nita a lidovost byly součástí ambiva-
lence totalitních hnutí po celou dobu 
jejich existence. 

2  WOLMAR, Wolfgang von: Němec o českých problémech. Orbis, Praha 1941, s. 22.
3  Tamtéž, s. 19.
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sssr: zvířecí individualisMus

Útok na uměleckou avantgardu započal 
v Sovětském svazu záhy, i když se pak 
protáhl hluboko do 30. let. Už v roce 
1924 nastínil směr vývoje v umění bol-
ševický kulturní arbitr, Leninův lido-
vý komisař osvěty Anatolij Vasiljevič 
Lunačarskij, který celkem bez obalu 
řekl, jak to měli bolševici s avantgar-
dou: zkoušeli ji využít, a když u lidu 
„nezabrala“, začali se od ní odvracet. 

Lunačarskij o  tom píše ve stati 
Umění v Moskvě z roku 1924: Ano, po-
dal jsem ruku „levým“, ale proletariát 
a rolnictvo jim ruku nepodaly. Naopak, 
dokonce i když se futurismus mocně 
ohání revolučností, dělník pochopí re-
volučnost, ale kroutí hlavou nad příměsí 
futurismu. Futuristé tvrdí: proletariát 
nás nedorostl. Ale růst bývá různý. 
Futurismus je pokřivenina umění. Je to 
pokračování buržoasního umění s jistou 
revoluční „úchylkou“.4

Avantgardu pak označuje za „levou 
úchylku“, jakousi zbrklou dětskou hru, 
která nedorostla úkolům doby. Základ-
ním problémem moderního umění je 
podle bolševiků jeho „bezideovost“ 
a vyhraněný subjektivismus, který 
měl být nahrazen „objektem“, obsa-
hem, který je nejen všem společný, ale 
zároveň – aby splnil svůj agitační účel 
– měl by být přístupný (pochopitelný) 
široké veřejnosti.5

Umění nebylo v rámci hnutí elitář-
ská věc pro omezený okruh umění-
milovných lidí, skrývající se pro 
„vyvolené“ za zdmi operních domů 
či galerií, ale – aby mělo pro nacisty 
či komunisty cenu – muselo svou ideo-
vou či estetickou propagandu cílit na 
masy, na proletáře, rolníky, vojáky, 
rodičky. A aby tento agitační účel spl-
ňovalo, mělo být sugestivní a zároveň 
sdělné a mít přitom jasné ideové po-
selství. Jak toho docílit? Nový umělec 
křičí, místo aby pěl. Vyjadřovat se je 

potřeba určitým sociálním jazykem, 
umělec musí být sdělný a srozumitelný. 
Vystoupíte-li na tribunu, abyste zaržá-
li bolestí, vyvoláte zajisté pochmurný 
dojem, dost možná i pohnutí, ale mou-
drý z vašeho vystoupení nebude nikdo, 
přemítá Lunačarskij ve výše zmíněné 
polemice s avantgardou nad účinkem 
umění na lidové masy6 a také načrt-
ne, jakou cestou by se umění mělo 
vydat: Proletariát rovněž naváže na 
umění minulosti, jenže vyjde z nějaké 
jeho zdravé vrstvy – možná rovnou z re-
nesančního umění – a dovede je dál než 
všichni futuristé dohromady, a vůbec 
ne v jejich pojetí.7

Tedy proletáři a rolníci jako renesanč-
ní kondotiéři či rovnou antičtí héróové, 
Hekatoncheirové a bozi. V prostotě, 
harmoničnosti a přísnosti klasické for-
my je něco, co se nepochybně bude líbit 
proletariátu, a proletářské umění půjde 
v monumentalismu jistě ještě dál, tvrdil 
Lunačarskij, který „věděl“, o čem mluví.8

4  LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasiljevič: Umění v Moskvě, 1924. In: Stati o umění. Odeon, Praha 1979, s. 469–470.
5  Komunisté „individualismus“ zařadili rovnou do oblasti zoologie: Zoologický individualismus – to je nemoc, kterou buržoasie nakazila celý svět 

a na niž sama – jak vidíme – zdechá. Ovšem, čím dřív zdechne, tím líp pro pracující lid. Je v jeho moci a na jeho vůli – uspíšit tuto záhubu, napsal 
v roce 1933 „otec“ socialistického realismu v literatuře Maxim Gorkij. GORKIJ, Maxim: O socialistickém realismu, 1933; viz http://cl.ff.cuni.
cz/sorela/gorkij01.htm (citováno k 30. 9. 2014).

6  LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasiljevič: Výstava německého výtvarnictví, 1924. In: Stati o umění, s. 418.
7  TÝŽ: Umění v Moskvě, 1924, s. 469–470.
8  TÝŽ: Výsledky státních zakázek k 10. výročí Října, 1928. In: Stati o umění, s. 487.

Podobnost, která hraničí s totožností, mezi 
estetikou oficiálního umění komunistického 
Sovětského svazu a nacistického Německa je 
známá. O to víc ovšem vynikne, když jsou 
autory plakátů nacisté a komunisté z jednoho 
etnického ranku a sousedního kulturního 
prostředí. Volební plakáty bavorských komu-
nistů a německých nacistů v Československu 
jsou doslova identické: grafika vycházející 
z německého expresionismu, stejné písmo, 
stejný obsah. 

Gohsl – Volte národní socialisty, 30. léta 
Repro: soukromá sbírka

A. Malsow (Victor Slama)– Pro Bavorsko děl-
níků a rolníků volte komunisty!, 1924

Repro: se svolením Ne boltai! Collection
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Výše uvedené je základ jak pozdější 
sorely (socialistického realismu), tak 
„monumentálního“ umění éry nacio
nálního socialismu. V tomto duchu 
Lunačarkij chválí umělce tzv. nové 
věcnosti, kteří se v opozici k expresio
nismu přiklonili k realismu a ovlivnili 
jak surrealismus, tak i socialistický 
realismus. 

Část secesionistů, skupina umělců 
sdružená kolem revue Sturm a vůbec 
různí expresionisté a nakonec i někteří 
z mladých se začali postupně spojovat 
pod konkrétním heslem revoluce proti 
buržoasii. A tím jim bylo samozřejmě 
rázem pomoženo k obsahu. Rádi se nazý-
vají veristy, a ne nadarmo. Protože chtějí 
apelovat na masy a protože chtějí být co 
možná nejlépe pochopeni, pracují s prvky 
reality, neboť zobrazovat prvky reality 
znamená promlouvat tím nejsdělnějším 
sociálním jazykem.9

Chybou „veristů“ ovšem bylo, že 
v jejich případě šlo o individualistický 
umělecký projev. Hnutí ale potřebova
la umění, které by sloužilo systému: 
mělo zprostředkovávat masám státní 
kult, národní a sociální magii a být 
součástí idolatrie včetně uctívání pad
lých hrdinů. Existenční a existenciální 
nejistotu vyvolanou první světovou 
válkou, jak ji ztvárnila poválečná 
umělecká avantgarda, překonává 
bolševismus, fašismus a nacismus 
heroismem poslání dělníka, vojáka, 
matky, inženýra, kteří ve službách 

národního kolektivu či obecně lidu 
v sobě zahrnují povolání umělce, 
dělníka a vojáka dohromady, jako 
jakési ikonické svaté trojice umění 
nacistické stejně jako komunistické 
„Volksgemeinchaft“ – národní či lidové 
pospolitosti. 

TřeTí říše 

Když se nacisté dostali v roce 1933 
v Německu k moci, měli ohledně pro
blému, jak převést jazyk ideologie do 
výtvarného umění, na co navazovat 
a kde brát vzory. Stejně jako v sovět

ském Rusku i jejich cesta ke „klasicis
mu“ nebyla přímá a dlouhou dobu se 
mezi sebou svářili stoupenci německé 
avantgardy s vyznavači „völkisch“ 
umění. Tento vnitrostranický spor 
stoupenců moderny s antimodernou 
byl personifikován na jedné straně 
nacistickým ministrem propagandy 
Goebbelsem, pro kterého byl německý 
expresionismus autentickým výrazem 
„nordického ducha“, zatímco útok na 
něj byla maloměšťácká „völkisch“ 
reakce, a na druhé straně Alfrédem 
Rosenbergem, který vyznával pravý 
opak: expresionismus je dekadence, 

9  Týž: Výstava německého výtvarnictví, 1924, s. 419.

Vývoj od nadčasové pokrokovosti a neosob-
ního světa techniky k heroickým národním 
dějinám pěkně demonstruje výzdoba mos-
kevského metra. Počáteční mozaiky a reliéfy 
z 30. let, na kterých jsou zachyceny rychlostní 
vlaky nebo letadla budoucnosti, tenisté, 
šachisté, inženýři, fotbalisté – moderní 
společnost à la Bauhaus, vystřídaly náměty 
z národní mytologie, což dosáhlo vrcholu za 
2. světové války, kdy Kreml vzal zavděk jak 
ruskou pravoslavnou tradicí, tak i heroickými 
carskými dějinami. Ať už však jde o dělnici 
volající do zbraně na plakátu z roku 1920, 
nebo o Alexandra Něvského se standartou 
s hlavou vítězného Krista z mozaiky ve sta-
nici Komsomolskaja, proměněná estetika je 
v obou případech spojena s terorem.
Foto: autor

A. Malsow (Victor Slama) – Lenin vám ukazuje cestu, 1924; neznámý autor – Mládeži česká, voláme tě!, 1939; neznámý autor – Volte komunistov!, 
1923–1935; Dmitry Moor – Jak jsi pomohl frontě ty? 1941; Lev Brodaty – РРРРРРРРРDělnice, do zbraně!, 1920 Repro: se svolením Ne boltai! Collection 
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10  REICHEL, Peter: Svůdný klam třetí říše. Argo, Praha 2014, s. 84. Srovnej: Dnes, kdy je Německo poraženo […] upadají všichni umělci do téměř 
prorockého vytržení, definitivně zavrhují principy harmonije a krásy a jako jakési psychické zvratky vyvrhují na plátna křečovité záchvěvy svého 
vědomí a temné výplody svého vědomého „já“. LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasiljevič: O současném italském umění. In: Stati o umění, s. 410.

která otravuje echt německé lidové 
umění. 

Nejvyšší nacistický arbitr přes 
všechno, včetně umění, Adolf Hitler 
do sporu zpočátku nezasahoval. Jak 
bylo jeho zvykem, využíval obou mož-
ností podle situace a hledal či čekal, 
z které by mohl vzejít pro nacisty větší 
prospěch či užitek. K věci se vyslovil 
až na říšském sněmu v září 1934, kde 
s opovržením mluvil o celém tom umě-
leckém a kulturním zajíkání se kubistů, 
futuristů a dadaistů, kteří pouze kazí 
umění. Ale podobně se vyslovil i na 
adresu německých romantických 

staromilců: Za druhé se ale musí mít 
nacionálněsocialistický stát na pozoru 
před náhlým vzestupem oněch zpáteční-
ků, kteří se domnívají, že mohou vnutit 
nacionálněsocialistické revoluci jako 
závazné dědictví pro budoucnost jakési 
„staroněmecké umění“ vzešlé ze zmate-
ného světa jejich vlastních romantických 
představ.10

Věc se zdála být rozhodnuta ve 
prospěch Rosenberga na difamující 
výstavě moderního umění v roce 1937 
v Mnichově, příznačně nazvané Zvrhlé 
umění (Entartete Kunst), na které byla 
německá avantgarda pranýřována 
jako nenárodní, degenerované umě-
ní, zahrnující v sobě „negerské“ vlivy. 
Hitler během vernisáže obvinil avant-
gardu z rozkladu německého národa 
a německé kultury. Ve skutečnosti 
však jistá dvojznačnost, co se týká mo-
derního umění, trvala ve třetí říši dál, 
přičemž modernistické tendence se 
projevovaly především v architektuře 
a designu. Prim hrál „klasicismus“. To 
ovšem znamenalo i upozadění roman-
tických fantasmagorií o germánském 
dávnověku, jak o něm v roce 1934 mlu-
vil nacistický vůdce na stranickém 
sjezdu v Norimberku. Spíše než staré 
mýty se oceňovala hodnota funkčního 
tvaru či krása techniky. 

ideOlOgie a cigarety

Skutečnost, že se „nakonec“ – co se 
týče výtvarného projevu – nacisté ve 
shodě s bolševiky „našli“ v realismu 
a neoklasicismu, s odkazem na anti-
ku, mohou především dvě věci: jednak 
antikapitalistický zápal označující 
moderní umění za projev úpadku 
západní „buržoazní“ kultury, zápal, 
který mířil do budoucnosti, vyznával 
kult síly, zdraví, mládí, štěstí, spojený 
s vizí nového člověka, a pak hraní 
na lidovou strunu a národovectví, 
přičemž v jejich pojetí národ nezna-
menal souhrn občansky vyspělých, 
svobodných, ve svém jednání do znač-
né míry autonomních a odpovědných 
jedinců, kteří tvoří stát, uchovávají 
a rozvíjejí národní tradice a kulturu, 
ale je to kolektivní osoba, nerozlišitel-
ná masa, abstraktní hodnota, která 
má cenu sama o sobě a přitom je mě-
řítkem všeho a hnutí a jeho vůdci se 
na ni mohou libovolně odvolávat, když 
chtějí prosazovat a „legitimizovat“ své 
cíle. Umění je v tomto pojetí prostřed-
kem sloužícím vyššímu principu, ať 
už je to republika, strana, lid, národ 
nebo geniální vůdce.

Ve skutečnosti ovšem žádné oficiál- 
ní umění, které by bylo vymezeno 
nějakými přesně danými estetický-
mi etc. měřítky, nacisté ani komu-
nisté neměli: podobnost či totožnost 
umění produkovaného v totalitních 
systémech vycházely jak z příbuz-
nosti námětů výtvarných děl, tak 
z instrumentalizace umění coby ná-
stroje propagandy cílené na lidové 
masy. Tyto dva „požadavky“ stačily 
k tomu, aby dovedly autory poplatné 
režimu k výtvarnému projevu, který 
má obdobné znaky – v zásadě je stejný 
v bolševickém Rusku i ve třetí říši. 

Kromě ideově nezávadných portré-
tů, idealistických krajin, rustikálních 
témat, žánrových obrázků, aktů, výje-
vů z rodinného života, válečných scén 
to byly především obrazy „nových 

Co se týká Československa, zápas mezi modernou a antimodernou, tak jak ve 20. letech nastí-
nil sovětský teoretik a komisař lidové osvěty Lunačarskij a který probíhal mezi Goebbelsem 
a Rosenbergem, čeští komunisté rozhodli po roce 1945 jednoznačně v konzervativním duchu. 
Komunistický kulturní kánon dostal za úkol vypracovat a bdít nad ním ministr osvěty Zdeněk 
Nejedlý. Ve svém projevu na večeru kulturních pracovníků v Lucerně 29. května 1945 mimo 
jiné prohlásil: Fašismus je totiž vlk, který se rád halí v roucho beránčí. A jsa ideologií nejhorší 
reakce, rád vystupuje v tóze pokrokovosti, „modernosti“. […] I u nás to tak bylo: s útrpností hleděl 
na krásné zjevy našeho obrození jako na něco dávno překonaného, i vyzvedal úpadkové, jemu ne 
nebezpečné, ano přímo jemu sloužící, protože nelidové a protilidové zjevy moderně buržoasní. […] 
Bylo a je i jiné ještě zlo, které ohrožuje zdraví, význam i pokrokovost naší kultury – je to dekadence, 
úpadkovost a nemohoucnost skomírající buržoasie. […] Potřebujeme znovu masovou kulturu, kulturu 
pro široké masy národa, jak jsme ji měli kdysi v době obrození. Potřebujeme kulturu, která bude 
mluvit k milionům, a ne k určité malé skupině lidí. Potřebujeme kulturu, která by sjednocovala 
národ a ne rozbíjela jej v kulturní kasty. 

NEJEDLÝ, Zdeněk: Za kulturu lidovou a národní. SNPL, Praha 1953, s. 12–21.

Výstražné upozornění z doby protektorátu 
představuje trvalé dilema totalitních režimů, 
které veškeré společenské dění zpolitizovaly, 
aby pak samu politiku zakázaly…
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lidí“, jak je měli představovat „kladní 
hrdinové“: dělníci, zemědělci, vojáci, 
matky, sportovci, vědci dokonalých 
proporcí a s „árijskou“ vizáží, ať už 
germánských či slovanských rysů, 
a samozřejmě obrazy představitelů 
hnutí, jejichž fyziognomie ovšem 
často nesplňovala ani ty minimální 
nároky na to, jak by měli vypadat 
„noví lidé“: Hitler nebo Himmler, 
stejně jako Stalin nebo Ježov, byli 
spíše skřítci, respektive skřeti.

Realismus v podání hnutí byla 
ovšem ideologická veličina, která 
neměla nic společného s věrným za-
chycením skutečnosti či s věrným 
napodobením přírody, jak ji předsta-
vuje tradice v příběhu o Apelléovi, 
dvorním malíři Alexandra Velikého, 
jehož namalované třešně chtěli zobat 
ptáci. Socialistický (národněsocia-
listický) realismus byla čirá fikce, 
stylizace minulosti i přítomnosti, 
karikatura lidového umění, stejně 
jako akademického malířství: tota-
litní „klasicismus“ nejspíše představo-

val nacistický či komunistický ideál 
– tedy zcela vyprázdněnou společnost 
bez jakéhokoli obsahu, ve které se 
může nejlépe prosadit jednotný vkus, 
jednotné cítění či vnímání, jednotný 
způsob myšlení, které měly být pod-
mínkou pro přechod ke kvalitativně 
dokonalejšímu společenství. Šlo o ja-
kýsi totalitní komiks o dobrodružství 
letu lidstva na Mars s tím, že bylo – na 
rozdíl od Mickey Mouse – myšleno 
smrtelně vážně a mělo také smrtelné 
následky.

Plakát v sobě shrnuje všechny po-
žadavky kladené hnutími na výtvarné 
dílo, které má být veřejné a sdílné: 
na nárožích, stejně jako v tramvaji 
nebo v nádražní hale má občanovi při-
pomínat, kde se nachází a jaké je jeho 
místo ve společnosti. Lze jej natisk-
nout ve statisícovém nákladu, a přitom 
není jako kniha, která je intimní věcí 
čtenáře – s plakáty jsou lidé konfron-
továni ve veřejném prostoru a tomu 
musí přizpůsobit i vlastní emoce, které 
musí prožívat společně a veřejně, pod 

veřejnou kontrolou. Veřejné prožívání 
umění je věcí státního zájmu, stejně 
jako cvičení na spartakiádě nebo běh 
na berlínském olympijském stadionu. 
Plakát spojuje výtvarný projev s veřej-
ným prostorem, který je pod veřejnou 
kontrolou a spolu s mozaikami nebo 
pomníky je nejcharakterističtějším 
výtvarným projevem totalitního 
umění. 

Výstava v galerii DOX, jejíž auto-
ři konfrontovali plakáty z různých 
období a různých režimů, mimo jiné 
ukázala, že propaganda a ideologie 
byly výsostným hájemstvím totalit. 
U plakátů na spotřební zboží je to 
přesně naopak: tam, kde „totalitní“ 
plakát čerpá sílu z víry a ideologie, 
„demokratický“ plakát nabývá síly 
výrazu a  opravdovosti právě jen 
v reklamách na lux, spodní prádlo 
či cigarety. A zase – pokud se totalitní 
plakát pokusil o propagaci spotřební-
ho zboží, dopadlo to „totálně“ směšně. 
Co z toho plyne, je nasnadě.

                                 Petr Placák

Z obrazu slovanské „árijky“ v podání Alexandra Samochvalova z roku 1933 není možno rozpoznat, zda je komunistické či nacistické provenience: 
jak formou, tak obsahem oba tyto fenomény dokonale spojuje 
Výřez z obrazu „Roztočme kola výroby“ (1927) Jurije Pimenova odkazuje k německé nové věcnosti, která ovlivnila jak surrealismus, tak socialistický 
realismus  Foto: autor
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