Snaha ovlivnit veřejné mínění – domácí i zahraniční – je přirozeným cílem každého režimu, který se prostřednictvím propagandy snaží jednak o svou legitimizaci a prosazení vlastních cílů, jednak o potření skutečných i zdánlivých
protivníků. Také Československo bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami
a ideovými směry. Markantně se to projevilo i v prvních letech po skončení
druhé světové války, kdy se rozhodovalo o budoucí podobě státu, a především
po únoru 1948, kdy se komunistický režim snažil upevnit a posléze i udržet své
pozice též prostřednictvím mohutného propagandistického působení spojeného s organizováním řady rituálních akcí, na kterých vyžadoval masovou
účast obyvatel. Do informačního boje se samozřejmě zapojili i odpůrci komunistického režimu.
Publikace si klade za cíl přispět ke zkoumání tohoto důležitého tématu.
První část zahrnuje texty Roberta Kvačka, Jana Rychlíka a Karola Krpaly, zabývající se problematikou propagandy obecně. Druhý blok obsahuje případové
studie Michala Ulvra, Prokopa Tomka, Jana Lomíčka, Aleny Černé a Norberta
Kmetě k některým dílčím problémům informačního boje a propagandy. Poslední, třetí blok je vyhrazen příspěvkům Jaroslava Pinkase, Jaroslava Najberta,
Kateřiny Lozoviukové a Petra Kopala, zkoumajícím možnost aplikace daného
tématu pro didakticko-pedagogické účely a propagandu ve filmu.
Vedle obrazových příloh k jednotlivým článkům obsahuje kniha faksimile
šestnácti propagandistických a osvětových plakátů na různá témata z první
poloviny sedmdesátých let 20. století.
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Předmluva

Snaha ovlivnit veřejné mínění – domácí i zahraniční – je přirozeným cílem každého
režimu, který se prostřednictvím propagandy snaží jednak o svou legitimizaci a prosazení svých cílů, jednak v rámci informačního boje o potření skutečných i zdánlivých
protivníků. Jak vyplývá již z etymologie slova propaganda, vzešlého z latinského propagare, tedy rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat, má propaganda obecně za úkol vytvářet žádoucí společenské vědomí pomocí prezentování systematicky uspořádaných
idejí. O významu, který propagandistickému působení přikládají političtí představitelé
řady zemí, svědčí množství vynaložených finančních prostředků a lidských zdrojů. Propaganda přitom není a priori negativní pojem, i když je tak často vnímána. Se systematickým přesvědčováním o určitých tezích, o platnosti určité doktríny se setkáme nejenom v diktaturách a totalitních režimech, ale i v demokraciích, byť se samozřejmě liší
svým obsahem. Účinnost propagandy je nepřímo úměrná dostupnosti alternativních
zdrojů, proto se je každý nedemokratický režim snažil a snaží uzavřít či k nim alespoň
znesnadnit přístup. Škála propagandistických prostředků je velmi pestrá, od selekce
předkládaných informací a volby vhodných termínů, které mají sémanticky pozitivní
nebo negativní zabarvení, přes manipulaci s fakty až po přímé očerňování protivníků
pomocí polopravd či vyslovených lží.
Také Československo bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami a ideovými směry. Markantně se to projevilo i v prvních letech po skončení druhé světové války, v nichž se
rozhodovalo o budoucí podobě státu, a především po únoru 1948, kdy se komunistický
režim snažil upevnit a posléze i udržet své pozice též prostřednictvím mohutného propagandistického působení spojeného s organizováním řady rituálních akcí (volby do
zastupitelských sborů, oslavy Prvního máje a jiných svátků, demonstrativní odsuzování
osob a skupin lidí označovaných za nepřátele), na nichž vyžadoval masovou účast obyvatel. Do informačního boje se samozřejmě zapojili i odpůrci režimu.
Tato problematika se již v minulosti stala předmětem vědeckého výzkumu, stačí připomenout mimo jiné práce Petra Fidelia, Jiřího Pernese, Petra Koury a Pavlíny Formánkové (Kourové),1 ten však zdaleka není uzavřen. Příspěvkem k poznání tohoto tématu by
měla být i předkládaná publikace, která si klade za cíl přinést též podněty k didaktickému využití dané látky. Její základ tvoří studie vycházející z přednášek, které zazněly ve

1	Viz FIDELIUS, Petr: Řeč komunistické moci. Praha, Triada 2012; FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr:
Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. Praha,
Ústav pro studium totalitních režimů 2009; FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Kampaň proti „americkému
brouku“ a její politické souvislosti. In: Paměť a dějiny, 2008, roč. II, č. 1, s. 22–38; PERNES, Jiří: Dějiny
Československa očima Dikobrazu. Praha, Barrister & Principal 2003.
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dnech 22. a 23. srpna 2013 na XXIII. ročníku semináře k česko-slovenským vztahům (Česko-slovenské vztahy, Slovensko-české vzťahy) v Liberci, tradičně koncipovaném jako
prostor pro setkávání a vzájemnou diskuzi českých a slovenských historiků, pedagogů,
archivářů, studentů a dalších zájemců o československé (resp. české a slovenské) dějiny.2
První blok publikace zahrnuje příspěvky zabývající se problematikou propagandy
obecně. Text Roberta Kvačka, původně otevírající vystoupení na libereckém semináři,
obsahuje zamyšlení nad rolí propagandy v dějinách. Upozorňuje na skutečnost, že propagandu pěstuje každý stát, přičemž i výklad jeho historie se stává součástí „státní“ propagandy. V Československu bylo dokonce po osvobození v květnu 1945 zřízeno ministerstvo informací, fakticky propagandy, které obsadil komunista Václav Kopecký. Jeho
působení bylo vnímáno především některými intelektuály a studenty dosti kriticky,
stejně jako snaha v některých směrech eliminovat kritiku, především pokud se dotýkala
Sovětského svazu. Tento postup se stal předzvěstí toho, co následovalo po únoru 1948.
Jan Rychlík se na úvod svého příspěvku zabývá metodami používanými v rámci informačního boje a faktory určujícími účinnost propagandy. Ta je podmíněna tím, zda
její obsah alespoň částečně koresponduje s obecnou zkušeností lidí, na něž se zaměřuje. Proto například česká a slovenská veřejnost stejně jako obyvatelstvo většiny okupovaných západoevropských zemí nevěřily pravdivým zprávám nacistů o odpovědnosti
sovětského režimu za masové vraždy polských důstojníků zajatých v roce 1939 nebo politických vězňů po napadení Sovětského svazu v červnu 1941. Komunistická propaganda v Československu po roce 1948 využívala ve vnitropolitickém ohledu negativních
zkušeností námezdně pracujících nižších vrstev s neutěšenou sociální situací za první republiky, v mezinárodním ohledu pak zkušeností obyvatelstva s nedávnou nacistickou okupací. Zde mohla celkem úspěšně navázat na antiněmecké stereotypy, které
v českém prostředí existovaly už od 19. století. Pěstování averze vůči USA jakožto „hlavnímu protivníkovi“ se naopak nesetkalo s velkým úspěchem, protože nemohlo navázat
na žádné existující negativní konotace z minulosti. Působení oficiální komunistické
propagandy pak velice oslabila okupace Československa v roce 1968 a tzv. normalizace.
Karol Krpala se ve své rozsáhlé studii zabývá teoretickým konstruktem Louise
Althussera o ideologickém aparátu státu. Ten představuje jeden z konceptů předpokládajících, že politický režim má pod kontrolou přinejmenším oficiální ideologicko-informační proces a že tato kontrola nabývá v podmínkách moderní (kapitalistické)
společnosti centralizované podoby. Autor ověřuje platnost této hypotézy na konkrétním historickém příkladu moderního politického systému po druhé světové válce, kdy
2	Pořadateli semináře byly vedle hostující katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů, který se společně s libereckou katedrou historie podílel na vzniku předkládané knihy.
Seminář byl dále připraven pod tradiční patronací Česko-slovenské komise historiků a za odborné
spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., a Ústavem politických věd Slovenské akademie věd.
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má toto téma bezprostřední vztah k problému informačního boje mezi velmocemi
v podmínkách studené války, jehož objektem i subjektem bylo i Československo. Ve
Spojených státech amerických vznikl centralizovaný systém šíření propagandy a politické informace, teda centralizovaný ideologický aparát. Vznik této institucionální
struktury byl logickým výsledkem monopolizace kapitálu v oblasti médií na jedné straně a vzniku korporátně-vládního státního sektoru na straně druhé.
Druhý blok knihy obsahuje případové studie k problematice informačního boje
a propagandy. Michal Ulvr se ve svém článku zaměřil na formování prvních poválečných informačních kampaní a mediálního zpravodajství ve Spojených státech amerických, zacíleného proti Sovětskému svazu a jeho satelitům. Zabývá se vytvářením
legislativní opory pro informační kampaně v rámci Smith-Mundtova zákona schváleného americkým Kongresem v roce 1948, jenž poskytl odrazový můstek pro zahájení
rozhlasového vysílání do zemí východního bloku. V druhé části se autor soustřeďuje na
výskyt protisovětských negativních motivů v amerických tištěných médiích, které byly
nejprve sporadické, s vývojem mezinárodní situace nabývaly na vážnosti a intenzitě, až
na přelomu let 1947 a 1948 prakticky souzněly s oficiální linií americké administrativy.
Prokop Tomek se zabývá propagandou v rozhlasovém vysílání Rádia Svobodná Evropa v 50. letech. Tato stanice bezesporu představovala promyšleně organizovaný propagandistický nástroj, což platí zejména pro první fázi jejího fungování, tedy období
1948–1956 (česky a slovensky začala zkušebně vysílat v roce 1950, pravidelně pak o rok
později). V tuto dobu působila v RFE řada významných osobností české a slovenské žurnalistiky a kultury. Kromě rozhlasového vysílání připravila Svobodná Evropa i několik
velkorysých letákových kampaní, které měly oslovit širokou veřejnost. Komunistický
režim v Československu reagoval kontrapropagandou, která se snažila prezentovat
exulanty jako zaprodance nepřítele. Ze zpětné perspektivy znamenala 50. léta pro Rádio Svobodná Evropa tu horší etapu její existence, dobu zakopaných pozic, minimální
odezvy a zdánlivě nevelkých úspěchů.
Jan Lomíček ve svém textu analyzuje některé aspekty formování a proměn obrazu
Sovětského svazu v poválečném Československu, především témata, která byla v souvislosti s utvářením obrazu SSSR předkládána veřejnosti v poválečném Československu
oficiálním diskurzem. Dále se věnuje roli Svazu československo-sovětského přátelství,
tedy organizace, která se na vytváření obrazu SSSR podílela hlavní měrou. Propagace
úspěchů sovětské společnosti kulminovala bezprostředně po roce 1948 a projevovala
se v mnoha oblastech; nejvíce byly tematizovány vojenské úspěchy, objevy na poli vědy
a techniky či problematika práce. Nejvýraznější narušení předkládaného pozitivního
obrazu SSSR představovaly události roku 1968, nicméně k postupné erozi docházelo
také díky nárůstu osobní zkušenosti československých občanů se sovětskou realitou.
Přesto byl formální idealizovaný obraz SSSR udržován oficiálními institucemi až do
společenských změn na přelomu 80. a 90. let.
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Alena Černá se věnuje propagaci Prvního máje v letech 1948–1989 na příkladu libereckého regionu. Oslavy tohoto nejvýznamnějšího svátku v kalendáři tradičních
oslav vládnoucí komunistické strany sloužily především na konci 40. a v první polovině
50. let k mobilizaci mas, v neposlední řadě též k ovládání obyvatelstva a legitimizaci
komunistického režimu. Propracovaná propagace měla přispět k udržení masového
charakteru tohoto svátku, který se postupem času stával oslavou s vynucenou spontánností a nadšením. Autorka ve své studii doprovázené bohatým obrazovým materiálem
upozorňuje na různé aspekty spojené s propagací oslav tohoto svátku, včetně jarního
úklidu, prvomájové výzdoby, agitace ve školách, na pracovištích i v místě bydliště i vytváření a modifikování prvomájových hesel. Velké pozornosti se dostává roli médií, především tiskovin vycházejících pro liberecký region.
V centru pozornosti Norberta Kmetě, autora závěrečného příspěvku druhého bloku, stojí církevní politika normalizačního režimu, který se po určitém uvolnění v období
Pražského jara snažil opět dosáhnout plného podřízení církví a kontroly náboženského
života. Normalizační moc přitom uplatňovala obdobné postupy, které byly známy už
z konce 40. let. Přes oficiálně deklarovanou rovnost všech občanů a respektování svobody vyznání se v médiích i při různých akcích objevovala protináboženská vyjádření
oficiálních představitelů. Navzdory této proticírkevní politice neměla religiozita výrazně klesající tendenci, což si uvědomovali i představitelé režimu, kteří neustále zdůrazňovali význam vědeckoateistické výchovy. Oficiální vyjádření o odumírání náboženství
v socialistickém státě se však nepotvrdila. Snaha o ateizaci společnosti měla spíše opačný efekt. Řada osob raději zamlčela, že jsou věřící, aby nebyla vystavena šikanování.
Poslední, třetí blok je vyhrazen příspěvkům zabývajícím se propagandou z didakticko-pedagogického hlediska a tímto tématem ve filmu. Jaroslav Najbert se věnuje
možnosti využití karikatury ve výuce dějin 50. let 20. století. Tento typ historického
pramene zatím u nás není v dějepisných hodinách příliš akcentován, byť práce s karikaturou představuje vysoce efektivní způsob, jak rekonstruovat veřejné mínění, politické názory a představy doby, ve které karikatura vznikla. Zařazení propagandistických
karikatur do výuky historie 50. let navíc posiluje interpretativní povahu dějepisného
vzdělávání a vychází vstříc současnému konstruktivistickému pojetí výuky, která staví
žáky do role aktivních spolutvůrců. Článek nabízí typické náměty, které v procesu analýzy a interpretace karikatur z časopisu Dikobraz odkrývají dobové konstrukce ideologického vnímání světa a kolektivní identity československé společnosti.
Jaroslav Pinkas se ve svém příspěvku dotýká vymezení propagandy v období tzv.
normalizace a způsobu, jak tyto propagandistické figury využít v pedagogické praxi.
Propaganda tehdy byla doslova všudypřítomná, pronikala do různých pořadů a žánrů,
její hranice byly nepevné. Čistě propagandistické produkty byly méně časté a jejich obsah podléhal aktuálním obratům politického vývoje, propaganda v období přestavby
se výrazně lišila od propagandy počátku 70. let. Téma normalizační propagandy lze ve
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výuce využít především k pochopení a porozumění obecným principům manipulace,
nikoli primárně k seznámení s jejími obsahy. Spíše než o faktografické znalosti, tedy
jaké argumenty normalizační propaganda používala, jde přitom o znalosti konceptuální, procedurální, tedy jak interpretovat mediální sdělení, jak rozumět hodnotově
ukotvené publicistice.
Studie Kateřiny Lozoviukové se věnuje odrazu politické propagandy v 50. letech 20.
století v československém filmu. Obdobně jako Sověti a němečtí nacionální socialisté si
byla vládnoucí komunistická garnitura vědoma, že film může být v rámci propagandy
velmi účinný. Za jeden z výrazných rozdílů mezi filmovou produkcí nacistického Německa a Československa v 50. letech lze považovat míru politické propagandy. Nacionální socialisté ji využívali pouze omezeně, naopak v případě československé produkce těchto let nelze prakticky najít film, který by v sobě politickou propagandu nenesl.
Propaganda zprostředkovaná filmem se nijak nelišila od dalších forem ideologického
boje. Komunistům se po únoru 1948 podařilo velice rychle etablovat nový systém, ve
kterém fungoval a musel fungovat i filmový průmysl. Tento systém přetrval bez výrazných změn až do 60. let 20. století.
Autor závěrečné studie Petr Kopal přichází s odvážnou a originální interpretací
jednoho z normalizačních filmů, snímku režiséra Jiřího Menzela Kdo hledá zlaté dno
z roku 1974. Konstatuje, že účinek filmu obecně je podmíněn aktuální společenskou
atmosférou, statusem quo. V 70. letech mohl „politicko-náboženský“ budovatelský
mýtus už jen těžko plnit svou původní a hlavní úlohu, tj. propagandistickou (mobilizační) funkci obecného vzoru. Toho si byl tak inteligentní režisér, jakým Jiří Menzel
nepochybně je, vědom a natočil proto absurdně věrnou simulaci, repliku onoho původního mýtu a snu. Jeho film tak lze podle autora studie považovat za zástupce filmové kategorie „hranice konstruktu“, snímků dějově a myšlenkově stojících na existenci
umělého světa, tedy de facto za tuzemského předchůdce již legendárního amerického
filmu Matrix z roku 1999.
Součástí většiny článků jsou faksimile dokumentů a fotografií. Za možnost jejich
publikování patří dík Národnímu archivu, Severočeskému muzeu v Liberci, Státnímu
okresnímu archivu v Liberci a Prokopu Tomkovi. Do publikace bylo zařazeno též šestnáct propagandistických a osvětových plakátů na různá témata z první poloviny 70. let
20. století. Tvoří součást rozsáhlejšího konvolutu plakátů, kterými majitelé rekreačního
domu v Koberovech v Českém ráji, učitelé jedné z pražských základních škol, podložili
linoleum pokrývající podlahu a které jsou v současnosti díky daru proděkana FP TUL
Michala Podzimka v majetku liberecké katedry historie.
• Jaroslav Pažout
editor
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Slovo na úvod
Robert Kvaček

Poprvé jsem se s propagandou, a hned s její nejdrastičtější podobou, setkal, když si
násilně zjednávala monopolní postavení pro své působení. Její tvůrci, nositelé a kolaborantští epigoni si pro ni v českomoravském protektorátu Německa zajišťovali volný éter tím, že i pod trestem smrti zakazovali poslech rozhlasu nepřátel třetí
říše. Hnědá cedulka o tom musela viset na každém rozhlasovém přijímači a já jsem
ji jako chlapec měl trvale nad nočním lůžkem, spal jsem pod rádiem. Propaganda,
která určovala obsah zpráv a komentářů, byla po svém nejvyhlášenějším stvořiteli
nazývána goebbelsovskou, ač by jí vlastně náleželo pojmenování po hlavním tvůrci
nacistického šturmu Německa, Hitlerovi. Byla mu mimořádně úspěšným nástrojem
k dobytí země. Němci ji využili do sytosti – nekonečným davům zněla dlouho nadějně, působivě, dokonce libě. Časem se drala a vedrala téměř do celé Evropy.
První obětí války bývá – ne vždy, ale skoro vždy – pravda. Československo bylo
goebbelsovskou propagandou napadeno už za německých válečných příprav. Nenamáhala se s argumenty, bezostyšně lhala. Lež nařizovaly přímo Goebbelsovy pokyny,
známe je z instrukcí i z Goebbelsova deníku. Lež – uvědomme si – je nejen slovo, nejen pojmenování, ale také čin s výrazným společenským pozadím a dosahem. Propagandistická lež se ovšem liší od lhaní, které vzniká z nevědomosti, z falešného sebevědomí, ale i z morálního přikázání, ze strachu – ten je často matkou lží. Lež vzniká
dokonce z lásky a pro lásku – učil nás to ostatně už Ovidius Naso: „Budeš-li předstírat
cos, jen chraň se, ať není to zjevné, víry ať dodají tomu pohyby tvoje i zrak.“
Druhá světová válka prověřila obecně sílu propagandy. Německo udržela ve válce
téměř až do jeho skonání, jeho soupeřům pomáhala zdolávat různé údobí krve, dřiny, slz a potu, porobeným udržovat hlavy vzhůru záchrannou nadějí proměňovanou
v nedočkavé jistoty, že vítězství bude naše a že nemůže být jinak.
Propaganda je tu v různých podobách od věků a téměř nikdy jednostranná, jednobarevná, což platí i pro historická hodnocení. Podoby válečné, v nové době pěstované různými slovaři války, mírovými tečkami samozřejmě nekončily, měnily však
obsah a nezřídka i tvar. Odpovídaly politice a politikům, kteří formovali svět, jak
jeho zbitý a unavený díl, tak jeho část na válce vydělavší, neboť i taková část tu byla
také po druhé světové konflagraci. Československo tuto propagandu pociťovalo

14

Informacni boj.indb 14

12.08.14 11:28

okamžitě po znovubytí, v republice, která nemohla být jako první a nechtěla být jako
druhá. Každý stát propagandu pěstuje, i dnes – a také výklad jeho historie se stává
součástí „státní“ propagandy. Propagandistického rázu bývají i některé spory o tento výklad, kritiky domácí i zahraniční, z nichž některé se formulují jako odborná
stanoviska, ale o ně v nich nejde. V pokvětnovém Československu bylo pro oficiální
působnost propagandy dokonce zřízeno zvláštní ministerstvo informací. Nemělo
žádnou tradici, postrádalo oporu v dřívějším československém vládním systému.
Teprve za ohrožení republiky a jejího chystání na obrannou válku vzniklo 16. září
1938 ministerstvo propagandy, především aby čelilo goebbelsovským nehoráznostem, jež měly jistý ohlas na vyděšeném a dezorientovaném Západě. Nestačilo se však
ani reálně ustavit, natož působit – svou existenci, v podstatě ani započatou, skončilo
v závěru listopadu 1938.
Ministerstvo informací (směle čteme propagandy, přesněji nebo především propagandy) prosadili do vládní sestavy komunisté, kteří pro ně hned měli kandidáta, Václava Kopeckého. Vznik úřadu byl přijat s jistou zvědavostí, při intelektuální
úrovni československé společnosti i kritickou. Kopecký ho takticky vybavil několika
zajímavými tvůrčími osobnostmi z oblasti kultury, kterou si také nárokoval k řízení
a k níž se snažil chovat i štědře. Samozřejmě jej činil součástí politiky své strany, která
široce koncipovanou a patřičně usměrňovanou propagandu považovala za podstatný, ba jedinečný politický instrument. Odpovídalo to duchu a chování komunistického hnutí, které navazujíc na zkušenosti už původních socialistických organizací
si základy tvořilo kolem časopisů. V nich nacházela trvalé místo propaganda idejí
a programů, jejich objasňování a vysvětlování. Počítalo se s jejím dlouhodobým působením, na rozdíl od agitace, která reaguje na právě vznikající situace a prosazuje
okamžitá řešení, nebo aspoň jejich ovlivnění.
„Státní“ propaganda v novém Československu, místy až příliš zjevně stranická,
měla nejednoznačný ohlas. Dělil se na přitakávání, zájem, souhlas, lhostejný neinteres a politickou odezvu. Kritická rezonance byla o to více nepovrchní, že se jí v hlavních politických kruzích nepřálo, ba bránilo se jí a byla téměř zakazována. Nepovolení se týkalo především reálného referování o Sovětském svazu a stínů ve vztazích
s ním. Následky byly rozporné. Obdivovatelů sovětské mocnosti nebylo málo, někteří patřili ještě ke starší stranicko-komunistické generaci, teď mnozí nastupovali
do státních a samosprávních funkcí. Dalšími byli ti, kteří stále pociťovali vděk vůči
Sovětskému svazu za rozhodující podíl na válečném vítězství spojených národů. Nemalá část mladé generace věřila v zářivé zítřky spojené se socialismem, byli v ní však
také ti, v nichž neustálé, hlomozně až násilnicky vyznívající připomínání sovětských
vzorů a příkladů vyvolávalo nechuť, zvláště když bylo především v komunistickém
tisku doprovázeno stupňujícími se ataky na americko-britský Západ a jeho evropskou politiku. S cenzorským přístupem se někdy přistupovalo i k humoru a vtipům.
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Potvrzovalo se přitom, že humor je ochranným štítem moudrých, a stvrzovala se
platnost bonmotu Jana Nerudy, že humor a satira jsou jako milenec a milenka. Kde
jednoho není, tam druhý smutně hledí. Bylo příznačné, jak nesmlouvavě, ba hrubě
byl před kritikou hájen rozhlas. V jednom vyjádření jeho programový ředitel Mirko
Očadlík prohlásil: „Kritika vládní činnosti není v rozhlase přípustná, protože málo posluchačů by dovedlo z proneseného slova rozpoznat jeho pravý smysl.“
Byla to vlastně směrnice i pro tak říkajíc etatistické novináře. Svoboda vyjadřování byla sice prohlašována za pružinu pokroku, etatistická publicistika měla však
nad sebou pomyslný i skutečný nadřízený orgán, jemuž na výkonnosti oné pružiny
záleželo méně než na názorovém a ideologickém usměrňování. Ministr informací
sám nezřídka udával tón ataků na ty, kteří se chovali a vyjadřovali jinak, než očekávala jeho strana. Tak se dostal do střetu s vysokoškolskými studenty, když si zvolili
jiné složení svých orgánů, než komunisté považovali za žádoucí. Dokonce vyhrožoval: „Přijde doba,“ řekl, „kdy být proti komunismu se bude považovat za velezradu.“ Také
hrozil, že proti studentům budou zmobilizováni dělníci, kteří ovládnou ulice. Obojí
se mělo později opravdu stát.
V těchto glosách dovolte ještě nahlédnutí do jedné tematiky z doby, která asi nebude příliš zajímat současníky. Týká se dvouletky, hospodářsko-politického programu povolební Gottwaldovy vlády. Co se kolem ní dělo, se nedá nazvat agitací či reklamou, ale opravdovou propagandou, masivní a vtíravou. Propagandističtí autoři
se opravdu činili, orgie frází dokumentovaly, jak je právě fráze schopna se vyvyšovat
nad úvahami, analýzami, osobními vyjádřeními. Zakulacovala slova, přisvojovala si
je bezostyšně, plýtvala jimi. Plán vlastně ani takovou propagandu nepotřeboval. Kritika byla bez možností, ač každý hospodářský plán je v podstatě volbou mezi alternativami. Žádná jiná se nepřipouštěla. Hodiny a hodiny mluvil o dvouletce rozhlas,
miliony řádků napsal tisk. Kilometry filmu a tisíce organizací byly – podle osvíceného současníka Ferdinanda Peroutky – „zapřaženy do zlatého vozu, v němž se projíždí idea
dvouletky, jako starověký bůh slunce po našem duchovním obzoru. Statistiky byly povýšeny
na báseň, uhlí a železo na národní bohatství, suchá fakta na barevnou, nenahmatatelnou
duhu.“ Chvíli se to docela líbilo, pak už méně a méně, objevovaly se pochyby zvláště
o „hospodářích“, kteří se odborností právě vykazovat nemohli. Političtí kritici, nijak
smělí, se přesvědčovali, že pravda v politice bývá považována za pomluvu, obdobně
jako v náboženství za rouhání.
Pojem propaganda nezní libě, ale nelze jí připisovat jen jednu barvu, je označením víceobsažným, protože takový je její charakter a její působnost. A obsahově je
vždy pojmem historickým.
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Komunistická propaganda v Československu 1945–1989
z tematického hlediska
Jan Rychlík

Na úvod jednu anekdotu z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století.
Leonid Brežněv a Ludvík Svoboda závodili v běhu na 100 metrů. Brežněv prohrál.
Druhý den přinese sovětská Pravda o závodu následující zprávu: „V běhu na 100 metrů
obsadil Leonid Brežněv čestné druhé místo. Ludvík Svoboda skončil předposlední.“
Ponechme teď stranou pochybnosti, zda na počátku sedmdesátých let 20. století
byli ještě Brežněv a Svoboda v takovém fyzickém stavu, aby mohli pořádat závody
v běhu, byť jen na 100 metrů. Položme si spíše otázku, do jaké míry je uvedená fiktivní zpráva moskevské Pravdy pravdivá. Odpověď je v daném případě poměrně jednoduchá: zpráva sice po věcné stránce odpovídá skutečnosti a odráží reálná fakta,
je však jednak neúplná, protože postrádá celkové posouzení závodu a zásadní informaci o tom, že závodníci byli pouze dva, jednak manipulativní, protože používá
slova, která sice sama o sobě jsou významově neutrální, ale v daném kontextu zkreslující („čestné druhé místo“, „skončil předposlední.“) Výsledkem je nakonec zcela
nepravdivá informace.
Anekdota s Brežněvem a Svobodou ve zhuštěné formě osvětluje „know-how“
úspěšně vedeného informačního boje. Ten je prakticky vždy spojen s propagací nějakého názoru nebo systému, a to i v případě, že se odehrává v podmínkách ničím
neomezené svobody slova. Metoda spočívá v selektování informací a výběru vhodných výrazů, které mají sémanticky pozitivní, či negativní zabarvení, byť jde objektivně o synonyma. Příkladem může být např. následující škála synonym: bandita,
terorista, povstalec, vzbouřenec, rebel, partyzán, bojovník za svobodu, revolucionář.
Vezměme např. běžnou zprávu z tisku. Pokud si v novinách neinformovaný čtenář
přečte článek o bojích syrských povstalců a bojovníků za svobodu proti Asadově
krvavé diktatuře, budou zřejmě jeho sympatie na straně vzbouřenců. Zpráva totiž
díky vhodně voleným slovům pro ně vyznívá sémanticky pozitivně. Čtenář v Evropě
či Severní Americe získává dojem, že syrský lid bojuje za svou svobodu a demokracii
proti tyranovi, což je jistě boj hodný morální podpory. Jestliže ale naopak někdo napíše o boji syrských muslimských teroristů proti zákonné syrské vládě, získá čtenář
nutně negativní dojem. Čtenář v Evropě či Severní Americe si vzpomene na útoky
muslimských fundamentalistů a zahrne syrské bojovníky oprávněným morálním
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opovržením. Z věcného hlediska jde přitom v obou případech o tutéž zprávu. Obě
jsou manipulativní a obě slouží předem stanovenému cíli: buď probudit sympatie
veřejnosti k povstalcům, anebo naopak k oficiálnímu syrskému režimu. Obě verze
jsou přitom – podobně jako v případě anekdoty o Brežněvovi a Svobodovi – informačně neúplné: chybí v nich zásadní informace o tom, že syrští povstalci a jiní bojovníci „arabského jara“ nebojují za svobodu a demokracii západního typu, protože
ta v podmínkách jejich zemí nemůže fungovat.1
Účinnost propagandy je nepřímo úměrná dostupnosti a intenzitě alternativních
zdrojů informací: čím omezenější je přístup k alternativním zdrojům a čím slabší je
jejich intenzita, tím je účinnost propagandy větší, a opačně. Intenzita informací hraje primární úlohu především v podmínkách svobody slova a informací, tedy hlavně
v demokratickém politickém systému. Zde jsou sice i alternativní komunikační kanály otevřené a každý může sbírat informace z více zdrojů a vzájemně je konfrontovat, ale to ještě neznamená, že míra a intenzita informací z různých zdrojů je stejná. Ten, kdo ovládá televizi, prostřednictvím které dnes občané získávají informace
nejčastěji, má jistě mnohem větší možnosti propagandy než ten, kdo je odkázán na
periodický tisk či články na internetu. Intenzita se samozřejmě zvyšuje v případě snížené možnosti čerpání z alternativních kanálů. Proto se také každý autoritativní či
totalitní režim snaží tyto kanály buď zcela uzavřít, anebo k nim alespoň znesnadnit
přístup.2
V podmínkách svobody slova působí propaganda zpravidla tak, že recipient je
přímo zahlcen množstvím informací, z nichž některé jsou ale zesíleny a jiné naopak
zeslabeny. Celkově má zpráva působit dojmem vyváženosti, příjemce nesmí mít
dojem, že je mu něco důležitého zatajováno. Propaganda tohoto typu je velmi sofistikovaná, protože výsledný dojem si posluchač, resp. čtenář či divák utváří sám.

1	Základem demokracie západního typu je totiž – jak už název říká – demos, tj. relativně velká skupina sobě rovných občanů majících bez ohledu na svůj sociální, kmenový či etnický původ a náboženskou příslušnost stejná občanská práva. Jejich loajalita k obci, resp. státu (polis) přitom musí
stát na prvním místě, a musí být tedy silnější než vazby k náboženské komunitě či kmenu. Ve většině zemí Asie a Afriky tyto předpoklady nejsou splněny. V islámských zemích k tomu přistupuje
ještě další problém: islám je nejen náboženstvím, ale i uceleným právním a morálním systémem
dávajícím komplexní návod jak řídit společnost i stát. Legitimita systému není dána tím, že se pro
něj vyslovila většina občanů, resp. většina občany řádně zvolených zástupců, ale tím, že byl stanoven přímo Alláhem (Bohem). Pro demokracii evropského, resp. severoamerického typu, která
vychází z principu svobodné soutěže politických programů a ideologických koncepcí, není v takovéto společnosti pochopitelně místo.
2	Úplné uzavření alternativních komunikačních kanálů se stalo už ve 20. století v důsledku masového rozvoje rozhlasu a televize prakticky nemožné. Totalitní režimy se snažily ztížit přístup k alternativním informačním zdrojům především technickými prostředky, jako např. rušením zahraničního vysílání, úpravou rozhlasových přijímačů tak, aby neumožňovaly příjem vysílání na krátkých
vlnách, nebo zabezpečením televizních přijímačů jen pro příjem signálu stanovené frekvence.
Některé totalitní režimy ale aplikovaly, resp. aplikují i trestní postih. Tak např. nacionálněsocialistický režim v Německu stanovil za druhé světové války za poslech „nepřátelského rozhlasu“ tvrdé
tresty včetně trestu smrti.
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Samotný objem informací není limitován. V podmínkách totalitního režimu bývá
faktografická stránka události často zkreslována, nezřídka jsou úmyslně podávány
zcela nepravdivé informace s vědomím, že jejich příjemce nemá možnost si jejich
správnost ověřit.3 Jindy je vlastní informace o události nahrazována čistě politickým
hodnocením, takže vlastní fakt se ztrácí. Sovětská agrese proti Polsku 17. září 1939
byla např. propagandisticky odůvodněna sovětskou ochranou ukrajinského a běloruského obyvatelstva, což znělo přijatelněji než prostá skutečnost sovětsko-německého dělení Polska.4 Sovětská agrese proti Finsku, zahájená 30. listopadu 1939, byla
prezentována jako sovětská pomoc loutkové prosovětské finské vládě Otto Kuusinena, ustavené za frontovou linií v Terioki (dnes ruský Zelenogorsk). SSSR uzavřel spojenectví s novou „rudou“ finskou vládou, které pomáhal v boji proti buržoazní „bílé“
finské vládě. Zimní válka v tomto pojetí byla vlastně pokračováním finské občanské
války z roku 1918, ve které (na rozdíl od občanské války v Rusku) „bílí“ Fini porazili
„rudé“ Finy. Sovětská propaganda ovšem zatajila, že Kuusinen žije od občanské války
v SSSR a nikoho nereprezentuje a že akce nemá ve Finsku podporu ani u samotných
komunistů.5 Samozřejmě také zamlčela, že to bylo sovětské letectvo, které zahájilo útok: oficiální zpráva TASS naopak oznámila, že finské dělostřelectvo ostřelovalo
sovětské území.6 Anexe baltských republik Sovětským svazem v létě 1940 byla sovětskou propagandou prezentována jako „obnovení sovětské moci v Pobaltí“7, tj. jako
návrat k původnímu stavu z roku 1918, ačkoliv tehdy zde sovětská moc trvala jen
několik týdnů a neměla větší podporu obyvatelstva.
Samotné uzavření alternativních kanálů informací a vysoká intenzita vlastní
propagandy nicméně ještě nezaručují úspěch. Aby byla propaganda účinná, musí
její obsah alespoň částečně korespondovat s obecnou zkušeností lidí, na které se
zaměřuje. Např. po vypuknutí války mezi SSSR a Německem v červnu 1941 uveřej-

3	Tak např. Miloslav Moulis analyzoval německý nacistický tisk z doby bezprostředně před 15. březnem 1939. Zjistil, že se v něm objevují zcela vymyšlené zprávy o českých útocích proti Němcům,
podávané jakoby zvláštními německými dopisovateli v různých českých městech. Viz MOULIS, Miloslav: Osudný 15. březen. Praha, Mladá fronta 1979, s. 47–49, 62–63. Německý rozhlasový reportér
zase přinesl 15. března „autentickou“ reportáž z Václavského náměstí o nadšeném uvítání německé
armády v Praze. Tamtéž, s. 122.
4	ŁOJEK, Jerzy: Agresja 17 września 1939. Warzsawa, Pax 1990, s. 90.
5	Otto Kuusinen jen zázrakem přežil čistky v SSSR mezi finskými komunisty v letech 1937–1938. Funkcí předsedy vlády Finské lidové republiky byl Stalinem pověřen až poté, co toto křeslo odmítl předseda ilegální Komunistické strany Finska Arvo Tuominen. Ten vyzval její členy a sympatizanty, aby
se v nastávající válce rozhodli každý podle svého svědomí. V důsledku toho se i naprostá většina
finských komunistů a sympatizantů postavila na odpor proti sovětské agresi. TROTTER, William R.:
A Frozen Hell. The Russo-Finish Winter War of 1939–40. 2ed Edition, Chapel Hill, Algonquin Books of
Chapel Hill 2000, s. 60.
6	Tamtéž, s. 21. Poté, co SSSR uzavřel 12. března 1940 s Finskem mírovou smlouvu, jíž získal požadované území v Karélii, ztratil o vládu v Terioki zájem a v tichosti ji zrušil. Proto se zmínka o ní
nevyskytuje ani v oficiálních sovětských Dějinách světa – viz jejich české vydání: Dějiny světa. Sv. 10.
Praha, Svoboda 1968, s. 90.
7	
Dějiny světa, sv. 10, s. 92–93.
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nil německý tisk zprávy o masových nálezech pobitých vězňů ve věznicích tehdejší
sovětské příhraniční oblasti (Lvov, Stanislavov, Kolomyja, Sambor). Německé filmové týdeníky přinesly záběry hromadných hrobů s oběťmi teroru NKVD. Tato místa
navštívili i zahraniční novináři.8 Jak dnes víme, všechny tyto zprávy byly naprosto
pravdivé: na příkaz Berijova náměstka Merkulova bylo skutečně v prvních dnech
války ve věznicích NKVD na územích patřících před 17. zářím 1939 k Polsku postříleno podle odhadů 15 000 – 40 000 politických vězňů, které sovětská tajná policie
už neměla možnost evakuovat.9 V českých zemích a na Slovensku a také ve většině
okupovaných zemí západní Evropy ale těmto zprávám nikdo nevěřil, protože odporovaly zkušenostem obyvatelstva porobených zemí s nacistickým okupačním režimem. Málokdo byl ochoten si připustit, že sovětský režim páchá stejná zvěrstva
jako nacisté. Ze stejných důvodů nenacházely ohlas ani práce popisujících poměry
v SSSR ve třicátých letech, ačkoliv v zásadě obsahovaly pravdivé údaje.10 Na územích,
kde obyvatelstvo mělo vlastní zkušenost se sovětským režimem, byly naproti tomu
tyto zprávy přijímány jako důvěryhodné. Podobně to dopadlo, když v dubnu 1943
německé úřady na základě informací místního obyvatelstva našly hromadný hrob
polských důstojníků v Katyni nedaleko Smolenska. Málokdo v českých zemích tehdy
uvěřil oficiální propagandě, že jde o zločin NKVD, ačkoliv tisk věnoval celé události
mimořádnou pozornost.11 V polském prostředí byla ale německá verze akceptována,
protože Poláci měli se sovětskou okupací vlastní zkušenost z let 1939–1941. Stejně tak
v českém prostředí nikdo nevěřil zprávám o masakrování německého civilního obyvatelstva sovětskou armádou ve východním Prusku v září 1944, ačkoliv šlo o zprávy
pravdivé.
Komunistická propaganda po roce 1948 fungovala na obdobném principu:
v ohledu mezinárodním využívala zkušeností širokých vrstev s nedávnou nacistickou
okupací, v ohledu vnitropolitickém negativních zkušeností nižších vrstev námezdně
8	Místa hromadných poprav navštívil v létě 1941 např. slovenský básník a novinář Juraj Gajdoš-Breza,
který o své návštěvě vydal knihu. Viz GAJDOŠ-BREZA, Jozef: Krvavá zem. Po stopách vojny na východe.
Bratislava, Čas 1942, s. 46–47, 55–56, 73–74.
9	MAGOCSI, Paul Robert: A History of Ukraine. The Land and Its Peoples. 2nd Revised Edition. Toronto,
University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division 2010, s. 667. Podrobná dokumentace
hromadných poprav se nachází ve Lvově v Muzeu vězení na ulici Lonského, tj. v budově někdejší
věznice NKVD.
10	Např. jeden z čelných kolaborantských novinářů, šéfredaktor Vladimír Krychtálek vydal v roce 1941
knihu Bolševici, Beneš a my, která (kromě nechutných antisemitských výpadů a útoků na Edvarda
Beneše) obsahuje i v podstatě správný a výstižný popis poměrů v Moskvě druhé poloviny třicátých
let, kde tehdy Krychtálek, ovládající dobře ruštinu, působil jako dopisovatel Lidových novin. S ohledem na dobu, ve které svou knihu vydal, ovšem jeho popis SSSR nikdo nebral vážně. Krychtálek byl
jako čelný kolaborant po válce odsouzen k trestu smrti a popraven.
11	Viz Výběr. Nejlepší a nejzajímavější články současné doby, roč 10, sešit 6, červen 1943. Časopis Výběr
publikoval i reportáž známého spisovatele Františka Kožíka „Co jsem viděl v Katynu“ (s. 565–569).
Reportáž původně otiskl časopis Svět, vycházející – stejně jako Výběr – ve Zlíně. Kožík se zúčastnil
zájezdu do Katyně s delegací evropských spisovatelů. Po válce napsal novou reportáž, ve které naopak tvrdil v souladu s tehdejší oficiální sovětskou verzí, že zločin spáchali nacisté.
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pracujících s neutěšenou sociální situací za první republiky. Celkový tok informací
zpřístupňovaných veřejnosti byl usměrňován tak, aby podával jednoznačně pozitivní obraz lidovědemokratického Československa a ostatních tzv. socialistických
zemí (pokud ovšem zrovna nebyly v Moskvě v nemilosti, jako tomu bylo po roce
1948 v případě Jugoslávie nebo Polska v letech 1980–1981), a naopak temný obraz
kapitalistického Západu, přičemž obzvláště negativně bylo líčeno západní Německo a USA. Socialistický blok pod vedením SSSR byl zároveň prezentován jako „tábor
míru“, snažící se za každou cenu zabránit třetí světové válce, zatímco Západ vedený
USA jako agresor, který se snaží tuto válku vyvolat. Zprávy o událostech v západní
Evropě byly cenzurovány tak, aby zapadaly do uvedeného schématu.
Pozornost věnovala komunistická propaganda rovněž české a slovenské emigraci. Česká a slovenská politická emigrace byla prezentována jako hrstka nic neznamenajících odrodilců, kteří zradili svou vlast a zaprodali se americkým imperialistům
i západoněmeckým revanšistům.12 Propaganda zároveň poukazovala na smutný
osud běžných emigrantů, jejichž život líčila v temných barvách. Představitelé komunistického režimu si byli vědomi toho, že velká část emigrantů ve skutečnosti prostě
hledá na Západě lepší možnosti uplatnění, než jaké jim mohla dát země budující socialismus. Ačkoliv tato emigrace vlastně neměla politický charakter, komunistický
režim ji i tak považoval za vrcholně nežádoucí, protože připravovala stát o pracovní
sílu. Komunistická propaganda proto měla působit „profylakticky“, tj. měla vysvětlovat, že na Západě nečeká emigranty žádný ráj, ale nezaměstnanost, bída a útlak,
jaký nutně existuje v každém kapitalistickém státě.13
Československá propaganda mohla celkem úspěšně navázat na antiněmecké stereotypy, které v českém prostředí existovaly už od 19. století. Strašení obyvatelstva
„západoněmeckým revanšismem“ nacházelo v českém prostředí celkem úrodnou
půdu, především pochopitelně u lidí, kteří v pohraničí získali majetek po vystěhovaných Němcích. Nově vzniklá demokratická Spolková republika Německo byla
vydávána za pokračovatele německých expanzionistických snah. Naopak SSSR byl
(a to už od roku 1945) označován jako garant toho, že se již nikdy nebude opakovat
Mnichov. I ve vztahu k SSSR mohla československá komunistická propaganda navázat na tradiční české a slovenské rusofilství, které bylo ještě umocněno rolí SSSR při
osvobození Československa v roce 1945. Po vzniku NDR v roce 1949 ovšem stála před
velkým problémem, jak usměrnit protiněmecké stereotypy jen proti SRN, a naopak
z nich nějakým způsobem vyvázat NDR jako součást „táboru míru“. Šlo v podstatě
o neřešitelný úkol. Je charakteristické, že v oficiálním tisku se o obyvatelích východ-

12	Viz např. SUCHÝ, Čestmír – HOCHMAN, Jiří – BREJCHOVÁ, Jiřina: Emigranti proti národu. Praha, Mladá fronta 1953.
13	Tamtéž, s. 145–192.
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ního Německa zpravidla nehovořilo jako o Němcích, ale jako o „občanech NDR“,
anebo dokonce „soudruzích z NDR“. Méně úspěšné bylo využívání antiněmeckých
stereotypů na Slovensku, protože pro Slováky německá menšina nikdy nepředstavovala větší problém. Využívat na Slovensku antimaďarských stereotypů naproti
tomu nebylo možné, protože Maďarsko se stalo součástí „táboru míru a socialismu“,
a nadto mělo od roku 1949 s Československem spojeneckou smlouvu.
Pěstování averzí vůči USA jakožto „hlavnímu protivníkovi“ se nesetkalo s velkým
úspěchem, protože nemohlo navázat na žádné existující negativní konotace z minulosti. Spojené státy byly v českém a slovenském prostředí už od 19. století naopak
tradičně vnímány jako země svobody a demokracie a především jako země blahobytu, byť je třeba říci, že právě zejména v posledním ohledu měla většina Čechů a Slováků často iluze a zcela nereálné představy. Československá propaganda se proto
zákonitě zaměřila na jejich rozbíjení. V padesátých letech pochopitelně zdůrazňovala především negativní jevy tehdejšího amerického života: rasovou diskriminaci
barveného obyvatelstva, pronásledování lidí s levicovými názory, minimální sociální
a lékařské zabezpečení pracujících, nezaměstnanost. V mezinárodním ohledu pak
účast ve válce v Koreji (v šedesátých letech ji nahradila válka ve Vietnamu), šíření
atomových zbraní atd. Zatímco argumenty o rasové diskriminaci a antikomunistické hysterii v USA v období maccarthysmu byly v podstatě pravdivé, hlavním nábojem antiamerické kampaně se stala tvrzení vysloveně nepravdivá: údajná podpora
nacistických válečných zločinců nebo rozšiřování mandelinky bramborové. Dopad
uvedené propagandy se dá dnes těžko změřit a rozhodně jej nelze přeceňovat.
Velkým tématem československé propagandy byl „boj za mír“. Zkušenosti druhé
světové války pochopitelně rezonovaly v širokých vrstvách obyvatelstva poválečné
Evropy. Obavy z třetí světové války, v níž by došlo k nasazení jaderných zbraní a jež by
tak mohla skončit totálním vyhubením celého lidstva, vedly ke vzniku širokospektrálního mírového hnutí. Nutno přiznat, že už Stalin dokázal tohoto hnutí využít ve
svůj prospěch. Světovou radu míru nelze jistě označit za komunistickou organizaci,
jak to dělaly některé americké politické kruhy kolem senátora McCartyho v padesátých letech, na druhou stranu ale nelze popřít, že ji Moskva dokázala náležitě využít
a dosadit do jejího vedení vhodné osoby. SSSR se přitom spolu s ostatními socialistickými zeměmi prezentoval jako důsledný ochránce míru a stoupenec odzbrojení.
Navenek to tak skutečně mohlo vypadat, protože SSSR podával opakovaně různé
návrhy mající směřovat ke snížení mezinárodního napětí a především v padesátých
letech to byl právě Západ, který tyto návrhy odmítal.14 Všechny odzbrojovací dohody ovšem měly ve skutečnosti jen omezený a čistě technický význam: bez uvolnění
14	K první dohodě o omezení jaderných zkoušek mezi USA, SSSR a Velkou Británií došlo teprve v roce
1963.
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v oblasti ideologie a svobodné výměny informací nemohlo nastat skutečné politické
uvolnění a právě o oblasti ideologie SSSR prohlašoval, že žádné příměří mezi táborem socialismu a kapitalismu není možné.15
V oblasti vnitřní politiky mohla komunistická propaganda, jak už bylo řečeno,
úspěšně využít vzpomínky na velkou hospodářskou krizi a nezaměstnanost první
republiky. Opakovaně zdůrazňovala, že v socialistickém Československu má každý
právo na práci a že nezaměstnanost zde neexistuje. Zdůrazňovala také rozsah sociálního a zdravotního zabezpečení občanů, bezplatnou lékařskou péči, bezplatnost
vzdělání, péči o rodinu apod. Šlo o propagandistická schémata převzatá ze SSSR
a aplikovaná na sovětský typ socialismu jako celek.16 V Československu byla tato propaganda především na počátku existence režimu poměrně úspěšná, samozřejmě jen
u nižších pracujících vrstev, kterým komunistický režim přinesl růst životní úrovně
a sociální vzestup. Českoslovenští komunisté se mohli po roce 1948 opřít o poměrně početné vrstvy obyvatelstva, neboť mnozí lidé skutečně vnímali právě nastolený
státní socialismus jako počátek nového, lepšího a sociálně spravedlivého světa. Protože ale žádná sociálně spravedlivá společnost ve skutečnosti neexistuje, převládla
brzy deziluze a sociální základna režimu se začala postupně zužovat. S rozvojem
elektronických medií – především televize17 – a v šedesátých letech také v souvislosti
s postupným otevíráním hranic18 ovšem bylo stále větší procento obyvatelstva konfrontováno se skutečným životem v kapitalistické Evropě, která právě tehdy zažívala
neobyčejný hospodářský vzestup. Tím klesala účinnost československé propagandy.
Českoslovenští občané přitom navíc často viděli jen vnější stránku konzumní společnosti, a jestliže tehdejší komunističtí ideologové tvrdili, že realita života na Západě
je jiná, je třeba přiznat, že měli minimálně částečně pravdu.
V podmínkách studené války musela komunistická propaganda čelit informačnímu toku z „druhé strany barikády“. Tyto informace byly označovány jako „ideologická diverze“. Samotné pojmenování svědčí o tom, že komunisté informační toky ze
Západu nepodceňovali a považovali je za velmi nebezpečné. Opatření proti „ideologické diverzi“ byla jednak technického a administrativního rázu, jednak rázu ideologického. Do první oblasti patřila přísná cenzura domácích tiskovin a prakticky
absolutní zákaz distribuce tiskovin ze zahraničí. Veškeré tiskové materiály podléhaly poštovní cenzuře19 a většina periodik byla vůbec vyloučena z poštovní přepravy.
15	FEDOSEJEV, Petr Nikolajevič: Vedecký komunizmus. 2. vyd. Bratislava, Pravda 1975, s. 149.
16	Tamtéž, s. 234.
17	Je třeba si uvědomit, že téměř na čtvrtině československého území bylo možné přijímat signál
rakouské či západoněmecké televize. Znalost německého jazyka byla přitom u nás v šedesátých
a sedmdesátých letech mnohem rozšířenější než dnes, především u lidí starší a střední generace.
18	K tomu viz RYCHLÍK, Jan: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová
a vystěhovalecká politika 1848–1989. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007, s. 65–83.
19	V Praze ji prováděla pošta č. 120 na Senovážném, tehdy Gorkého náměstí. Dnes je v této budově
luxusní hotel.
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Příjem většiny zahraničních nekomunistických novin byl omezen jen na úřední potřebu ústředních institucí a některých knihoven, kde byly noviny a zabavené tiskoviny ukládány do zvláštních fondů přístupných jen na speciální povolení. Pašování
zahraniční literatury do Československa sice existovalo po celou komunistickou éru,
dostupnost takovéto literatury byla ale mizivá. Mnohem větší význam mělo rozhlasové vysílání zahraničních stanic. Myšlenka rozhlasového vysílání do „nepřátelské
ciziny“ s cílem ovlivnit tamní obyvatelstvo byla poprvé ve velkém rozsahu uskutečněna za druhé světové války, a to v obou válčících táborech.20 V období studené války
se boj v éteru vedl na nejrůznějších vlnových délkách. Vedle oficiálních rozhlasových stanic jako BBC, Hlas Ameriky atd. vysílala od roku 1950 pokusně a od roku 1951
pravidelně rozhlasová stanice Svobodná Evropa, sídlící tehdy v Mnichově. Vedle ní
vznikla později sesterská stanice Radio Svoboda pro národy SSSR – později vyjma
baltských národů. Stanice, vysílající na vlnách patřících před válkou německé radiofonii, se stala hlavním oponentem komunistické propagandy. Na rozdíl od BBC,
Hlasu Ameriky a později Deutsche Welle, které měly za úkol především propagovat
politiku svých domácích států (šlo o státní rozhlasové stanice), byla Svobodná Evropa formálně nestátní institucí, kterou řídil Výbor pro Svobodnou Evropu, byť bylo
veřejným tajemstvím, že za rozhlasovou stanicí stojí americké vládní kruhy, a nakonec její financování převzal přímo americký Kongres. Uvedená stanice se měla
zaměřit na dění uvnitř zemí, do kterých vysílala, takže posluchač měl mít dojem,
jako by šlo o „domácí“ stanici. Není však třeba dělat si iluze: především před rokem
1956, tedy ve vrcholném období studené války, bylo vysílání Svobodné Evropy často stejně neobjektivní jako vysílání pražského rozhlasu, což bylo způsobeno jednak
voluntaristickým přístupem redaktorů-emigrantů, jednak oficiální linií USA a také
nedostatkem původních informací. V roce 1956, poté, co se maďarské vysílání Svobodné Evropy přímo zapojilo do propagandistického boje na straně maďarských
povstalců, kterým slibovalo pomoc Západu, jež nikdy nepřišla, byl celý přístup přehodnocen a informace byly později už vyváženější, a především se ověřovaly. Přesto
je význam Svobodné Evropy nezastupitelný.
Poslech zahraničního rozhlasu nebyl v Československu zakázán a nebyl trestný,
Podobný zákaz by totiž příliš připomínal nacistická opatření za druhé světové války, kdy se poslech cizího rozhlasu trestal káznicí, nebo dokonce smrtí. Nadto právě
zkušenost z doby protektorátu ukázala, že podobné zákazy i při drakonických trestech mnoho nezmůžou. Vysílání „štvavých vysílaček“ bylo ale od počátku rušeno.
S postupným uvolňováním v šedesátých letech se rušení omezilo jen na Svobodnou

20	Nejen BBC a Moskva vysílaly do okupovaných zemí v domácích jazycích, ale i berlínský rozhlas
vysílal v angličtině. Za tím účelem zaměstnával především irské redaktory, jak vzpomíná americký
novinář William Shirer, reportér v berlínském rozhlasu v letech 1939–1941.
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Evropu. I tak šlo o nákladnou záležitost, navíc rušení nebylo na celém území státu
stejně účinné.21 Svobodná Evropa se zaměřovala na kritiku komunistického režimu,
odhalování jeho skutečné podstaty, současně – podobně jako ostatní stanice – propagovala život na Západě, demokracii, svobodné podnikání a kapitalismus. Stanice
též vysílala zábavnou hudbu a publicistické pořady, které měly přitáhnout především mladší diváky.
Za zmínku stojí, že i Československý rozhlas v Praze vysílal pro zahraničí, jako
ostatně všechny rozhlasové stanice v tzv. socialistických zemích. Cílem tohoto vysílání byla naopak propagace socialismu a socialistického Československa. V porovnání se západními rozhlasovými stanicemi nemělo pražské rozhlasové vysílání pro
zahraničí mnoho co nabídnout a nepochybně tahalo za kratší konec.
Sovětská okupace Československa a léta normalizace velmi ztížily prostor pro
oficiální komunistickou propagandu. Především vzalo za své tradiční české a slovenské rusofilství. Podemlet byl základní pilíř celé poválečné politiky, totiž myšlenka
vděčnosti Sovětskému svazu za osvobození od nacistického Německa a z ní vyplývající věčné spojenectví, tj. reálně: naprostá závislost Československa na SSSR. Mladá
generace Čechů a Slováků už válku nezažila a vztah k SSSR si utvářela výhradně na
základě událostí z 21. srpna 1968. Ani odkazy na bídu za první republiky už nepůsobily, protože v sedmdesátých a osmdesátých letech už žil málokdo, kdo zakusil první
republiku v dospělém věku. Naopak, především v českém prostředí se první republika k malé radosti oficiální ideologie přeměnila v jakýsi ztracený ráj – oázu blahobytu
a demokracie. Takovýto obraz byl samozřejmě silně idealizovaný.22 Kromě toho se
prostřednictvím filmu, televize a návštěvníků z kapitalistické ciziny začal u většiny
lidí vytvářet obraz západní Evropy jako „státu všeobecného blahobytu“. Tomu nahrávala i stupidní politika tehdejšího Husákova režimu, která neumožňovala běžným občanům cestovat na Západ,23 takže řada lidí si tamní poměry idealizovala:
mnohem střízlivější pohled měli proto např. občané Jugoslávie nebo Polska, kteří
mohli cestovat mnohem svobodněji.24 Často pracovali především v SRN, a proto zažili i stinné stránky života v kapitalismu. Komunistická propaganda na jedné straně
sice opakovala stejné argumenty používané už v padesátých letech, na druhé straně
v ní přibyl nový akcent: začala zdůrazňovat, že život v socialistickém Československu
sice má své chyby a není dokonalý, ale na druhé straně má i své výhody – především
21	Československo oficiálně ukončilo rušení Svobodné Evropy na sklonku roku 1988.
22	Na Slovensku byl tento obraz „ztraceného ráje“ méně běžný, protože tam byla první republika vždy
vnímána kritičtěji. Naproti tomu v určitých kruzích přežívala idealizace válečného slovenského
státu.
23	RYCHLÍK, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu, s. 84–95.
24	Jugoslávští občané mohli od počátku šedesátých let jezdit zcela volně, v případě Polska byly cesty
na Západ vázány na pozvání nebo na vlastní devizový účet. Viz STOLA, Dariusz: Kraj bez wyjścia?
Migracje z Polski 1949–1989. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej – Instytut studiów politycznych
PAN 2010, s. 148–155.
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v podobě plné zaměstnanosti. Je třeba si uvědomit, že neexistence politických svobod většinu dělnictva a družstevního rolnictva nijak zvlášť netrápila – jejich absenci
pociťovala především inteligence, zvlášť humanitní. Kromě toho ideologové začali
na rozdíl od padesátých let propagovat konzumní způsob života a zdůrazňovali, že
v mnoha ohledech už se životní úroveň v Československu – pokud jde o vybavenost
domácností, počet aut, televizorů atd. – vyrovná situaci v rozvinutých kapitalistických státech. Zcela opuštěna pak byla propagace příští beztřídní společnosti, jež
byla odsunuta do velmi vzdálené budoucnosti.25 Jinak řečeno: zatímco v padesátých
letech propaganda tvrdila, že v socialistickém Československu si žije český a slovenský pracující občan mnohem lépe než průměrný občan v kapitalistickém státě, koncem osmdesátých let se objevilo tvrzení, že československý občan již díky socialismu
žije téměř stejně dobře jako jeho vrstevník na Západě – a dokonce má ještě bonusy
v podobě bezplatné zdravotní péče, vzdělání a práva na práci.
V propagandistickém boji studené války musela komunistická ideologie nakonec zákonitě prohrát, protože stála nikoliv na „vědeckém základě“, jak sama o sobě
tvrdila, ale naopak na voluntaristické představě o možnosti vybudování sociálně
rovné společnosti. Tato představa byla v rozporu s normálními snahami běžného
člověka, totiž touhou zajistit si dostatečný majetek a prostředek k individuálnímu
rozvoji.

25	FEDOSEJEV, Vedecký komunizmus, s. 263.
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Ideologický aparát štátu v období po II. svetovej vojne.
Proces vzniku centralizovaného systému politickej
informácie na príklade Spojených štátov amerických
Karol Krpala

Úvod
Podľa poučiek z čias studenej vojny možno propagandu považovať za nástroj slúžiaci etablovaniu určitého hľadiska, hodnotenia a hodnôt do spoločenského vedomia.1
Ideologický systém je vždy systémom sociálnych a politických hodnôt, ktoré predstavujú návod na určitý spôsob usporiadania spoločnosti. Neexistujú neideologické
politické usporiadania. Konkrétnym sociopolitickým usporiadaniam zodpovedajú
konkrétne ideologické systémy.2 V súlade s uvedeným bola studená vojna kultúrno-ideologickou, psychologickou vojnou medzi dvoma systémovo-ideologickými modelmi. Pričom propaganda bola v tomto globálnom kontexte chápaná najmä ako
prostriedok pre etablovanie preferovanej ideológie a ňou reprezentovaného systému, ako i diskreditáciu modelu konkurenčného v spoločenskom vedomí domácej
i svetovej verejnosti.
Je zjavné, že ak bola štátna politika toho-ktorého štátu alebo celého bloku orientovaná na vedenie psychologickej vojny, toto vyžadovalo vytvoriť inštitucionálny
aparát pre jej vedenie doma i v zahraničí. Ako uvádza Jan Rychlík, komunistické vedenie Československa si v 50. rokoch dobre uvedomovalo, že v podmienkach slobodnej súťaže ideí by vtedajší ideologický model nemusel obstáť.3 Podľa Nancy Bernhardovej americký politický establišment uvažoval presne tak isto, pravda v opačnom
ideologickom garde.4 Z tohto sa dá usúdiť, že zúčastnené strany studenej vojny sa
podujali kontrolovať tok informácií doma a v rámci svojich možností i v zahraničí.
Napriek uvedenému v podmienkach našej ponovembrovej historiografie a politickej vedy nebola, pri výskume politických systémov, systematicky skúmaná existencia ideologického aparátu, resp. systému propagandy, ako súčasti štátneho a po-

1	CHLUPÁČ, Miroslav: Propaganda jako společenský jev. Praha, SPN 1978; LASSWELL, Harold: Propaganda in War and Crisis. New York, D. Lerner 1951.
2	HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie. Praha, Victoria Publishing 1994.
3	RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Bratislava, AEP 1998.
4	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960. Cambridge, Cambridge University Press 1999.
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litického systému. V posledných dvoch dekádach bola táto problematika skúmaná
najmä v duchu oficiálneho ideologického rozchodu s reál-socialistickou minulosťou, ako príklad nedemokratickosti bývalého politického režimu v Československu.
Teda konkrétneho režimu a konkrétneho ideologického modelu.
Prístup, ktorý existenciu oficiálneho systému propagandy chápe ako atribút uzavretosti systému, je samozrejme opodstatnený. Avšak v uvedenom kontexte vyznieva doteraz prevažujúci prístup ideologicky selektívne – v tomto zmysle má aj svoje
obmedzenia. Vedecký prístup by nemal niečomu a priori ideologicky odporovať
a ničomu a priori ideologicky straniť. Jeho cieľom by malo byť relatívne komplexné
preskúmanie reality a normatívne hodnotenia by mali vychádzať až z toho. Realita
pritom zriedka zodpovedá nejakej normatívnej ideologickej schéme. Zvlášť zjavné
sa to javí práve pri porovnaní realít dobovej verzie kapitalizmu a socializmu, hoci
paradoxne dnešná oficiálna línia vymedzená i viacerými zákonmi upravujúcimi
hodnotenie minulosti a súčasnosti tvrdí opak.
V nižšie uvedenom texte neupodozrievam žiadnu zo strán zúčastnených v studenej vojne z „demokratizmu“, a teda mi nejde ani o určenie tej „dobrej“ strany
a zodpovedajúceho systémovo-ideologického modelu. Ide mi o odborne závažnejší
problém: verifikáciu hypotézy o existencii ideologického aparátu štátu. Snaha skúmať realitu studenej vojny a v tomto zmysle aj realitu socializmu a kapitalizmu, s cieľom rozdeliť aktérov na „dobrých“ a „zlých“ (na základe ideologicko-normatívnych
kritérií), nám bráni skúmať niektoré závažné aspekty fungovania politického systému, čomu by som sa tu chcel vyhnúť. Verifikácia spomínanej hypotézy by napríklad
vôbec nebola možná pri uplatnení takéhoto postupu.
V rámci tejto štúdie popíšem na konkrétnom príklade vznik centralizovaného
ideologického aparátu a systému propagandy v úvodnej fáze studenej vojny, jeho
zložky, rolu naoko „neštátneho“ sektora, význam imunizačných stratégií, ktoré boli
(sú) podstatnou súčasťou jeho pôsobenia, ako aj niektoré tendencie jeho ďalšieho
rozvoja. Výsledkom preskúmania tohto problému by mohlo byť realistickejšie pochopenie vzťahu medzi médiami a politikou. Ešte predtým však zasadíme koncept
ideologického aparátu štátu do rámca základnej teórie politických systémov, reprezentovanej Parsonsom, Eastonom, Almondom a Deutschom.

1. Teória politického systému a ideologický aparát
Funkciou politiky ako funkčného subsystému spoločnosti je podľa Parsonsa hodnotovo-normatívna stabilizácia, resp. legitimácia socio-ekonomického status quo.5
5	Ide o funkciu uchovania systému. Ďalšími funkciami sú integrácia členov spoločnosti do systému,
adaptácia a dosahovanie cieľov.
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Táto funkcia predpokladá mocenskú diferenciáciu spoločnosti. Legitimácia systému
vyžaduje, aby bol silovo, ale aj ideologicky nanútený časti spoločnosti.6 Pritom miera kultúrnej zakotvenosti (legitimity), a teda aj potreba nanútenia systému je vysoko
variabilná. Parsonsov prístup rozvíjajú ďalej Easton a Almond. Eastonov model možno považovať za najobsiahlejší klasický model politického systému.7
Easton vymedzil politický systém ako súbor inštitúcií a vzťahov, ktoré sa zúčastňujú politického procesu.8 Nie na základe formálnych inštitúcií, ktoré sa v danom
kultúrnom a ideologickom kontexte označujú ako „politické“. Z funkcionálneho
hľadiska možno mechanizmus politického systému uchopiť prostredníctvom jeho
vstupov a výstupov. Podľa Eastona vstupy zahŕňajú požiadavky a podporu systému.9
Spolu úzko súvisia, pretože nízka miera plnenia spoločenských požiadaviek zo strany systému znižuje jeho podporu.10 Požiadavky sa odvíjajú od záujmov spoločenských skupín. Možno ich diferencovať na tie, ktoré systém môže, a tie, ktoré nemôže uspokojiť, s ohľadom na svoju funkciu udržania status quo. Z pohľadu takýchto
záujmov a požiadaviek musí byť teda systém uzatvorený.
Almond koncept Davida Eastona rozpracoval najmä tým, že špecifikoval a klasifikoval Eastonom vymedzené vstupné funkcie do štyroch kategórií: a) politická socializácia, b) artikulácia záujmov, c) agregácia (spájanie) záujmov, d) politická komunikácia. Funkciu politickej komunikácie zahŕňajú všetky tri vyššie uvedené funkcie
a im podriadené činnosti.11 Almond ju však vymedzil ako samostatnú, s ohľadom na
relatívne samostatný aparát, ktorý ju plní v modernej spoločnosti. Sú to masmédiá.
Easton konštatuje, že vstupnými funkciami sú požiadavky a z nich sa odvíjajúca
podpora systému a že tieto funkcie sú mechanizmom politického systému ovplyvňované (v prospech systému tvarované, resp. filtrované) tzv. gate keepers inštitúciami
(aktérmi). Almondov prínos spočíva hlavne v presnejšom vymedzení oných „gate
keepers“. Easton vymedzil politický systém najmä prostredníctvom spomínaných
„gate keepers“, kým Almond do rámca politického systému zahrnul ešte i administratívny systém.12

6	PARSONS, Talcott: Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení. Praha, Svoboda 1971, s. 32.
7	ŘÍCHOVÁ, Blanka: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000, s. 49.
8	Podľa Eastona štruktúrne formy, v rámci ktorých prebiehajú politické procesy, sa môžu meniť,
preto pri vymedzení politického systému treba vychádzať zo základných aktivít a procesov, ktoré
vykonáva (v zmysle svojej funkcie musí vykonávať) každý politický systém. EASTON, David: A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall 1965, s. 49.
9	EASTON, David: A Framework for Political Analysis, s. 112–117; EASTON, David: A System Analysis
of Political Life. New York, John Willey & Sons 1965, s. 37–340.
10	EASTON, David: A System Analysis of Political Life. s. 59–60.
11	ALMOND, Gabriel A.: A Functional Approach to Comparative Politics. In: SUSSER, Bernard (ed.):
Approaches to the Study of Politics. New York, Macmillan 1992, s. 250.
12	Môžeme hovoriť o užšom a širšom vymedzení politického systému: kým širšie chápanie do rámca
politického systému zahŕňa administratívny, ale v Parsonsovom duchu aj ekonomický systém, užšie ho oddeľuje na jednej strane od ekonomiky, na druhej strane od administratívy.
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Kým vstupné funkcie zahŕňajú požiadavky a podporu, výstupy13 zahŕňajú všetky
opatrenia, ktoré majú stimulovať tie vstupy, ktoré sú z pohľadu systému žiaduce.
T. j. realizujú ich selekciu. Tieto opatrenia sa vykonávajú podľa Eastona jednak v rovine politickej (politický systém), jednak administratívnej (systém administratívny).
Z pohľadu Almonda výstupné funkcie zahŕňajú tvorbu, aplikáciu a posudzovanie
pravidiel-noriem.14 U Almonda možno vybadať istý návrat späť k formálnym (resp.
administratívnym) inštitúciám. Tieto formálne inštitúcie však už v Almondovom
modeli nepôsobia samostatne, ale sú len akousi „špičkou ľadovca“ politického procesu. Aktéri, ktorí stimulujú ich rozhodovanie – a stávajú sa súčasťou politického
systému – nie sú len formálni, administratívni vládni aktéri.
Z pohľadu základnej teórie politického systému možno chápať vstupné funkcie
ako filter oddeľujúci pre systém prijateľné požiadavky od neprijateľných a výstupné
funkcie systému ako činnosť zameranú na žiaducu modifikáciu vstupov. Cieľom je
udržanie status quo. Politický systém je tvorený:
a) organizáciami plniacimi funkciu agregácie záujmov – Almond konštatuje, že
sú to politické strany;
b) organizáciami plniacimi funkciu politickej socializácie – sú to prevažne masmédiá. Procesu politickej socializácie sa zúčastňujú aj iné mediačné inštitúcie (škola), avšak rola masmédií je najvýznamnejšia. Almond síce pripisuje masmédiám významnú rolu, ale Marcuse15 v tomto smere stavia masmédiá celkom na prvé miesto;
c) organizáciami plniacimi funkciu artikulácie záujmov – v súlade s Almondovou koncepciou je plnená stranami i organizáciami občianskej spoločnosti;
d) organizáciami plniacimi funkciu politickej komunikácie – Almond celkom
explicitne konštatuje, že sú to masmédiá.
Politický systém modernej spoločnosti je teda tvorený troma základnými subsystémami: a) politickými stranami, b) masmédiami, c) organizovanou občianskou spoločnosťou.16

Politický systém ako komunikačný (ideologický) systém
Vyššie spomínanú základnú funkciu selekcie rôznych elementov na pre systém
prijateľné a neprijateľné podrobnejšie rozpracoval K. W. Deutsch, čím završuje základnú teóriu politického systému. Politický systém možno chápať aj ako systém
komunikačný. Ten istý komunikačný kanál môže byť zaťažený viacerými správa13	EASTON, David: A Framework for Political Analysis, s. 126–127; EASTON, David: A System Analysis of
Political Life, s. 343–468.
14	ŘÍCHOVÁ, Blanka: Přehled moderních politologických teorií, s. 65.
15	MARCUSE, Herbert: Jednorozměrný člověk. Praha, Naše vojsko 1991.
16	Nie občianskou spoločnosťou ako takou (občanmi), ale organizáciami, ktoré ašpirujú na funkciu
ich reprezentácie. Ak by sme tvrdili, že je to totožné ako občania sami o sebe, „zrušili“ by sme rozdiel medzi politickým systémom a spoločnosťou.
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mi, tak ako ten istý cieľ možno dosiahnuť rôznymi postupmi. Nakoniec, zo súboru
možných cieľov je treba vybrať ten podstatný alebo podstatné. „Žiadny komunikačný systém, len trochu zložitý, nemôže teda fungovať bez súboru prevádzkových preferencií
alebo priorít.“17 Takéto preferencie možno stotožniť s hodnotami. Politické systémy,
tak ako všetky zložité (komunikačné) systémy, môžu meniť sledované ciele. Potom
však znova nastupuje problém hodnoty, iba na vyššej systémovej úrovni. Z množstva potenciálnych cieľov, ktorých identifikáciou možno riešiť problém preťaženia
či znefunkčnenia systému, je totiž treba vybrať len určité. Tu sa dostávame k otázke
„najvyššej“ hodnoty, ktorú Deutsch stotožňuje s účelom. Význam hodnôt je v prípade
politických systémov celkom explicitný.18
Pozrime sa, ako túto teóriu interpretuje Říchová: „Selektivita (výber) prijímaných informácií je však nesporne neoddeliteľnou a nutnou súčasťou fungovania každého politického systému. Bez nej by systém prakticky nebol schopný existencie, lebo by nedokázal posúdiť,
ktoré údaje sú dôležitejšie a ktoré možno opomenúť, bez toho, aby tým bol systém a jeho
rozhodovacie funkcie postihnuté. Tu Deutsch celkom vedome naráža na problém významu
a funkcie ideológií v politike.19 Aké funkcie teda ideológie plnia? V prvom rade sú tým, kto
určuje význam vstupnej informácie pre konkrétny systém, či bude rozpoznaná ako systému
zodpovedajúca, či naopak ,odhalená‘ ako systém porušujúca, a teda neprijateľná. Takú selekciu má každý systém. Preto nemožno očakávať, že by mohol vôbec vzniknúť politický systém, ktorý by nemal žiadnu ideológiu a nepracoval by s hodnotovo selektívnymi vzorcami.“20
Kým vyššie uvedená koncepcia politického systému (Parsons, Easton, Almond)
konštatuje, že funkciou politického systému je vždy selekcia spoločenských požiadaviek, ktoré do jeho rámca nezapadajú (inak povedané, politické „vyradenie“ časti
spoločnosti), Deutsch uvádza, že spôsob, akým to robí, sa pochopiteľne drží určitej
logiky, ktorej funkciou je poskytnúť návod na rozoznanie týchto prijateľných a neprijateľných požiadaviek (rôznych skupín). Túto logiku poskytuje ideológia systému.
Ideológia systému z tohto hľadiska predstavuje akoby „software“ jeho fungovania, kým samotný inštitucionálno-organizačný politický systém jeho „hardware“.
Ideológia poskytuje program, ktorého akceptáciu „kontrolujú“ inštitúcie politického systému a zároveň sa snažia zabezpečiť, aby zostal zachovaný inštitucionálno-ideologický status quo.
Z hľadiska funkcionálnej špecializácie je existencia špecializovaného ideologického aparátu logickým výsledkom vyššie uvedenej funkcie ideológie v politickom
systéme. Ideologický aparát v podobe masmédií je súčasťou politického systému už
v súlade so základnou teóriou politického systému.
17	DEUTSCH, Karl W.: Nervy vlády. Modely politické komunikace a řízení. Praha, Svoboda 1971, s. 271.
18	Tamtiež, s. 278.
19	Slová „významu a funkcie ideológií v politike“ v origináli zvýraznené.
20	ŘÍCHOVÁ, Blanka: Přehled moderních politologických teorií, s. 92.
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Ideologický aparát
Koncept ideologického štátneho aparátu (aparátov) Louisa Althussera teoreticky
vychádza z marxistického modelu spoločenského systému, ktorý zahŕňa dve (pri
detailnejšom pohľade až tri) základné poschodia: prvým je infraštruktúra (ekonomika, výrobné a distribučné vzťahy) a druhým superštruktúra, kde môžeme odlíšiť dve ďalšie roviny: štát (politicko-legálna štruktúra) a jeho ideológiu.21 Pomerne
úzky prístup k vymedzeniu štátu (štát je podľa neho chápaný v podstate ako právno-represívny aparát: súdy, verejné administratívne orgány atď.) Althusser rozširuje
tým, že do štátneho systému by sme mali zaradiť aj nástroje na šírenie ideológie.
Tento prístup predpokladá existenciu ideologického aparátu, resp. celého systému
takýchto aparátov.22 Althusser tu prekračuje obvyklé redukcionistické vymedzenie
štátu tým, že do rámca štátneho systému zahrnul i privátne inštitúcie.
Z nášho hľadiska nie je podstatné teoretické východisko, na základe ktorého Althusser dospel k predpokladu o existencii ideologického aparátu. Hypotéza
o existencii štátneho ideologického aparátu je predovšetkým doplnením teórie politických systémov Parsonsa, Eastona, Almonda a Deutscha. Althusserove teoretické
východisko možno považovať za komplementárne s teóriou politických systémov.
Zároveň Marcuse poukazuje na to, že kľúčovým nástrojom ideológie v modernej
priemyselnej spoločnosti sú masové médiá.23 Masmédiá sú kľúčovým ideologickým
aparátom, čím sa dostávame späť k teórii politických systémov, ktorá chápe masmediálny systém ako súčasť systému politického.
Althusserova hypotéza o existencii ideologického aparátu štátu, ktorý môžeme
v súlade so systémovou teóriou vymedziť najmä prostredníctvom systému masmediálneho, sa dá preveriť analýzou vzniku takéhoto ideologického aparátu a jeho
začlenenia do štátneho systému na príklade konkrétneho systémového a ideologického -izmu. Historicky sa vyskytli v 20. storočí tri hlavné systémovo-ideologické
modely, z ktorých ako víťazné vzišli z druhej svetovej vojny liberál-kapitalizmus či
„liberálna demokracia“ a na druhej strane (reál)socializmus alebo inak povedané
„ľudová demokracia“.24 Zameriam sa tu na prvý zo spomínaných systémovo-ideologických modelov, konkrétne na príklade Spojených štátov amerických. Ako ukážem
nižšie, po II. svetovej vojne v USA vznikol centralizovaný systém propagandy a jemu
zodpovedajúci ideologický aparát, ktorý bol začlenený do štátneho a politického
21	ALTHUSSER, Louis: Ideology and Ideological State Apparatuses. In: ALTHUSSER, Louis: Lenin and
Philosophy and Other Essays. New York, Monthy Review Press 2001, s. 90.
22	Tamtiež, s. 95–106.
23	MARCUSE, Herbert: Jednorozměrný člověk, 183.
24	Výsledok studenej vojny potom viedol k ďalšej redukcii počtu existujúcich systémových alternatív.
Najneskôr od 70. rokov možno nastúpenú cestu vývoja liberálneho kapitalizmu označiť ako neo-liberalizmus.
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systému. Dôvod, prečo sa zameriavam na USA, spočíva hlavne v tom, že v prípade politických systémov východnej proveniencie je hypotéza aj v dôsledku ich krachu pozitívne zodpovedaná a nie je ideologický problém poukázať na to, že tieto systémy
budovali svoje ideologické aparáty.25 USA sú tiež vedúcim štátom západného bloku,
ktorý v čase studenej vojny do značnej miery ovládal politický proces u satelitných
krajín. Súčasťou americkej zahraničnej politiky bolo priame riadenie viacerých masmédií či občianskych združení v západnej Európe ako aj financovanie vybraných politických strán a rozklad nevyhovujúcich. Preto zistenia sú zo systémového hľadiska
značne meritórne – USA nie sú a neboli okrajovým štátom určitého politicko-ideologického bloku, ale jeho reprezentantom.
Keďže tematika existencie podobných aparátov v podmienkach povojnovej verzie
socializmu je pomerne rozpracovaná, aspoň pokiaľ ide o samotnú existenciu ideologického aparátu, vzhľadom k obmedzenému rozsahu štúdie sa nebudem venovať
špeciálne analýze systému propagandy a ideologického aparátu socialistických štátov, ako bolo napr. Československo. Takéto skúmanie by bolo opakovaním už zisteného. V záverečnej časti analýzy však uvediem niekoľko porovnaní západného a východného ideologického aparátu, ktoré sú v podstate náčrtom pre ďalšie skúmanie
v tejto oblasti.

2. Vznik centralizovaného systému propagandy v USA po II. svetovej vojne
2.1 Základné inštitúcie psychologickej vojny v USA
Pojem „propaganda“ prešiel v USA v prvom období studenej vojny (1945–1960) určitým terminologickým posunom. „Najprv, v roku 1941, propaganda26 […] prešla sériou
metamorfóz, pomocou ktorých bol tento termín nahradený najprv morálnou27, potom psychologickou vojnou28. V roku 1948 persuázia, komunikácia a informácia29 boli obľúbené
výrazy pre to, čo bolo predtým nazývané propaganda30.“31 Neskôr sa začal používať pojem
verejná diplomacia.

25	Skôr nastáva opačný problém. Pokiaľ sa na tematiku ideologického aparátu pozeráme z hľadiska
ponovembrovej línie vysporiadavania sa s minulosťou, existencia podobných javov v rámci socializmu je interpretovaná ako niečo, čo bolo typické len pre socialistické štáty, a zároveň podávaná niekedy prehnane kriticky.
26	Slovo „propaganda“ v origináli zvýraznené.
27	Slovo „morálnou“ v origináli zvýraznené.
28	Slová „psychologickou vojnou“ v origináli zvýraznené.
29	Slová „persuázia, komunikácia a informácia“ v origináli zvýraznené.
30	Slovo „propaganda“ v origináli zvýraznené.
31	SPROULE, John M.: Propaganda and Democracy. The American Experience of Media and Mass Persuasion.
Cambridge, Cambridge University Press 1997, s. 217.
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Studená vojna je v podmienkach americkej politiky synonymom pre pojem
psychologická vojna. Definovanie studenej vojny ako psychologickej, kultúrnej
a ideologickej vojny medzi Západom a Východom je ukotvené v dvoch kľúčových
predpisoch, memorande NSC 10/2 z roku 194832 a NSC 68 z roku 195033. Pripomeňme
ešte Smith–Mundtov zákon34 z roku 1948, ktorý oficiálne prikazoval oddeliť domácu
a zahraničnú informačnú politiku – nikdy sa tak neudialo v praxi a zúčastnení aktéri
neustále poukazovali na to, že to ani nie je možné.
Psychologická vojna sa vždy vedie na dvoch frontoch: domácom a zahraničnom. Od tohto poňatia studenej vojny sa odvíja i evolúcia amerického aparátu pre
vedenie takéhoto druhu vojny, ktorý bol včlenený do štátneho systému USA. Medzi
hlavné vládne aparáty v tomto smere patrili: State department (Ministerstvo zahraničných vecí), Defence department (Ministerstvo obrany), Mutual Security Agency
(MSA – Spoločná bezpečnostná agentúra), National Security Council (NSC – Národná bezpečnostná rada) a pri nej pôsobiaci Psychological Strategy Board (PSB – Úrad
pre psychologickú stratégiu35). Okrem toho pôsobil poradca prezidenta pre oblasť
psychologickej vojny. Významným nástrojom bola Central Intelligence Agency (CIA
– Ústredná spravodajská služba) založená v roku 1947, ktorá zastrešovala viacero
tajných služieb. Mala dve z tohto hľadiska zvlášť významné oddelenia: Propaganda
Assets Inventory (Inventár propagandistického majetku), ktoré priamo kontrolovalo, resp. vlastnilo stovky masmédií doma i v zahraničí, a International Organizations
Division (Oddelenie medzinárodných organizácií), ktoré malo za úlohu založiť a riadiť množstvo nadácií a občianskych združení, s cieľom politicky pôsobiť v určitom
smere. Tieto organizácie tiež vlastnili určité masmédiá, tlačové agentúry a pod. Organizácie takéhoto druhu boli zakladané na domácej pôde i v zahraničí. Vládnou
agentúrou pre oblasť bielej a prevažne zahraničnej propagandy bola United States
Information Agency (USIA – Informačná agentúra Spojených štátov) a najmä od
80. rokov viaceré fondy pre „podporu demokracie“.
Podstatnou zložkou centralizovaného ideologického aparátu však boli korporátno-vládne aparáty, prostredníctvom ktorých bol do štátneho systému začlenený
i korporátny sektor. (V tomto kontexte nám ide najmä o štátny systém oficiálnej
propagandy, ale ten treba chápať ako časť procesu vytvorenia korporátno-vládneho štátneho sektora, čo však nie je explicitným predmetom tejto analýzy.) Prostredníctvom ustanovenia takýchto inštitúcií bol ovládaný masmediálny systém najmä
v USA. Práve časť týchto aparátov je predmetom nižšie uvedenej analýzy. Ako konšta-

32	NSC 10/2. Records of the National Security Council. (Top Secret.) Washington. June 18, 1948.
33	NSC 68. A Report to the National Security Council by the Executive Secretary, on United States Objectives and Programs for National Security. (Top Secret.) Washington. April 14, 1950.
34	The US Information and Educational Exchange Act of 1948 (Public Law 80-402).
35	Neskôr ho nahradil Operation Coordinating Board.
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tuje Krugler, pochopenie totálnosti propagandy a psychologickej vojny počas studenej vojny vyžaduje pochopiť úzku spojitosť medzi štátnymi a privátnymi, resp. korporátnymi iniciatívami v tejto oblasti. Vyčlenenie korporátneho sektora ako sektora
sui generis a jeho postupné začlenenie do štátneho systému USA vznikom de facto
korporátno-vládneho sektora bolo podmienkou vzniku centralizovaného ideologického aparátu počas studenej vojny.36 Z tohto hľadiska analýza systému propagandy v USA zasahuje do oblasti analýzy štátneho systému a jeho zložiek.
Podľa Hixsona a Schwartza mala byť schopnosť vtiahnuť do propagandy privátny
sektor výhodou Západu počas studenej vojny.37 Podľa niektorých iných autorov propagandisti v USA nielen propagovali liberálnu demokraciu a slobodný trh, ale ich aj
využívali ako nástroj pre vedenie propagandy.38 Problém je v tom, že ak je to skutočne
tak, potom ani liberálna demokracia, ani „voľný trh“ neboli v rozpore so vznikom
centralizovaného ideologického aparátu a ním presadzovaného videnia sveta, podobne ako tomu bolo v prípade demokracie ľudovej a „socialistickej súťaže“. Je tiež
prinajmenšom diskutabilné, či v spomínanej súvislosti išlo o výhodu a špecifikum
Západu, alebo či sa skôr jedná len o možno rozdielne úspešné uplatnenie tej istej,
resp. analogickej imunizačnej stratégie na dvoch stranách železnej opony.
Chisem oponuje predstavám o efektívnosti a dokonalej integrácii amerického
systému propagandy, poukazujúc na to, že systém často fungoval neefektívne a nie
vždy sa podarilo dosiahnuť želateľný efekt – napríklad vďaka snahe korporátnych
médií preháňať tzv. červenú hrozbu, čo sa nakoniec ukázalo ako propagandisticky neefektívne.39 Takéto zlyhania však sú skôr iba ukazovateľom toho, že niektoré
záujmové skupiny či kliky v pozadí americkej politiky mali napríklad v tomto konkrétnom prípade sklon k prílišnému dogmatizmu. Tým sa však nelíšili od podobných
klík na Východe a ich hysterických ideologických kampaní – často rovnako kontraproduktívnych. Táto skutočnosť nespochybňuje fakt integrovanosti ideologického
aparátu40, ako skôr poukazuje na problém nekompetentnosti jeho manažmentu.
Ako je uvedené, pre pochopenie povahy amerického ideologického, propagandistického aparátu ako súčasti štátneho a politického systému je treba poňať proces
začlenenia korporátneho sektora do tohto systému. Keďže cieľom tejto štúdie ne-

36	KRUGLER, David F.: Total Cold War. Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abroad
(review). In: Journal of Cold War Studies. Vol. 10, No. 3, 2008. s. 153.
37	HIXSON, Walter L.: Parting the Curtain. Propaganda, Culture, and the Cold War, 1945–1961. Basingstoke, Macmillan Press 1998; SCHWARTZ, Lowell H.: Political Warfare Against the Kremlin. US and
British Propaganda Policy at the Beginning of the Cold War. Basingstoke, Palgrave Macmillan 2009.
38	ROSENBERG, Emily S.: Spreading the American Dream. American Economic and Cultural Expansion,
1890–1945. New York, Hill and Wang Publishing 1982, s. 61–62.
39	CHISEM, James: U. S. Propaganda and the Cultural Cold War. In: e-International Relations, 16. 8. 2012.
http://www.e-ir.info/2012/08/16/u-s-propaganda-and-the-cultural-cold-war/ [10. 10. 2013].
40	Diskusia sa neviedla o tom, či existuje „červená hrozba“, alebo či je treba stáť na strane liberálneho
kapitalizmu, ale akou formou dosiahnuť presadenie svojho ideologického pohľadu.
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môže byť rozbor všetkých oblastí masmediálneho systému, zameriam sa najmä na
vysielacie siete ako v povojnovom období najvplyvnejšie médium. Ide nám tu najmä
o popis procesu vzniku centralizovaného systému propagandy v 40. a 50. rokoch.
Na tomto príklade možno ilustrovať i širší proces začlenenia médií do politického
a štátneho systému. Kľúčová empirická práca, o ktorú sa v tomto smere opieram, je
práca od Nancy Bernhardovej.41 Ďalšoím kľúčovým textom je kniha Dietra Prokopa.42

2.2 Štrukturálne podmienky pre vznik centralizovanej propagandy v USA
Ako štrukturálne podmienky vzniku centralizovaného systému propagandy v USA
počas studenej vojny môžeme chápať centralizáciu najpodstatnejšej časti ideologického aparátu, za ktorú sa dá označiť masmediálny systém. Počiatok centralizácie
mediálneho aparátu, i jeho väzieb na ostatné štruktúry politickej moci – v danom
kontexte hlavne stranícky systém –, možno datovať od konca 19. storočia. Amerika
bola v tom čase štátom klasických trustov alebo kartelov. „Trusty nevznikali vždy dobrovoľne. A spôsoby ich vytvárania boli často v rozpore so zákonom: Dochádzalo k útlaku
malých podnikov, k násiliu voči konkurencii, k podplácaniu politikov a k nátlaku na slobodnú tlač.“43 Podstatnými osobami, ktoré ovládli Ameriku okolo roku 1900, boli Rockefeller a Morgan. Kontrolovali 36 % všetkého majetku a pôdneho bohatstva v USA.
Prijatý „antitrustový“ zákon bol fakticky neúčinný.44 Pritom zároveň s ním bol prijatý účinný zákon o ochrane ciel, ktorý trusty požadovali.45 Vláda navyše v období
hospodárskej krízy 30. rokov 20. storočia nejavila vôľu uplatňovať ani takýto zákon.
Aby toho nebolo málo, trusty k tomu ešte našli spôsob, ako obísť antitrustový zákon
zakladaním tzv. holdingov. Takto bola napríklad moc Rockefellera reálne zachovaná
i po prijatí antitrustového zákona a formálnom rozčlenení jeho impéria. „Rockefeller
si udržal celkovú nadvládu.“46 Dá sa povedať, že na prelome 19. a 20. storočia sa v USA
ukázala politická vôľa neobmedzovať moc vznikajúcich monopolov, budúcich korporácií. A to ani v oblasti masmédií.
Masmediálny systém USA na prelome 19. a 20. storočia vykazoval povahu novinového oligopolu.47 Významnými vlastníkmi boli Joseph Pulitzer (vlastník New York
World) a William Randolph Hearst (New York Journal). Väzba hlavných masmédií na
oblasť politiky sa začala objavovať v tomto období. Pulitzer bol demokrat, Hearst

41	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960. Cambridge, Cambridge University Press 1999.
42	PROKOP, Dieter: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha, Karolinum 2005.
43	Tamtiež, s. 198. Posledné dve vety v origináli zvýraznené.
44	Tamtiež, s. 199.
45	FAULKNER, Harold U.: American Economic History. New York, Harper 1960, s. 437.
46	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 199.
47	Tamtiež, s. 216.
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republikán. Pre americký politický systém je typická pomerne nízka úroveň diferenciácie dvoch hlavných politických strán z hľadiska európskych kritérií.48 Pulitzer
v r. 1896 podporoval jedného z republikánskych kandidátov, ktorý sa stal skutočne
prezidentom. Podstatné je, že kampaň nebola založená len na politickej príslušnosti Pulitzera alebo Hearsta, ale viedla i k celkovému zvýšeniu nákladov oboch „konkurenčných“ denníkov.49 Tým sa stala pre oboch vlastníkov ekonomicky príťažlivá.
V tomto štádiu možno hovoriť o prepojení medzi médiami a „politikou“ na najnižšej, pragmatickej úrovni, keď vzťahy medzi médiami a politickými stranami ešte
neboli inštitucionalizované vlastníckymi väzbami a vytvorením spoločných korporátno-vládnych orgánov. Prepojenie medzi médiami a politickou mocou ešte nezahŕňalo vytvorenie vládno-korporátneho sektora. K tomuto dochádza až v priebehu
20. storočia. Film mal na prelome storočí ešte povahu polypolu.50 Ku stabilizácii mediálnych trhov dochádza takisto koncom 19. storočia.51
Do začiatku 20. storočia vznikajúci korporátny sektor stál trochu bokom masmediálno-politických vzťahov. Veľkokapitál bol často dokonca terčom niektorých
novinárov. „Útoky ,kydačov hnoja‘ proti trustom v období počiatku dvadsiateho storočia
viedli k tomu, že trusty začali hľadať nové stratégie k ovplyvňovaniu verejnosti, vznikli
,public relations‘, PR. […] Za dátum zrodu PR v USA sa pokladá rok 1905, kedy si Rockefeller ako propagandistu najal novinára Ivy Ledbettera.“52 Tento proces mal aj svoje inštitucionálne zázemie – snahu dostať pod kontrolu masmediálne koncerny zo strany veľkého kapitálu. Pokiaľ ide o filmový priemysel, stalo sa tak zhruba v polovici
20. rokov 20. storočia.53 Ako konštatuje Brooksová54, do tej doby bankári nezasahovali do odvetvia, iba podporovali snahy filmových producentov odkúpiť viac ako
20 tisíc kín po celej krajine – zrazu však sedeli v dozorných radách a udeľovali producentom pokyny. „Dôsledkom nového produkčného prístupu bola ústredne riadená administratíva a Wall Street prevzal vládu v Hollywoode.“55
„Klan“ Rockefellerovcov, najmä priami potomkovia Johna D. Rockefellera, zohrali pri tvorbe centralizovaného ideologického aparátu v USA nezanedbateľnú úlohu. A to tak ako vlastníci, ale zároveň i ako politici a oficiálni štátni činitelia, teda
ako predstavitelia oboch hlavných zložiek korporátno-vládneho aparátu.56 Nelson

48	DUVERGER, Maurice: Political Parties. Their Organisation and Activity in the Modern State. New York,
John Wiley 1959; SOPÓCI, Ján: Politika v spoločnosti. Bratislava, VEDA 2004, s. 69–70.
49	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 219.
50	Tamtiež, s. 220.
51	Tamtiež, s. 233.
52	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 234.
53	Tamtiež, s. 257.
54	BROOKS, Louise: Lillian Gish und Greta Garbo. In: Lulu in Berlin und Hollywood. Frankfurt am Main
1986, s. 112, cit. dľa PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 257.
55	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 258, kurzíva aj v origináli.
56	Pre pochopenie štátneho systému v USA je dôležité zohľadniť jeho vládno-korporátnu povahu.
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Rockefeller, neskorší americký viceprezident, zaujímal vo vláde viacero významných
funkcií od 50. do 70. rokov, pričom mal na starosti práve záležitosti súvisiace s psychologickou vojnou a propagandou. Aj táto personálna previazanosť ilustruje prelínanie korporátneho a vládneho sektora, ktorá umožnila vznik jednotného úsilia
pri vytvorení rozsiahleho, centralizovaného systému propagandy koncom 40. rokov
20. storočia. Rockefellerovci, rovnako ako J. P. Morgan, mali záujem na kúpení najvplyvnejších mediálnych pobočiek.57 Už v medzivojnovom období sa tento korporátny klan zaujímal o technológiu propagandy. Rockefellerova nadácia financovala
Office of Radio Research (ORR – Úrad pre výskum rozhlasu), na ktorého čele stál Paul
Lazarsfeld a dohľad realizoval Frank Stanton, riaditeľ výskumu spoločnosti Columbia Broadcasting System (CBS) a neskorší riaditeľ tejto siete. „Dajúc významné zdroje
do ORR, Rockefellerova nadácia dotlačila Lazarsfelda ku výsledkom.“58 Nelson Rockefeller sa angažoval aj vo výskume filmového publika prostredníctvom Hollywoodu,
kde presadil Georga Gallupa.59 Ide samozrejme len o malú časť aktivít klanu v oblasti
médií. Nelson Rockefeller pôsobil po II. svetovej vojne ako vedúci Psychological Strategy Board a bol aj špeciálnym poradcom pre psychologickú vojnu pri prezidentovi
Eisenhoverovi (po C. D. Jacksonovi). Rockefellerovci podľa Saundersa uplatňovali
svoj vplyv aj v CIA, spolu s Mellonovcami, J. P. Morganom a Vanderbiltovcami, ktorých rodinní príslušníci boli vo vedení tejto agentúry.60
Filmový priemysel sa v 20. rokoch 20. storočia stal v USA najvýznamnejšou zložkou mediálneho systému – neskôr získala prím televízia, ktorá nadviazala na rádiové
vysielanie. Z hľadiska koncentrácie moci smeroval vývoj vo filmovom priemysle od
oligopolu k monopolu. „Americký filmový priemysel – nás zaujíma preto, že tam pôsobili najmocnejšie filmové koncerny – vykazoval v dobe medzi rokmi 1920 a 1935 štruktúru oligopolu. Týmto slovom označujeme takú podobu trhu, kde si vzájomne konkuruje len
niekoľko málo podnikov. […] Nesmieme pritom zabúdať, že sa nejedná o žiadnu slobodnú
konkurenciu […] V pozadí oligopolu vždy číha nejaký monopol.“61 Ako vyplýva z údajov,
ktoré uvádza Prokop, väčšinu trhu si prakticky „spravodlivo“ rozdelilo 5 najväčších
spoločností.62
Rádio vzniklo v USA už na začiatku ako monopolný podnik, ktorý sa spätne oligopolizoval, aby sa vzápätí hlavné rozhlasové spoločnosti pretransformovali na televízne vysielacie siete. Elektrokoncerny prevádzkujúce najprv rádiové a neskôr televízne
vysielanie majú spoločný „rodinný pôvod“, pričom ku vzniku polypolu (slobodnej
57	BAGDIKIAN, Ben H.: The Media Monopoly. Boston, Bacon Press 1992, s. 210.
58	SPROULE, John M: Propaganda and Democracy. The American Experience of Media and Mass Persuasion, s. 64.
59	Tamtiež, s. 36.
60	SAUNDERS, Frances S.: Who Paid the Piper?: CIA and the Cultural Cold War. London, Granta Books
1999, s. 34.
61	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 250, kurzíva aj v origináli.
62	Tamtiež, s. 251.
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konkurencie) v tejto oblasti vlastne nikdy nedošlo. Na začiatku bolo rozhlasové vysielanie v USA podriadené Ministerstvu obchodu (od roku 1912), neskôr (od roku
1917) námorníctvu. Proti tomuto protestovali americké koncerny, najmä General
Electric (GE) a American Telephone & Telegraph Company (AT&T). Požadovali vytvorenie štátom podporovaného rozhlasového monopolu oboch týchto koncernov.
„Uskutočnil sa v roku 1919 tak, že bol založený rozhlasový elektrokoncern Radio Corporation
of Ameriva (RCA).“63 V roku 1926 bola založená prvá komerčná rozhlasová sieť National Broadcasting Company (NBC – Národná vysielacia spoločnosť), ktorú vlastnili
zmienené GE, AT&T ako i spoločnosť Westinghouse Electric. V snahe vyhnúť sa žalobe pre porušenie protimonopolného zákona vystúpili v roku 1932 GE a Westinghouse z RCA i NBC. V roku 1927 vznikla ďalšia veľká vysielacia sieť, Columbia Broadcasting System (CBS – Kolumbijský vysielací systém), 49%-ný podiel akcií vlastnil filmový
koncern Paramount.64 Ten bol súčasťou už vytvoreného filmového monopolu.
„V 30. rokoch vytvorili filmoví oligopolisti monopol.“65 Oligopol vytvorilo 5 hlavných
koncernov: Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Twentieth Century-Fox,
Warner Bros. a Radio-Keith-Orpheum (RKO), tieto boli doplnené troma menšími
(Universal, Columbia a United Artists). Na zasadaniach monopolistov sa rozhodovalo o tom, ktorý film bude a ktorý nebude zaradený do požičovní kín, ktoré tento
monopol úplne ovládol.
Filmový monopol bol spätne oligopolizovaný – v oblasti kín a požičovní – zhruba
v čase nástupu televízie po II. svetovej vojne. Vtedy sa utvorili a stabilizovali aj hlavné
vysielacie televízne siete. Filmový monopol bol však „rozbitý“ len v oblasti kontroly
kín a požičovní. Monopol v tejto oblasti bol zrušený súdnym rozhodnutím v roku
1948. Samotný monopol ako kartel najväčších filmových producentov však zrušený
nebol. Ako uvádza Prokop, z kartelových dôvodov monopolisti neutvorili otvorenú
monopolnú organizáciu – nehľadiac na to, že reálne existovala. Zrušenie úplnej kontroly filmových požičovní a kín však viedlo k aktivizácii nezávislých producentov,
ako i nástupu európskeho filmu do USA.66 V tom čase však podstatným médiom už
bola televízia.
Monopolné filmové koncerny mali svoj politický nástroj v podobe cenzúry. Tú
uplatňovali cez Production Code Organization (PCO – Organizácia pre produkčný
kódex), ktorú ovládali. „Nezávislý výrobca, ktorý dúfal, že si urobí meno, poprípade obchod s filmom o podstatných sociálnych problémoch […] bol prostredníctvom dodržovania
,mravného kódexu‘ účinne vyradený z trhu.“67
63	Tamtiež, s. 254, kurzíva aj v origináli.
64	Tamtiež, s. 255.
65	Tamtiež, s. 266, kurzíva aj v origináli.
66	Tamtiež, s. 267.
67	CONANT, Michael: Antitrust in the Motion Picture Industry. Los Angeles, University of California Press
1960, s. 41, cit. podľa PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 267, kurzíva aj v origináli.
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„Televízny trh v USA bol od samého počiatku usporiadaný oligopolisticky.“68 Trh ovládli
tri veľké vysielacie siete: v súvislosti s rozhlasom vyššie spomínaná NBC, CBS a v roku
1945 založená American Broadcasting Company (ABC – Americká vysielacia spoločnosť). Ako uvádza Prokop, analogicky ako tomu bolo u monopolných filmových
koncernov, aj televízne stanice usilovali o „stabilizáciu trhu“ pomocou tzv. etických
pravidiel.69 Podobne ako filmový priemysel vytvoril PCO, vysielacie siete vytvorili zastrešujúcu organizáciu National Association of Broadcasters (NAB – Národná asociácia vysielateľov), ktorá od roku 1951 prijala tzv. etický kódex. V súlade s kódexom:
1. televízne vysielanie nesmie sympatizovať so zlom, 2. vysielanie nesmie zľahčovať
čestnosť, zbožnosť a nevinnosť, 3. osobnosti, ktoré zastupujú zákon, nesmú byť zosmiešňované, 4. osoby, ktoré nejednajú v súlade so zákonom, musia byť potrestané.70
Najmä prvá podmienka odkazuje ku ideologickému ponímaniu „dobra a zla“. Americké televízne vysielacie siete vytvorili centrálne orgány, ktorými sa zaviazali plošne
akceptovať určité vymedzenie dobra a zla.
Veľký potenciál pre zahraničný vplyv prostredníctvom Hollywoodu znamenalo vytvorenie ďalšej strechovej organizácie filmových koncernov s názvom Motion
Picture Export Association (MPEA – Filmová exportná asociácia). Ako uvádza Dieter
Prokop, „MPEA zastávala a zastáva v istom zmysle rolu Ministerstva zahraničných vecí
amerických oligopolistov, ktorých cieľom je zabrániť všetkému, čo by mohlo poškodiť vývoz amerických filmov, a naviac majú ešte neoficiálny cieľ, totiž zabrániť podpore rozvoja
neamerických národných filmov.“71 Ako dodáva v tejto súvislosti ďalej, americké koncerny dodnes dominujú voči zahraničným (domácim) filmom, pričom sa môžu
oprieť aj o podporu bánk.
V 60. rokoch došlo k dôslednejšiemu začleneniu amerických filmových koncernov do korporátneho sektora tým, že sa stali pobočkami veľkých priemyslových
koncernov.72 Všetky ostatné parametre systému, vrátane ich zastrešenia v spoločnej
(oligopolnej) organizácii, zostali pritom zachované. V 60. rokoch tiež dochádza
k nahradeniu cenzúry PCO, ktorej sa medzitým nezávislí producenti mohli vyhnúť, cenzúrou nového typu. „V roku 1968 zaviedli veľké firmy združené v Motion Picture
Association of America (MPAA) ,orientačný systém‘ kategorizácie filmov, ktorý sa uplatňuje
dodnes.“73 Spočíva v tom, že porota MPAA „oznámkuje“ každý film, čo potom ovplyvňuje možnosti jeho premietania.

68	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 288.
69	Tamtiež, s. 289.
70	CASTELMAN, Harry – PODRAZIK, Walter J.: Watching TV. Four Decades of American Television. New
York, McGraw-Hill 1982, s. 71, cit. dľa PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 289.
71	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 307, kurzíva aj v origináli.
72	Tamtiež, s. 308.
73	Tamtiež, s. 311.
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V 80. rokoch v rámci deregulačnej politiky Ronalda Reagana dochádza k posilneniu amerických televíznych sietí. Namiesto pôvodných piatich mohli vlastniť
po dvanásť vysielacích staníc. V dôsledku toho dochádza k ďalšej koncentrácii v oblasti médií. CBS sa spojila s CNN a na americký trh vstúpil nový hráč v podobe siete
Fox Television.74 Došlo tiež k ďalším významným fúziám medzi filmovým a televíznym priemyslom.
Celkovo možno konštatovať, že mediálny priemysel v USA zaznamenal obrovský
konsolidačný trend smerom k monopolizácii, keď kontrolu nad systémom preberá
stále menší a menší počet korporácií.75 Ako dodáva Bagdikian, badať tiež prepojenie
medzi priemyslom zbrojárskym (vojensko-priemysleným komplexom) a mediálnym. Tento jav, spolu s inými špecifikami politického a štátneho systému USA, prispel
po roku 1945 k vytvoreniu centralizovaného ideologického aparátu, umožňujúceho,
aby bol z jedného politického centra riadený celý systém. Tento trend dostal svoje
oficiálne ideologické zdôvodnenie v imperatíve, podľa ktorého studená vojna je psychologickou a ideologickou vojnou – to vyžaduje kontrolu informačného toku doma
i v zahraničí. Tieto dva postuláty sprevádzali politický proces po II. svetovej vojne.

2.3 Charakteristika ideologického aparátu USA
Ako konštatuje Bernhardová, väčšina Američanov počas studenej vojny verila, že
korporátne vlastnené médiá reprezentujú najslobodnejšiu a najlepšiu alternatívu
k štátom kontrolovanej informácii. Avšak nehľadiac na rétorické preferovanie trhového (chápaného ako slobodné, konkurenčné) poskytovania politickej informácie,
predstavitelia studenej vojny na Západe neverili, že ich politicko-ideologický model (ktorý bol tak na Západe, ako i Východe stotožňovaný s ideálom „demokracie“)
by mohol zvíťaziť v podmienkach voľného trhu ideí. „Agentúry tvoriace národný bezpečnostný aparát ustanovili úrady, výbory a služby, slúžiace kontrole toku informácií tak
v zahraničí, ako aj doma, s cieľom zabezpečiť, aby slúžili veci antikomunizmu.“ 76 Najmä
v prvej fáze studenej vojny bola spolupráca medzi spravodajstvom77 a obranným
establišmentom priamočiara a otvorená. Spravodajstvo priamo pochádzalo z politického centra, alebo ním bolo prinajmenšom tvarované. Paradoxne, „tieto programy
definovali americkú slobodu ako absenciu vládnej kontroly.“78 Ako dodáva autorka, táto
spolupráca určila vzťahy medzi vládou a médiami na desaťročia dopredu. Verejné
programové služby a frekvencie sa stali kanálom federálnej propagandy.79
74	Tamtiež, s. 323–326.
75	BAGDIKIAN, Ben H.: The Media Monopoly. Boston, Bacon Press 1992, s. 24.
76	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 1–2.
77	Bernhardová skúma problematiku propagandistického aparátu najmä prostredníctvom televíznych vysielacích sietí.
78	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 2.
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Proklamovaná oddanosť slobode na jednej strane do istej miery obmedzovala
rozsah domácej propagandy, na strane druhej ovplyvňovala jej podobu – propaganda mala vyzerať spontánne, ako by za ňou nestála vláda. Dôvod pre politické represálie v oblasti médií vidí Bernhardová ve snaze zabránit úniku propagandistického „know-how” (Bernhardová píše o „secret brainwashing“ – tajomstve vymávania
mozgov) k druhej strane a zvrejneniu.80 Identifikácia zavlečenia amerických masmédií do systému oficiálnej propagandy je dôležitá i pre vysvetlenie „kardinálneho
nepochopenia vzťahov medzi vládou a médiami“.81 Ide najmä o vnímanie médií, akoby
opozičných, zo strany verejnosťi a zahmlievanie rozsahu, v akom vláda kontroluje
informácie a interpretáciu udalostí. Pre americké médiá počas studenej vojny, ak nie
ešte skôr, ako uvádza autorka, bola typickým vzorom podpora vládnych programov,
nie disidentské sklony. V dôsledku toho „môžeme vidieť, ako sa partikulárne hľadisko,
reprezentujúce partikulárny záujem a niekedy extrémne interpretácie svetových udalostí,
naturalizovalo ako objektívne, pravdivé a slobodné.“82 Vysielatelia tak podľa Bernhardovej „kopírovali totalitné praktiky“.83
Masová komunikácia ako novovznikajúci vedný odbor pritom bola od začiatku
začlenená do ideologického aparátu. „[…] medzi rokmi 1945 až 1960 objavujúci sa odbor masovo-komunikačného výskumu, zvlášť prominentné centrá výskumu verejnej mienky
a Public Opinion Quarterly, boli tvarované priamym vplyvom CIA, štátneho departmentu
a vojenskými programami psychologickej vojny“.84
Predpokladom výrazného propagandistického úsilia cez televíziu bol nárast jej
vplyvu, ako i fakt, že už na začiatku studenej vojny viac ako 90 % vysielacích staníc
bolo spojených s hlavnými vysielacími sieťami.85 Takáto štruktúra mediálneho systému vytvárala ideálne podmienky na centralizovanú ideologickú kontrolu. „Sieťový
oligopol konal v spolupráci s vládou […] Navyše, vplyvní politickí hráči tejto éry úspešne
definovali opozíciu voči tejto politike ako podnecovanie vzbury. To možno kvalifikovať ako
hegemonické.“86 Najmä v prvej fáze studenej vojny boli aktívne inštitúcie ako Broadcaster Advisory Council (BAC – Dozorná rada vysielateľov), ktorá vznikla pod záštitou National Association of Broadcasters. Mali za úlohu úzko koordinovať vládne,
prípadne armádne a mediálne úsilie, vrátane uplatňovania cenzúry, udržiavania
morálky a podobne.87 Vláda v určitom období a v určitých situáciách utvárala ob-

79	Tamtiež, s. 3.
80	Tamtiež, s. 4.
81	Tamtiež, s. 6.
82	Tamtiež, s. 6.
83	Tamtiež, s. 7.
84	Tamtiež, s. 9.
85	Tamtiež, s. 5.
86	Tamtiež, s. 10.
87	Tamtiež, s. 13–14, 94–114.
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sah propagandy celkom priamo – pripravovala televízne relácie a novinové správy,
pričom vysielacie siete sa snažili podať toto propagandistické úsilie publiku tak, aby
vyzeralo čo „najspontánnejšie“. Podľa Smith -Mundtovho zákona bol termín „propaganda“ oficiálne používaný len pre činnosť vlády za hranicami (oficiálne existovala
len zahraničná propaganda), „domáca propaganda mala vyzerať, ako keby bola spontánna a dobrovoľná“.88
Dôvodenie vzniku takéhoto aparátu a jemu zodpovedajúcich praktík v podstate
kopírovalo rétoriku východnej proveniencie. Pravda v opačnom ideologickom garde
– západná liberálna demokracia mala byť konceptuálne lepším modelom a v súlade
s tým aj držiteľkou oprávnenia na uzavretie politického priestoru v záujme ochrany
pred ideologickým protivníkom.

2.4 Genéza amerického propagandistického aparátu –
od II. svetovej vojny k studenej vojne
Po druhej svetovej vojne dochádza ku „postupnému opusteniu privátnej kontroly v prospech
informačného riadenia zo strany štátu. Paradoxne, studená vojna, ktorú Spojené štáty viedli
v mene slobody a kapitalizmu, vylíčila voľný trh ako neadekvátny pre distribúciu informácie.“89
Počas II. svetovej vojny pôsobili v oblasti štátnej propagandy dve kľúčové vládne
inštitúcie: Office of War Information (OWI – Úrad pre vojnové informácie) a Office
of Censorship (OC – Cenzúrny úrad). Kým prvá z inštitúcií poskytovala informácie,
s ktorými mali médiá pracovať, druhá zamedzovala zverejneniu politicky nežiadúcich informácií. OWI zachádzal ďalej ako len po úlohu dozorovateľa vysielania.
Navrhoval propagandistické programy, zároveň pripravoval rôzne príručky a smernice pre vysielateľov, v akom smere sa má odvíjať celková informačná línia.90 Existencia OC a OWI bola terčom asociácií s Ministerstvom propagandy.91 V dôsledku zlého
prijatia týchto organizácií a ich metód v spoločnosti dochádza od roku 1942–1943
k prelínaniu korporátnej sféry s vládnym propagandistickým aparátom. Do čela
OWI bol dosadený Gardner Cowles Jr., ktorého rodina vlastnila mediálne impérium zahŕňajúce magazín Look, siete novín a rozhlasových staníc. Ten pritiahol ďalšie persóny z korporátneho sektora, ako bol William Lewis z CBS a Gilbert Price z firmy Coca-Cola. „Títo výkonní úradníci uľahčovali kooperáciu s vysielateľmi, Hollywoodom
a Vojnovou reklamnou radou.“92 Pracovníci z korporátnej sféry mali zabezpečiť tesnej-

88	Tamtiež, s. 17.
89	Tamtiež, s. 17–18.
90	SPROULE, John M.: Propaganda and Democracy. The American Experience of Media and Mass Persuasion,
s. 189–190.
91	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 18.
92	Tamtiež, s. 20.
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šie spojenie vládnej a korporátnej propagandy, ale aj priniesť efektívne reklamné
metódy, vypracované korporátnou sférou.93
Privátnym, resp. korporátnym náprotivkom OWI bola War Advertising Council
(WAC – Vojnová reklamná rada), ktorú založili v marci 1942 vplyvné reklamné agentúry a siete. WAC „ustanovila precedens a agendu pre distribúciu domácej bezpečnostnej informácie94 v povojnovom svete“.95 WAC „úzko spolupracovala s domácim oddelením
OWI, ktoré koordinovalo informácie od rozličných agentúr a prioritizovalo potreby pre verejné informovanie“.96 Od roku 1943, vďaka tomu, že biznismeni a reklamní experti
prebrali kontrolu nad OWI, „Vojnová reklamná rada sa stala kľúčovým komponentom
domáceho informačného úsilia.“ Po II. svetovej vojne obnovený a rozšírený WAC viedol
kampaň v mene záujmov biznisu ako odvetvia. „Stále znepokojení obnovou New Dealu
a šírením socializmu medzi americkými spojencami po vojne, tvorcovia reklamy a širšia
biznis komunita zdvojnásobili svoje úsilie predať Američanom voľný trh. […] Reklamná
rada zaplatila milióny dolárov na kampane za „americký ekonomický systém“ a „dôveru
v rastúcu Ameriku“.“ Ako dodáva Bernhardová, „informační experti v priemysle a vláda
sa dohodli na mnohých fundamentoch povojnovej periódy, zvlášť potrebe zadržania komunizmu a udržania geopolitickej stability. […] leví podiel amerických mediálnych spoločností nakoniec, aj keď zdráhavo, uznal, že vláda by mala kontrolovať tok informácií v zahraničí
a riadiť ho doma.“97
V priebehu II. svetovej vojny došlo k plánovitému začleneniu časti korporátneho sektora do propagandistického aparátu štátu. Po vojne sa biznis aj prostredníctvom orgánov, ako bol obnovený WAC, sám začal prejavovať ako politický subjekt
so svojím politickým programom a účinnými nástrojmi na jeho presadzovanie. To
vytvorilo predpoklady pre jeho systémové začlenenie do štátneho aparátu v oblasti
propagandy.98 Dohodu na ideologickom programe – oficiálnej línii – možno považovať za ideologickú stránku organizačného procesu uzatvorenia politického systému. Tento jav popisuje Heywood, keď poukazuje, že na Západe došlo po II. svetovej
vojne k „širokej dohode“ hlavných politických aktérov na spoločnom ideologickom
programe v podobe „riadeného kapitalizmu“.99 Hovorí najmä o západnej Európe, čo
93	Azda i tu možno hľadať jeden z koreňov úsilia na neskôr konzumne orientovanú propagandu.
94	Informácie, na ktoré sa vzťahovala propaganda, boli obyčajne klasifikované ako dôležité pre bezpečnosť štátu. Napr. v 50. rokoch boli nebezpečné a teda fakticky trestné prakticky akékoľvek ľavicové názory. (Bolo možné legálne ľudí vyhadzovať zo zamestnania či štátnej služby a za istých
okolností i väzniť len s ohľadom na ich údajný politický názor.)
95	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 21.
96	Tamtiež, s. 22.
97	Tamtiež, s. 23.
98	Proces začlenenia korporátneho sektora do štátneho aparátu v USA možno skúmať aj v širších
súvislostiach, než je proces vzniku štátneho systému propagandy. Z tohto hľadiska je vznik štátneho, vládno-korporátneho aparátu v oblasti propagandy len jedným z prejavov širšieho procesu,
ktorý ponecháme mimo rámca analýzy.
99	HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie, s. 279.
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ale treba chápať v úzkej väzbe na USA. Isté je, že studená vojna bola spojená s takýmto „širokým prijatím spoločného ideologického cieľa“ tak na Východe, ako aj
Západe. Heywood však nevysvetľuje, ako mohlo dôjsť k takejto širokej dohode bez
politického nátlaku a hegemónie (zvlášť v západnej Európe, kde bola v porovnaní
s USA inklinácia ku ľavici silnejšia).
Vráťme sa však k aparátu, ktorý bol nesporne jedným z mechanizmov i objektov
tohto nátlaku. „Pretrvávajúci voluntarizmus Reklamnej rady bol príznačný pre široké zblíženie medzi biznisom a vládou v povojnovej perióde a kľúčovým aspektom tzv. povojnového
konsenzu.“100 Ako dodáva Bernhardová, hoci danej téme je venované malé množstvo
(zato vzrušujúcej) literatúry, zachytáva „vzájomné prispôsobovanie sa a spoluprácu
korporátnej komunity a federálnej vlády na regulácii ekonomiky a vedení studenej vojny.
S týmto bolo spojené aj […] systematické úsilie biznis organizácií ako Business Council
a Comittee for Economic Development diskreditovať prácu a liberalizmus New Dealu,
v súlade s podporou politiky a ideológie voľného trhu a podporou v rámci studenej vojny“. Organizácie reprezentujúce korporátny sektor boli (a dodnes sú – K. K.) aj personálne, resp. inštitucionálne previazané s vládou.101 Len v roku 1952 pôsobilo 554
„symbiotických rád“, ktoré vypracovávali rôzne expertízy a odporúčania pre reguláciu jednotlivých odvetví.102 Sem spadala aj „vysoko právomocná Broadcaster Advisory
Council“ (BAC – Dozorná rada vysielateľov).103
V procese začleňovania korporátneho sektora do americkej politiky veľké korporácie samé usilovali začleniť sa do politického a štátneho administratívneho systému ako svojím spôsobom politické a štátne organizácie a stať sa tak subjektom
politického rozhodovania. „Korporácie a obchodné organizácie vynaložili mimoriadne
zdroje na to, aby predali ideu, že biznis reprezentuje najlepšie záujmy Spojených štátov.
[V diskurzívnej rovine]... spájali svoju víziu úspešnej ekonomiky so slobodou a individualizmom, pričom boli v priamej opozícii k práci a New Deal liberalizmu a v tichej, no krutej
opozícii voči sovietskemu systému. [...] Tak ako bola pre biznis hrozivá masívna štrajková
vlna 1945–1946, ktorá bola predzvesťou obnovy organizovanej práce, bol v ich ponímaní
hrozivým aj obrat k socializmu medzi vojnou zničenými európskymi spojencami.“104Aby sa
vysielatelia vyhli vládnemu zasahovaniu do vnútorných organizačných záležitostí,
zvolili stratégiu politickej spolupráce. Vzhľadom k tomu, že vysielatelia boli regulovaní Federal Communications Commission (FCC – Federálna komisia pre komunikácie), „hľadali kooperatívne riešenia regulačných konfliktov. Najvýznamnejšia obchodná

100	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 23.
101	Tamtiež, s. 24–26.
102	McQUAID, Kim: Uneasy Partners. Big Business in American Politics, 1945–1990. Baltimore, John Hopkins University Press 1994, s. 61.
103	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 26.
104	Tamtiež, s. 26.
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organizácia, Národná asociácia vysielateľov (NAB), úspešne ponúkala dobrovoľné riešenia
v snahe zažehnať zvýšenú vládnu kontrolu od 20. rokov. Na jednej strane boli vysielatelia najviditeľnejší a najefektívnejší zástancovia korporátnych výsad, ale na strane druhej
mali dlhodobú kooperatívnu históriu, ktorá bola veľkým prínosom pre veľké siete. NBC
a CBS mali doplnkovú históriu spolupráce s vládou na záležitostiach národnej bezpečnosti,
predovšetkým v ich produkcii programov pre oficiálny Hlas Ameriky […] Počas II. svetovej
vojny predsedovia oboch sietí William Paley z CBS a David Sarnoff z NBC prišli pracovať
ako rádio špecialisti pre oddelenie psychologickej vojny OWI.“105 Vysielatelia sa v tomto
duchu spolupráce zaviazali realizovať vnútornú cenzúru: „Vlastenecké, zodpovedné
vysielanie pracujúce s vládou najlepšie zabezpečuje slobodu tlače.“106
Vláda navyše urobila bezprostredne po vojne kroky, aby domáce médiá obsadila
svojimi ľuďmi z OWI. William Benton, ktorý mal od roku 1946 na Ministerstve zahraničných vecí ako námestník ministra pre verejné záležitosti na starosti otázky
psychologickej vojny a propagandy (domácej i zahraničnej), po vojne rýchlo udelil certifikáty o zásluhách pre zamestnancov vojnových informačných programov,
aby zostali po vojne vo svojich úradoch v novinách, časopisoch, vydavateľstvách,
filmových štúdiách a vysielacích štúdiách, „dajúc tak zrnko pravdy predstave médií
preplnených liberálmi sympatizujúcimi s vládou.“107 Táto „osvietená mafia“, ako to Benton nazýval, mohla byť vtiahnutá do boja o legislatívu. Väzby medzi spravodajskou
službou a masmédiami boli významné podobne ako väzby medzi štátom a korporáciami prostredníctvom vytvorenia štátno-korporátneho sektora. Saunders považuje
napríklad spomínaného Williama Paleya za jedného zo „zakladajúcich otcov CIA“.108
Medzi rokmi 1946 a 1948 prebehol na politickej scéne v USA konflikt o povahu
zahraničného vysielania, ktorého výsledkom bolo faktické udelenie monopolu na
zahraničnú informáciu vláde. Hlas Ameriky (VOA – Voice of America) prestal byť
formálne riadený korporátnymi vysielateľmi v spolupráci s vládou a agentúra AP
(Associated Press) musela uznať, že „slová sú zbrane v studenej vojne“, a podrobiť
sa vládnemu úsiliu úplne kontrolovať akúkoľvek informáciu vyslanú do zahraničia.
Podstatná je však povaha konfliktu. Ten sa neviedol o tom, či a s akým cieľom robiť
propagandu, ale iba o jej organizácii. Fakt nutnosti robiť propagandu i ciele tejto
propagandy boli všetkým účastníkom jasné. Podozrenia z úmyslov „vybočiť z radu“
boli predstaviteľmi moci, ako bol šéf FBI Edgar J. Hoover, či vyšetrovacím výborom
Senátu veľmi tvrdo odsúdené. Okolo roku 1948 dochádza k stabilizácii systému propagandy a začleneniu kľúčových mediálnych aparátov.
105	Tamtiež, s. 28.
106	Tamtiež, s. 29.
107	Tamtiež, s. 29. Ide tu o legislatívu, ktorá ukladala povinnosť masmédiám spolupracovať s vládou
v oblasti psychologickej vojny.
108	SAUNDERS, Frances S.: Modern art was CIA „weapon“. In: The Independent, 22. 10. 1995. http://www.
independent.co.uk/news/world/modern-art-eas-cia-weapon-1578808.html [10. 10. 2013].
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Smith-Mundtov zákon z roku 1948 upravoval vzťahy medzi súkromnými vysielateľmi a štátom. V súlade s týmto zákonom bola vytvorená United States Advisory
Commision on Information (USAIC – Komisia pre dozor nad informáciami), ktorá
mala predovšetkým skúmať politickú efektívnosť zahraničného vysielania. Nariadila tiež maximálne využívať kapacity súkromných agentúr109 potiaľ, pokiaľ je to konzistentné s ich odbytovým trhom. V tejto súvislosti „viceprezident NBC news William
Brooks poznamenal, že sieť potrebuje dvojnásobný štúdiový čas […] aby mohla splniť nové
záväzky NBC.“110 Výsledkom politického procesu medzi rokmi 1946 a 1948 bolo, že
„v roku 1948 hľadisko, podľa ktorého Spojené štáty potrebujú riadiť obeh ideí na medzinárodnej scéne, bolo veľmi dobre akceptované v štátnom a obrannom departmente, v Kongrese i najvplyvnejšími sieťami. […] Príklon k väčšej politickej kontrole a k agresívnej antikomunistickej taktike sa rozvinul tiež na domácej politickej aréne. […] Nielen, že informační špecialisti boli varovaní, že domáce správy môžu byť manipulované pre komunistické ciele v zahraničí; argumentovalo sa, že vôľa americkej verejnosti je kľúčová pre výhru
v studenej vojne. […] Vládni informační programátori sa spoliehali na širokú kooperáciu
a podporu zo strany súkromných vysielateľov s cieľom realizovať ideologickú koordináciu
domácich správ s potrebami zahraničnej propagandy.“111
Imunizačné stratégie, ako dôležitý aspekt efektivity propagandy, zostávali rovnaké bez ohľadu na meniacu sa povahu aparátu. Ako ukazuje Bernhardová na viacerých miestach svojej knihy, tzv. dobrovoľná spolupráca (voluntary cooperation)
bola podstatným princípom aj ideologickým zaklínadlom americkej propagandy
počas studenej vojny. Tak informační dôstojníci, ako aj reprezentanti médií „sa pýšili, že tento systém pracuje lepšie ako akýkoľvek iný“.112 Ako uviedol vysokopostavený
informačný dôstojník, princípom číslo jedna je spoliehať sa na masmédiá „kontrastujúce s vládou vytvoreným a financovaným šírením informácií“.113 Médiá vystupovali ako
naoko „nezávislé“ od vlády, resp. politického centra, hoci implementovali jeho propagandistickú stratégiu a ideologickú líniu. To, čo zostávalo i formálne pod kontrolou vlády, bola naďalej zahraničná propaganda. Imunizačné stratégie však boli
natoľko významné, že zasiahli aj do tejto oblasti vytvorením imitácie akoby súkromnej rozhlasovej stanice. (Neskôr boli takto vytvorené imitácie rôznych fondov pre
podporu demokracie a pod.) Ako v tejto súvislosti píše Bernhardová, „úradníci v štátnom departmente a Ústrednej spravodajskej službe (CIA) boli natoľko stotožnení s predstavou súkromných vysielateľov rozsievajúcich pro-U. S. informácie, že v roku 1949 vytvorili

109	Snaha o využívanie súkromných či kvázi súkromných agentúr mala slúžiť ako imunizačná stratégia propagandy na základe konštruktu, v súlade s ktorým súkromné = neštátne.
110	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 38.
111	Tamtiež, s. 43.
112	Tamtiež, s. 44.
113	Tamtiež, s. 44–45.
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a založili imitáciu ,súkromnej‘ rádiostanice za účelom vysielania za železnú oponu. CIA
spustila Rádio Slobodná Európa (RFE), no vytvorila ilúziu privátneho vlastníctva, aby
podporila zdanie spontánneho antikomunizmu časti U. S. verejnosti. Stanica nemala byť
obmedzovaná diplomatickou pozornosťou zameranou na oficiálny VOA. CIA tiež vytvorila
domácu zbierkovú pobočku pre RFE nazývanú ,Križiaci za slobodu‘ za účelom financovania
nákladov agentúry – ,Rádio slobodná Európa je súkromný americký podnik, závisí na dobrovoľných príspevkoch – a ako propagandistickú kampaň s cieľom zhromaždiť americkú
verejnosť za zdanlivo privátnym antikomunistickým úsilím.“114
Založenie RFE a ďalších organizácií, ako bol napr. Kongres pre kultúrnu slobodu
(CCF – Congress for Cultural Freedom), je ilustráciou snahy na jednej strane využívať naozaj, no často len naoko súkromné inštitúcie, na strane druhej začleniť ich do
centrálneho systému propagandy. Pritom intenzívne podsúvať ideovú schému, že
súkromné („neštátne“) médiá nie sú poškvrnené biľagom propagandy a pokúsiť sa
tak zvýšiť jej efektivitu. Tento imunizačný prístup sa javí ústrednou axiómou amerického systému propagandy. V zahraničnej propagande z viacerých dôvodov nebolo
žiaduce poskytnúť priestor korporátnym médiám, nehľadiac na ich ochotu podujať
sa na túto prácu ako aj ich faktické začlenenie do systému domácej propagandy. Preto boli v tejto oblasti vytvorené výlučne imitácie súkromných organizácií. V oblasti
domácej propagandy boli naozajstné korporátne médiá reálne zahrnuté do propagandistického aparátu bez ohľadu na vlastnícku formu.

2.5 Studená vojna
„Architekti informačnej politiky v studenej vojne prijali pozoruhodnú kooperáciu zo strany vznikajúceho televízneho priemyslu pri vsúvaní požadovanej informácie americkému
publiku. […] Federálni úradníci nariadili, že domáce správy o studenej vojne by mali byť
,koordinované‘ na vysokej úrovni, ale takisto uvážili, že americká verejnosť by neprijala
správy zaváňajúce propagandou. Vysielacie siete, ako súčasť progresívnej biznis komunity,
kooperovali so štátom v snahe pomôcť zabezpečiť domácu podporu pre boj proti komunizmu.“115 Keďže vládny establišment sa zdráhal uplatňovať vplyv priamo, resp. okato,
kontrolu informačného priestoru bolo treba zabezpečiť prostredníctvom systému
„prevodových pák“. Môžeme hovoriť prinajmenšom o troch základných typoch prevodových pák (podrobnejší popis v ďalšej stati):
1. Zákonná a legislatívno-politická kontrola mediálneho systému, ktorá umožňovala dosiahnuť žiaduce ideologické parametre médií legálne. Legislatívny rámec
vytváral spolu s radom legálno-politických mechanizmov rámec pre ideologicky
114	Tamtiež, s. 45.
115	Tamtiež, s. 45–46.
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motivované čistky v médiách a následne pre dotlačenie vysielateľov, resp. prevádzkovateľov médií k žiaducej „dobrovoľnej“ spolupráci. Aj v prípade, že by sa zdráhali,
z čoho ich ťažko upodozrievať.
2. Klientská väzba medzi vládou, resp. vrcholovým politickým establišmentom
a hlavnými vysielateľmi. Washington podporil vznik televízneho monopolu NAB,
kde mali dominantnú pozíciu najmä NBC, CBS a ABC. Tieto organizácie boli preplnené – aj v dôsledku predtým realizovaných opatrení – ľuďmi zo zrušeného OWI,116
čo bol politický ťah W. Bentona. Z procesu, akým bol zo strany FCC legalizovaný monopol troch hlavných hráčov, možno vydedukovať, že politické centrum umožnilo
kontrolovať mediálny trh svojim spriazneným organizáciám. O mierne povedané
„spriaznenosti“ svedčí rad iba navonok viditeľných znakov – hlavným indikátorom
sú spoločné vládno-korporátne orgány, „symbiotické rady“ ako BAC – ako i v rámci
tejto politickej štruktúry prijaté (a priznané) politické záväzky predstaviteľov sietí, ktoré boli následne pretavené do konkrétnych operačných smerníc pre mediálne pôsobenie. Tie mali povahu propagandistických príručiek. Bol v nich stanovený
ideologický cieľ a spôsob jeho dosiahnutia, podobne ako v analogických príručkách
východnej proveniencie. V tomto aspekte bola vytvorená politická inštitucionálna
štruktúra. Tá síce nebola ústavná, ale reálne existujúce politické inštitúcie, ktorým
podliehali a boli ich súčasťou zástupcovia hlavných médií (televíznych sietí), stanovovali generálnu ideologickú líniu a zabezpečovali jej plnenie.
3. „Trh“. Vplyvné reklamné agentúry, združené v po vojne rozšírenom AC (predtým WAC), predstavovali zadávateľov reklamy pre masmédiá. Počas vojny a krátko
po nej sa do značnej miery inkorporovali do systému moci v USA ako kvázi politický
subjekt, s vlastným programom a prostriedkami pre jeho dosiahnutie. Pritom tento
subjekt sa rozkladal naprieč americkým dvojstraníckym politickým spektrom. Jeho
program zodpovedal generálnej línii prijatej straníckym kartelom (AC do istej miery utváral jeho politiku, členovia boli podporovateľmi Republikánskej i Demokratickej strany). Pôsobenie AC je vlastne ukážkovým príkladom, ako „trh“, ktorému sa
v ideológii neoliberalizmu pripisuje politická neutralita až demokratickosť, môže
reprezentovať ideologicky úzkoprofilový politický subjekt, presadzujúci, v tomto
prípade, politiku ideologickej konformity, čistiek a tzv. čiernych zoznamov. Tie sa
oficiálne prestali používať až v 60. rokoch.117
Pre povojnové politické TV spravodajstvo bolo typické papagájovanie oficiálnej
informácie. Organizácia spravodajstva spočívala v prostom ukazovaní vysoko postavených „oficiálov“ bez akejkoľvek analýzy či kritiky a nepríjemných otázok. Výsled-

116	Ako ukazuje Bernstein, ich systematická spolupráca s CIA pokračovala aj po II. svetovej vojne.
BERNSTEIN, Carl: The CIA and the Media. In: Rolling Stone, 20. 10. 1977, s. 55–67.
117	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 293.
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kom bolo, že cez médiá fakticky rozprával establišment. Tento spôsob informovania
paradoxne interpretovali predstavitelia sietí ako „vysoko objektívny“, poukazujúc
pri tom na to, že „kamera sa predsa nedá oklamať“. „V rámci kultivácie svojej legitímnosti týmto spôsobom siete odvádzali pozornosť od najzákladnejšej otázky, kto kontroluje
vysielanie. […] Verejnosť, neochotná pýtať sa na korporátnu kontrolu uprostred povojnového boomu, sa nikdy veľmi nepozerala na inštitucionálnu spojitosť ich televíznych novinových programov. Korporátne vlastnená a komercionálne sponzorovaná televízia bola úplne
naturalizovaná ako jediný možný druh televízie. Hmla okolo toho, kto kontroluje vysielanie
a s akými cieľmi, nechávala spoluprácu televíznych novín s národným bezpečnostným aparátom nepovšimnutú v rámci americkej kultúry.“118
Ako zjavný prejav vzťahu medzi establišmentom a médiami Bernhardová vníma
informovanie o politike, ale aj samotnú spoluprácu medzi politikmi bez ohľadu na
ich príslušnosť k Republikánskej alebo Demokratickej strane, zo strany televíznych
vysielateľov. Hlavné siete publikovali príručky pre politikov vystupujúcich vo vysielaní, dohadovali sa na spôsobe vedenia diskusie, nacvičovali svoje vystúpenia so špecialistami sietí. To vytváralo dojem, akoby televízia bola PR agentúrou politických elít.119

Prevodové páky moci
a) Právno-politické
V USA bolo v druhej polovici 40. rokov prijatých viacero zákonov proti komunistom a ľavici. „Mundt-Nixonov návrh zákona z roku 1947 špeciálne vylúčil komunistov
z užívania vysielacích frekvencií, ktoré senátor Mundt vykreslil ako ,zradu, propagandu
a sabotáž‘. […] J. Edgar Hoover z FBI naliehal na vlastníkov staníc, aby vylúčili zo zamestnania nevyhnutných tajných komunistov.“ Výsledkom bolo zmiznutie mnohých ľavičiarov z médií.120 Uvedený návrh zákona neprešiel, jeho gro sa však dostalo do zákona
o vnútornej bezpečnosti z roku 1950.121 Pojem „tajný komunista“ umožňoval označiť za komunistu (nepriateľa štátu) aj osobu, ktorá sa nehlásila k sympatiám s komunizmom, teda fakticky kohokoľvek, kto sa vymykal oficiálnemu názoru, najmä
ľavičiarov. Títo ľudia nesmeli mať a ani nemali prístup do médií. Osoby, ktoré predstavovali takúto ideologickú hrozbu, museli byť v súlade so zákonom preverované
ako potenciálne nebezpečné živly. „Generálny prokurátor J. Howard McGrath vyhlásil,
že medzi Američanmi je veľa komunistov, z ktorých každý nesie v sebe ,zárodok zániku
spoločnosti‘.“122 V súlade s takýmto politicko-legálnym rámcom boli americké mé-

118	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 48.
119	Tamtiež, s. 53–54.
120	Tamtiež, s. 56.
121	The Internal Security Act of 1950 (Public Law 81-831).
122	CINCOTTA, Howard (ed.): Náčrt amerických dejín. Viedeň, USIA Regional Program Office 1992, s. 291.
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diá „očistené“ od ľavičiarov, čím sa v značnej miere zaistila ich žiaduca ideologická
orientácia. Podobne ako na východnej strane železnej opony boli zákony dopĺňané
radom polo či kvázi legálnych inštitútov (v prípade ktorých bolo často s odstupom
rokov konštatované, že boli protizákonné). Ich faktické uplatňovanie však vytváralo
určitý legálno-politický rámec, ktorý reálne platil.
V duchu vyšetrovaní HCUA (House of Representatives Committee for Un-American Activities – Výbor pre vyšetrovanie neamerickej činnosti) a na základe antikomunistického a antiľavičiarskeho politicko-právneho základu bolo voči vysielateľom
vznesených viacero obvinení. Výsledkom bolo, že sa začali pretekať v tom, ktorá zo
sietí zavedie účinnejšie politicko-represívne opatrenia. CBS a NBC na obvinenia, že
poskytujú útočisko tajným komunistom, odpovedali vytvorením vlastných vnútorných bezpečnostných systémov. NBC vyžadovala od svojich nových zamestnancov
podpísať prísahu lojality od polovice 40. rokov, prenášajúc vyšetrovanie údajných
rizík na svoje právne oddelenie. CBS vytvorila pre tento účel nového viceprezidenta.
V decembri 1950 začala CBS tiež vyžadovať prísahu lojality podľa modelu federálneho
programu začatého prezidentom Harry Trumanom. Predseda CBS William S. Paley
spustil tieto prísahy po tom, ako počul, že riaditeľ FBI Edgar J. Hoover hovoril o sieti
ako o „komunistickom vysielacom systéme“.123 Právno-politické páky predstavovali
najpriamejší spôsob, ako dostať pod kontrolu médiá a prinútiť ich držať sa „správnej“ ideologickej línie. Ako dodáva Bernhardová, „skupina dobre rozmiestnených extrémistov bola schopná odstrániť kohokoľvek“.124 Tento stav platil v 40., 50. a do istej miery
i v 60. rokoch. V takýchto podmienkach sa však utvárali vzťahy medzi médiami a politickým establišmentom, čoho výsledkom bolo v podstate politické glajchšaltovanie
médií. To poznamenalo povahu týchto vzťahov i do ďalšej budúcnosti.
b) Trhové
Dôvody, prečo siete „podľahli“ (údajne) tvorcom čiernych zoznamov, boli do
značnej miery ekonomické.125 Ako uviedol v alibistickej obhajobe tohto javu Pat
Wiever z NBC, „kľúčové skupiny reklamného manažmentu sú veľmi konzervatívne a nechcú asociovať predaj ich produktu s čímkoľvek kontroverzným“.126 Tu sa dostávame ku
spomínanej Reklamnej rade (AC), ktorá po II. svetovej vojne začala využívať svoje
páky na to, aby presadila pravicové videnie sveta a antikomunizmus.
Ako konštatuje Bernhardová, „siete neustále propagovali predstavu, že korporátna
kontrola frekvencií utvára slobodný a demokratický trh ideí. [...] ideologický balík zrovná-

123	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 57.
124	Tamtiež, s. 58.
125	Tamtiež, s. 58–59.
126	BODDY, William: Fifties Television. The Industry and Its Critics. Urbana, University of Illinois Press
1990, s. 100.
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vajúci kapitalizmus so slobodným a rovným trhom, a slobodný a rovný trh s demokraciou,
a demokraciu s ,amerikanizmom‘.“ 127 Čo vlastne predstavuje známu ideologickú schému, môžeme povedať, že ide o kľúčovú ideologickú schému politického neoliberalizmu. Ako však ukazuje príklad Reklamnej rady, ani jeden z týchto vzťahov nie je
reálny. Z teoretického hľadiska treba predovšetkým zdôrazniť, že „trh“ nie je v kapitalizme rovný, ale kľúčovú pozíciu v ňom zaujíma pomerne málo ľudí. Demokracia predpokladá politickú rovnosť a rovnosť je v rozpore s kapitalistickým poňatím
trhu. „Trhové“ poňatie demokracie je teda v rozpore s jej základným predpokladom.
Paradoxne, na to, aby bolo na danej ideologickej schéme niečo pravdy, by sme museli zaviesť ekonomickú demokraciu a rovnosť, ktorá je v rozpore s kapitalizmom – ten
je vždy v ekonomickej oblasti diktatúrou.128 Príklad Reklamnej rady ukazuje, že „trh“
(kapitalizmus) viedol nielen k vytvoreniu vplyvnej skupiny zákazníkov médií, ktorá
nereprezentovala väčšinu spoločnosti (z tohto hľadiska „trh“ viedol k nerovnému
prístupu k masovým médiám), ale že táto skupina sa dokázala aj integrovať do akcieschopného politického subjektu – ktorého aktivity následne inkorporoval daný
systém moci, pretože mu vyhovovali.
V prípade kontroly zo strany „trhu“, teda presnejšie kľúčových korporátnych zväzov, ako bola AC, a pokiaľ ide o vlastníctvo elektornických médií, kľúčového zväzu
NAB, však (i napriek potenciálu vyvrátiť základnú ideologickú mantru politického
neoliberalizmu) ide len o pomocnú metódu kontroly. Tá kľúčová spočíva v pretransformovaní korporátnej štruktúry na štruktúru politickú, čím vlastne ekonomizujúce vysvetlenia jej činnosti ustupujú vysvetleniam politickým. Napríklad NAB reprezentovala síce určitú korporátnu, ekonomickú štruktúru, ale zároveň aj subjekt
kontroly kľúčovej zložky mediálneho systému, ktorý je jednou zo zložiek systému
politického. Z tohto hľadiska by bola politickým subjektom bez ohľadu na akékoľvek ďalšie väzby k iným funkcionálnym zložkám politického systému štátu. „Koalícia“ NAB a Washingtonu vznikla tak v záujme NAB, ako aj pod mocenským tlakom
Washingtonu. Výsledkom bolo vytvorenie operatívnych politických orgánov, ktoré
mali za úlohu zabezpečovať plnenie Washingtonom určenej generálnej línie (BAC).
c) Klientelistický vzťah k vláde
Jedným z podstatných faktorov vzniku takejto politickej štruktúry bol podľa všetkého klientelistický vzťah k vláde zo strany vybraných korporátnych štruktúr. Washington si zjavne určil, kto bude ovládať mediálny trh v USA, a zjavne sa pri tom riadil

127	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 59–60.
128	DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav: Úvod. s. 7–10. In: DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav (eds.): Svet v bode
obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu – koncepcie, stratégie, utópie. Bratislava, VEDA 2011, s. 8.
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politickou logikou – čo je len pochopiteľné.129 Záujemcov bolo viac, ale Washington
prostredníctvom Federálnej komisie pre komunikácie (FCC) fakticky podporil vznik
mediálneho monopolu vybranej korporátnej štruktúry. Aj v tomto kontexte treba
chápať následné vytvorenie politickej štruktúry pre riadenie toku informácií v USA.
„Korporátne vlastníctvo a sponzorstvo sieťového vysielania samo osebe nechávalo bokom ich vzťahy s národno-bezpečnostným aparátom […] Siete však nereprezentovali, ako
tvrdili, spravodlivý a demokratický rádio trh slobodných jednotlivcov zúčastnených debaty.
[…] Vysielací priemysel skôr reprezentoval vysoko skreslený trh, dávajúci tesne exkluzívny prístup mocensky etablovaným korporátnym záujmom [zvýraznené K. K.].“130 Dodajme, že tak ako na jednej strane boli korporátne záujmy a priori mocensky etablované (mali záujem na udržaní status quo), špeciálne mocensky etablované boli
a priestor dostali tie z nich, ktoré si určilo politické centrum prostredníctvom FCC.
Po II. svetovej vojne sa viedol spor o určenie vysielacieho pásma pre vznikajúci
televízny priemysel. Konkurovali si viaceré spoločnosti. V prvom kroku131 bola zvýhodnená Radio Corporation of America (RCA – Rádio korporácia Ameriky), materská firma NBC. Zvýhodnenie spočívalo v tom, že NBC presadzovala, na rozdiel od
konkurencie na čele s CBS, pásmo VKV (konkurencia presadzovala UKV). Po tom,
ako FCC zvýhodnila NBC, predseda FCC rezignoval a stal sa viceprezidentom NBC,
s 300% rastom.132 Nasledovalo „zmrazenie“ procesu zo strany FCC, ktoré zasa zvýhodnilo CBS.133 CBS počas neho pohltila viacero VKV vysielacích staníc. Počas zmrazenia
menší vysielatelia znížili svoje investície a niektorí z nich sa dostali do straty. Následne došlo ku zvýhodneniu najmenšej z veľkých sietí, ABC, v prospech ktorej FCC
„obetoval“ firmu DuMont. Jeden z predstaviteľov poškodených firiem napísal v tejto súvislosti memorandum prezidentovi Trumanovi, kde sa sťažoval, že v dôsledku
politiky FCC sa televízia „stala monopolizovanou veľmi bohatými skupinami“.134 Zjavne
však práve o toto v procese išlo.
V reakcii na kritické hlasy smerom k monopolizovanému televíznemu trhu vydala NAB v roku 1958 publikáciu s názvom Free Television (Slobodná televízia). „Tento
pamflet je priamočiarym PR úsilím s cieľom vykresliť sieťovú oligarchiu a jej základ v korporátnej reklame ako zodpovednú za dobrý život v Amerike.“135 NAB týmto krokom vlastne otvorene politicky obhajovala svoju pozíciu, čím sa prejavila ako politický sub-

129	Pripomeňme, že po II. svetovej vojne bolo programovo stanovené, že vláda (politické centrum)
v záujme studenej vojny – ktorá bola definovaná ako psychologická – musí kontrolovať tok informácií doma i v zahraničí.
130	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 60
131	Tamtiež, s. 61.
132	Naopak, Edward R. Murrow z CBS sa stal neskôr predsedom USIA. Tamtiež, s. 65.
133	Tamtiež, s. 62.
134	Tamtiež, s. 63.
135	Tamtiež, s. 65.
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jekt chrániaci svoje pozície, ktoré jej privilegoval Washington. Ako v tejto súvislosti
dodáva Prokop, FCC „je názov monopolného úradu, ktorý v USA bráni vzniku monopolov.
V skutočnosti je FCC nástrojom štátnej deregulačnej politiky“.136 To v Prokopovom ponímaní znamená úsilie podporujúce vznik monopolov, a ako i tento autor dokladuje,
FCC skutočne viedla politiku smerujúcu ku zvyšovaniu koncentrácie moci na trhu
médií. Bez toho, aby sme mali záujem o konšpiračnú teóriu, dodajme v súlade so
Sproulom, že personálne prelínanie FCC a korporátneho sektora bolo vidno už pred
II. svetovou vojnou (istú rolu tu hrala i Rockefeller Foundation).137

Politické záväzky a riadenie médií
Frank M. Folson, prezident už spomínanej RCA, materskej korporácie siete NBC,
uisťoval v roku 1951, že televízia slúži vitálnej patriotickej funkcii podporou federálnych inštitúcií, „keď rýchlo meniace sa udalosti môžu tiež spôsobiť zmätok a znepokojenie
z narušenia jednoty za účelom ochrániť demokratické inštitúcie našej krajiny“.138
Obežník, napísaný v roku 1951 viceprezidentom NBC, kára: „Akí spokojní musia byť
komunisti, ak televízia, so svojou veľkou mocou pre riadiacu pozornosť, trávi celý čas zabávaním Američanov, a nikdy im neprináša informáciu, ani ich nepodporuje v rozmýšľaní.“
Viceprezident navrhuje, aby boli zábavné techniky zachované, ale aplikované v prospech (politickej) osvety. Obežník následne navrhuje tri stratégie pre osvetu: robiť
verejné programy živšie, k zábavným programom priložiť skryté inštrukcie a doplniť
špeciálne vzdelávacie programy.139
Televízne siete spolupracovali s vládou na vytvorení spoločných programov, pričom využívali spoluprácu s federálnymi agentúrami pri tvorbe správ.140 Podľa Bernhardovej siete neinterpretovali spoluprácu s vládou ako vzdanie sa svojej verejnej
zodpovednosti „[…] siete vytvárali programy v tichej spolupráci s vládou, ako exemplárne
naplnenie zodpovednosti za ich verejnú službu a indikátor ich vysoko nezaujatej profesionálnej objektivity. […] Korporátna kontrola vysielania bola oslavovaná ako dobrá a demokratická, hoci zahŕňala očistenie vysielania od ľavičiarov, nekritické papagájovanie oficiálnej informácie a často fádne programovanie.“141

136	PROKOP, Dieter: Boj o média, s. 344.
137	SPROULE, John M.: Propaganda and Democracy. The American Experience of Media and Mass Persuasion,
s. 185–186.
138	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 54.
139	Tamtiež, s. 64.
140	Tamtiež, s. 65.
141	Tamtiež, s. 65–66.
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Direktíva National Security Council /NSC 68
a vyhlásenie ideologickej vojny
Direktíva NSC 68142 nepredpokladala len maximálnu konfrontáciu vojenskopolitických blokov v oblasti ideologickej, ale aj preteky v zbrojení. Edward Barrett (ASSPA –
viď nižšie) navrhol propagandistickú stratégiu, ako „predať“ tento nákladný aspekt
studenej vojny verejnosti. Podstata spočívala v „psychologickej kampani hrôzy“, čo
podľa Bernhardovej ukazuje, že verejnú informáciu stotožňoval s propagandou.143
Táto kampaň mala byť vedená cez súkromné médiá a zahŕňať dva kľúčové body:
1. vyburcovanie pocitov v súvislosti s problémom (ukázanie hrozby), 2. poskytnutie „riešenia“ problému zo strany vlády. Psychologickým riešením malo byť predvedenie vojenskej a technologickej dominancie USA verejnosti, samozrejme s tým,
že „to niečo stojí“. Propagandistickí poradcovia odporúčali, ako je to pre americkú
propagandu typické, zahrnutie súkromných skupín do propagandy. „Chester Barnard, predseda Rockefellerovej nadácie, odporučil, že skupine súkromných osôb by mali
byť sprístupnené tie isté zdroje ako autorom NSC 68. Tí mali (pochopiteľne) potvrdiť jej
nevyhnutnosť. Robert Lovett odporučil použiť školy, vysoké školy a kostoly, ako aj výrečných
oficiálov a starších štátnikov, aby poskytli odkaz ako „skupinu parafráz“ točiacu sa okolo
toho, čo treba povedať Američanom v pojmoch zrozumiteľných pre bežných ľudí na ulici.“144
„Mesiac na to, ako konzultanti odporučili popularizáciu NSC 68, prezident Truman
a Dean Acheson predniesli veľké prejavy k Americkej spoločnosti vydavateľov tlače, ktorá
zasadala vo Washingtone.“145 Prezident vyhlásil tzv. kampaň pravdy, ktorá mala zahrnúť a využívať plne „všetky privátne i vládne zdroje“, ako aj energiu a predstavivosť
súkromných skupín a jednotlivcov. „Prezident explicitne požiadal vydavateľov o ideologickú podporu. Nikto z nich sa nepohoršoval nad službou propagande.“146 Acheson, ako
ukazuje Bernhardová (tamtiež), predniesol prejav plne v súlade s konceptom „kampane hrôzy“. Dá sa povedať, že kým prezident explicitne sformuloval požiadavku
„jednotného ideologického frontu“ na poli ideologického boja, minister zahraničných vecí udal generálny tematický tón propagande. Nebolo by to možné bez inštitucionalizácie vzťahov medzi médiami a politickou mocou.

142	NSC 68. A Report to the National Security Council by the Executive Secretary, on United States Objectives and Programs for National Security. (Top Secret.) Washington. April 14, 1950.
143 BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 83.
144	Tamtiež, s. 84.
145	Tamtiež, s. 85.
146	Tamtiež, s. 85.
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Inštitucionalizácia politicko-mediálnych vzťahov
Po II. svetovej vojne bol v rámci Ministerstva zahraničných vecí USA (State Department) ustanovený úrad námestníka ministra pre verejné záležitosti (Assistant
Secretary of State for Public Affairs – ASSPA). V rámci neho boli ustanovené tri služby: pre medzinárodné informácie, medzinárodné vzdelávanie a (domáce) verejné
záležitosti (Public Affairs – PA).147 Práve pod PA spadali záležitosti týkajúce sa propagandy. (Popri iných vládnych orgánoch, ako bola Národná bezpečnostná rada – NSC
a v rámci nej Psychological Strategy Board.) Na príklade PA a pridružených organizácií možno ukázať viaceré charakteristické znaky manažmentu masovej informácie
v domácich podmienkach.
„Funkcie PA zahŕňali tiež vedenie a formovanie verejnej mienky. […] Služba neustále
publikovala tajné direktívy s názvami ako ,Psychologické ciele pre nasledujúce tri mesiace‘,
,Ciele domácej informácie‘, ,Ciele domácej informácie pre zvyšok roka 1950‘ a ,Opatrenia
pre upevnenie národnej jednoty a dôvery vo vládu‘ […]“.148 Tieto inštrukcie boli určené
pre vysokých úradníkov s ohľadom na ich vlastné prejavy. PA však išla podstatne
ďalej ako len po odporúčania, ako robiť štátnické prejavy. S cieľom „predať“ obyvateľstvu určitú politiku sa uplatňovalo zo strany vlády niekoľko taktík.
Prvá spočívala v zakladaní deklaratívne privátnych, či po našom povedané občianskych organizácií, blízkych vláde. „Aby sa vyhlo obvineniam z neprimeranosti alebo
propagandy, prácu na predaji Marshallovho plánu doma prebrali malé privátne organizácie, úzko zviazané so štátnym departmentom. Elitná skupina ľudí utvorila Výbor pre Marshallov plán pre obnovu Európy […] Delegovaním tejto práce na neoficiálne inštitúcie sa
vyhli tak kongresovým obmedzeniam, ako aj širokej kultúrnej vnímavosti na propagandu.
Iné minimálne alebo zdanlivo privátne skupiny ako Výbor pre súčasné hrozby, Národný výbor pre slobodnú Európu a televízne siete, „spontánne“ podporovali politiku studenej vojny,
pridávali k tomu zdanie spoločenského súhlasu a potvrdzovali poučky studenej vojny o demokratickej vláde.“149
Môžeme povedať, že išlo o vytvorenie deklaratívnych občianskych združení,
„oficiálnej“ občianskej spoločnosti, podobnej vzoru, ktorý poznáme z prednovembrových (i súčasných) podmienok u nás. V amerických podmienkach sú takéto organizácie často málo početné a nazývajú sa aj „think tanky“. Funkcia takýchto organizácií je však zhodná, majú vytvárať zdanie „občianskej spoločnosti“ a jej podpory
pre nejaký politický program alebo režim.

147	Tamtiež, s. 69–70.
148	Tamtiež, s. 70.
149	Tamtiež, s. 72–73.
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Ďalším spôsobom riadenia informačného toku boli televízne relácie a filmy vyrábané priamo alebo nepriamo vládnymi agentúrami. „V rámci svojich prvých osmelení sa vstúpiť do televízie PA ustanovila smernice pre produkciu s privátnymi vysielateľmi.
[…] Ministerstvo vymenovalo viacero predbežných podmienok pre ,viac ako len nominálnu
kooperáciu ministerstva‘. Vyžadovali širokú distribúciu (,sieť alebo nič‘), ideologickú kontrolu (,spracovanie musí byť v súlade s dôstojnosťou a politikou ministerstva‘) a vzrušujúcu vizuálnu stránku diela […]“150 Po prvých skúsenostiach PA s uvedením televíznych
programov boli vyvodené určité závery pre ďalšie pokračovanie televíznej politiky.
V zásade sa dajú zhrnúť tak, že sa mal zamaskovať dojem, že program je riadený vládou.151 To zodpovedalo základnej imunizačnej stratégii.
„Štátne agentúry s filmovými jednotkami zahŕňali Vzájomnú bezpečnostnú administráciu, Federálnu bezpečnostnú agentúru a Administráciu pre ekonomickú kooperáciu. Produkovali filmy pre propagandistické použitie v rámci národnej zahraničnej pomoci a požičiavali tieto filmy zadarmo vysielateľom. […] CBS, NBC a DuMont občas vysielali tieto filmy
a distribuovali ich partnerským staniciam pre lokálne programy. DuMont ukázal viacero
filmov o zahraničnej psychologickej vojne v rámci série nazvanej Naša tajná zbraň – pravda [reč je o propagande na začiatku 50. rokov – pozn. K. K.]. ABC zhromaždila filmy
Federálnej bezpečnostnej agentúry do série nazvanej Biznis pre každého.“152 Zo začiatku
boli filmy produkované vládnymi agentúrami označené. Neskôr, keď finančnú zodpovednosť niesli siete, táto poznámka z titulov zmizla, hoci „boli produkované v rámci
podstatnej vládnej asistencie […]“153 Siete prejavili záujem o programy vytvárané s vládou s tým, že „by nemali zanechávať zdanie, že sú produkované ministerstvom“.154
Okrem priamej produkcie propagandistických filmov štátnymi agentúrami bola
uplatnená aj selektívna podpora pre tvorbu filmov rôznymi štúdiami. V podmienkach
kontroly veľkých filmových archívov vládou bola takáto podpora veľmi dôležitá. Nevyhnutne však bolo treba obohatiť obsah diela tak, aby bol v súlade s oficiálnou líniou.
Veľmi dôležité bolo aj to, či bol producent politicky dôveryhodný. Takto boli do filmov
vkladané žiaduce odkazy, vystúpenia politikov a pod. Na druhej strane tým producentom, ktorí sa nezdali politicky dôveryhodní, bol prístup do archívov odmietnutý.155
Začlenenie Hollywoodu do systému propagandy bolo pomerne zjavné, podobne
ako opatrenia realizované s cieľom odstrániť stovky ľavicovo zmýšľajúcich scenáristov, režisérov a hercov prostredníctvom čiernych zoznamov. Ako ukazuje Sproule, za
II. svetovej vojny bola takáto propagandistická aktivita viac menej otvorene (hoci so

150	Tamtiež, s. 76.
151	Tamtiež, s. 77.
152	Tamtiež, s. 77.
153	Tamtiež, s. 78.
154	Tamtiež, s. 77–78.
155	Tamtiež, s. 78.
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snahou maskovať túto činnosť) realizovaná OWI. 156 Natočilo sa množstvo filmov, ktoré mali niesť propagandistický „odkaz“. Pre Hollywood tiež boli produkované smernice, podľa ktorých sa majú natáčať filmy. Film Misia do Moskvy (1943) vykresľoval
Stalinom potlačenú opozíciu ako „agentov Berlína a Tokia“, obhajoval pakt o neútočení podpísaný s Nemeckom ako „taktický ťah“, predtým i potom oficiálny americký
antikomunizmus ako výsledok práce „domácich propagandistov, ktorí mali záujem na
spolupráci s Nemeckom.“157 Po vojne najmä zásluhou nátlaku HCUA „Hollywood následne svedomito chrlil také antikomunistické filmy ako Červená hrozba, kompenzujúc z módy
práve vyjdenú ideologickú službu, danú do filmov ako Misia do Moskvy.“158
Jedným zo znakov kontroly toku informácií bola priama kontrola a politické zásahy do programovej štruktúry vysielania. „Len tí najetablovanejší a najpodporovanejší
producenti občas vysielali programy, ktoré rozladili ministerstvo. PA adresovala tieto incidenty vedeniu médií prostredníctvom osobného kontaktu.“159 Bernhardová uvádza v tomto
smere dva príklady: vysielanie rokovaní BR OSN (riaditeľ PA sa sťažoval, že televízia
si dovolila prenášať zasadnutie, ktorému predsedal sovietsky diplomat, čo považoval
za sovietsku propagandu), resp. programovú štruktúru vysielania počas konferencie
o japonskej mierovej zmluve (Edgarovi J. Hooverovi sa nepáčilo, že televízie v tom čase
vysielali „už neaktuálne“ programy, kde boli zachytené japonské vojnové zločiny).
Svojráznym príkladom politického vplyvu v masmédiách sú politické diskusie,
ktoré boli dopredu dohodnuté.160 Napríklad otázky i odpovede pre ministra zahraničných vecí USA Deana Achesona napísali pracovníci ministerstva. Otázky na vysokých štátnych činiteľov boli dopredu dohodnuté a nevhodné otázky boli vyradené.
Do tohto procesu boli zapojení vysoko vážení „investigatívni“ žurnalisti (Collingwood, Murrow). Diskusie takéhoto druhu mali vytvoriť určitý „imidž“ politika v súlade s dopredu dohodnutým plánom. Naopak, niektoré relácie televízie zastavili, ak sa
zdali príliš kritické voči americkej politike.161
Prax vo vzťahu vlády a médií sa prejavila najmä počas kórejskej vojny. „Štát kontroloval prakticky všetko bezpečnostné spravodajstvo, striktné kódy objektivity oslobodzovali novinárov od hodnotenia oficiálnych stanovísk, a každý, kto odporoval oficiálnym stanoviskám,
riskoval obvinenia z podvratníctva. Televízne správy spadali viac do modelu kvázi oficiálnych
informačných organizácií – ako Výbor pre Marshallov plán, Národný výbor pre slobodnú Európu a Výbor pre aktuálne hrozby – než do tradície nezávislej alebo konkurenčnej tlače.“162

156	SPROULE, John M.: Propaganda and Democracy. The American Experience of Media and Mass Persuasion,
s. 190.
157	Tamtiež, s. 190–191.
158	Tamtiež, s. 248.
159	BERNHARD, Nancy: U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947–1960, s. 79.
160	Tamtiež, s. 88–89.
161	Tamtiež, s. 89.
162	Tamtiež, s. 74.
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Uvedené metódy riadenia a politického využitia médií by neboli možné bez vytvorenia štruktúr ich politického riadenia a kontroly.

2.6 Vládno-korporátny sektor: BAC
Broadcaster Advisory Council (BAC – Dozorná rada vysielateľov) bol jeden z významných korporátno-vládnych orgánov v oblasti kontroly toku informácií a propagandy. Bol vytvorený v roku 1950 na báze NAB a menších organizácií v oblasti vysielacieho priemyslu. BAC stanovoval ideologické a cenzúrne opatrenia pre televízne
a rozhlasové stanice, pričom najmä na začiatku tieto inštrukcie boli jednoduchým
prevedením vládnych inštrukcií do éteru. Vytvorenie tohto orgánu riadenia verejného vysielania (podobne ako vytvorenie podobných pák pre riadenie tlače) bolo
logickým výsledkom nielen zákonov, ale aj politickej atmosféry a tlaku. Na politickej
úrovni bolo stanovené, že studená vojna je psychologickou (ideologickou) vojnou
a že politické centrum musí kontrolovať tok informácií v zahraničí, ale aj na domácej pôde.
„Vládni predstavitelia, ktorí súkromne inštruovali vysielateľov o svetovej situácii, zahŕňajúc prezidenta, ministrov zahraničných vecí, obrany a obchodu, zdôrazňovali, že vysielané správy hrajú kľúčovú rolu vo výsledku horúcich i studených vojen, podnecujúc povinnosť
ku spolupráci na každom kroku.“ Obľúbenou floskulou bolo tvrdenie, že „privátny sektor a verejnosť slobodne podporujú použitie ozbrojenej moci na obkľúčenie komunizmu“.163
Cieľom politickej reprezentácie bolo vytvoriť orgány riadenia centralizovanej politickej informácie bez formálne vládnych orgánov ako niekdajší OWI.
NAB sa obávala priamej kontroly alebo zhabania majetku vysielateľov zo strany
vlády, a preto nielen že sa nebránila politickej kontrole (pokiaľ nebola spojená s formálnym zhabaním ich majetku), ale sama podporovala riešenie politických úloh
(propagandy a cenzúry) svojím dobrovoľným začlenením do systému politickej
a štátnej moci. „BAC sa tiež prihlásila k smerovaniu a podpore oficiálnej informácie prostredníctvom bezprecedentnej verejnej kampane, ktorá spojila dohromady Reklamnú radu,
NAB a individuálne stanice.“164
Vytvorenie vládno-korporátneho sektora alebo štátneho sektora, ktorý zahŕňal
korporátnu dimenziu, bolo súčasťou procesu tvorby systému oficiálnej, centralizovanej politickej informácie, a na pozadí tohto širšieho procesu treba chápať aj vytvorenie systému propagandy. „[…] organizácie ako Obchodná rada a Rada pre ekonomický
rozvoj spolupracovali s federálnami agentúrami […]“165 Studená vojna a vojna v Kórei na

163	Tamtiež, s. 94.
164	Tamtiež, s. 95.
165	Tamtiež, s. 97.
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jej začiatku prispeli k zintenzívneniu tohto procesu a k takmer rádovému vzrastu
spoločných korporátno-vládnych výborov zo 68 v roku 1950 na 554 o dva roky neskôr.
Samostatné politické riadenie (na rozdiel od priameho riadenia vládou), ktoré sa uskutočňuje v súlade s cieľmi a postupmi stanovenými politickým centrom,
vysielatelia ponúkali už od roku 1922. Namiesto pozície objektu riadenia ponúkali
alternatívu stať sa relatívne autonómnym (pokiaľ ide o ich ekonomický záujem)
subjektom riadenia odvetvia, ktorý je ale začlenený do systému a podriadený politickému centru. Základným predpokladom však bola vysoká úroveň monopolizácie odvetvia prostredníctvom NAB. Kórejská vojna sa stala katalyzátorom procesu
politizácie, ale aj monopolizácie v mediálnej oblasti: „Na začiatku vojny boli iba dve
z piatich rozhlasových a televíznych sietí pripojené k NAB. Na konci vojny boli zapojené
všetky hlavné siete […]“166
„Predstavitelia odvetvia opakovane sľubovali ochotu spolupracovať s vládou akýmkoľvek rozumným spôsobom.“ Bernhardová uvádza niekoľko príkladov. Politické záväzky NAB jasne vyjadril jej prezident Justin Miller v liste Trumanovmu sekretárovi,
Dr. Steelmanovi: „[…] základné médium, ktoré reprezentujeme […] je tak rozhodujúce pre
ochranu nášho spôsobu života, že čokoľvek menej ako pripravenosť k úplnej seba-mobilizácii by bolo vážnym porušením povinnosti.“ Predseda RCA brigádny generál v zálohe David Sarnoff sa zaviazal prezidentovi Trumanovi poskytnúť „plnú spoluprácu a dať mu
k dispozícii významné zdroje korporácie“. Norman Chandler, vlastník Los Angeles Times
a KTTV (pobočky CBS v Los Angeles), ponúkol svojmu známemu, ministrovi obrany
„[…] sprístupniť našej vláde zariadenie a personál na akýkoľvek účel […]“167
Biely dom mal priamy podiel na vzniku BAC. V komunikácii medzi Johnom Steelmanom z Bieleho domu a Ralphom Hardym (NAB) vznikol návrh organizácie, ktorá
by zastrešovala celý rozhlasový a TV priemysel. Schválil ho prezident Truman. Návrh
vyšiel paradoxne z NAB, ktorá takto chcela získať politickú kontrolu nad celým odvetvím.168 „Prvý návrh plánu pre BAC […] navrhoval šesť dozorných výborov […] konajúcich ako spoločné skupiny medzi vládou a vysielateľmi […]“ 169 C. D. Jackson (Biely dom)
navrhol, aby bol vytvorený jeden veľký výbor s rôznymi podvýbormi. Takúto podobu nakoniec BAC aj dostal. Podľa dohody s Bielym domom mali byť otázky cenzúry
riešené na úrovni spoločných orgánov vlády a vysielateľov. Výsledkom bolo, že NAB
jednomyseľne schválila rezolúciu, v súlade s ktorou „vysielací priemysel je teraz v každom ohľade pripravený, ochotný a schopný […] poistiť národnú bezpečnosť a dosiahnuť
ciele, ktorými je naša krajina zaviazaná“.170 Samotná štruktúra BAC bola založená najmä

166	Tamtiež, s. 97–98.
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na prezidentoch staníc združených v NAB, hoci BAC zahŕňala aj ďalšie významné odvetvové organizácie. BAC tak skutočne posilnil politickú pozíciu NAB.
V rámci BAC existoval výbor pre cenzúru, ktorý sa v tomto smere zaviazal vykonávať program vnútornej cenzúry „agresívne“.171 Príkladom cenzúry môže byť relácia
E. R. Murrowa, doayena reportérov z CBS. Vedenie jeho program poslaný po drôte
do New Yorku proste nepustilo. (Murrow bol pripravený rezignovať, no nakoniec
si to rozmyslel.) Ako uvádza Bernhardová, CBS ten týždeň zastavila ďalšie tri relácie, ktoré sa paradoxne týkali priamej (armádnej) cenzúry v podmienkach Kórejskej
vojny.172 Požiadavky „vnútornej cenzúry“ boli také komplikované, že predstavitelia
troch najväčších tlačových agentúr, Americkej asociácie vydavateľov novín a NAB
diskutovali (a viacerí požadovali) uvalenie „oficiálnej“ cenzúry, ktorá by v daných
podmienkach uľahčila prácu redakciám novín.173 Formálna cenzúra bola uvalená na
informácie o bojisku, t.j. v danom prípade Kórei. Dostávala však bizarné podoby, keď
oficiálni cenzori vymazávali slová ako „ústup“ alebo akékoľvek informácie, „ktoré by
mohli škodiť Spojeným štátom“.174
„Počas II. svetovej vojny OWI zvolil a udelil prioritu vládnym informačným potrebám
a Reklamná rada, medzi inými, realizovala kampaň. Táto rada, skôr než OWI, slúžila ako
precedens a model pre BAC […] Biely dom tiež videl BAC ako efektívny nástroj pre distribúciu informácie bez toho, aby sa musel uchýliť ku vládnej agentúre, ako bol OWI. V roku
1950 štátne odbory domácej a zahraničnej informácie spolu s Reklamnou radou vykonávali
väčšinu funkcií OWI.“175 BAC posilnil túto štruktúru. V praxi úlohou BAC bolo sprostredkovať „generálnu líniu“ z Bieleho domu a vlády jednotlivým staniciam. To podľa
predstaviteľov Bieleho domu predpokladalo zo strany BAC „osobný kontakt so stovkami vedúcich jednotlivých staníc a ich zapojenie do operácie“.176 Bizarným prejavom plnenia propagandistickej funkcie BAC je Defense Bulletin, vestník, ktorý BAC posielala
americkým masmédiám. Jeho obsahom bolo stanovenie niekoľkých informačných
„problémov“ (tém) a návrhov, akým spôsobom splniť propagandistickú úlohu.177
BAC predstavoval spoločný orgán vysielateľov a predstaviteľov politickej moci.
„Starší vládni úradníci ocenili zhromaždenie vysielateľov na stretnutiach BAC ako možnosť skryte im dať pripomienky ku ich spravodajstvu. Zdôrazňovali ťaživosť medzinárodnej
situácie a žiadali vysielateľov, aby upevňovali verejnú morálku tak, že im vštepia dôveru v národných lídrov.“178 Príkladom je zasadanie na Ministerstve zahraničných vecí
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uprostred decembra 1950, kedy „BAC sa stretol s radom vysokých úradníkov s ohľadom
na to, že chceme hlbšie pochopiť tie národné problémy, pri ktorých môže vysielací priemysel
pomôcť“. Rada začala zasadanie stretnutím s ministrom Deanom Achesonom. Acheson požiadal o podporu pre prezidenta a jeho kabinet, pričom striktne stanovil aj
informačný plán pre nasledujúce obdobie. Ten istý týždeň NBC poskytla Achesonovi
výnimočne 30 minút vysielacieho času. „Rada sa ďalej stretla s prezidentom Trumanom
v oválnej pracovni.“179 Stretnutia pokračovali na Ministerstve obrany. „Minister obrany
George Marshall promptne zhromaždil skupinu pre sprostredkovanie významu morálky na
domácom fronte ako aj medzi vojenskými jednotkami.“180 Podľa Bernhardovej spočíval
kľúčový odkaz BAC v tom, že pomohol predísť znovuvytvoreniu oficiálnej vojnovej
informačnej agentúry, dokladajúc, že „korporátny voluntarizmus je dostatočná metóda
pre rozširovanie domácej propagandy, ktorá bola stále formulovaná štátom“.181
V procese vytvorenia BAC, ktorý spájal záujmy Washingtonom privilegovaných
monopolistov z NAB i Bieleho domu, išlo o to, aby bol sieťou korporátno-vládnych
orgánov nahradený oficiálny alebo formálno-legálny inštitucionálny aparát, aký
slúžil počas II. svetovej vojny v podobe OWI a Cenzúrneho úradu. Činnosťou BAC
a iných podobných orgánov nielen že bola ustanovená analogická politická štruktúra pre ovládanie masovej informácie, ale táto činnosť bola v porovnaní s predtým
existujúcimi „formálnymi“ orgánmi ešte posilnená, v súlade s imperatívom, že studená vojna je vojnou psychologickou. Politický dosah tejto štruktúry bol posilnený
aj tým, že bola pred verejnosťou do značnej miery maskovaná.
Organizácie ako BAC mali neskôr sofistikovanejších nasledovníkov. Od 70. rokov možno považovať za vari najvýznamnejší a základný korporátno-vládny orgán,
ktorého štruktúra zahŕňa a prekračuje štruktúru BAC, tzv. Trilaterálnu komisiu. Bola
založená roku 1973 Davidom Rockefellerom približne v čase, keď sa jeden z hlavných
aktérov tohto príbehu, Nelson Rockefeller, nachádzal na vrchole politickej kariéry.
Jej prvým predsedom a spoluzakladateľom bol Zbigniew Brzezinski, poradca vlády
a od roku 1977 poradca prezidenta Jimmyho Cartera, tiež člena tejto organizácie.
Zloženie napovedá, že ide o analogický, avšak podstatne integrovanejší korporátno-vládny orgán, ako bola BAC, bez ohľadu na to, že o obsahu rokovaní nemáme presné
informácie. Ako konštatuje Korten, „Kolektívna moc členov komisie je skutočne impozantná. Jej členmi sú hlavy štyroch najväčších nebankových nadnárodných korporácií […] ;
vrcholoví predstavitelia šiestich najväčších bánk sveta […], hlavy najväčších mediálnych
organizácií.“182 A ako dodáva, aj rad politikov, členov vlády USA (vrátane riaditeľa

179	Tamtiež, s. 113.
180	Tamtiež, s. 113.
181	Tamtiež, s. 114.
182	KORTEN, David C.: Keď korporácie vládnu svetu. Košice, Vydavateľstvo Mikuláš Hučko 2001, s. 140.
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CIA) a ex politikov. V neposlednom rade predstaviteľov Republikánskej, ako i Demokratickej strany. Na príklade Trilaterálnej komisie možno ilustrovať, ako sa ťažisko pri riadení korporátno-vládnych orgánov od 50. do 70. rokov presunulo k väčšej
politickej centralizácii. Kým predsedom BAC bol zástupca vysielacích sietí (hoci inkorporovaný do štátnej politickej elity), predsedom Trilaterálnej komisie sa už stáva
zástupca Washingtonu. Vytvorenie Trilaterálnej komisie pripomína spôsob, akým sa
NAB úspešne pokúšala vytvorením BAC získať politickú hegemóniu vo vysielacom
priemysle. Avšak s tým, že v rámci Trilaterálnej komisie bol už mediálny priemysel
obrazne povedané posadený na stoličku vedľa reprezentantov Demokratickej aj Republikánskej strany, vlády a tajných služieb, pod vedením predsedu, reprezentujúceho politické centrum.

2.7 Priama kontrola médií
V súlade s dôrazom na uplatnenie imunizačných stratégií americká vláda počas studenej vojny kontrolovala či vlastnila niektoré médiá tajne prostredníctvom špeciálne
na to určených štátnych orgánov alebo aj celkom otvorene. Ako pripomína Saunders,
„rozhodnutie zahrnúť kultúru a umenie do US arzenálu studenej vojny bolo prijaté ihneď
po založeniu CIA v roku 1947. […] nová agentúra vytvorila oddelenie, Inventár propagandistického majetku, ktoré na svojom vrchole ovplyvňovalo viac ako 800 novín, časopisov
a verejných informačných agentúr.“183 (Doma i v zahraničí.) Podľa Saundersa spočíval
ďalší krok vo vytvorení Oddelenia medzinárodných organizácií. Toto oddelenie má
na svedomí okrem iného aj natočenie animovaného filmu G. Orwella Zvieracia farma. Agenti tohto oddelenia boli podľa Saundersa umiestnení vo filmovom priemysle
i vydavateľstvách. Medzi organizáciami, ktoré zriadila CIA, bol aj Kongres pre kultúrnu slobodu, ktorý pôsobil v západnej Európe a vydával „viac ako dva tucty časopisov“.184 Ako prízvukujú Hermann a Chomsky, len v roku 1982 Pentagon, resp. vojenská
rozviedka vydávali viac ako 1200 rozličných periodík.185 Parenti tvrdí, že CIA priamo
vlastnila stovky knižných vydavateľstiev, tlačových agentúr, novín a časopisov.186
Ako konštatuje vyšetrovacia správa Kongresu USA z roku 1976, CIA ešte stále v tom čase udržiavala sieť niekoľko stoviek zahraničných agentov, prostredníctvom ktorých sa okrem iného pokúšala ovplyvňovať verejnú mienku skrytou propagandou. Tieto osoby, podľa spomínanej správy, umožňovali CIA „priamy prístup

183	SAUNDERS, Frances S.: Modern art was CIA „weapon“. In: The Independent, 22. 10. 1995. http://www.
independent.co.uk/news/world/modern-art-eas-cia-weapon-1578808.html [10. 10. 2013].
184	Tamtiež.
185	HERMANN, Edward S. – CHOMSKY, Noam: Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass
Media. New York, Pantheon 1988, s. 20.
186	PARENTI, Michael: Inventing Reality: the Politics of News Media. New York, St. Martin’s Press 1986, s. 233.
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k veľkému množstvu novín a periodík [ …]“, resp. elektronických médií a vydavateľstiev
v zahraničí. 187 Ako k tomu napísal Carl Bernstein,188 vyšetrovací výbor si bol vedomý
aj tej skutočnosti, že analogický vzor bol (je) uplatňovaný i na domácej pôde. Ako
však dodáva, riaditelia CIA George Bush st. a William Colby dokázali presvedčiť vyšetrovací výbor Senátu, aby bolo vyšetrovanie v tejto veci maximálne obmedzené,
s ohľadom na to, že by mohlo viesť k „nenapraviteľným škodám národnému spravodajskému aparátu“, ako aj zničeniu povesti množstva osôb. Predmetné vyšetrovanie
Senátu sa viedlo s ohľadom na dve oblasti pôsobenia CIA: kontrolu médií a kontrolu
akademickej obce.
Bernstein uskutočnil ročný výskum vzťahov medzi domácimi médiami a CIA.
Opieral sa o oficiálne dokumenty a výpovede bývalých spravodajských dôstojníkov,
ktorí boli do oblasti riadenia médií zapojení priamo či nepriamo. V súlade s jeho
zisteniami CIA priamo kontrolovala, resp. ovplyvňovala v spolupráci s manažmentom prakticky všetky hlavné médiá v USA. Bernstein konkrétne spomína: CBS, NBC
a ABC (hlavné vysielacie siete), Mutual Broadcasting System, Time Inc., New York Times, Louisville Courier-Journal, Copley News Service, Associated Press, United Press
International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps Howard, Newsweek Magazine,
Miami Herald, Saturday Evening Post a New York Herald Tribune. Ako však dodáva,
jeho zistenia sú, aj v súlade s výpoveďou jedného z interviewovaných dôstojníkov,
len malou špičkou ľadovca.189
Takýto záver nie je prekvapujúci, ak vezmeme do úvahy, že krátko po II. svetovej
vojne bolo na politickej úrovni stanovené, že masmédiá sú kľúčovou súčasťou politiky a že v tomto zmysle musia byť v záujme národnej bezpečnosti (na domácom
i zahraničnom fronte) pod politickou kontrolou. Riešili sa otázky imunizačných
stratégií a konkrétnych mechanizmov kontroly masmediálneho systému podľa
možností tak, aby neboli v rozpore so stanovenými imunizačnými stratégiami a kľúčovou „story“, ktorá mala byť vysielaná doma, ale najmä do sveta. V súlade s touto
story je americký politický systém pluralitný, súťaživý a je preň typická nezávislosť
privátnych masmédií, pričom len privátne masmédiá sú zárukou takejto nezávislosti. Ako však ukazuje začlenenie privátnych médií a korporátneho sektora do štátneho systému v podmienkach USA, privátna kontrola médií je rovnakou „zárukou“ ich
apolitickosti ako kontrola verejná. Štát nie je totiž definovaný pojmom verejného,
alebo súkromného, po väčšinu svojej evolúcie mal v podstate privátny charakter.
187	U. S. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations, United States Senate.
Intelligence Activities and the Rights of Americans. Washington D.C., April 26, 1976.
188	BERNSTEIN, Carl: The CIA and the Media. In: Rolling Stone, 20. 10. 1977.
189	Ako dodáva Carl Bernstein, CIA v 50. rokoch začala dokonca špeciálny školiaci program pre svojich
agentov, v rámci ktorého boli školení, aby pôsobili ako žurnalisti. (Niečo ako agent-žurnalista.)
Týchto ľudí potom podľa Bernsteina agentúra umiestňovala do hlavných mediálnych organizácií,
s pomocou manažmentu. BERNSTEIN, Carl: The CIA and the Media. In: Rolling Stone, 20. 10. 1977.
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K vyššie spomínaným nástrojom ideologického vplyvu možno od 60. až 80. rokov
pripočítať viaceré zahraničnopolitické fondy, ktoré vznikli po odhaleniach rôznych mimovládnych organizácií, ktoré, ako vyšlo najavo v priebehu 60. rokov, boli
riadené zo strany CIA.190 Tieto odhalenia viedli Washington k záveru, že je lepšie
uskutočňovať niektoré aktivity, ktoré boli prv vykonávané ako tajné, v podstate priamo. Vznikol rad fondov, z ktorých najznámejší je zrejme National Endowment for
Democracy (NED – Národná dotácia pre demokraciu), financovaný prevažne, alebo
z veľkej časti zo štátneho rozpočtu. Na NED sú naviazané štyri hlavné fondy: NDI
(National Democratic Institute for International Affairs – Národný demokratický
inštitút pre medzinárodné záležitosti), IRI (International Republican Institute –
Medzinárodný republikánsky inštitút), ACILS (American Center for International
Labor Solidarity – Americké centrum pre medzinárodnú solidaritu práce) a CIPE
(Center for International Private Enterprise – Centrum pre medzinárodný súkromný trh). Tieto fondy reprezentujú Demokratickú a Republikánsku stranu, americké
odbory a americký biznis.191 Ako konštatujú okrem už citovaného Halea napríklad
Blum, Muravchik, Robinson alebo Sims, funkcie NED sú vlastne relatívne otvoreným
pokračovaním aktivít, ktoré vykonávala predtým CIA „tajne“.192 Medzi tieto aktivity
patrí hlavne podpora politických strán a iných viac či menej reálnych občianskych
združení v zahraničí. A to tak u spojeneckých štátov, ako aj u štátov, ktoré sú predmetom úsilia o „demokratizáciu“. Podobné organizácie (viď vyššie) však boli založené aj na domácej pôde.

***
Celkovo možno zhrnúť inštitucionálnu štruktúru amerického ideologického aparátu v čase studenej vojny193 nasledovne:
Kľúčovou zložkou boli korporátno-vládne inštitúcie riadenia médií, ktorých
utvorenie možno vnímať ako súčasť vzniku korporátno-vládneho štátneho sektora. Zahrnutie korporátneho sektora do štátneho a politického systému bolo kľúčovým krokom, pričom z údajov možno vyvodiť, že Washington mal záujem na vy190	Takýmto odhalením bol dotknutý napríklad Kongres pre kultúrnu slobodu, v 70. rokoch Slobodná
Európa.
191	HALE, Eric T.: A Quantitative and Qualitative Evaluation of the National Endowment for Democracy,
1990–1999. Graduate Faculty of the Lousiana State University, Department of Political Science 2003
(dizertačná práca), s. 24.
192	BLUM, William: Killing Hope. Monroe, Common Courage Press 2003; MURAVCHIK, Joshua: Exporting
Democracy: Fulfilling America’s Destiny. Washington D. C., AEI Press 1992. ROBINSON, William: Promoting Polyarchy. Globalization, US Intervention, and Hegemony. New York, Cambridge University Press
1996. SIMS, Beth: National Endowment for Democracy. A Foreign Policy Branch Gone Awry. Washington
D.C., Council on Hemispheric Affairs, 1990.
193 Pretože tento aparát nebol podľa dostupných zdrojov koncom studenej vojny odstránený, tento
záver zrejme platí aj dnes.
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tvorení takéhoto systému – zrejme v záujme centralizácie politickej a štátnej moci
v krajine. Pri úsilí o vytvorenie takéhoto systému riadenia uplatňovalo politické
centrum vplyv cez prinajmenšom tri typy prevodových pák: právno-politický rámec
(čistky, čierne zoznamy, ideologický nátlak atď.), nátlak „trhu“ v podobe už inkorporovaných organizácií ako AC a preferenciu vzniku monopolu tých subjektov, ktoré
Washington zrejme považoval za politicky spoľahlivé.
Ďalšou zložkou sa stali naoko privátne občianske združenia, blízke vláde, ktoré
boli v USA zakladané prinajmenšom od 2. polovice 40. rokov. Skryte takéto organizácie zakladala CIA i v zahraničí, najmä v západnej Európe. Neskôr sa čiastočne
upustilo od „konšpiratívneho“ modelu a prešlo ku relatívne „otvorenému“.
Časť médií na domácej pôde i v zahraničí vlastnila priamo či nepriamo americká
vláda. Tajné služby podľa všetkého tiež dosadzovali do domáceho (i zahraničného)
mediálneho aparátu svojich ľudí, s cieľom kontrolovať obsah mediálnych výstupov
či spôsob práce redakcie. Celkovo sa zdá, že počas studenej vojny boli americké médiá nielen zahrnuté do systému oficiálnej informácie, ale aj kontrolované z hľadiska
ich politickej spoľahlivosti.
Zahraničné mediálne výstupy boli od začiatku privilegované americkej vláde,
hoci z hľadiska imunizačných stratégií sa niektoré aktivity (Slobodná Európa alebo
aj zahraničnopolitické fondy a zahraničné organizácie) interpretovali ako „privátne“ a „nezávislé“, pokiaľ to bolo možné. Tento vzorec pravdepodobne možno považovať za základný princíp americkej informačnej politiky v zahraničí a z tohto hľadiska treba posudzovať i viaceré deklarovane nezávislé fondy či organizácie.
V tomto kontexte hrali kľúčovú rolu najmä štátne, alebo naoko privátne vysielacie stanice a najmä v 40. a 50. rokoch tajnou službou zakladané spoločenské organizácie v západnej Európe. Tieto organizácie mali určité mediálne zázemie prostredníctvom nimi kontrolovaných médií. Viaceré médiá v zahraničí vlastnila alebo
kontrolovala vláda prostredníctvom nastrčených organizácií. Od 60. až 80. rokov sú
zakladané organizácie ako NED, s v podstate neskrývanou podporou dvoch politických strán alebo vlády. Toto zrejme nie je v rozpore s viac či menej „skrytými“ väzbami na viaceré organizácie, v štýle 40. a 50. rokov.
Uvedené poznatky majú vplyv aj na kritickú teóriu médií či analýzu politického
systému. Chomského model propagandy, v kritickom myslení o médiách prítomný
od 80. rokov, sa z pohľadu vyššie uvedených vzťahov javí ako čiastočne prekonaný.
Vďaka absencii údajov o politickej štruktúre je Chomsky nútený hľadať nepriame
páky ovládania mediálnej štruktúry. Tie vyplývajú z toho, že médiá sú korporácie,
a teda majú záujem na udržaní systému. V súlade s týmto: „Nadvláda korporácií
v médiách funguje systematickým štruktúrovaným spôsobom a od nich závisí výber správ
i informácií sprístupňovaných širokej verejnosti. Výsledok sa nedosahuje na tajných dohodách uzatváraných v zafajčených miestnostiach, ale vyplýva jednoducho z faktu, že mnohí
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z tých, čo nezávisle od seba rozhodujú, vychádzajú z rovnakého svetonázoru, z rovnakých
hodnôt a sledujú rovnaký cieľ.“194 Aj v dôsledku uvedeného obmedzenia často preberajú Chomsky a jeho nasledovníci schému, ktorá v podstate čiastočne zodpovedá
oficiálnej doktríne. Prinajmenšom tým, že americkú, prípadne západnú (liberálno-kapitalistickú) štruktúru ideologickej kontroly interpretuje ako sofistikovanejšiu,
alebo menej priamu metódu riadenia médií v porovnaní s inými – samozrejme,
prinajmenšom implicitne sa jedná najmä o porovnanie s alternatívnou systémovou
paradigmou. Chomsky uvádza napr. rozdiel medzi systémami vyžadujúcimi fyzické
donútenie a systémami vyžadujúcimi iba sofistikovanú kontrolu informácií.195 Americký systém mediálnej kontroly však nie je v rozpore s použitím „hrubých“ metód,
ktoré sa uplatnili najmä v čase jeho stabilizácie v 40. – 60. rokoch 20. storočia, takisto
ako nie je v rozpore s mechanizmom priameho politického riadenia.196
Nezdá sa, že by metódy ideologickej kontroly zahŕňajúce očistenie médií od
kritikov, spravodajskú kontrolu a najmä vytvorenie politických orgánov pre riadenie mediálneho systému boli v prípade povojnovej verzie kapitalizmu nejaké výnimočné, napríklad v porovnaní s konkurenčným modelom na druhej strane železnej
opony. Hodnotiť metódy riadenia médií v USA počas studenej vojny ako demokratické je prehnané. Americký model politického riadenia mediálneho systému sa
z pohľadu novších zistení nezdá byť až tak zásadne odlišný v porovnaní s dobovým
náprotivkom, s výnimkou odlišností vyplývajúcich z ideologickej povahy systému,
ako sú vlastnícke formy. Metódy nepriameho riadenia samozrejme nie sú v rozpore
s existenciou rôznych foriem priameho politického ovládania masovej informácie.

Záver
Možno skonštatovať, že v 40. a 50. rokoch bol v USA vytvorený centralizovaný ideologický aparát, resp. systém propagandy s centralizovanými orgánmi riadenia tohto
systému. Tieto orgány preberali ideologickú a propagandistickú líniu politického
establišmentu (v niektorých prípadoch preberali priamo inštrukcie od prezidenta
a jednotlivých ministerstev). Zároveň boli spravidla formálne neštátne. Bernhardová
interpretuje tento systém ako „dobrovoľný“ (preberajúc tak slovník dobovej apologetiky), čo je však v rozpore s faktom existencie centralizovaných orgánov riadenia
propagandy, bez ohľadu na to, akým špecifickým spôsobom sa konštituujú. Spôsob
konštituovania takýchto orgánov je vždy politický. Povaha imunizačných stratégií,

194	WINSTON, Morton: Chomsky. Bratislava, PT 2004, s. 100.
195	CHOMSKY, Noam: The Culture of Terrorism. Boston, South End Press 1988, s. 256.
196	Samozrejme, priame politické riadenie médií je možné najmä na najvyššej úrovni, pokiaľ ide
o „generálnu líniu“ informovania. Práve na tejto úrovni však, ako sa zdá, sa uplatňuje vzor priameho politického riadenia.
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bez ohľadu na mieru ich úspešnosti v tom-ktorom prípade, bola na oboch stranách
železnej opony veľmi podobná. Tak ako na východnej strane železnej opony boli vytvorené formálne neštátne (socialistické, kolektívne, spoločenské atď.) orgány, prostredníctvom ktorých politická moc kontrolovala rovnako „spoločenské“ médiá, na
západnej strane, najmä v USA, sa v podstate analogicky vytvorili „privátne“ orgány,
prostredníctvom ktorých sa rovnako „privátne“ médiá dostali pod centralizovanú
politickú kontrolu. Vo väzbe medzi zúčastnenými inštitúciami vznikali (zasa tak na
geopolitickom Východe ako aj Západe) rôzne politické trenice a náznaky „vzbury“.
Koalície politikov a ich pozadia v podobe imitácií občianskej spoločnosti (málokedy reálnych občianskych združení) organizovali v niektorých prípadoch mediálne
kampane, ktorých cieľom bolo odstaviť reprezentantov nepohodlnej frakcie či dosiahnuť určitý politický cieľ. V USA môžeme ako snáď prvý príklad takéhoto mediálno-politického procesu identifikovať politické odstránenie Josepha McCarthyho, ktorému sa venuje aj Bernhardová – vzhľadom k zámeru tejto štúdie tu však nie je tento
proces podrobnejšie popísaný. V Československu a iných socialistických štátoch môžeme v 60. rokoch pozorovať podobné procesy v prípade odstránenia nepohodlných
„jastrabov“ spojených so zločinmi 50. rokov. Takéto procesy mohli potom slúžiť
a často slúžili (ba dodnes slúžia) ako doklad údajnej demokratickosti mediálneho,
resp. politického systému.
Frakčné boje však obyčajne nie sú príkladom demokratickosti systému. Mierou
autentickosti protestných politických pohybov môže byť jedine miera účasti občianskej spoločnosti a jej iniciatívy pri spustení procesu čiastkovej politickej zmeny
podporovanej cez médiá. Najmä, ak sú médiá a inštitúcie občianskej spoločnosti do
značnej miery nezávislé od politickej moci a vystupujú dokonca proti nej. Tak tomu
bolo v období Pražskej jari v Československu, na Západe môžeme uviesť prebudenie
investigatívnej žurnalistiky pod dojmom Vietnamu začiatkom 70. rokov (ktorej príkladom sú aj štúdie tu citovaného Carla Bernsteina197). Ani odstránenie McCarthyho,
ani odstránenie podobných „hardlinerov“ v Československu či iných socialistických
štátoch však zväčša nebolo výsledkom autentického procesu v občianskej spoločnosti,
ale politickej dohody frakcií establišmentu, ktoré získali dominantný vplyv v mediálnom aparáte. Trenice a zápasy frakcií v rámci politicky kontrolovaného mediálneho
systému nespochybňujú jeho politickú kontrolu, ako sú skôr jej príkladom. Otázka
analytika by mala vždy smerovať k tomu, čo sa v procese sleduje a kto za ním stojí.
Identifikácia procesu činnosti ideologického aparátu a jeho základných zložiek
v podmienkach studenej vojny, bez postranných ideologických cieľov, má význam
i pre analýzu dnešných politických systémov. V podmienkach studenej vojny sa usta197	Novinára známeho z aféry Watergate, ktorá prispela k odstráneniu prezidenta Nixona. Napriek roli
investigatívnej žurnalistiky v tejto afére nemalo Nixonove odstránenie povahu politickej vzbury.
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novila určitá politická technológia, ktorú vďaka historickému odstupu môžeme dnes
analyzovať relatívne nerušene a kompetentne. Technológia, aj keď určite zdokonalená, je však aktuálna dodnes. Ak si uvedomíme systémový vzťah medzi „politikou“
a médiami, ktorý sa ustanovil a inštitucionalizoval už na prelome 40. a 50. rokov,
môžeme sa vyhnúť niektorým naivným predstavám o nezávislosti médií od politiky.
Či predstavám o ich investigatívnej činnosti tam, kde je to nenáležité.
Z hľadiska cieľov tejto štúdie možno povedať, že hypotézu o existencii ideologického aparátu štátu a jeho začlenení do politického a štátneho systému možno
považovať za potvrditeľnú na základe empirických údajov, tak v prípade socializmu,
ako aj kapitalizmu. Teda systémov, ktoré vzišli víťazne z II. svetovej vojny a z ktorých
jeden sa pokladá za víťaza tej studenej. Vyššie uvedené zistenie má dosah aj na teóriu
politických systémov. Ak vezmeme do úvahy, aký veľký význam prikladali politickí
aktéri ovládnutiu mediálneho systému, ako aj značné úsilie venované vytvoreniu
„oficiálnej“ občianskej spoločnosti, je zrejmé, že masmediálny systém je veľmi podstatnou súčasťou politického systému, a týka sa to aj organizovanej občianskej spoločnosti. Systémová teória teda aspoň v tomto aspekte platí.
Hoci cieľom tejto štúdie nebola špeciálne analýza ideologického aparátu v podmienkach socializmu, pokúsim sa na základe dnes známych faktov o socialistických
mediálnych systémoch načrtnúť niektoré podobnosti a rozdiely kapitalistického
a socialistického systému propagandy. Kvantitatívne rozdiely nebudem pri porovnaní zohľadňovať, zameriam sa na prítomnosť analogických znakov, teda na kvalitatívnu podobnosť a rozdielnosť.

Podobnosti
V rámci systému domácej propagandy sa propagandistické aparáty kapitalistických
i socialistických štátov navonok interpretovali ako prinajmenšom sčasti nezávislé od
„štátu“. Kým imperatívom amerického propagandistického slovníka bola „súkromná“ kontrola informácií, v podmienkach socializmu sa viaceré masmédiá, resp. tlač,
nachádzali vo vlastníctve rôznych spoločenských organizácií (u nás združených
v Národnom fronte i mimo neho), čo malo takisto vytvárať dojem, akoby boli tieto
médiá nezávislé a ich činnosť dobrovoľná.
Reálne však boli vytvorené inštitucionálne predpoklady pre kontrolu mediálnych obsahov zo strany politického centra v podobe neformálnych, ale často aj formalizovaných záväzkov, orgánov a komisií, ktoré zaväzovali masmédiá držať sa určitého ideologického obsahu. Tomuto cieľu slúžili sčasti aj zákonné páky. Vylúčenie
„komunistov“ a ich „sympatizantov“ z médií, v súlade s tým realizované akoby legálne ideologické čistky v médiách; v Československu: Poučenie z krízového vývoja 198
z roku 1970 a analogický proces voči „pravicovo-oportunistickým živlom“.
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Oddanosť „ľudovej“ alebo „liberálnej“ demokracii bola pritom interpretovaná
ako obligatórium, ktoré vyplýva z „dobrovoľnej“ podpory ideologického programu
zo strany spoločnosti. Na oboch stranách bol zdôrazňovaný „kvalitatívny“ rozdiel
medzi propagandou vlastnou a nepriateľskou, s ohľadom na vyššie, univerzálne
hodnoty slobody, demokracie, spoločenského pokroku atď., ktoré mali ospravedlňovať existenciu propagandy. Druhá strana („komunistické“ médiá v USA či „imperialistické“ v rétorike socialistických štátov) bola pritom interpretovaná tak, že nespĺňa tieto deklaratívne podmienky „nezávislosti a plurality“.
Celkovo sa zdá, že hlavná podobnosť západnej (v podmienkach USA) a východnej (napríklad v podmienkach ČSR a neskôr ČSSR) propagandy spočívala v reálnom
vytvorení centralizovaného ideologického a propagandistického aparátu. Jeho existencia sa pritom často maskovala a zahmlievala, propaganda (verejná diplomacia)
bola interpretovaná ako spontánny produkt spoločenských vzťahov. V normalizačnom období sa v podmienkach Československa kládol väčší dôraz na jej oficiálne
riadenie zo strany mocenského centra, čím bol v rovine imunizačných stratégií učinený kontraproduktívny krok späť.199

Rozdiely
Najmä v zahraničnej propagande sa nedajú porovnať zdroje, ktorými disponovali
USA a štáty ako ČSR (ČSSR). Z toho vyplýva, že vo vzťahu medzi ich propagandistickými aparátmi musela mať československá propaganda najmä defenzívny charakter.
USA disponovali podstatne rozsiahlejším moderným mediálnym systémom,
ktorý sa vytváral desiatky rokov pred studenou vojnou. Už od začiatku 20. storočia
pôsobilo v Spojených štátoch viacero odborníkov a škôl propagandy. Výskum získal
podporu zo strany vplyvných korporátno-vládnych kruhov. Tie neskôr významne
prispeli k zjednoteniu amerického propagandistického aparátu a v určitom období ľudia ako Nelson Rockefeller stáli na jeho čele v pozícii predstaviteľov federálnej
vlády. Naproti tomu československý systém propagandy sa utváral po II. svetovej vojne takmer od základu. Kým Američania v povojnovom období riešili problém, ako
zjednotiť mediálny systém do relatívne homogénneho propagandistického aparátu,
v Československu okrem toho vyvstával problém výstavby mediálneho systému. A to
tak po inštitucionálnej stránke, ako aj po stránke vedomostnej.
198	Tzv. Poučenie z krízového vývoja... z roku 1970 nemalo povahu zákona. Jeho dosah bol však taký,
ako keby malo povahu zákona. Tomuto pomáhali aj zákonné úpravy umožňujúce administratívne
zásahy do práce redakcie.
199	Ako uvádza Miroslav Chlupáč: „Monopol na šírenie informácií majú strana a štát. Určujú, ktoré informácie a kto má dostať. Distribúcia informácií je jedným zo základných nástrojov riadenia spoločnosti a základným prejavom moci.“ CHLUPÁČ, Miroslav: Propaganda jako společenský jev, s. 126. Tieto názory v podstate zodpovedajú pohľadu amerických náprotivkov, avšak tí ich spravidla nepublikovali verejne.
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Základný rozdiel v metóde spočíval v možnosti Američanov zamerať sa na konzumnú propagandu, čomu vďačili väčšej výkonnosti svojej ekonomiky a podstatne väčšiemu bohatstvu, ktoré dokázal ich spoločenský systém na určitých úrovniach akumulovať.200 Naproti tomu československá propaganda musela apelovať na
„vznešenejšie“, a teda aj kognitívne vzdialenejšie ideály.
Rozdiely v efektivite propagandy preto možno pripísať aj rozdielom v úrovni
rozvoja propagandistického aparátu v rovine inštitucionálneho rozvoja i rozvoja
know-how, kde sčasti treba zahrnúť aj úroveň rozvoja imunizačných stratégií, ktoré
determinujú jeho efektivitu. Čo je však zaujímavé, napriek tomu americká zahraničná propaganda najmä v 60. rokoch podľa všetkého nebola v širokých vrstvách československej populácie veľmi účinná (naznačuje to relatívne vysoká miera podpory
systému v spoločnosti). Diskutabilná je aj jej účinnosť v 70. a do konca 80. rokov, keď
politický režim v Československu bol v podstate v podmienkach permanentnej krízy
legitimity v dôsledku zásahu vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968. Tento fakt možno
hypoteticky pripísať viacerým faktorom súvisiacim s prístupnosťou americkej, resp.
západnej propagandy, ale nezanedbateľnou časťou vysvetlenia môže byť aj základný
systémový vzťah medzi propagandou a ideológiou.
Propaganda je z pohľadu ideológie len nástrojom presadzovania určitých hodnôt. Tieto hodnoty sú výsledkom podstatne dlhšieho historického vývoja, ako dokáže zachytiť pôsobenie propagandy. Určité hodnoty vykazujú pomerne vysokú
mieru stability i vtedy, ak sú propagandisticky presadzované iné hodnotové vzory,
prípadne ak sú uznávané hodnoty podrobené diskreditácii. Názory, ktoré sú v súlade so socialistickým konceptom, resp. sú neprimerané konceptu liberalizmu alebo
neoliberalizmu (určitá miera antikapitalizmu), sa v Československu vytvárali dlhšie
a neboli iba výsledkom nastolenia socialistickej cesty vývoja v roku 1945, ani získania politickej hegemónie komunistami v roku 1948. V takýchto podmienkach môže
byť informačne náročné pokúsiť sa vysvetliť obyvateľstvu výhody kapitalizmu. Ako
je známe, v roku 1989 prevažná väčšina obyvateľstva nepožadovala kapitalizmus, ale
otvorenie politického systému a realizáciu ideálov, ktoré neboli ani tak v rozpore
s teoretickým konceptom (ideológiou) socializmu, ale skôr vyplývali z poznania ich
reálneho rozporu s režimom, ktorý sa ich pro forma pokúsil realizovať. Po roku 1989
však reálne došlo k budovaniu kapitalizmu (neo-liberalizmu) v štátoch strednej
a východnej Európy, a to v podmienkach nízkej legitimity tohto programu v spoločnosti. Práve z tohto faktu by sme mali vychádzať aj pri analýze efektivity propagandistického pôsobenia po roku 1989, čo je však už téma pre ďalšie skúmanie.

200	CASTILLO, Greg: Domesticating the Cold War: Household Consumption as Propaganda in Marshall
Plan Germany. In: Journal of Contemporary History, Vol. 40, No. 2, apríl 2005, s. 281.
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„Nejlaskavější, nejštědřejší a nejsoucitnější lidé na celé
planetě“ aneb počátky amerických informačních, dezinformačních a propagandistických iniciativ studené
války
Michal Ulvr

Druhá světová válka vytvořila ve Spojených státech skvělé prostředí pro rychlý rozvoj státních i mimostátních agentur, které se podílely na propagandistickém boji
proti Japonsku a nacionálně socialistickému Německu. Ani bezprostředně po jejím
skončení nebyla nouze o zakázky. Díky specificky americkým sociokulturním podmínkám se americká administrativa rozhodla předejít situaci, která následovala po
konci první světové války, a pokusila se připravit vracející se válečné veterány po
materiální i mentální stránce na život v civilu. Ne všichni američtí vojáci putovali
ze zámoří zpět domů ihned po skončení války, vraceli se ještě v druhé polovině čtyřicátých let, dokud si jednotlivci neodsloužili tři vojenská tažení, k nimž se zavázali
v době odvodu. Důsledkem bylo, že se informační propagandistický aparát podařilo
zachovat až do doby, než byl potřeba pro kampaně studené války.
V období mezi roky 1945 a 1948 byly sice soukromé americké agentury zabývající
se propagandou do značné míry v režimu útlumu, ovšem administrativa jako taková
horlivě řešila problém, jak v počátcích soupeření se Sovětským svazem a v době míru
co nejefektivněji posílit pozici Spojených států. Jako ideální způsob se zástupcům
vlády jevila co nejaktivnější propagace základních myšlenek americké demokracie
a liberalismu na co největším území, podporovaná šířením amerických produktů.
Problém ovšem představovalo nedostatečné legislativní vymezení toho, jakým způsobem může být proamerická propaganda šířena, financována, a především zda
bude omezena jen na prostor mimo Spojené státy. Tyto otázky měl vyřešit zákon
předložený z iniciativy ministerstva zahraničí americkému Kongresu ještě koncem
roku 1945.
Velká kontroverze se rozvinula především kvůli některým výrokům posudkové
komise Kongresu, která pochybovala o účelnosti zahraniční propagace Spojených
států ministerstvem, které mělo být podle všeho infiltrované komunisty a orientované na prosovětskou politiku. Toto stanovisko se v zásadě opíralo o smýšlení větší
části členů Republikánské strany. Není proto divu, že zákon se i po schválení Sněmovnou reprezentantů vrátil k přepracování ze Senátu, kde narazil na odpor vlivné
republikánské frakce kolem senátora Roberta Tafta. Tento politický veterán se – poněkud protichůdně – na jednu stranu zasazoval v duchu izolacionalismu o nepro-
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vokování Sovětského svazu, na druhou stranu ale kritizoval Demokratickou stranu
za laxní postup vůči komunismu. Kongresman John Jennings z Tennessee vyjádřil
republikánský postoj celkem jasně, když se rozohnil nad skutečností, že si jedna
z agentur ministerstva zahraničí, Úřad pro mezinárodní informace a kulturní záležitosti (Office of International Information and Cultural Affairs), zažádala o zvýšení
rozpočtu na 31 milionů dolarů. Jeho rozlícená slova zněla takto: „Pokud si Evropané
neuvědomují, že jsme ti nejlaskavější, nejštědřejší a nejsoucitnější lidé na celé planetě, pak
jim ani seberozsáhlejší hloupé vysílací relace nepomohou tuto skutečnost pochopit.“1
Tažení za schválení zákona se zúčastnily přední osobnosti americké zahraniční
politiky včetně ministra zahraničí George Marshalla, zástupce ministra zahraničí Deana Achesona a náčelníka štábu americké armády Dwighta D. Eisenhowera
a mnoho dalších. Argumentovali především tím, že by bylo pošetilé utrácet miliony
dolarů na pomoc cizím státům a nevysvětlit jim americké cíle a postoje.2 Jejich tvrzením rozhodně pomohla vyostřující se mezinárodní situace. Aktuálním ožehavým
problémem byly první oficiální kroky americké administrativy spojené s takzvanou
Trumanovou doktrínou, vyhlášenou prezidentem v polovině března 1947. Navíc se
po prvním projednání přepracovaného zákona v Kongresu na konci května 1947
hned v červencovém čísle měsíčníku Foreign Affairs objevil proslulý Kennanův článek „Zdroje sovětského jednání“,3 který pomohl široké veřejnosti pochopit v souvislostech bezohledné a pro Američany těžko pochopitelné jednání Sovětského svazu
v Evropě i ve zbytku světa a zároveň jí umožnil ztotožnit se s hlavní linií americké
zahraniční politiky. Přestože se autor skrýval pod šifrou „X“, v deníku The New York
Times se okamžitě objevily spekulace o tom, že nedávné kroky administrativy na poli
zahraniční politiky až podezřele přesně vycházejí z jeho myšlenek.4 R. H. Shackford
z tiskové agentury United Press pak jasně vyjádřil domněnku, kterou tlumočil svým
čtenářům i prostřednictvím magazínu Life, že autorem článku je samotný nejvyšší
stratég americké zahraniční politiky George Kennan.5 Zákon byl nakonec schválen
pod oficiálním názvem „US Information and Educational Exchange Act of 1948“
a předložen prezidentovi Trumanovi k podpisu. Hlavním cílem sjednocení a rozšíření amerických informačních programů pod hlavičkou nového zákona, většinou
uváděného pod názvem „Smith-Mundt Act“ (Smith-Mundtův zákon), se stalo napravení reputace Spojených států, poškozené v důsledku čilé sovětské propagandy, ale

1	
„If the people all over Europe do not know that we are the kindest, most generous, and most sympathetic
people on the face of the earth, no amount of silly broadcasting will enable them to realize these facts.“
Foreign Relations. The American Twang. In: Time magazine, New York, 26. 5. 1947.
2	Tamtéž.
3	X [KENNAN, George]: The Sources of Soviet Conduct. In: Foreign Affairs, New York, červenec 1947.
4	The sources of Soviet conduct. Magazine article is causing a sensation because it is believed that it
expresses the official U.S. view of why the Russians act as they do. In: Life, New York, 28. 7. 1947, s. 53.
5	Tamtéž.
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také některých hollywoodských „trháků“,6 které líčily Američany v poněkud nelichotivém světle.7 Pod heslem „pravda může být mocnou zbraní“ Kongres stanovil jako
hlavní cíle zákona „povzbudit morálku a šířit naději, poskytnout pravdivý a přesvědčivý
obraz amerického života, metod a ideálů, bojovat s překrucováním a komolením pravdy
a se vší rozhodností vysvětlit a podpořit americkou zahraniční politiku“.8 Ovšem Kongres
s republikánskou většinou, kterému prezident Harry S. Truman říkal Líný kongres,9
přičlenil k zákonu tři „pojistky“, které maximálně oslabovaly vliv ministerstva zahraničí na šíření informací. Opět se dá konstatovat, že se projevila nedůvěra republikánů vůči instituci, kterou považovali za líheň flákačů a levičáků.10 Ministerstvu bylo
především zapovězeno šíření informací určených výhradně pro zahraničí na území
Spojených států amerických, dále nesmělo na vysílání a tvorbu podléhající zákonu
získat monopol a muselo maximalizovat zadávání zakázek do soukromého sektoru. Výroba propagačních a propagandistických prostředků se skutečně přesunula
do rukou nevládních společností. Paradoxně se tak v některých případech ocitla
v rukou týchž „hollywoodských“ studií, která byla nedlouho předtím pokládána za
velmi špatné propagátory amerických myšlenek a životního stylu. Vztah americké
administrativy a hollywoodských médií ovšem nelze nijak obecně paušalizovat.11
Zákonu se tak podařilo specifikovat a vymezit funkci a financování dvou důležitých rozhlasových stanic, jejichž vysílání proniklo i na území Československa. Jednalo se o Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe) a Hlas Ameriky (Voice of America). V jednom z dobových propagandistických textů šířených v Československu se
sice uvádí, že „u čestných lidí, kteří milují pravdu a mají rádi svou zem, nemůže mít nikdy
úspěch rozhlas Američanů a jejich satelitů, který slouží podněcování k válce a zotročování“ a „čestní lidé na celém světě nenávidí špínu a lži, jež vysílají do světa stanice imperialistů, a vypínají přijímače, když začne vysílání těchto Goebbelsů v novém rouše“,12 ovšem
faktem je, že o velkém potenciálu těchto rozhlasových stanic svědčí kromě spuštění
silných rušiček na našem území právě podobně ostré reakce na zahájení jejich vysí6	V době projednávání zákona se jednalo především o filmy s tématem protižidovského smýšlení
v USA, jako byl například skvělý film noir Crossfire (1947) nebo Gentlemen’s Agreement (1947) s Gregory Peckem.
7	NILSEN, Sarah: Projecting America, 1958: Film and Cultural Diplomacy at the Brussels World’s Fair. New
York, McFarland 2011.
8	Tamtéž, s. 4.
9	Označení „Do Nothing Congress“ vycházelo z Trumanova konstatování, že osmdesátý Kongres,
který zasedal od roku 1947 do roku 1949, měl velmi liknavý přístup ke schvalování nové legislativy
(podobně ovšem přistupoval i k různým dalším legislativním opatřením, která v zásadě vycházela
z politiky FDR). Tato skutečnost byla dána především republikánskou většinou, která hlavně v roce
1947 do určité míry stále podléhala nejen izolacionistickým náladám, ale zejména nechuti vycházet vstříc převážně demokratické vládě ve velmi netradiční „světové“ politice.
10	NILSEN, Sarah: Projecting America, 1958, s. 4.
11	K této problematice viz především NILSEN, Sarah: Projecting America, 1958.
12	JOACHIM, M.: Zločinné snahy západních rozhlasů. In: Amatérské radio. Praha, ČRA 8/1952, dostupné
z http://www.ok2kkw.com/kv1950/rfe1950.htm [1. 1. 2014].
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lání v odborném radiotechnickém tisku. Za exemplární příklady pokládám články
M. Mošenského, V. Lenského a výše citovaného M. Joachima. Za zmínku rozhodně
stojí základní myšlenky, které se v těchto článcích opakovaly. Rozhlasové vysílání
přirovnávaly ke Goebbelsově propagandě. Často jmenovitě obviňovaly amerického
prezidenta Trumana, případně americký Kongres, z mrhání finančními prostředky daňových poplatníků s ostentativní zmínkou o „finančně zanedbané“ americké
zdravotní a sociální péči, o nichž se předpokládalo, že jsou v zemích východního
bloku univerzální, tudíž na vyšší úrovni. Mošenskij kupříkladu napsal: „Všechny prostředky byly uvedeny v činnost, jen aby přinutily lid světa poslouchat výplody washingtonské rozhlasové göbelsovštiny […] Ve snaze rozšířit vliv své rozhlasové propagandy, nezastavují se její organisátoři před ničím‚ a to proto, že financování americké propagandy, určené
pro celý svět, jde na účet amerického daňového poplatníka. Zkracují různé položky státního
rozpočtu a tak dochází k tomu, že vydávají směšně nízké částky na zvýšení kulturní úrovně
lidu, na zdravotní opatření a na sociální zajištění. Američtí kongresmani, vyplňujíce vůli
svých chlebodárců na Wallstreetu, neustále zvyšují finanční položky ve prospěch vysílaného
programu ,Hlasu Ameriky‘.“13 Autoři se taktéž snažili ve čtenářích vzbudit dojem, že
jsou „pod útokem“. Svědčí o tom i následující úryvek z hojně citované nóty československého ministerstva zahraničních věcí, předané 21. 5. 1951 americkému velvyslanectví v Praze: „… nová vysílačka se sama označila chvastounsky za ,jednu z nejsilnějších
evropských stanic‘ a časopis (sic) The New York Times ve svém čísle 2. května 1951 otevřeně
přiznává, že ,nová mocná vysílačka u Mnichova je namířena proti Československu […] je
dostatečně silná a dostatečně blízko svému terči‘.“14 V této souvislosti se velmi často objevoval i populární motiv, kdy byli reportéři rozhlasových stanic přirovnáváni k válečným štváčům. „Naopak, nemůže být většího špinění, které vysílá Hlas Ameriky, jestliže
se to týká SSSR, zemí lidové demokracie nebo pokrokových sil na celém světě. Tu se američtí rozhlasoví štváči nezastavují před ničím. Stalo se, že známý rozhlasový hlasatel Walter
Wintshell tvrdil, že výskyt cholery v Egyptě byl způsoben ,vlivem sovětských komunistů‘.“15
Jak jsem již zmínil, Smith-Mundtův zákon zamezoval a dodnes zamezuje šíření informací pro zahraničí na samotném území Spojených států amerických. Toto
ve svobodném světě poněkud kontroverzní opatření znamená, že je třeba se zvlášť
podívat na převažující způsob informování o Československu i Sovětském svazu. Situace v Československu se v novinách, časopisech a filmových týdenících většinou
neprobírala samostatně, ale v kontextu obecnější politické situace ve středoevropském prostoru a čerstvě se formujícím bipolárním světě, proto je záhodno pojmout
problematiku komplexněji.
13	MOŠENSKIJ, M.: Triky washingtonského rádia. In: KRÁTKÉ VLNY, Praha, ČAV 1950, s. 143, dostupné
z http://www.ok2kkw.com/kv1950/rfe1950.htm [9. 2. 2014].
14	Tamtéž.
15	Tamtéž.
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Zajímavým faktem je, že jedny z prvních veřejně šířených protisovětsky zaměřených materiálů neměl na svědomí vládní aparát, ale veřejný tisk. Novináři v tomto
ohledu navázali na mírně protisovětskou žurnalistickou linii sledovanou již na začátku čtyřicátých let, která jistě měla své kořeny v ideologické propasti mezi oběma
režimy, ale také v praktické politice zosobněné především paktem Molotov-Ribbentrop, útokem na Polsko a invazí do Finska.
Jeden z mnoha příkladů tohoto smýšlení představuje kupříkladu karikatura
z dubna 1940.16 Vztahuje se k posledním operacím bitvy o Narvik a zobrazuje dvě
myšky, jednu s nápisem „Spojenci“ u ocásku a druhou s hákovým křížem na bříšku, které se perou o kus sýra s nápisem Scandinavia. Z křoví na jejich soupeření se
zalíbením a hladově hledí vypasený kocour se Stalinovým knírem a s jeho jménem
na hřbetě. Překvapivé je, že se tento protisovětský tón změnil jen velmi málo i po
napadení Sovětského svazu Německem, o čemž svědčí karikatury i články především
z denního tisku. Zřejmé je to kupříkladu z karikujících sošek z červnového The Milwaukee Journal, která zobrazuje Hitlera, jak škrtí Stalina, jenž se ho v urputném boji
pokouší seknout srpem. Oba mají tváře znetvořené vztekem a v rukou gumové škrabošky s jejich usmívajícími se tvářemi. Podtitul konstatuje: „Už se nepřetvařují!“17
O pozitivnější a nezaujatější pohled na situaci se snažili autoři časopiseckých
článků, kteří měli prostor pro hlubší analýzu a nepřebírali pouze zprávy tiskových
agentur. Pochopitelně poukazovali hlavně na skutečnost, že otevřením další fronty se proti nacistickému Německu postavilo více než 140 divizí pěchoty Rudé armády; „odlehčily tak těžce zkoušené Velké Británii a nepřipraveným Spojeným státům.“18
Za Velkou říjnovou socialistickou revoluci koneckonců mohl podle autorů článků
především německý generální štáb, jenž zinscenoval Leninův urychlený převoz do
Ruska, a tedy i celý převrat.19 Ovšem ani přesto se nelze ubránit dojmu, že namísto sympatií k Sovětskému svazu se jednalo spíše o jakési oddechnutí, že se Hitler
v souboji se Stalinem vyčerpá do té míry, že mu nezbudou síly na Britské ostrovy.
V podobném duchu se překvapivě neslo i zpravodajství po 7. prosinci 1941, jež bylo
prakticky ve všech ohledech zaměřeno na konkrétní vývoj na bitevním poli a vyhýbalo se ideologickým záležitostem. Až do obratu u Stalingradu představovala situace Sovětského svazu spíše vedlejší zpravodajskou linii a jen málokdy se dostala na
titulní stránky. Kupříkladu proslulý magazín Life přinášel na titulní straně fotografie
vojáků soupeřících stran. Postupně se na vyhlášeném přebalu vystřídaly fotografie
velkého množství příslušníků amerických ozbrojených sil,20 dále řeckého vojáka,21
16	Watchfull waiting. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 12. 4. 1940, s. 1.
17	LAMHERT, Jack: Their masks are off. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 25. 6. 1941, s. 1.
18	War in Russia – Hitler invades the Soviet Union and adds to U.S. defense the whole Red Army. In:
Life, New York, 7. 7. 1941, s. 38.
19	Tamtéž.
20	Například U. S. Cavalryman. In: Life, New York, 21. 4. 1941, s. 1.
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francouzského vojáka,22 čínského letce,23 britských vojáků,24 a dokonce i císaře Hirohita s japonským kavaleristou,25 Goebbelse s Göringem26 a příslušníka německého Wehrmachtu.27 Sověti si na svého představitele museli počkat až do vítězné bitvy
o Stalingrad, kdy se ve světle obrovských ztrát na životech a odhodlání Rudé armády a sovětského lidu začaly reakce v americkém tisku stávat vřelejšími. Stále velmi
kritická redakce magazínu Life se přece jen rozhodla vydat zvláštní číslo zaměřené
pouze na SSSR.28 Na titulní straně se objevila Stalinova tvář29 a uvnitř se nacházel
pestrý výběr článků a fotografií, které citlivě charakterizovaly různé aspekty americko-sovětské koexistence a spolupráce v přítomnosti i budoucnosti. V krátkém
úvodníku se redakce pokusila vysvětlit svou snahu přiblížit čtenářům podobu státu,
jenž redaktory tohoto magazínu neměl příliš v lásce: 30 „Ze všech velkých států světa
vědí Američané právě o Sovětském svazu nejméně. Celých 25 let Sovětský svaz žil a rozrůstal se skryt za oponou utkanou z tajnůstkářství a podezíravosti. Svoboda tisku v něm
neexistovala. Zahraniční reportéři byli tvrdě omezováni a fotografové v zásadě nesměli přes
hranice […] přesto jsme se pokusili aplikovat metody objektivní žurnalistiky i na SSSR […]
abychom vám poskytli věrný obraz země, jejíž síla a moc budou tou nejdůležitější politickou
skutečností vzešlou z této války.“31 Toto oficiální stanovisko dost možná předčil jeden
z prvních odstavců úvodníku, jenž osobní angažmá žurnalistů týdeníku vysvětlil ještě o něco lépe: „Toto číslo jsme vytvořili z jednoho jediného důvodu. Existují dva způsoby,
jak se dva národy mohou sblížit; buď s pomocí ministerstev zahraničí, nebo skrze vzájemné
porozumění a sympatie. Redakce magazínu Life s ministerstvem zahraničí nic nenadělá.
Ovšem můžeme pomoci našim čtenářům porozumět ruskému lidu. Rádi bychom si mysleli,
že se ruští novináři pokusí o něco podobného zase v našem případě.“32 Speciální vydání
21	Greek soldier. In: Life, New York, 16. 12. 1940, s. 1.
22	Poilu. In: Life. New York, 11. 3. 1940, s. 1.
23	Chinese cade. In: Life, New York, 4. 5. 1942, s. 1.
24	Private Teed. In: Life, New York, 16. 3. 1942. s. 1.
25	Emperor of Japan. In: Life, New York, 10. 6. 1940, s. 1.
26	War news from inside Germany. In: Life, New York, 3. 2. 1941, s. 1.
27	Invader. In: Life, New York, 27. 5. 1940, s. 1.
28	Special issue – USSR. In: Life, New York, 29. 3. 1943, s. 1.
29	
Bourk-White, Margaret: Stalin. In: Life, New York, 29. 3. 1943, s. 1.
30	Představitelé Sovětského svazu nesli špatně některé výroky, které se v minulosti v magazínu objevily, viz The USSR – Life presents a special issue portaying the works and manners of the Russian
people. In: Life, New York, 29. 3. 1943, s. 20.
31	
„Of all the great countries of the world, the U. S. S. R. is the least known to Americans. For 25 years the Soviet
Union has lived and grown behind a wall of secrecy and suspicion. Within the Soviet state free journalism
did not exist. Foreign reporters were rigidly restricted and foreign photographers were gen- erally stopped
at the borders […] In this special issue LIFE has tried to apply to the U. S. S. R. the methods of objective
pictorial journalism […] to present a true picture of the country whose power and greatness is the greatest
political fact to emerge from this war.“ Special issue – USSR. In: Life. New York, 29. 3. 1943, s. 13.
32
„We have done this issue for one chief reason. There are two ways by which nations can come close together; one is through their State Departments, the other is through popular sympathy and understanding.
The editors of LIFE can’t do anything about the U. S. State Department. We can, however, help our readers to see and understand the Russian people. And we’d like to think that maybe Russian journalists will
undertake a similar project about the U.S.“ Tamtéž, s. 20.
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tvořila různorodá směsice článků, které se věnovaly prakticky všem aspektům existence Sovětského svazu a života v něm, k nimž se americkým novinářům podařilo
získat dostatek podkladů. Zatímco články týkající se kultury a každodenního života
národů a etnických skupin v SSSR i jejich příslušníků žijících mimo něj se vyznačovaly popisností a snahou uchvátit čtenáře fotografiemi, články, které se věnovaly
problémům sovětského vedení, historii a ideologii, byly o poznání kritičtější a redakce uznala za vhodné uvést rozhovor s bývalým velvyslancem v Sovětském svazu
Josephem E. Daviesem o budoucnosti vztahů USA a SSSR po skončení války těmito
slovy: „Odpovědi na následující otázky redaktorů dle mého vědomí nevyjadřují aktuální
oficiální názory Spojených států a Sovětského svazu. Nejsou účelně dogmatické. Jedná se
jednoduše o mé názory, a tak je třeba je brát. Tyto mé podložené domněnky se zakládají
na vydané literatuře, pramenech a mých zkušenostech.“33 Nutno podotknout, že bývalý
moskevský ambasador neposkytl Američanům žádná šokující odhalení ani nevyslovil žádné kontroverzní tvrzení. Jeho hlavní teze vyzněly zhruba v tom smyslu, že
pokud nebude Sovětský svaz provokován, případně uzurpován, není se čeho obávat.
Vyzdvihoval racionalitu a kolektivistické smýšlení ruských politiků.
Následující dva roky charakterizoval trend postupného zmírňování kritického
tónu zpravodajství o Sovětském svazu. Nedá se rozhodně konstatovat, že by se zcela vytratil kritický tón, nedůvěra vůči sovětskému systému a ideologii u amerických
novinářů rozhodně přetrvávala. Na konci roku 1944 přinášely americké noviny zprávy o úspěšném postupu Rudé armády, která si již vytvořila opěrné body na území
Slovenska a útočila na Budapešť a Vídeň,34 zatímco v dalších článcích se autoři zabývali potenciálními riziky, která bude Sovětský svaz představovat po skončení války.
V tomto ohledu probíhaly na stránkách novin líté boje mezi optimisty a pragmatiky.
Kupříkladu již zmiňovaného 17. prosince 1944 přinesla tisková agentura Associated
Press hned dvě rozporuplné zprávy. Zatímco jeden z článků citoval devětašedesátiletého britského básníka Johna Masefielda, podle něhož mělo být Rusko „jednou
z těch nejvýznamnějších světových mírových sil v poválečném světě […] Rusko odhodlaně
zavrhuje myšlenku další války v Evropě, nebo že by snad měla na tomto kontinentu znovu
vypuknout bláznivá chuť po dobývání,“35 jen o dva sloupce dále byl otištěn další článek
od téže tiskové agentury s nadpisem „Rudá hrozba podle Wolla“.36 Vyjadřoval názor
33	
„The replies to these questions submitted by the editors do not reflect any current officiaI opinion of either
the Soviet Union or of the United States, so far as I know. Nor are the answers intended to be dogmatic.
They are simply my own opinions, for such value as they may have. They are based upon published sources of information, and upon facts within my own knowledge, and represent my considered judgment.“
DAVIES, Joseph E.: The Soviets and the post-war. In: Life. New York, 29. 3. 1943, s. 49.
34	AP: Reds Extend Slovak Drive. In: The Milwaukee Journal. Milwaukee, 17. 12. 1944, s. 2.
35	
„[…] will be one of the strongest forces for peace in the postwar world […] Russia scorns determined there
shall not he another European war, that the craze for conquest shall not again pet out of hand on this
continent.“ AP: Terms Russia Aid to Peace. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 17. 12. 1944, s. 3.
36	AP: Red Menace Seen by Woll. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 17. 12. 1944, s. 3.

80

Informacni boj.indb 80

12.08.14 11:28

viceprezidenta Americké federace pracujících, že „[…] ,provokativní a nebezpečná‘ politika komunistů v osvobozených státech ohrožuje věc Spojených národů […] Woll prohlásil,
že ,naši liberální ‹realisté› hrubě útočí na Velkou Británii za její politiku v Řecku a Belgii‘,
a dodal, že vůdci odboje v těchto zemích jsou ,otevřeně komunističtí‘, tíž realisté prý požadovali jednotu jen do té doby, dokud ,to vyhovovalo mezinárodní politice ruské vlády‘. Woll
tvrdě kritizoval Rusko, že si vytváří v Polsku vlastní vládu ,bez ohledu na přání většiny nebo
polské vlády v Londýně‘.“37 Ve stejných novinách byl i článek „Stalin tak, jak ho znají
jeho podřízení“38 čerpající ze zcela jiného zdroje, který byl zase velmi pochvalný vůči
vůdci sovětského impéria. Jen těžko se proto dá nalézt jednotící linie, která by se
držela v denním tisku. Sovětský svaz byl pro americké novináře stále velkou záhadou
a funkci přísně kontrolovaných ruských médií a propagandy mnohdy nedokázali
správně kriticky zhodnotit.
Americká administrativa ke konci srpna 1945 stále ještě oficiálně pokládala Sovětský svaz za předního evropského spojence, ač k vážné diplomatické roztržce (podle Harrimanových poznámek) došlo již v dubnu 1945, kdy nově zvolený prezident
Harry S. Truman napadl během diplomatického jednání Molotova s jeho doprovodem pro neplnění dohod. I tato záležitost nepochybně přispěla k narůstajícím pochybám o pevné povaze svazku mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Ty se snad
ze všeho nejdříve objevily u zahraničních korespondentů významnějších médií,
kteří se pohybovali i v blízkosti zón kontrolovaných Rudou armádou, nebo dokonce přímo v nich. Periodikem s jednou z nejrozšířenějších sítí dopisovatelů a zahraničních fotografů byl nepochybně magazín Life, který se problematikou možného
střetu mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem začal zabývat ještě
před koncem druhé světové války. K zásadnímu zvratu došlo na stránkách časopisu na přelomu července a srpna 1945. Ještě na začátku července přinesl Life v sekci
Náboženství vcelku nekritický článek, v němž chválil sovětský režim za uvolňování
přístupu k pravoslavné církvi u příležitosti volby nového patriarchy. „Nyní je v SSSR
16 000 kostelů oproti 54 000 za cara. Sovětská vláda vrací zpět zvony a znovu otevírá staré
kostely. Patriarcha Alexej, jenž nyní čte anglickou bibli, byl přijat na audienci se Stalinem,
kterého Alexej považuje za ,génia‘.“39 Přestože článek obsahoval drobné náznaky toho,

37	
„[…] ,provocative and dangerous‘ Communist policy in liberated countries was endangering the cause of
the United Nations. Addressing a conference on ,Labor and Dumbarton Oaks‘ under sponsorship of the
American Labor Conference on International Affairs, Woll said that, ,our liberal ‹realists› are violently
attacking Great Britain for her policy in Greece and Belgium‘ and added that resistance leaders in these
countries were ,avowed Communists.‘ The same realists, he continued, demanded unity only as long as it
was ,consistent with the international policies of the Russian government.‘ Woll charged that Russia was
forming her own government in Poland, ,without any regard for the wishes of the majority or the Polish
government in London‘.“ Tamtéž.
38	Stalin as seen by his subordinated. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 17. 12. 1944.
39	
„There are now 16,000 churches in the U.S.S.R. as against 54,000 under the czar. The government is returning church bells and reopening old churches. Twice Patriarch Alexei, who is now reading the English

81

Informacni boj.indb 81

12.08.14 11:28

že se Stalin možná chystá využít pravoslavnou církev k navázání úzkých vztahů s dalšími pravoslavnými církvemi především ve Středomoří a na Blízkém a Středním východě a ve Spojených státech,40 celkově navozoval dojem uvolnění náboženských
poměrů v zemi v kontrastu s hrůzami Leninova režimu v první polovině dvacátých
let. Také další články se nesly v podobném duchu, kupříkladu šéf moskevské redakce
magazínu Life Craig Thompson se 11. července 1945 ve svém článku vyjadřoval velmi kriticky k běžné sovětské praxi směšovat zpravodajské informace a ideologickou
propagandu, ovšem zároveň konstatoval, že v článcích sovětským reportérů z kolébky poválečné mezinárodní spolupráce, San Francisca, zachytil „podivnou novou kombinaci žurnalistických stylů. Bok po boku s klasicky ostrou ideologickou kritikou kráčela
i fascinace turisty zcela novým druhem země.“41 Naneštěstí se optimismus brzy vytratil,
opět zavládlo rozčarování a u článků publikovaných od srpna 1945 do března 1946
lze sledovat stoupající skepticismus až kritičnost. Již na konci srpna 1945 se redaktor magazínu Life Joseph Freeman velice podrobně zabýval analýzou historických
i aktuálních vztahů Ruska a Spojených států amerických.42 Zároveň se pokoušel dedukovat, jaké perspektivy má spolupráce mezi oběma supervelmocemi. Velmi dobře
to je vyjádřeno v závěru článku: „Zatímco se oběma státům takřka vždy podařilo najít
společnou řeč v evropských krizových situacích, střetly se jejich zájmy v Pacifiku. Pokud se
jim podaří spolupracovat na Dálném východě, obzvláště ve spojitosti s Čínou a Japonskem,
potom se bude jednat o přelomovou chvíli v dějinách.“43 Mnohem kritičtější rétorika
pak přišla na řadu v průběhu září, kdy reportáže dostaly skrytý protisovětský náboj
a začaly pojednávat o dílčích tématech, která se v budoucnu stala jádrem americké
protikomunistické a protisovětské propagandy. Článek nazvaný „Pěkně velká slova“
se zabýval základní politickou terminologií doby.44 V diskurzu této problematiky se
projevila jasná snaha kritizovat postup Sovětů v osvobozených evropských státech.
Velmi obratně potom článek upozorňoval na to, s jakým pokrytectvím Sověti cha-

Bible, has been received by Stalin, whom Alexei calls a ,genius‘.“ Russias own church Elects a Patriarch –
With Soviet permission, archbishops meet again. In: Life, New York, 2. 7. 1945, s. 35.
40	Toto přesvědčení vycházelo z návštěv patriarchy v zahraničí. Pokud šlo o americkou církev, ta byla
od té ruské odloučená již od roku 1934 kvůli svému protisovětskému vystupování. V roce 1945 jí
bylo oznámeno, že pokud od podobného vystupování napříště ustoupí, může se znovu začlenit do
oficiální struktury.
41	„[…] curious new combination of journalistic styles. Along with the usual sharp-eyed ideological criticism
was a wide-eyed tourist‘s view of a new kind of country.“ THOMPSON, Craig: How we look to Moscow
– Soviet reporters analyze San Franciscans. In: Life, New York, 11. 7. 1945.
42	FREEMAN, Joseph: Russia and the U. S. Over 150 years they had no serious conflict but little contact.
…Their interests have run parallel in Europe but clashed in Asia. …Now they face each other as the
two titanic powers of this century. In: Life, New York, 27. 8. 1945, s. 88-100.
43	
„[…] that so far the two countries have nearly always found common ground in European crises but their
interests have clashed in the Pacific. If they should now cooperate in the Far East, especially toward China
and Japan, it will mark a major turning point in the history of the world.“ Tamtéž.
44	Some big words … together with suggestions on how or, at least, how not to use. In: Life, New York,
24. 9. 1945, s. 32.
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rakterizují své chování. „Když kupříkladu Rus používá taková slova, jako je demokracie
a fašismus, nemyslí tím totéž co běžný Američan. Prokázalo se to obzvláště po Hitlerově pádu, když se komunisté v Bulharsku hlásili k demokracii, zatímco křičeli Fašisto! na
všechny, kteří nechtěli hlasovat pro lidovou frontu.“45 Vyhraněné protisovětské období
nastalo v populárním americkém tisku v březnu 1946 ve spojitosti s Churchillovým
projevem ve Fultonu46 a krizí v Íránu.47 Bylo charakteristické množstvím kritických
článků, které definitivně pohřbily válečné spojenectví a reagovaly na aktuální situaci, kterou již mnohem dříve George Orwell označil termínem „studená válka“. Na
stránkách novin a časopisů se postupně stále více objevovaly texty specialistů na
Sovětský svaz a bývalých i aktuálních zaměstnanců americké administrativy, kteří
v Sovětském svazu byli, případně se jím v rámci své funkce podrobně zabývali.48
Důležité je nepochybně to, že se častěji objevovaly kritické i hanlivé analýzy nikoliv
Sovětského svazu jako takového, ale jeho ideologické podstaty a jejích expanzivních a intervencionistických důsledků.49
Pokud jde o Československo, zprávy o něm se ve větší míře ocitly na stránkách
amerických novin a časopisů až v průběhu roku 1948 (a jistě by vydaly na samostatnou studii). Někteří autoři se mu přesto věnovali ještě předtím. V Pittsburgh Post-Gazette se kupříkladu v září roku 1947 objevil článek, kterému vévodila fotografie Klementa Gottwalda. Autor Daniel De Luce se pozastavoval nad harmonickým
soužitím komunistů a kapitalistů (sic) v hlavním městě Československa. Zároveň si
pochvaloval vstřícný přístup československých úředníků i veřejnosti k Američanům
a konstatoval, že „se zatím Sověti nepokusili zasahovat do vnitřní politiky Československa a v občanech je podněcován dojem, že se země i nadále bude vyvíjet bez sovětských
direktiv“.50 Obnovený zájem o Československo vycházel především z rozčarování nad
chováním komunistů v okolních zemích, které se nacházely za „železnou oponou“.
Zmínit je možno například dramatický článek amerického ambasadora ve Varšavě Arthura Blisse Lanea „Jak Rusko vládne v Polsku“ s podtitulem „Náš velvyslanec
45	
„For example, when the Russians use the words ,democracy‘ and ,fascism‘ they do not mean the same thing
that the average American means. This has been growing more obvious since Hitler’s fall. In Bulgaria
the Communists profess ,democracy‘, but they cry ,fascist‘ at anyone who won’t vote with the Fatherland
Front.“ Tamtéž.
46	Churchill speaks. In: Life, New York, 18. 3. 1946.
47	Russia walks out on UNO session. In: Life, New York, 8. duben 1946, s. 29; Iran appeals for action by
UNO while Gromyko plays hide and seek with press. In: Life, New York, 8. 4. 1946, s. 31.
48	Viz kupříkladu ATKINSON, Brooks: Russia 1946. Ex-Moscow correspondent of New York Times sees
no chance for real friendship with U.S.S.R…. He finds its arts and culture stagnant…. Its leaders do
not want war, but best U. S. can hope for is armed peace. In: Life, New York, 22. 7. 1946, s. 85.
49	Tamtéž, s. 91.
50
„To date, there has been an absence of Soviet interference in the internal affairs of Czechoslovakia. The
citizenry is obviously encouraged to believe that the country can continue to evolve without direct dictation
from Moscow.“ DE LUCE, Daniel: Fraternization of Reds And Capitalists Seen In Czechoslovakia –
Prague‘s Standard of Living Among Highest in Europe With Moderate Prices And No Strikes Nor
Ideological Riots. In: Pittsburgh Post-Gazette, Pittsburgh, 9. 9. 1947.
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v Polsku rezignoval, aby vám mohl říct tento příběh“,51 Kennanův „dlouhý telegram“
zveřejněný v periodiku Foreign Affairs52 nebo článek o bulharské finanční krizi v magazínu Life.53 Mezi podobné texty s československou tematikou rozhodně patří i článek „Československo – pojítko mezi Východem a Západem“.54 Autor zde vyzdvihoval
výjimečnost československé situace a soudil, že jedním z hlavních faktorů zachování
Československa jako svobodného státu je jeho prezident dr. Edvard Beneš, o němž
se v článku taktéž podrobně psalo. Life se zároveň snažil vzbudit dojem, že mezi československým prezidentem a americkým velvyslancem Laurencem A. Steinhardtem
existuje úzký vztah. Zcela identická myšlenka se objevuje i ve velmi význačném filmovém pořadu stanice CBS March of Time (MOT), jenž se věnoval právě problematice
Československa.55
Na začátku třicátých let se stanice CBS zabývala výhradně výrobou a vysíláním
rozhlasových pořadů. Teprve v roce 1931 se ozval s nabídkou spolupráce proslulý Time Inc. Jejím výsledkem se stal především zpravodajský pořad March of Time,
jenž v jedné relaci poskytl souhrn všech důležitých zpráv z předcházejícího týdne.56
Úspěšnost pořadu předčila veškerá očekávání, a proto se od února 1935 začala vyrábět i jeho plnohodnotná filmová verze.57 Na obsahu se postupně začali podílet i editoři a přispěvatelé magazínu Life. Astronomické náklady 50 000 dolarů na jednu
epizodu způsobily, že nový filmový „týdeník“ vycházel jen jednou za měsíc.58 Již od
března 1946 natáčeli američtí filmaři převážně v Praze a Bratislavě zmíněnou epizodu věnovanou Československu.59 Ta byla uvedena 11. listopadu 1946.60 Tuzemští badatelé mají naneštěstí k dispozici pouze přepracovanou verzi z roku 1948, což analýzu snímku poněkud komplikuje. Podle obsahu lze usoudit, že prvních třináct minut
bylo převzato z původní verze z roku 1946 a další zhruba tři minuty tvoří sestříhaný materiál z roku 1948. V archivu HBO, který nyní spravuje pořady MOT, je ovšem
evidována verze z roku 1946, která má stopáž 17 minut a 18 sekund.61 Lze soudit, že

51	BLISS LANE, Arthur: HOW RUSSIA RULES POLAND. In: Life, New York, 14. 7. 1947, s. 98.
52	X [KENNAN, George]: The Sources of Soviet Conduct. In: Foreign Affairs, New York, červenec 1947.
53	Hungary – Fantastic inflation deepens people’s misery. In: Life, New York, 29. duben 1946, s. 34;
mezi dalšími například Trouble behind the iron curtain. In: Life, New York, 15. 7. 1946, s. 49; 54
Czechoslovakia as link between East and West – its position is crucial one. In: Life, New York,
29. duben 1946, s. 32.
55	Soviet’s Neighbor – Czechoslovakia. In: The March of Time, Time, New York, 1946.
56	Periodika měla stejného držitele licenčních práv, proto byla vzájemná propagace prospěšná všem
zúčastněným.
57	Spuštění produkce se účastnilo přes 500 biografů po celých Spojených státech.
58	The March of Time 1935–1951, dostupné z: http://www.harappa.com/march.html [2. 3. 2010].
59	Viz Steven Spielberg Film and Video Archive, dostupné z: http://www.ushmm.org/online/film/display/detail.php?file_num=1860 [1. 3. 2014].
60	Soviet’s Neighbor – Czechoslovakia. In: The March of Time, Time, New York, 11. 11. 1946.
61	THE MARCH OF TIME NEWSREELS, dostupné z: www.hboarchives.com/marchoftime/MOT-Newsreels-Synopsis.pdf [1. 3. 2014].

84

Informacni boj.indb 84

12.08.14 11:28

chybějící část zahrnovala popravu K. H. Franka a „vyklizení“ Sudet.62 Šestnáctiminutovou verzi z roku 1948 uváděly první tóny slavného husitského chorálu. Po stručném konstatování, že se na jaře 1945 Čechoslováci po sedmi letech konečně dočkali
svobody, se ozvala varovná hudba, objevily se výjevy z lázeňské promenády, kde se
procházeli vojáci Rudé armády poblíž dřevěné sochy srpu s kladivem, a komentátor
konstatoval, že se „již tehdy začaly objevovat symboly silného východního souseda Československa, Ruska, a jeho narůstajícího vlivu“. Pořad nepochybně pokládal za středobod demokratického Československa Edvarda Beneše, jenž se v něm objevuje hned
ve čtyřech samostatných blocích.63 Je v nich vylíčen jako skutečný myslitel, k němuž
se zraky československého lidu upínají jako k osobě, která má zajistit nerušenou
existenci státu mezi dvěma světovými bloky. Dalším významným tématem, které se
nese celým týdeníkem, je pochopitelně averze vůči Sovětskému svazu. V ulicích Prahy a dalších měst byly zobrazeny symboly Sovětského svazu, kupříkladu dopravní
značka v azbuce,64 která se podle pamětníků v Praze tak brzy po válce prakticky nevyskytovala.65 Československo mělo být téměř celé obklopeno státy, které měl Sovětský
svaz pod kontrolou.66 Zároveň měli mít Rusové takřka výhradní slovo v poválečné
ekonomice země.67 Celým dokumentem též prostupuje proamerická linie, v níž je
vyzdvihováno přátelství mezi ambasadorem Steinhardtem a prezidentem Benešem,68 velký rozsah hospodářské pomoci poskytnutý prostřednictvím organizace
UNRRA,69 zásluhy Woodrowa Wilsona na vzniku Československa,70 a o Tomáši G. Masarykovi se dokonce mluví jako o „československém Georgi Washingtonovi“.71 I díky
složce dochovaného nepoužitého materiálu pro tento týdeník ve Steven Spielberg
Film and Video Archive72 je očividná snaha oddělit od sebe vedoucí síly komunistické reakce a samotný anonymní lid země.73 Doklady o její existenci je koneckonců
možno nalézt v mnoha dalších psaných i nepsaných amerických médiích této doby
nejen v souvislosti s Československem, ale především Sovětským svazem.74 Tato linie
62	Tamtéž.
63	Viz Soviet’s Neighbor – Czechoslovakia. In: The March of Time, Time, New York, 1948, 00:02:14,
00:03:30, 00:09:38 a 00:10:40.
64	Viz Soviet’s Neighbor – Czechoslovakia. In: The March of Time, Time, New York, 1948, 00:01:42.
65	Informace vychází z rozhovoru autora s dr. Libuší Chocholovou, která v Praze na konci války i po
válce žila a studovala. Datum rozhovoru 22. 2. 2014.
66	Viz Soviet’s Neighbor – Czechoslovakia. In: The March of Time, Time, New York, 1948, 00:02:50.
67	Tamtéž, 00:12:59.
68	Tamtéž, 00:10:40.
69	Tamtéž, 00:11:11.
70	Tamtéž, 00:04:14.
71	Tamtéž, 00:04:50.
72	Czechoslovakia The Soviet’s Neighbor, Steven Spielberg Film and Video Archive, dostupné z: http://www.
ushmm.org/online/film/search/result.php?titles=Czechoslovakia+The+Soviet%27s+Neighbor [1. 3. 2014].
73	Tamtéž, 00:13:22.
74	Například ATKINSON, Brooks: Russia 1946. Ex-Moscow correspondent of New York Times sees no
chance for real friendship with U.S.S.R…. He finds its arts and culture stagnant…. Its leaders do not
want war, but best U. S. can hope for is armed peace. In: Life, New York, 22. 7. 1946.
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se konzistentně objevovala v průběhu celého zkoumaného období ve všech druzích
dobových amerických médiích, která mi byla k dispozici, což považuji za nejzajímavější zjištění svého výzkumu.
Přestože protisovětská a protikomunistická propaganda dosáhla svého vrcholu
až v padesátých letech, období druhé poloviny čtyřicátých let skvěle charakterizuje,
jak se americká administrativa a soukromé agentury na mediální útok připravovaly,
respektive nepřipravovaly. Velmi dobře lze vyostřující se vývoj situace v diplomatických vztazích se Sovětským svazem sledovat na pozadí schvalování takzvaného Smith-Mundtova zákona, jenž byl poprvé předložen v roce 1945 a po dlouhých
peripetiích a úpravách velmi příhodně schválen v předvečer únorového převratu
v Československu, 27. ledna 1948. Přestože se pro oficiální propagandistické snažení americké administrativy a přidružených agentur stal přelomem rok 1948, denní
tisk a periodika nasazovaly negativní tón vůči Sovětskému svazu a následně i jeho
satelitům již od konce druhé světové války. Nejdříve se po letech válečného spojenectví jednalo o sporadické zmínky, které s vývojem mezinárodní situace nabývaly
na vážnosti a intenzitě, až na přelomu let 1947 a 1948 souzněly prakticky ve stejném
duchu s oficiální linií administrativy. Zajímavým přetrvávajícím motivem v průběhu
druhé poloviny čtyřicátých let s ohledem na zpravodajství vztahující se k Sovětskému svazu a jeho satelitům byla snaha oddělit od sebe vládu země, případně vedoucí
politickou sílu, a lid, který byl líčen jako její oběť. Tato snaha pochopitelně nebyla
ničím novým75 a dá se předpokládat, že se do poválečného tisku dostala samovolně,
nikoliv na pokyn americké administrativy. Pozoruhodné ovšem je, že se na rozdíl
od dalších témat, jako byla náboženská svoboda, svoboda rozhodování a majetková
práva, toto téma v podobné míře ani zdaleka neprosadilo v oficiálních materiálech
budoucí americké vládní propagandy.

75	I před druhou světovou válkou popisovali někteří návštěvníci Německa druhé poloviny třicátých
let, kteří jinak odsuzovali vládnoucí nacistický režim, vřelost a vstřícnou povahu německého lidu.
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„Rádio Svobodná Evropa
vnáší hrůzu nebo naději
do srdcí těch, kteří žijí za
železnou oponou.“
(CHASNIK, Voice of Freedom. In: Deseret News, Salt
Lake City, 27. 2. 1954, s. 5)

Jára Kohout zpívá píseň
„Hej hou, hej hou“ československým emigrantům
a do záznamu pro Rádio
Svobodná Evropa.
(Life goes to a Radio Party
for Refugees. In: Life, New
York, 10. 3. 1952, s. 153)
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Američané vypouštějí na Manhattanu balony plněné heliem, aby získali finance a další podporu pro
Rádio Svobodná Evropa. 		
(Fund raising takes to air. In: Life, New York, 22. 2. 1954, s. 37)
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„Trpělivě vyčkávající“ Stalin na karikatuře z roku 1940.
					
(Watchfull waiting. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 12. 4. 1940, s. 1)
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Slovní přestřelka mezi Sověty a nacisty v amerických novinách.
				
(Wonderful Shooting by Both Sides. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 16. 6. 1941)
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Dobová karikatura.
			 (LAMHERT, Jack: Their masks are off. In: The Milwaukee Journal, Milwaukee, 25. 6. 1941, s. 1)
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Propaganda a Rádio Svobodná Evropa
v padesátých letech
Prokop Tomek

Rozhlasové vysílání představovalo v době vzniku Rádia Svobodná Evropa (Radio
Free Europe, RFE) na přelomu čtyřicátých a padesátých let významný moderní komunikační prostředek. Jako takový jej lze i obecněji charakterizovat.
Jeho prvním typickým znakem je snadnost a rychlost šíření. Rozhlas mohl bez
ohledu na hranice, ve dne v noci, přenášet čerstvá a necenzurovaná sdělení. Dalším
znakem je, že na rozdíl od tištěných médií v sobě nese jakékoliv rozhlasové vysílání
jistý osobitý styl. Obrací se na posluchače nejen jako na masu, ale také, a to především, jako na jedince. Posluchač v podmínkách totalitního režimu zpravidla nesledoval vysílání RFE v nějakém širším společenství. Poslouchal ho sám nebo v malém
kruhu lidí, kterým zcela důvěřoval, případně informace předával okolí, sdílel je se
svou rodinou a přáteli. Tak vznikal zvláštní intimní vztah hlasatele a naslouchajícího.1 Zatímco tisk útočí na rozum, rozhlas spíše na city. Zatímco tisk je možno znovu
pročítat a promýšlet, rozhlasové vysílání je často jedinečné a zanechává svoji stopu
pouze v paměti posluchače.2 Záznamová zařízení v době vzniku RFE v soukromých
rukách prakticky neexistovala.
Když studená válka končila, byla v plném rozkvětu televize. Toto médium disponuje stejnými možnostmi jako rozhlas, navíc přibyl obraz. Ovšem televizních programů určených pro občany cizích zemí v jejich jazyce zaznamenáváme do konce
osmdesátých let velice málo. Výroba programu a provoz technických zařízení byly
jistě finančně mnohem náročnější než v případě rozhlasu. Šíření rozhlasových vln
bylo také do jisté míry bezpečnější a anonymnější než šíření televizního signálu.
O několik let později pak začala doba internetu, která určila rozhlasu již zcela jiné
postavení a využití.
1	V případě RFE se osobní vztahy hlasatel – posluchač rozvíjely zvláště u hudebních pořadů a pořadů
určených mládeži, kde se přes rizika vedla třeba i osobní korepondence, což však bylo vzhledem
k cenzuře poštovního styku se zahraničím možné až od šedesátých let.
2	Výmluvným příkladem rozdílu mezi tištěnou a rozhlasovou publicistikou mohou být texty legendárního rozhlasového žurnalisty Slávy Volného. V předmluvě k jeho knize Kvadratura času aneb
jak jsem doklopýtal do srpna 1968 je charakterizuje Martin Štěpánek takto: „Jeho texty byly spontánní,
řítily se éterem silou torpédoborce, ale byly ve své podstatě velice jednoduché, jakoby dětsky naivistické a ne
vždy podložené přísnou faktografií, ale na mikrofonu totálně strhující.“ VOLNÝ, Sláva: Kvadratura času
aneb jak jsem doklopýtal do srpna 1968. Praha, Práh 2008, s. 9.
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Už samotný poslech zahraničního rozhlasu se v totalitním režimu stával vědomým činem, projevem občanské neposlušnosti, výrazem duševní a myšlenkové nezávislosti. Důležitým faktorem ovlivňujícím účinek vysílání byl počet rozhlasových
přijímačů a tedy dostupnost poslechu. Československo patřilo mezi vyspělé státy.
Rozhlasových přijímačů v soukromém držení zde bylo i ve srovnání s okolními zeměmi východní a střední Evropy velké množství. Například již roku 1937 bylo v Československu zaznamenáno 1 044 400 rozhlasových koncesionářů a na 1000 obyvatel
připadalo 69 přijímačů. V roce 1981 bylo evidováno již 4 099 691 rozhlasových přijímačů, tedy jeden na 3,7 obyvatele, nejvíce v Praze (jeden přijímač na 2,9 obyvatele)
a nejméně ve Východoslovenském kraji (jeden přijímač na 6,1 obyvatele).3 Možnost
poslechu vysílání byla tedy vysoká. Radiopřijímač byl nejdostupnějším prostředkem masové komunikace a jeho poslech patřil k běžným součástem života. Poslech
zahraničního vysílání také nepochybně podporovala zkušenost s obdobným poslechem zahraničního rozhlasu v době druhé světové války.
RFE je označováno za typický propagandistický nástroj. Rozhlasové vysílání je
totiž záměrně vytvořeným prostředkem pro hlásání sdělení předem definovanému
adresátovi (tzv. cílové skupině). Propaganda je ale ve skutečnosti souhrnem nejrůznějších nástrojů, jimiž se hlásá určitý názor či ideologie nebo kterými se snaží někdo někoho přesvědčit o svém názoru. V tomto smyslu představuje rozhlasové vysílání jen jeden z nástrojů propagandy, kterými může být prakticky všechno, včetně
samotného faktu dosažených hospodářských, sportovních, vědeckých, politických
a kulturních úspěchů. Souhrn všech pozitivních údajů, ale také jejich prezentace je
propagandou. Ta je nástrojem diplomacie a politiky. Právě v uzavřené společnosti
se rozhlasové vysílání ze zahraničí stává hlavním prostředkem komunikace, tedy
propagandy.
Definice latinského slovesa „informare“ zní: utvářet, formovat, poučovat, vzdělávat, informovat. Definice naznačuje, že informace není neutrální, nese jistý záměr.
Úzce tak souvisí se slovesem „propagare“, tj. rozsazovat, rozšiřovat, rozmnožovat,
rozhlašovat, prodlužovat. Zatímco pojem „informace“ je vnímán přece jen poměrně
neutrálně, pojem „propaganda“ v sobě nese většinou negativní konotaci. Slovník cizích slov z předlistopadové doby uvádí u „propagandy“ tento výklad: veřejné šíření,
objasňování a doporučování nějakých myšlenek, názorů a podobně s cílem získat
přívržence; činnost, jejímž cílem je ovlivnit nebo usměrnit myšlení civilního obyvatelstva nebo vojsk ve vlastní prospěch.4

3	
Statistická ročenka 1981. Praha, Český statistický úřad 1981, s. 550.
4	KLIMEŠ, Lumír: Slovník cizích slov. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1981, s. 564
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Užití rozhlasu jako prostředku ovlivňování bylo poprvé s úspěchem rozvinuto
v době nacistické třetí říše, ovšem tehdy šlo spíše o ovlivňování domácího obyvatelstva.
Zahraniční vysílání Spojenců v době druhé světové války pak byla určena k povzbuzení
morálky obyvatel porobených zemí, tedy k vytváření neklidu v zázemí nepřítele.
V USA se používal od doby druhé světové války pojem „psychologický boj“, který
znamenal využití všech nástrojů mimo přímé násilí s cílem zničit vůli a schopnost
nepřítele bojovat, znemožnit jeho podporu ze strany spojenců nebo neutrálních
sil a povzbudit vůli vlastních sil a spojenců k vítězství. Mohlo se jednat o otevřenou
nebo skrytou propagandu, podvratné akce, sabotáže, zvláštní zpravodajské operace, partyzánský boj, špionáž, politický, kulturní, ekonomický nebo rasový nátlak.
Psychologický boj může být chápán jako souhrn postupů k dosažení ideologických,
politických nebo vojenských cílů většinou ve službách vlád nebo politických hnutí
využívajících k naplnění svých zájmů kulturně politických vlastností a komunikačního systému cílového posluchačstva. Psychologický boj je mimo jiné aplikací forem masové komunikace do moderního sociálního konfliktu. Spočívá v užívání násilných a více konvenčních forem komunikace k dosažení politicko-vojenských cílů.
Je potřeba říci, že představa dosažení vítězství výhradně prostředky psychologického boje nebyla reálná a příčila se výsledkům dosaženým v praxi. Důvěra v možnosti vědy byla nesmírná. V USA se proto na výzkumu metod přesvědčování podílela od
let druhé světové války řada vědeckých pracovišť, bohatě dotovaných vládou.5 Rozhlasové vysílání určené pro různé skupiny obyvatelstva na protivníkově území patřilo ve škále možností bezpochyby k měkčím formám psychologického boje a jeho
účinnost byla limitovaná mnoha faktory.
Pojem „propaganda“ pojímala druhá strana dvojím způsobem. „Buržoazní propaganda“ byla používána buržoazií jako prostředek k ovládnutí a zmanipulování mas ve
svém vlastním zájmu. Byla prý založena především na emotivním působení, na používání
demagogie, polopravd a absolutizování dílčích momentů. Nejvyšším cílem je oklamání,
ovládnutí a zmanipulování mas. Nezávazné je pro ni kritérium vědeckosti a pravdivosti.
Naopak „socialistická propaganda“ byla jednou z významných součástí ideologické práce jako „soustavná, cílevědomá vzdělávací a výchovná činnost“, kterou „komunistická strana rozšiřuje ideje marxismu-leninismu, bojuje proti nesprávným názorům
a nepřátelským ideologiím, seznamuje masy se svou politikou, přesvědčuje je o její správnosti a získává je pro plnění úkolů vyplývajících z politiky strany. Socialistická propaganda je svým pojetím racionální, jejími hlavními principy jsou vysoká komunistická ideovost
a stranickost, nesmiřitelnost s nepřátelskou ideologií, vědeckost a spojení s životem.“6

5	SIMPSON, Christopher: Science of Coercion. Communication Research and Psychological Warfare
1945–1960. New York – Oxford, Oxford University Press 1994.
6	ŠOLC, Milan a kol.: Stručný slovník teorie a praxe výstavby strany. Praha, Svoboda 1983, s. 162.
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V každém případě nelze pohlížet na existenci a působení RFE jako na náhodný
jev, ale jako na pevnou součást soupeření studené války, jako na produkt vytvořený
k vedení psychologického boje, nebo také propagandy.
Historii RFE lze rozdělit i z hlediska strategie vysílání na dvě základní období.
První začíná úvahami o vzniku formálně nevládní propagandistické organizace
zaměřené na psychologický boj proti komunistické propagandě vznikající v SSSR
a končí maďarskou revolucí v listopadu 1956. Druhé období začíná rokem 1957 a na
druhé straně je ohraničeno až koncem studené války. Je to období existence RFE jako
alternativního informačního zdroje.
První úvahy o zřízení rozhlasové stanice se zdánlivě nezávislou identitou, ale financované skrytě vládou, se objevily již na jaře 1948, tedy více než rok před oficiálním založením Národního výboru pro svobodnou Evropu (National Comittee for
Free Europe, NCFE). V dokumentu datovaném již 30. dubna 1948 navrhoval George
Kennan, tehdy poradce ministra zahraničí USA George Marshalla, zahájení organizovaného politického boje proti Moskvě. Kennan již tehdy navrhl utajeně zajistit,
aby byly důvěryhodné americké osobnosti vyzvány k ustavení veřejného výboru.
Jeho účelem se měla stát podpora a prosazování amerických národních zájmů ve
vztahu k národním osvobozovacím hnutím veřejně vedeným význačnými politickými uprchlíky ze zemí pod sovětským vlivem. Americký výbor měl vzniknout v úzké
součinosti s vládou USA. Funkce výboru se měla omezit na podporu vybraných exilových představitelů s cílem jejich udržení ve veřejném prostoru s přístupem k tisku a rozhlasu. To byl předobraz Národního výboru pro svobodnou Evropu a na ně
navázaných reprezentací národních exilů. Takovou reprezentací byla třeba Rada
svobodného Československa, založená v New Yorku počátkem roku 1949.7 Vytvoření
agentury formálně nezávislé na vládě umožňovalo Spojeným státům vést operace,
za něž by stát mohl nést zodpovědnost obtížně, nebo by jej to dokonce zahraničněpoliticky zkompromitovalo. To byla hlavní myšlenka projektu.
V červnu 1948 přijala Národní bezpečnostní rada směrnici označovanou jako
NSC 10/2.8 Nařizovala CIA vést vládní utajené operace proti cizím nepřátelským
zemím nebo skupinám, nebo naopak spřátelené státy a skupiny podporovat. Již
26. srpna 1948 se konala porada za účasti zástupců CIA, úřadu státního tajemníka,
tajemníka pro obranu a Úřadu pro koordinaci politiky (Office of Policy Coordina7	
National Archives and Records Administration (dále NARA), Chl n4, citováno v JOHNSON, A. Ross:
Radio Free Europe and Radio Liberty: The CIA Years and Beyond. Wodrow Wilson Center and Stanford
University Press 2010 [cit. 2014-01-06]. Dostupné z: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114320.
8	PALEČEK, Pavel: Protikomunistická propaganda ve studené válce. Výbor pro svobodnou Evropu a exil.
Dizertační práce. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – Historický ústav 2010,
s. 156, autor cituje ze směrnice NSC 10/2 uložené v NARA, sign. RG 273, Records of the National
Security Council.
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tion, OPC, od roku 1952 začleněn do CIA), na níž zúčastnění dohodli vytvoření demokratické a filantropické nevládní organizace v New Yorku pro podporu uprchlických
organizací v Německu pod názvem Americký výbor pro svobodnou Evropu (American Committee for Free Europe). Úkolem výboru bylo rovněž poskytovat finanční
zdroje, vysílací zařízení a tiskařské vybavení k šíření informací do zemí východní
Evropy, zejména Československa a Polska. Výbor měl být samostatný a také exilové
skupiny měly působit nezávisle.9 Po skončení přípravné fáze byl 1. června 1949 vyhlášen Národní výbor pro svobodnou Evropu.
Ve vymezení cílů ovšem nenajdeme ani slovo o podpoře přímého boje za osvobození zemí pod komunistickou vládou. Oba po sobě následující američtí prezidenti
Harry Truman a Dwight Eisenhower byli vedeni přesvědčením, že je účinnější utratit
mnoho prostředků na prevenci války než pak daleko více ve válce. Psychologické operace můžeme považovat za třetí formu úsilí USA v rámci vedení studené války. Předcházejícími opatřeními bylo vytvoření vojenského bloku (NATO v dubnu 1949) a zvýšení schopnosti ekonomické rezistence dosud svobodných zemí (Marshallův plán).
Dne 4. července 1950 bylo zahájeno zkušební a 1. května 1951 pravidelné vysílání. Shodou okolností obě vysílání zahájil právě československý program. Jeho obsah
byl československý (tedy vycházející z myšlenky společného státu Čechů a Slováků),
demokratický (navazující na předválečnou první republiku), pravicový až středový
(postavený na platformě exilu vycházejícího z Rady svobodného Československa,
tedy zejména stran předúnorové Národní fronty). Vliv politiků poválečné Národní fronty byl v RFE patrný. To se nelíbilo zastáncům slovenské samostatnosti, kteří
se v RFE cítili omezováni v projevování svých politických názorů jak ze strany vedoucích československé redakce, tak i amerického vedení. Další kritika práce RFE
přicházela od pravicového exilu, zejména tzv. federalistů. Vynikaly v tom například
články časopisu Bohemia, vycházejícího v Německu. S oblibou pak Bohemia psala
o zaměstnancích a spolupracovnících RFE, kteří reemigrovali zpět do ČSR, kde pak
RFE diskreditovali. Takové události paušalizovala s tím, že RFE chrání komunisty,
jeho zaměstnanci včetně Ferdinanda Peroutky jsou prodejní apod. V podobném duchu se nesla i kritika ze strany českých křesťansko-demokratických exulantů. Zde je
možno pro příklad jmenovat exilového historika a politologa prof. Josefa Kalvodu.
Dalšími kritiky RFE byli představitelé sudetských Němců, kterým se nelíbilo zejména to, že vysílání připravují lidé spjatí s obdobím existence Národní fronty v letech
1945–1948, a tedy i poválečným odsunem německého obyvatelstva.

9	
USG Officials discuss Emigré Broadcasts to Eastern Europe, 26 August 1948 [cit. 2012-07-12]. Dostupné
z: http://wilsoncenter.org/topics/pubs/happ.OP-3.pdf.
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Program RFE vytvářela řada osobností politiky a kultury. Nejen ředitelé Ferdinand Peroutka a Pavel Tigrid, ale mezi jinými i nakladatelský redaktor a poslanec národně socialistické strany Julius Firt, univerzitní profesor Vratislav Bušek, nakladatel
Rudolf Jílovský, spisovatelé Egon Hostovský, Zdeněk Němeček a Jan Čep, komik a herec Jára Kohout, novináři Ivan Herben, Lev Braun, Miloslav Kohák, slovenský právník
a politik Michal Múdry-Šebík, politik Martin Kvetko, novinář a divadelní režisér Josef
Kodíček a další. Pro některé bylo angažmá v RFE jen zastávkou na cestě, jiní spojili s RFE svůj další život. RFE se v nepříznivých letech stalo útočištěm mnoha Čechů
a Slováků, kterým život v exilu umožnil rozvíjet své schopnosti a dosáhnout uznání.
Do mnichovského týmu získal Pavel Tigrid na počátku padesátých let řadu mladých
nadějných pracovníků, vesměs z okruhu významného exilového časopisu Skutečnost.
Byli to například Ladislav Čerych, Zdeněk L. Suda, Petr Hrubý nebo Petr Demetz.
Při koncipování českého vysílání RFE hrály vedle názorů a zkušeností určité části
českých a slovenských politiků roli i jisté taktické ohledy. Spojení vysílání RFE s myšlenkami slovenské samostatnosti nebo požadavky sudetských Němců by se necelých šest let po válce rovnalo propagandistické sebevraždě. Na to upozorňuje ve své
vzpomínce i prof. Zdeněk L. Suda, který pracoval v redakci letáků Svobodné Evropy
v první polovině padesátých let: „Když se pak náklady [letáků] opravdu rozrostly, byla
do produkce zapojena ještě další tiskárna, známá tím, že se tam za třetí říše tiskl hlavní
orgán nacistického hnutí ,Völkischer Beobachter‘. V souvislosti s tím jsem zažil příhodu,
která mne jednak královsky pobavila, jednak mi způsobila obavy z možnosti kolosální politické boty. V té době nás přišel interviewovat reportér jedné vedoucí americké tiskové agentury, jehož má zběžná zmínka o roli tiskárny za nacistů přímo fascinovala. Mermomocí ji
chtěl do reportáže zařadit a nechápal, co by to bylo za ,žrádlo‘ pro režimní propagandu
proti nám, která těžila nemalý kapitál už jen ze samého umístění operací Svobodné Evropy
v Mnichově, v místě potupné kapitulace Západu před Hitlerem a zrady Československa na
podzim 1938. Trvalo mi dost dlouho, než jsem to reportérovi, hladovému po sensaci, dokázal rozmluvit.“10
U rétoriky propagandy Svobodné Evropy v období do roku 1956 lze pozorovat
jisté nabádání k akci, ke snahám o změnu zevnitř. Například 15. července 1953 v 10.45
četl svůj politický komentář Osvald Kostrba-Skalický. Byl určen příslušníkům československého letectva a vyzýval piloty k úletům do zahraničí: „Pověst našeho letectva
můžeš zachránit i ty! […] Jde o to, zachránit československé letectvo pro budoucnost. Patnáct minut letu a kurs 225 z Plzně. Někdy je totiž nutné podložit vlastní rozhodnutí věcnou
znalostí. Vzpomeň si občas! Kurs 225 a letu zdar!“11 A téhož dne v 12.15 v pořadu „Vzka-

10	E-mail prof. Zdeňka L. Sudy autorovi z 5. 5. 2010.
11	
NA, f. 311, Monitory Svobodné Evropy a zahraničního rozhlasu (1951–1973), záznamy za období
14.–17. červenec 1953.

97

Informacni boj.indb 97

12.08.14 11:28

zy domovu“ byla slyšet slova: „Rolníci i výkupní pracovníci! Přišel čas k vaší akci. Jako
dělníci absencí a fluktuací, tak vy nepřesným plněním kontingentů sabotujte plán režimu.
Pracujte ruku v ruce a zvláště ukažte solidaritu v činu. Ukažte komunistickému režimu,
že rolníci ho tak nenávidí jako dělníci. Přivoďte kolchozy ke krachu. Tak donutíte režim
k ústupkům po příkladu komunistických vlád v okolních státech!“12 Není zcela jasně doložitelné, nakolik na výzvy reagovali zemědělci, ale faktem je, že žádný vojenský pilot
z Československa se stíhacím letadlem do zahraničí neuletěl.
V prostředí Svobodné Evropy měla zrod i ojedinělá forma propagandistického
působení, tzv. letákové akce. Šlo o kombinované operace, využívající jak rozhlasového vysílání, tak letáků, které byly dopravovány z území Německa nad Československo pomocí malých balonů. V roce 1951 to byla první jednoduchá a krátká akce
„Winds of Freedom“, v červnu 1953 narychlo zorganizovaná akce „Prospero“, cílená
k měnové reformě a k povstání ve východním Německu, a nakonec akce „Veto“, zahájená roku 1954 a zaměřená zejména na volby.
Tato poslední operace, probíhající od května 1954 až do listopadu 1956, se vyznačuje leitmotivem „program lidové opozice“. Základem byl předpoklad existence
vrstvy nespokojených občanů, kteří v podmínkách totalitního režimu nemají možnost se sdružovat a formulovat své požadavky. Proto autor koncepce Václav Holešovský nastínil deset programových bodů zobecňujících různé problémy ve společnosti
a z toho vyplývající požadavky. Pro rozšíření a podporu programu Holešovský vypracoval dlouhodobou strategii. Program měl být šířen jak letáky („balony svobody“),
tak rozhlasovým vysíláním Svobodné Evropy („Hlas opozice“). „Lidová opozice“ se
měla stát hnutím bez formální organizace, vedení, materiální základny a bez konspirace, k němuž by patřil každý, kdo s jeho programem souhlasí. Další definice zněla „duchovní jednota všech vlasteneckých Čechů a Slováků“. Za programem deseti
bodů v RFE měla údajně stát analýza množství informací a pečlivé zkoumání režimního tisku a rozhlasu.
Ferdinand Peroutka v dubnovém čísle letáku „Svobodné Evropy“, posledním
z tohoto přechodného období, v očividně předvolebním fejetonu pod názvem „Úkol
oposice“ sice přímo nenabádá, nicméně přeci jen naznačuje jistý způsob jednání:
„Ať organisace komunistické strany sebe více prověřují, oposice se přece vloudí do národních výborů. Nemůže pracovat hlučně, nemůže své úmysly vyvěšovat na rozích. Národním
výborům byl vládou dán úkol: souhlasit přesně s rozhodnutím komunistické strany. Ale co
když členové národních výborů nesouhlasí? Pan ministerský předseda Široký řekl, že stát
musí býti čím dále tím mocnější a že národní výbory mají být prodlouženou rukou státu.
Ale když lid s politikou státu nesouhlasí — má zájem, aby jeho ruku prodloužil? Jak to řekl
Havlíček: dobrou vládu je čestno podporovat, špatnou vládu hanebno. O tom se musí každý
12	Tamtéž.
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sám u sebe rozhodnout, zda to je dobrá, nebo špatná vláda. Poněvadž vláda si to umínila, je
to nevyhnutelno, aby bylo tři sta tisíc lidí v národních výborech. Ale není nevyhnutelno, aby,
jak vláda zamýšlí, to byla mrtvá masa. Je-li nějaká oposice v zemi — my víme, že je — pak
nestačí si psát opoziční city do deníku, pak je nutno jít za konkrétními cíli. Nikoho nevybízíme, aby osnoval revoluci. Začněte tím, že se budete snažit zlepšit pracovní podmínky,
že budete žádat, aby vláda plnila své sliby, kterých je mnoho. Vláda nebude mít proti vám
obrany, když ji jen vezmete za slovo. Budete-li legálně pracovat pro zlepšení svého postavení, vláda, ačkoli bude skřípat zuby, neodváží se vás potrestat. Vláda nevložila do voleb
žádný smysl. Oposice jej musí vložit. Vláda předstírá, že chce od vás iniciativu. Tak jí tedy
opravdu dejte iniciativu. Bude vás tři sta tisíc. Když budete chtít, můžete být více než právě
tolik popohaněčů.“13
A po zahájení kampaně ve svých rozhlasových promluvách akci znovu komentoval. Jeho vize zapojení občanů do „lidové opozice“ z komentáře odvysílaného 14. srpna 1954 byla sice optimistická, ale nejspíše neodpovídala realitě: „My nyní sledujeme
osud číslice deset, která se stala slavnou číslicí a vězí vládě jako kost v krku. Desítka symbolizuje deset požadavků lidové oposice, a když někdo řekne ,deset‘, když někdo to namaluje
na plot, každý v celé zemi ví, co se tím myslí. Z desítky se stala všudypřítomná číslice. Vláda
nedávno stála na tribuně na Václavském náměstí, aby si dala holdovat: ale na prknech, na
kterých stála, zespodu bylo namalováno číslo deset. Úředník jede automobilem z ministerstva do ministerstva a na chvíli nechá vůz bez dozoru; a když se vrátí, najde uvnitř letáky
s číslem deset. Před policejním ředitelstvím stojí strážník a dává pozor. Když se otočí, za jeho
zády se objeví nalepená číslice deset. V té věci jsou mysli přesně rozděleny: lid se k desítce
hlásí, vláda ji nenávidí a pronásleduje jako velezradu. Někdy dá na náměstí rozdělat oheň
a spaluje letáky s číslem deset. Ale co dokáže tím, když spálí kus papíru? Těch deset požadavků bylo dříve v myslích lidu, než byly vytištěny na papíře.“14
Ve stručnosti lze jednotlivé body „programu lidové opozice“ charakterizovat takto:
1. Odbory odborářům. Navrácení odborů původní funkci, totiž ochraně zájmů pracujících. V komunistickém režimu se z odborů stala jen převodová páka režimu.
2. Více peněz, méně řečí. Tento bod dokonce požadoval splnění konkrétní věci,
totiž zvýšení mezd a platů do konce října 1954 o 15 % zaměstnancům, kteří vydělávají
méně než 1060 Kč, a o 12 % těm, kteří vydělávají více než 1060 Kčs.
3. Dělník nepatří na řetěz. Požadavek možnosti svobodně se rozhodnout pro zaměstnání podle své volby.
4. Nesahat na volný čas. Pokud pracovník pracuje ze své vůle přes čas, náleží mu
mimořádná odměna.

13	
ABS, f. 323, Kabinet StB, kart. 23, sl. 2, Svobodná Evropa duben 1954, s. 16.
14	FIALOVÁ, Zuzana (ed.): Mluví k vám Ferdinand Peroutka, I. Rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa (1951–1959). Praha, Argo 2003. 14. srpen 1956, s. 171.
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5. Konec selské roboty. Zemědělci mají právo bez následků a beze ztráty vystupovat z JZD.
6. Větší dodávky – menší úroda.15 Povinnost dodávek produktů od zemědělců státu musí být spravedlivě rozdělena.
7. Samospráva, ne úřad. Národní výbory musí zastupovat zájmy občanů.
8. Zboží pro lid, ne pro Sověty. Režim musí vyrábět více spotřebního zboží pro
občany a pracující v továrnách musí takovou výrobu upřednostňovat.
9. Obnovit službu zákazníkům. Maloobchod se má obracet přímo na výrobní podniky a národní výbory mají připravovat přechod služeb zpět do soukromých rukou.
10. Stavět pro rodiny, ne pro stát. Národní výbory musí tlačit na výstavbu bytů bez
politických preferencí.16
Zlomovou událostí pro propagandu RFE bylo povstání v Maďarsku. Přestože se
RFE očistila od nařčení, že její maďarská redakce povstání vyprovokovala, nemohla
vyvrátit obvinění, že vysíláním i dalšími aktivitami vyvolávala u maďarských bojovníků za svobodu nepřiměřená očekávání pomoci Západu. Proto se rétorika RFE od
počátku roku 1957 výrazně změnila. Jeden z předních aktérů, ředitel československé
redakce RFE v letech 1965–1975 Jaroslav Pecháček, obě fáze charakterizoval podle své
osobní zkušenosti v exilové přednášce ze sedmdesátých let takto: „V té době (počátek padesátých let) byl charakter a účel tohoto propagačního instrumentu jiný než dnes.
Mnozí z nás jsme měli ještě v mysli i v kostech obrovský vliv zahraničního vysílání za války,
zejména vysílání z Londýna. Bylo to také období studené války, které hrozilo, že se každou
chvíli může proměnit ve válku horkou (Řecko, Jugoslávie, Korea). Cíl tehdejšího vysílání
byl spíše strategický, tj. zasáhnout nepřítele. Dnes je smysl tohoto vysílání podstatně jiný
a skromnější: neutralizovat totalitní propagandu tím, že obyvatelstvo východoevropských
států bude objektivně informováno o faktech mezinárodního i domácího vývoje, upozorněno v komentářích na souvislosti a závislosti tohoto vývoje, aby mohlo racionálně reagovat
a ovlivňovat tento vývoj. Snad by se to dalo vyjádřit také tak, že jde o jakýsi hygienický
proces, který imunizuje národy ve střední a východní Evropě před lží a deformacemi. O tom,
že cílem komunistické propagandy není nic jiného než oslepování a indoktrinace, nemusím
snad přesvědčovat nikoho z přítomných.“17
Je potřeba si povšimnout i pestrosti programu RFE. Stanice usilovala o to stát se
tzv. surrogate radiem, tedy nahrazovat neexistující svobodné domácí rozhlasové stanice v celé šíři programu. Chtěla tedy poskytovat nejen informační, ale i kulturní,
oddychovou a duchovní alternativu v ideologizované a pečlivě cenzurou chráněné
šedi mediální nabídky totalitního státu. Zcela výjimečnou reakci pocítili například

15	Jedná se o upozornění na skutečnost, že některým zemědělcům z úrody zbyde jen málo.
16	
ABS, f. 323, Kabinet StB, kart. 22, sl. 3.
17	
NA, osobní fond Pavel Pecháček, text přednášky Jaroslava Pecháčka, asi rok 1973.
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pracovníci RFE vysílající od poloviny šedesátých let pečlivě připravované hudební
pořady pro mládež. Odezva mladých posluchačů na tento zcela nepolitický program
byla přes cenzurní opatření a hrozbu represí mimořádná.
V každém případě RFE představuje v českých dějinách neopomenutelný a jedinečný fenomén. Nešlo o pouhou rozhlasovou stanici. Pojem „Svobodná Evropa“
něco představoval ať v pozitivním, či negativním smyslu snad pro každého občana
této země. Pro jedny byl symbolem svobody, pro jiné zosobněním nepřítele. A bylo
vlastně nepodstatné, zda obsah vysílání RFE každý jedinec konkrétně znal. Sémiologicky se pojem „Svobodná Evropa“ bezesporu měnil ve „znak“, nabývající různé hodnoty podle pozice účastníka. Před rokem 1990 tak byla interpretace práce a smyslu RFE silně polarizována. Dokonce i dnes cítíme, že fenomén této rozhlasové stanice
silně zasáhl oblast žurnalistiky, politiky i kultury, že se tedy stal jistým mýtem.
Jedinečnost RFE se ukazuje i při porovnání s dalšími zahraničními rozhlasovými stanicemi vysílajícími do Československa. Na rozdíl od těchto vesměs státních
institucí se v případě RFE skutečně jednalo o formálně nezávislou a finančně i lidsky nejsilnější zahraniční stanici vysílající v českém a slovenském jazyce. Jako jediná
zahraniční stanice se RFE od počátku programově orientovalo především na dění
v zemi, kam směřovalo jeho vysílání. RFE představovalo také jistý politický důkaz,
ať už skutečný, či jen domnělý, zahraničního („západního“) zájmu o dění za železnou oponou. Pro západní politiku to ale také bylo pravděpodobně alibi zakrývající
jak nezájem, tak i nemožnost něco na poměrech v komunistickém bloku doopravdy
měnit.
RFE lze také považovat za centrum exilové, ale i šířeji svobodné české a slovenské
kultury v zahraničí. Bylo to místo výměny názorů a setkávání. V tomto ohledu lze
jeho úlohu považovat za dodnes nedoceněnou.
Rádio Svobodná Evropa bylo tradičně považováno za jedinou platformu aktivní politické emigrace – exilu. Dokázalo po téměř celé sledované období virtuálně
překračovat hranice, narušovat cenzurní blokádu a ve srovnání s iniciativami exilu
možná i významněji ovlivňovat dění v Československu. Přesto ale RFE rozhodně nebylo exilovou organizací a jeho americké vedení si vědomě udržovalo od exilových
diskuzí – ale také tahanic – odstup.
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Propaganda proti RFE v Československu
A znovu citát Ferdinanda Peroutky, nyní přímo o propagandě: „Komunistická propaganda dělá s námi exulanty to, co dělá s vámi doma: nemluví o nás pravdu. Komunisté
tvrdí, že devadesát devět procent lidí v Československu stojí za vládou, že ji milujete, že jste
si ji dobrovolně zvolili, že jste nadšeně uvítali měnovou reformu, že žijete ve svobodě, že
u vás není žádného teroru: jenom jestliže tomu všemu věříte, jenom pak byste mohli přijít
do pokušení věřit tomu, co komunistická propaganda tvrdí o nás.“18
Soupeření československé komunistické propagandy s RFE nebylo ani tak bojem
idejí či polemikou. Spíše to byla snaha zdiskreditovat a zesměšnit protagonisty tohoto vysílání a současně je prezentovat jako nástroj nebezpečné zahraniční tzv. ideologické diverze a špionáže. Exulanti v RFE byli představováni jako amorální zrádci,
kteří se odrodili vlasti, v exilu se pak zklamali ve svých nemravných ambicích a jsou
odsouzeni zemřít v bídě a bez domova. Aby neživořili, musí poslouchat nepřátele
celého Východu – americké imperialisty, kteří je platí, a odvěké české nepřátele –
Němce, v jejichž zemi žijí a působí. Negativní obraz exilu byl v příkrém protikladu
k domácí „radostné přítomnosti“. Marxisticko-leninský systém v podání ideologů
KSČ nemohl přistoupit na dialog, protože jakoukoliv systémovou kritiku označoval
za kontrarevoluční a podvratnou.
V diskurzu komunistické propagandy nenajdeme v roce 1956 nějaký významný
předěl. Používaná rétorika i nástroje byly vcelku stále stejné. Do roku 1949 se ve stranickém tisku ani třeba v „satirickém“ časopise Dikobraz neobjevuje příliš mnoho
útoků na exil. Je to ostatně také období, kdy se RFE teprve formovalo. Až v roce 1950,
zejména po procesu s tzv. direktoriem odboje, jinak známým jako „Milada Horáková a spol.“, se exulantská tematika začíná natrvalo ujímat ve výzbroji komunistické
propagandy.
Režimní propaganda proti RFE byla pojímána jako řada dílčích kampaní. Podnětem k nim byly různé události, např. exilová prohlášení v zahraničí, návraty reemigrantů, zahájení propagačních akcí RFE a podobně. V řadě případů kampaně
skrytě koordinovala Státní bezpečnost a ministerstvo vnitra, rozsáhlejší projekty
schvalovalo předsednictvo ústředního výboru KSČ. Kampaně se proto často prolínají s agendou Státní bezpečnosti. Předpokladem vedení úspěšných propagandistických kampaní bylo centralizované ovládání médií, v němž byl zapojen aparát
ÚV KSČ a od května 1955 Tiskové a informační oddělení ministerstva vnitra, respektive v průběhu let jeho organizační následníci.

18	FIALOVÁ, Zuzana (ed.): Mluví k vám Ferdinand Peroutka, I. Rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa (1951–1959). „10. říjen 1953“. Praha, Argo 2003, s. 115.
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Za velmi dobře mediálně využitelné považoval režim návraty bývalých zaměstnanců RFE. Reemigranti mohli být jednak prezentováni jako očití, a tedy důvěryhodní svědci a navíc již svým dobrovolným návratem nejlépe demonstrovali údajné
zklamání z exilové reality a práce v RFE. Návraty emigrantů výrazně podpořila i amnestie, kterou 9. května 1955 vyhlásil k 10. výročí osvobození prezident ČSR Antonín
Zápotocký. Touto amnestií mimo jiné prominul tresty uložené za opuštění republiky, pokud se uprchlík vrátil do šesti měsíců ode dne jejího vyhlášení. Další podobné
amnestie vyhlásil prezident Antonín Novotný 9. května 1960 a 1965. První amnestii
doprovodil bezpečnostní aparát 2. června 1955 vytvořením „Výboru pro zabezpečení
osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR“. Výbor byl formálně ustaven ústředním výborem Národní fronty, a začal dokonce vydávat vlastní časopis Hlas domova
s cílem údajně pravdivě informovat o situaci navrátilců a „odhalovat špinavou politiku tzv. exilových vůdců“. Jak se ale v praxi ukázalo, fungoval především jako krycí
podnik pro snahy o organizování více či méně dobrovolných návratů do ČSR v režii
Státní bezpečnosti.
Kampaně proti RFE a exilu byly koncipovány obvykle jako série článků a komentářů v tisku. Některé události pokrývaly filmové týdeníky, případně po vzniku
Československé televize její zpravodajství. V televizi vznikaly i dokumentární filmy
s problematikou RFE nebo obecněji na téma tzv. ideologické diverze.
Častou formou výpadů proti RFE se staly knižní publikace. Část z nich vydavatelé převzali ze Sovětského svazu. Většina produkce tohoto druhu byla ale původní.
Z několika důvodů je pozoruhodná jedna z nejstarších publikací na téma exil, kniha
Emigranti proti národu, kterou vydala Mladá fronta již roku 1953. Čteme v ní velmi
typická klišé: „Americká výzvědná služba postavila do čela čs. sekce uvedené stanice věrného svého agenta, osvědčeného bojovníka za zájmy kapitalistů, starého nepřítele pracujících naší země, Ferdinanda Peroutku. Jemu k ruce byl přidělen zkrachovalý bojůvkář Pavel
Tigrid. [...] Po tříletém cestování a nabízení služeb pro cokoli dostal se Tigrid k Peroutkovi
do mnichovské vysílačky. Tam funguje dodnes a úpěnlivě se modlí za válku. Spolu s Ransdorfem a Pekelským19 je Tigrid americkým pouťovým vyvolávačem nejspodnější kvality. Vyzývá k vraždám, lupičství a ničení, hlásá teror a banditismus. Obtěžkán na mozku fantazií
atomové války, pomýšlí Tigrid na to, jaké ,ministerstvo‘ si vybere v americkém protektorátu.
Panu Tigridovi dosud nedošlo, že to není ministerské křeslo, nýbrž daleko jednodušší dřevěná konstrukce s provazem, kterou si vysluhuje v Holzkirchenu.“20
19	Představitel studentské demokratické mládeže v exilu Emil Ransdorf a český nacionalista Vladimír
Pekelský, představitel České národní skupiny (hnutí federalistů) v Německu a šéfredaktor časopisu
Bohemia (mj. bývalý vlajkař a agent StB, některé z článků v jeho časopise Bohemia se shodují s plány
dezinformačních akcí StB).
20	Autory tohoto díla byli Čestmír Suchý, Jiří Hochman a Jiřina Brejchová. Čestmír Suchý (1921–2005)
působil v letech 1945–1957 jako redaktor a komentátor zahraničněpolitického oddělení Rudého
práva a mnohokrát přispěl do tiskových kampaní proti exilu a RFE. V roce 1970 byl vyloučen z KSČ
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Ukázka přibližuje typický jazyk i symboly propagandy padesátých let. Oponent
je odedávna zrádcem ve službách nepřátelské špionáže. Je nepřítelem, protože bojuje proti lidu za zájmy druhé strany. Nemá morálku a je za peníze schopen čehokoliv.
Pro své nízké cíle vyvolá i válku. Domnívá se, že ho čeká skvělá budoucnost, ale je
předem odsouzen žít v zapomnění v exilu nebo potupně zemřít.
Jak se z perspektivy pozdějších desetiletí ukázalo, padesátá léta znamenala pro
Rádio Svobodná Evropa tu horší etapu, dobu zakopaných pozic, minimální odezvy
a zdánlivě nevelkých úspěchů. Jednalo se také o období bez naděje na změnu ve vlasti, což byl bezesporu perspektivní cíl snažení jeho pracovníků.

a do roku 1989 pracoval manuálně. Jako jeden z prvních podepsal Chartu 77. Od února 1990 byl
prvním polistopadovým děkanem Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Nekrology jej
hodnotily jako významnou osobnost české žurnalistiky. Jiří Hochman (nar. 1926 v Praze, zemřel
2012 v USA) byl v letech 1950–1954 redaktorem Obrany lidu a v letech 1954–1968 Rudého práva, kde
působil postupně jako zahraniční zpravodaj v Ženevě, Washingtonu a Pekingu. V zahraničních reportážích se kriticky a posměšně vyjadřoval o exulantech. V období Pražského jara byl redaktorem
a komentátorem známého reformního časopisu Reportér. V době normalizace musel odejít z tisku,
a posléze v důsledku perzekuce dokonce musel opustit vlast. V USA přednášel na univerzitách. Byl
autorem publicistických knih, humoristických a satirických povídek. Literárně upravil a roku 1993
vydal paměti A. Dubčeka Naděje umírá poslední.
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Rádio Svobodná Evropa zapojovalo do své práce umělce-uprchlíky. Zleva hudební skladatel Josef Stelibský s manželkou, filmová herečka Helena Bušová-Kasalová a herec a komik Jára Kohout. 		
(Osobní archiv Prokopa Tomka)

Leták z operace „Prospero“ z roku 1953 využíval k propagandě ekonomické těžkosti režimu.
(Osobní archiv Prokopa Tomka)
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Nálepky rozptylované balony měly v operaci „Veto“ z roku 1954 ovlivnit výsledek nedemokratických
voleb v ČSR.
(Osobní archiv Prokopa Tomka)
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Karikatura na obálce jednoho z čísel časopisu Dikobraz z roku 1952 sděluje jasně: snahy ztroskotanců pod
taktovkou Západu jsou marné.
(Dikobraz, roč. 8, č. 30, 27. 7. 1952)
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Obálka propagandistické knihy Emigranti proti národu z roku 1953.
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Jedna z karikatur Dikobrazu zaměřených proti RFE využívá atributy
zločinu a zrádcovství.
(Dikobraz, roč. 8, č. 11, 16. 3. 1952)
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Proměny konstrukce obrazu Sovětského svazu
v poválečném Československu
Jan Lomíček

„Svazu československo-sovětského přátelství připadl hned při jeho zrodu velký úkol: Stát
na stráži československo-sovětského spojenectví a mobilizovat na ni náš všechen lid, říci
nahlas a na všechny strany, že naše spojenecké svazky jsou nedotknutelné, že vždycky a ve
všem půjdeme po boku Sovětského svazu a nikdy jinak.“
(Klement Gottwald, slučovací sjezd SČSP, 1948)
Vnímání obrazu Sovětského svazu a sovětských občanů coby personifikace sovětského státu a jeho mocenského systému se v průběhu poválečných československých
dějin měnilo v návaznosti na zásadní historické zlomy v československo-sovětských
vztazích. Jisté zjednodušující přelomové body i v rámci současné historiografie
představují události let 1945, 1968 a 1989. Nicméně proces konstrukce obrazu SSSR
v očích československé veřejnosti nelze redukovat na pouhou proměnu vojáka
1. ukrajinského frontu Rudé armády, přijíždějícího na pomoc Pražskému povstání,
v sovětského vojáka Střední skupiny vojsk, okupujícího od srpna 1968 do června 1991
území Československa. Obraz SSSR, který vykrystalizoval v padesátých letech, byl budován na základech pocházejících již z meziválečného období, a to jak z obsahového hlediska, tak co do organizací, které se na jeho utváření podílely. V následujících
letech docházelo k erozi nekriticky pozitivního obrazu v první řadě díky historickým zkušenostem československých občanů se sovětským režimem u nás i v Evropě,
vedle toho též díky formalizaci jeho reprodukce ze strany zmíněných propagandistických organizací, ale v neposlední řadě také na základě osobních zkušeností jednotlivců se společenskou realitou v SSSR samotném.
Tento text si vzhledem ke svému rozsahu neklade nárok postihnout téma proměny obrazu SSSR v československých poválečných dějinách v celé jeho šíři. Studie
se věnuje v první řadě proměnám základních témat, která byla v souvislosti s utvářením obrazu SSSR předkládána veřejnosti v poválečném Československu oficiálním
diskurzem. Dále se zabývá problematikou organizace, která se na vytváření obrazu
SSSR podílela hlavní měrou (nebo to alespoň byl její hlavní úkol) – Svazem československo-sovětského přátelství (SČSP). A konečně se zaměřuje na některé příčiny
eroze monolitického vnímání SSSR jako ideálního typu společnosti.
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Jako prameny byly použity v první řadě materiály vztahující se ke Svazu československo-sovětského přátelství, tedy publikace pocházející z jeho provenience, ať
již se jednalo o literaturu určenou širší veřejnosti, literaturu specializovanou či texty
organizačního charakteru. Tato organizace se mimo jiné také podílela na vydávání
„celostaveništního časopisu“ Maják, určeného pro integrační stavbu průmyslového
komplexu na úpravu rud v Dolinské na Ukrajině v rámci RVHP. Periodikum podává
poměrně bezprostřední formalizovaný obraz SSSR, vytvářený složkami SČSP, a následně též zaznamenává rozpad tohoto obrazu po roce 1989 u československých občanů, kteří byli v přímém styku se sovětskou každodenností.

Obraz SSSR mezi světovými válkami
Jak bylo nastíněno v úvodu, konstrukce obrazu SSSR v poválečném období navazovala v případě československé veřejnosti na meziválečné období, kdy minimálně
část společnosti projevovala sympatie k budování nového sovětského systému, které
vycházely nejen z případné levicové orientace sympatizantů, ale do jisté míry byly
založeny také na hlubších a starších slavjanofilských (či případně rusofilských) tradicích. Tyto sympatie byly posléze ve třicátých letech umocněny navazováním a rozšiřováním vzájemných politicko-kulturních styků v předvečer druhé světové války,
tedy zejména propagandistickými kampaněmi na obou stranách, které se týkaly sovětsko-československé spojenecké smlouvy z roku 1936.
Odhlédneme-li od intelektuálních diskuzí souvisejících s politickými procesy
probíhajícími v SSSR ve druhé polovině třicátých let, které část československé společnosti vnímala do jisté míry jako vyřizování si vzájemných účtů v rámci sovětských
politických elit,1 sovětská společnost byla zobrazována v celém meziválečném období v rámci skupiny československých sympatizantů jako dynamicky se rodící sociální systém, modernizující díky pracovnímu úsilí sovětských dělníků a rolníků zaostalé oblasti bývalého ruského impéria v novou zemi s beztřídní společností. Přispívaly
k tomu jednak četné cestopisy československých i zahraničních návštěvníků SSSR,
jednak propagandistické materiály sovětské provenience, které do Československa
proudily v hojném počtu.2
Přestože celkový počet československých občanů, kteří ve třicátých letech navštívili SSSR s poznávacími zájezdy sovětské státní cestovní kanceláře Inturist, nebyl velký, zájezdy byly pečlivě organizované a zacílené na potenciální sympatizující

1	Vedle politických procesů bylo nejvýraznějším tématem těchto diskuzí sjednocení sovětského
umění do „jednotné fronty“ socialistického realismu v rámci tzv. kampaně proti formalismu.
2	Celkový počet meziválečných sovětik se odhaduje na několik tisíc. Srov. VÁVRA, Jaroslav: Říjnová
revoluce a SSSR v československé publicistice a reportážích 1918–1929. In: Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků. Ed. Josef Strnadel, díl 2. Praha, Lidové nakladatelství 1969, s. 5–133.
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skupiny obyvatelstva, kterým byla prezentována zejména nekontroverzní sovětská
každodennost.3 Vzhledem k následným besedám a další kulturní propagandistické
činnosti v ČSR, organizované levicovými seskupeními, je potřeba brát v úvahu v případě konstrukce pozitivního obrazu SSSR i tento faktor.
Po celé meziválečné období probíhaly v československé veřejnosti mezi skalními
odpůrci a sympatizanty často velmi bouřlivé diskuze týkající se samotné povahy sovětského zřízení, jeho světlých i temných stránek – proti informačním „průsakům“
dotýkajícím se zejména negativních aspektů sovětského trestního systému však stál
poměrně stabilní propagandistický obraz, který případná negativa objasňoval v pro
sovětský režim příznivém světle.
Vrátíme-li se k tématům objevujícím se v konstrukci pozitivního obrazu SSSR, na
prvním místě stála tematizace práce jako procesu, který vedl nejen k rozvoji země
a společnosti, ale také ke zdokonalení jedince. Ačkoliv byla sovětská společnost prezentována jako kolektivní masa, kde každý přispívá dle svých možností (a v budoucnosti bude saturován dle svých potřeb), ve skutečnosti docházelo k preferenci jedinců, kteří loajálně spolupracovali se sovětským režimem, často bez ohledu na práci
jimi skutečně odvedenou. Nicméně téma práce samo o sobě se stalo alfou a omegou
meziválečného obrazu SSSR. Zasahovalo od teoretického uchopení pracovního procesu v rámci Gastěvova Institutu práce, snažícího se o maximální využití efektivity
individuálního pracovníka, přes zlepšování pracovních podmínek a kvalifikace dělníků i rolníků a stachanovské hnutí po využití práce jako univerzálního prostředku
pro převýchovu problematických jedinců.4
Dalšími souhrnnými tématy prosovětské propagandy byly proměny sovětské
společnosti z hlediska vztahu centrum – periferie (tzv. vnitřní kolonizace – šíření
civilizace, exploatace zdrojů, budování sovětské společnosti v mimoevropských částech SSSR), z hlediska jejího řízení a osvěty (sovětská biopolitika) a z hlediska obrany před vnitřním i vnějším nepřítelem. V souvislosti s představováním sovětských
úspěchů nejen v zahraničí byla vcelku úspěšně využívána sovětská věda a kultura,
kde v mnoha ohledech nebyla zcela odstraněna návaznost na úspěchy z období
předcházejícího bolševické revoluci roku 1917. Zcela specifickým „exportním“ tématem byl sovětský sport, který začal být na poli propagandistickém v meziválečném
období využíván nejen v SSSR. Posledním tématem, které se pravidelně objevovalo
na stránkách meziválečných sovětik, byl nový sovětský občan, chápaný jako nedílná
3	LOMÍČEK, Jan: Package Holidays of the Czechoslovak Citizens to Soviet Russia in the Interwar Period Seen from the Perspective of Archive Sources of the Russian Federation. In: Prager wirtschaftsund sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), 2012, Vol. 16, No. 2, s. 11–25.
4	Zde se rozvíjela i diskuze týkající se problematiky pracovních táborů a mládežnických komun,
samozřejmě ve značně propagandisticky vylepšeném duchu. Srov. SSSR na strojke, 1933, roč. 4, č. 12;
srov. též podobný vjem – Koťátková, Mery: Lodí do průplavu Moskva-Volha. In: Svět sovětů, 1937,
roč. 6, č. 6, s. 5; FUČÍK, Julius: V zemi, kde zítra již znamená včera. Praha, Karel Borecký 1932, s. 375.
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součást budované beztřídní společnosti, případně v určité kontrapozici k mase vyzdvihovaný jako výlučná osobnost – úderník, hrdina a uvědomělý člen strany. V tomto případě začíná být již ve třicátých letech patrný jistý návrat ke státní propagandě,
nyní orientované namísto samotného Ruska na SSSR a jeho národy jako celek.5

Tematizace poválečného SSSR
Období německé okupace na jedné straně představovalo z hlediska veřejné diskuze
o povaze SSSR diskontinuitu kvůli cenzuře a nacistické válečné propagandě, z pohledu pozdějšího vývoje však umocnilo často až nekritické přijímání SSSR československou společností, zejména bezprostředně po skončení válečného konfliktu. Poválečný vývoj vytváření a přijímání obrazu sovětského státu prošel několika výraznými
zvraty. V rámci zjednodušení svádí využít jako hlavní mezníky tradiční periodizaci
změn v československých a sovětských dějinách, tj. léta 1945, 1948, 1956, 1968 a 1989.
Přelomové události z těchto let jistě výrazně ovlivnily proměny vnímání obrazu SSSR
nicméně je potřeba vnímat jistou kontinuitu procesů změn, které tyto milníky přesahovaly.
Samotný obraz SSSR v poválečných letech byl značně ovlivněn i tím, že Československo se po roce 1948 naplno začlenilo do sovětské vlivové zóny a v průběhu
následujících čtyřiceti let se rozvíjela rozsáhlá spolupráce na poli hospodářském,
kulturním, vědeckém, vojenském i politickém. Docházelo tak k provázání mnoha
oblastí života československé a sovětské společnosti, které zásadní předěly, jakými
byl pád kultu osobnosti či vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa, zcela
nezměnily. Výraznou proměnu vztahů tak přinesly až změny v souvislosti s rozpadem východního bloku.
Kritika idealizace SSSR se objevovala zejména bezprostředně po válce v období
třetí republiky, kdy nejvýraznějšími odpůrci jednostranné orientace na Sovětský
svaz byli členové České strany národně sociální (Milada Horáková) a protikomunistického křídla Československé strany lidové kolem Heleny Koželuhové a Adolfa Procházky. Naopak podporu mělo vytváření pozitivního obrazu SSSR ze strany lidovců
v osobě Josefa Plojhara, který stál za jeho zformováním po roce 1948 nejen jako autor
několika cestopisů z území SSSR, ale také jako dlouholetý místopředseda Svazu československo-sovětského přátelství.

5	LOMÍČEK, Jan: Only in the Country of Millions There Is a Joy, Beauty and Eden – Image of Soviet
Utopia in the Discourse of the Czechoslovak Left in 1930s. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische
Mitteilungen (WISOHIM), 2009, Vol. 10, No. 1, s. 87–104.
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Vítězství 1945
Vrátíme-li se na začátek zkoumaného období, můžeme za jakýsi rok nula z hlediska konstrukce obrazu SSSR a přelomu v tematizaci sovětské propagandy v Československu považovat rok 1945. Od okamžiku kapitulace nacistického Německa byl
na prvním místě prosovětské propagandy podíl sovětské armády na vítězství v bojových operacích druhé světové války. Po roce 1948 byla tato skutečnost ještě navíc
umocněna hegemonií tzv. východního odboje jak v odborné literatuře, tak v umění. S nadsázkou lze říci, že usměvavý rudoarmějec obsadil vše: od veřejného prostranství československých měst přes socialistický dobrodružný román po školní
nástěnky a dětské slabikáře. Literatura a umění vůbec k tomuto tématu zpočátku
přistupovaly značně nekriticky, jistý posun v zobrazování rudoarmějců a sovětských
partyzánů nastal v omezené míře teprve na sklonku padesátých let.6
V průběhu normalizace došlo, tak jako v jiných oblastech československo-sovětských vztahů, k jistému vyprázdnění či formální ritualizaci uctívání sovětských hrdinů. Přestože řada obyvatel po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy alespoň vnitřně přehodnotila svůj vztah k Sovětské armádě (a díky tomu také k jejímu
hrdinskému kultu, který vznikl v roce 1945), formální uctívání vztahující se zejména
k výročím vítězství přetrvávalo. Projevovalo se nejen připomínáním sovětských obětí
v síních slávy či u pietních míst, ale také vznikem dalších památníků ve veřejném prostoru, které byly na mnoha místech budovány i v průběhu osmdesátých let.
Vedle „řadových obětí“ válečného konfliktu byly snahy importovat zejména mezi
mládež i sovětské hrdiny (partyzáni Zoja Kosmoděmjanská, Oleg Koševoj). Kromě
hrdinů uctívaných v SSSR a ve východním bloku v podstatě univerzálně byli v Československu vyzdvihováni zvláště sovětští velitelé podílející se na osvobození země
(maršálové I. S. Koněv, R. J. Malinovskij, K. S. Moskalenko aj.), ale vznikaly též místní
kulty sovětských obětí. Z nich se zejména díky literatuře celorepublikově rozšířil příběh posádky pověstného tanku č. 23. Historie jeho památníku je ostatně symptomatická z hlediska proměn obrazu SSSR v poválečném období obecně. Tyto proměny
by se daly shrnout v proces posunu od nekritické elace k nekritické negaci, vždy za
hojné účasti dobových médií. Stejně jako v dalších případech sovětské (i pozdější)
propagandy pak docházelo ke schematizaci těchto symbolů (viz příloha, s. 124).

6	Za jistý přelom se v tomto směru dá považovat známý román Ladislava Mňačka Smrt si říká Engelchen, který byl i zfilmován. Srov. MŇAČKO, Ladislav: Smrt si říká Engelchen. Praha, Mladá fronta 1960.
Druhý pól v literatuře představuje například oslava odboje na Českomoravské vysočině z pera
F. Ťopka – srov. ŤOPEK, František: Lidé stateční a ti druzí. Havlíčkův Brod, Krajské nakladatelství 1961;
ze slovenských prací pak za všechny uvádíme soubor povídek tematizující normalizační pohled na
(česko)slovensko-sovětskou spolupráci, jehož autorem byl velvyslanec v SSSR v letech 1970–1972
a pozdější ministr zahraničních věcí B. Chňoupek – srov. CHŇOUPEK, Bohuslav: Generál s levom.
Bratislava, Pravda 1973.
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V rámci československého odboje byla zejména po roce 1948 zdůrazňována jeho
část řízená z Moskvy. Příběh východního odboje byl důsledně očištěn od případných
kontroverzních osobností (Heliodor Píka, František Fajtl aj.), byl vytvořen i seznam
míst paměti tohoto narativu (Buzuluk, Sokolovo, Dukla aj.). Tato místa paměti pak
byla včleněna i do běžného života společnosti mimo jiné v podobě názvů podniků, případně sportovních klubů. Z československých účastníků odboje byli po selekci vybráni zejména nositelé titulu Hrdina SSSR – Otakar Jaroš, Antonín Sochor,
Ján Nálepka, po své smrti i Richard Tesařík. K výročím spojeným s odbojem během
druhé světové byly pořádány připomínkové akce a tryzny, kterých se hojně účastnili
i sovětští pamětníci, zároveň byly tyto akce hojně tematizovány i v učebnicích7 (viz
příloha, s. 125).
Určitým obratem byl osud Ludvíka Svobody, který se po poválečném kariérním
propadu a zatčení v souvislosti s procesy v padesátých letech stal posléze prezidentem ČSSR. Tituly Hrdina SSSR a Hrdina ČSSR mu byly uděleny až v roce 1965. Sám
titul Hrdina SSSR a paralelně Zlatá hvězda hrdiny ČSSR byly v poválečných dějinách
využívány jako jakési vzájemně se legitimizující prvky, což je ostatně rys značné části státních vyznamenání. Po roce 1948 titul Hrdina SSSR obdrželi z našich občanů
jen Vladimír Remek v roce 1978 a Gustáv Husák v roce 1983. Oproti tomu například
Leonidu Brežněvovi byl udělen titul Hrdina ČSSR celkem dvakrát, a to v letech 1971
a 1980.

Stalin
V souvislosti s československo-sovětskými vztahy je potřeba zmínit také odraz kultu
Josifa Vissarionoviče Stalina až do jeho pádu po XX. sjezdu KSSS. Stalin byl prezentován v Československu v první řadě jako „vůdce světového proletariátu“ a osvoboditel
od německých okupantů. Vcelku je možné konstatovat, že poválečný vývoj navazoval na předválečný trend mytizace, který se utužoval i mezi ortodoxními sympatizanty v meziválečném Československu. Zároveň však byl Stalinův obraz v letech padesátých dotažen ve snaze o jeho vylepšení až ad absurdum, kdy vymýšlení darů ke
Stalinovu jubileu a jejich prezentace nabývaly poněkud tragikomických rozměrů.
Na stránkách sovětského propagandistického měsíčníku SSSR na strojke z roku 1949
se tak můžeme vedle čelenky, kterou Stalinovi věnovali severoameričtí indiáni, dočíst i o čestném občanství, které mu udělilo hlavní město Praha, či o knihách zdravic
z Kladna, Košic a ostravsko-karvinského uhelného revíru.8

7	S tím byly spojeny vedle tradičních tryzen i další akce, jakými byly například návštěvy míst paměti
přímo v SSSR. Srov. Maják, celostaveništní časopis KTÚK Dolinská, mimořádné číslo, 1988.
8	Srov. SSSR na strojke, 1949, roč. 13, č. 12.
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Ke kultu vůdců patřilo i představování míst, která byla spjatá s historickým narativem ruského bolševismu. Sem lze zařadit například památná místa odkazující na
Leninův ilegální pobyt v Razlivu v roce 1917 (pověstná salaš a seník), kde se skrýval
před stíháním ze strany prozatímní vlády. V případě Stalina to pak bylo jeho muzeum
v gruzínském Gori, jehož středobodem byl Stalinův rodný dům pod nadstavbu evokující antický chrám, kolem kterého muzeum vzniklo9 (viz příloha, s. 125–126). Příběh Stalinova pomníku na pražské Letné byl nejen v médiích v poslední době dostatečně probírán, tudíž není potřeba se mu zde dále věnovat.10

Vrchol sovětského mýtu
Padesátá léta obecně byla z pohledu prosovětské propagandy nejdynamičtějším
a zároveň nejkontroverznějším obdobím – na jedné straně se širší československá
veřejnost začala v podstatě poprvé seznamovat s pozitivním obrazem SSSR, bohužel v převažující míře bez jakékoliv kritické reflexe. Zároveň právě tato neexistence
reflexe znamenala, že padesátá léta lze považovat za období zvýšené fabulace při
představování sovětských úspěchů.
Skutečnost, že sovětské hospodářství využívalo pracovní síly z řad vězňů v rámci
trestního systému, byla v meziválečném období známá, ale osobní zkušenost se stalinskými pracovními tábory měl dosud pouze omezený počet československých občanů. To umožňovalo prosovětské propagandě realitu do jisté míry zakrýt a vytvořit
propagandistický obraz pracovních táborů jako míst převýchovy problematických
jedinců na vzorné sovětské občany. Po druhé světové válce byla z tohoto pohledu
situace jiná, část československé emigrace před nacistickou okupací se se sovětským
systémem nucených prací do kontaktu dostala a po válce se někteří z těchto emigrantů snažili seznámit se svými zkušenostmi zbytek československé veřejnosti. Tato
kritika byla po roce 1948 umlčena.
Případné kontroverze ohledně SSSR byly nahrazeny obrazem ideálního typu společnosti, která je schopna ve své podstatě vyřešit všechny problémy, ať ji společenské,
hospodářské nebo politické. S jistou latencí se tak v Československu usídlil a rozšířil
obraz SSSR, na kterém sovětská propaganda pracovala od sklonku třicátých let. Některé propagandistické motivy se v českých zemích příliš neuchytily (konstrukce pionýra – hrdiny Pavlíka Morozova), jiné již měly delší životnost. V padesátých letech
tak dochází k rozkvětu fabulací okolo sovětských úspěchů na poli vědy a techniky,
které se často odkazovaly na dávné doby před rokem 1917. V pověstné knize Vyprávě9	Srov. PLOJHAR, Josef – POSPÍŠIL, Antonín: V zemi Stalinově. Praha, Vyšehrad 1951, obrazová příloha,
s. 9. Obě muzea ostatně fungují dodnes.
10	Tematiku vůdce a její symboliku v dobovém diskurzu nastínil mj. Vladimír Macura. Srov. MACURA,
Vladimír: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty 1948–1989. Praha, Pražská imaginace 1992, s. 46–57.
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ní o ruských vynálezcích a objevitelích, která vyšla v roce 1954 v nakladatelství Svět sovětů, tak autorský kolektiv při vynechání či omezeném zobrazení vývoje v zahraničí
vychvaloval sovětskou vědu a techniku jako soběstačný, v podstatě uzavřený systém,
který nepotřebuje (a nepotřeboval) impulzy ze zahraničí a vždy si vystačil s ruským,
posléze sovětským člověkem.11

Země neomezených možností?
V rámci publikace Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích se čtenáři setkali
s konstrukcí reality, která vše podřídila tezi, že SSSR je ve vědě a technice, následně
ovlivňující celou společnost, po všech stránkách soběstačný. Autorský kolektiv dokazoval, že díky předchozímu umu zejména ruského lidu má značná část světového
vědeckotechnického pokroku původ na území SSSR. V kapitolách Tvůrci exaktních
věd, Chemie, Vlast elektrotechniky, Ruští hutníci, Tvůrci mechaniky, Ruské motory,
Tvůrci dopravy, Ruské zbraně, Dobývání zemského nitra, Věda o životě, Věda o úrodnosti se mohli vesměs mladší čtenáři dozvědět, jak na území SSSR vzniklo letadlo,
byla vyšlechtěna největší a nejvýnosnější kráva, sovětská věda při experimentálním
pokusu oživila uříznutou psí hlavu, případně jak sovětští vojenští piloti během druhé světové války úspěšně aplikovali taranování nepřátelských letadel, které první
použil již v roce 1914 ruský pilot Nestěrov12 (viz příloha, s. 126–129).
Podivuhodná směs pravdivých a poupravených informací je pro danou dobu příznačná. Vedle nepochybných úspěchů sovětské vědy a techniky stála často obskurní
logická spojení a projevovala se snaha dokázat za každou cenu sovětské prvenství
v oblastech, ve kterých ruská (a posléze sovětská) společnost ve své době hluboce
zaostávala za světovým vývojem. V tomto období se objevují i absurdní konstrukce,
jako byl například pověstný lysenkismus (podle T. D. Lysenka, nekompromisního
průkopníka lamarckismu, tedy teorie dědičnosti získaných vloh), který vedl již ve
třicátých letech k likvidaci do té doby progresivní sovětské genetiky. Dalším příkladem byly pavědecké teorie O. B. Lepešinské, dokazující možnost vzniku buněk z nebuněčné hmoty. Je otázkou, předcházela-li těmto koncepcím jakási utopická vize,
nebo jednalo-li se již od počátku o čistý a promyšlený podvod.13 Nicméně v rámci
propagandy byly výsledky akademika Lysenka zejména v oblasti šlechtitelství rostlin během Stalinovy éry vyzdvihovány s důrazem na jejich využití při zvyšování výnosů v zemědělství (viz příloha, s. 130).

11	Srov. Bolchovitinov, Viktor Nikolajevič a kol.: Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích. Praha, Svět sovětů 1954.
12	Tamtéž, s. 321–334, 505, 550, 434–435.
13	Tamtéž, s. 593–595, 516 a 526. K Lysenkovi a Lepešinské a jejich úloze v sovětské vědě srov. SOYFER,
Valery: Rudá biologie. Brno, Stilus Press 2005.
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S pádem kultu osobnosti nastává i ústup od těchto extrémních forem propagandy, k čemuž přispěl do jisté míry i společenský pád četných Stalinových oblíbenců.
Místy se sice stále objevují neuvěřitelná tvrzení o rekordech dosažených v Sovětském
svazu, ale celkově se sovětská média snaží prezentovat obraz své vlasti v civilnější
podobě. Symptomatický je v tomto směru jeden z hlavních časopisů Svazu československo-sovětského přátelství, Čtení o Sovětském svazu, vycházející v letech 1953–1992,
který v šedesátých letech změnil název na pouhé Čtení a několikrát též podtitul –
v roce 1958 na Měsíčník pro dobrou zábavu a poučení, v roce 1967 na Výběr zajímavostí ze
sovětského tisku, od r. 1969 na Magazín zajímavostí, od r. 1983 na Magazín zajímavostí
o SSSR. Při hledání výsledné formy prezentovaného obrazu SSSR je klíčový rok 1968,
kdy se periodikum svým obsahem změnilo na společenský časopis tu a tam přinášející zajímavosti spojené se SSSR.14 Vedle nejstaršího občana SSSR, stodvaašedesátiletého Širali Muslimova,15 představuje v tomto období vývoj sovětské módy a modelingu16 či natáčení koprodukčního filmu Rudý stan o Nobileho expedici s Claudií
Cardinalovou v jedné z hlavních rolí17 (viz příloha, s. 131–132).

Práce
Z hlediska každodenního budování pozitivního obrazu SSSR stálo v prosovětské
propagandě stejně jako v meziválečném období v popředí téma práce. Druhá světová válka byla v tomto směru předělem – na jedné straně znamenala výrazný zásah
do sovětského hospodářství, na straně druhé umožnila překrýt svým dopadem četné nedostatky meziválečného období. V tematizaci práce tak je v padesátých letech
na prvním místě zvláště rekonstrukce země po válečném konfliktu; opakovaně jsou
zdůrazňovány zejména velké stavby sovětského průmyslu z meziválečného období –
Dněprogez, Bělomořsko-baltský kanál a rekonstrukce zničeného Stalingradu.18
Prosovětská propaganda v Československu odkazovala na sovětský vzor zejména vzhledem k zavedení sovětských metod centrálního plánování. S tím souvisely
i další přejaté prvky – údernické hnutí, které buď překračovalo stanovený plán, nebo
přicházelo s doplňujícími inovacemi, které umožňovaly zrychlit práci či šetřit materiál, hromadné pracovní akce zaměřené na maximální využití pracovních sil v zájmu
splnění plánu, případně práci nad plán, často v oblastech, které vyžadovaly urgentní
pomoc (viz příloha, s. 132–133).

14	Srov. Čtení o Sovětském svazu, roč. 17 (1968) a roč. 18 (1969).
15	TRANKVILICKIJ, J.: Současník Napoleonův. In: Čtení o Sovětském svazu, 1968, roč. 17, č. 1, s. 44–46.
16	Srov. např. Čtení o Sovětském svazu, 1968, roč. 17, č. 3, s. 44; 1969, roč. 18, č. 11, s. 62.
17	
Čtení o Sovětském svazu, 1968, roč. 17, č. 6, s. 28–30.
18	Srov. VIŤHA, Oldřich: O velikých stavbách komunismu v SSSR. Praha, SČSP 1950, s. 3–30.
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Příklon k centrálně plánovanému hospodářství vnesl do prezentace tématu práce další prvky – prvním byla soutěž pracovních kolektivů, nejprve „na dálku“, posléze, s rozvojem hospodářských vztahů uvnitř Rady vzájemné hospodářské pomoci
(RVHP), i v rámci společných projektů těchto zemí. K nim patřily zprvu tzv. Mezinárodní ekonomické organizace, kterými se RVHP snažilo překlenout nedostatky spolupráce v jednotlivých výrobních odvětvích. Posléze k nim přibyly i další společné
vědeckotechnické projekty, z nichž propagandisticky nejvyužitelnějším byl společný
vesmírný program zemí RVHP – Interkosmos. V Československu tak byl celkem logicky nejvíce propagandisticky využíván nejvýraznější úspěch této spolupráce – let
prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka do kosmu v roce 1978.
Z pohledu ikonografie byly používány i odkazy na dřívější sovětské úspěchy na tomto
poli – start první umělé družice Sputnik, start Jurije Gagarina aj. (viz příloha, s. 131).
Vedle mezinárodních organizací v rámci RVHP byly jako výsledek spolupráce
nejčastěji zdůrazňovány společné investiční projekty členských států RVHP – tzv. integrační stavby, k nimž lze zařadit mj. ropovod Družba, jehož prvotní realizace spadala do šedesátých let. Ze společných integračních staveb let sedmdesátých a osmdesátých se jednalo zejména o projekty plynovodu Orenburg/Sojuz, plynovodu
Jamburg/Progress a komplexu na zpracování železné rudy v Dolinské na Ukrajině.
Principem integrační stavby byla dílčí účast států RVHP na realizaci projektu výměnou za podíl na výsledném produktu. Projekt Orenburg zahrnoval podíl všech
východoevropských zemí RVHP na výstavbě plynárenského komplexu v Orenburgu a 2677 kilometrů dlouhého plynovodu Sojuz na západní hranice SSSR. Stavba
byla dokončena v roce 1978. Z tehdejší ČSSR se projektu účastnilo 2100 pracovníků.
V případě plynovodu Progress (Jamburg) se jednalo o výstavbu třísetkilometrového
úseku přes Karpaty v letech 1982 –1987. Těžební a úpravárenský komplex Dolinská
v oblasti Krivého Rogu na Ukrajině byl jedním z posledních velkých investičních
projektů před nástupem ekonomické transformace. Z československé strany šlo mj.
o výstavbu haly magnetické separace, 1500 bytů, školky, školy a dalších objektů občanské vybavenosti (investiční podíl 13,7 % celkových nákladů stavby komplexu), na
které se podílelo kolem 2000 osob.19
Právě komplex v Dolinské se stal určitým mementem neúspěchů socialistické ekonomické integrace, o čemž svědčí i propagační časopis místní odbočky SČSP. Do roku
1989 se snažila redakce stavbu úpravárenského komplexu prezentovat jako jeden
z vrcholů internacionální spolupráce na poli hospodářství, včetně vzájemné spolupráce pracovníků stavby a místního obyvatelstva. S pádem režimu stačil ještě časo-

19	Srov. Jenšík, Miloslav: Progress, Karačaganak, Dolinská. Československý podíl na stavbách v Sovětském
svazu. Praha, SČSP 1988. K průběhu výstavby plynovodu Orenburg srov. STANO, Jiří: My z Orenburgu.
Praha, Lidové nakladatelství 1979.
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pis zachytit erozi sovětského ideálu, která se projevuje nejen v karikaturách zobrazujících skutečný stav a vztahy v rámci mezinárodní integrační stavby, ale například
i v odlehčující anketě, tematizující nejistotu ohledně budoucnosti projektu, kterou
časopis uveřejnil po personálních změnách v redakci20 (viz příloha, s. 134).

Svaz československo-sovětského přátelství
Svaz československo-sovětského přátelství jako nejvýraznější organizace, která se
vytvářením pozitivního obrazu SSSR v poválečném Československu zabývala, se ve
svých dějinách odkazoval na své institucionální předchůdce z období mezi světovými válkami. Po květnu 1945 obnovily činnost dvě klíčové organizace, které se v meziválečném období věnovaly šíření pozitivního obrazu SSSR. Jednalo se o Společnost
pro kulturní a hospodářské styky se SSSR (SHKS) a Svaz přátel SSSR (SP SSSR). Na
Slovensku obdobně došlo k obnovení slovenského Zväzu priaťelov ZSSR jako samostatné národní organizace. První manifestační shromáždění SHKS se uskutečnilo
již 20. 5. 1945, do čela se postavil její zakladatel Zdeněk Nejedlý. Prvním předsedou
SP SSSR se stal básník S. K. Neumann. Svaz přátel SSSR se v duchu meziválečných
snah snažil o vytvoření široké členské základny. V poválečných letech byl úspěšnější
a k 31. prosinci 1947 měl v českých zemích 2503 odboček, které sdružovaly 295 808
členů, vedle toho měl údajně 890 kolektivních členů – společenských organizací s více než 2,5 milionu občanů. Slovenský Zväz priaťelov ZSSR měl ve stejné době
94 odboček zahrnujících 8465 členů.21
První manifestační sjezd nově ustaveného Svazu československo-sovětského přátelství (a tím i slučovací sjezd SP SSSR a SHKS) se konal 22. února 1948 v Národním
divadle v Praze. Prvním předsedou SČSP byl zvolen Zdeněk Nejedlý. V květnu 1949
pak došlo ke sloučení SČSP a slovenského Zväzu priaťelov ZSSR. V roce 1949 měl
SČSP 1 717 052 členů a 9129 odboček, v roce 1967 pak 10 581 odboček, 453 kolektivních členů a 1 443 987 členů individuálních.22 Vývoj po roce 1968 oficiální prameny
zabývající se historií SČSP taktně nezmiňují, uvádějí jen vágní tvrzení, že „SČSP měl
k červnu 1970 3600 fungujících a akceschopných organizací“ a v roce 1976 byl údajně
dvoumilionovou organizací.23 O skutečných dopadech srpna 1968 na tuto organizaci tak můžeme v současnosti pouze spekulovat, nicméně činnost, kterou v období
normalizace vyvíjela, byla dle výsledků její práce do značné míry formální, totéž lze
předpokládat i o části jejích členů.

20	
Maják, celostaveništní časopis KTUK Dolinská, 1989, roč. 3, č. 3, s. 8; tamtéž, 1990, roč. 4, č. 3.
21	SEDLÁČEK, Jiří – NĚMEC, Jan: Společnou cestou. Z historie bojů o československo-sovětské přátelství.
Praha, ÚV SČSP a Lidové nakladatelství 1975, s. 120–126.
22	SEDLÁČEK, Jiří: Z historie Svazu československo-sovětského přátelství. Praha, ÚV SČSP 1978, s. 41–71.
23	Tamtéž, s. 74 a 82.
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Hlavním úkolem SČSP bylo vytváření pozitivního vnímání SSSR a osvěty v oblasti
sovětské kultury, vědy a techniky, respektive povědomí o sovětské společnosti. Vedle
vydavatelské činnosti zejména ve vlastním nakladatelství Svět sovětů, které sídlilo
na Národní třídě v Praze a vydávalo hlavně překladovou literaturu, se SČSP mimo
jiné soustředilo na výuku ruštiny, organizování zájezdů do SSSR, besedy s představiteli sovětské společnosti. Vedle propagace a organizace propagační činnosti byly
nedílnou součástí jeho působení také přípravy oslav významných výročí, zejména
výročí osvobození Československa, a na podzim tzv. Měsíce československo-sovětského přátelství, který oslavoval a přibližoval především události spojené s bolševickým revolučním hnutím. Ikonografie SČSP se projevovala zvláště kombinací sovětských a československých symbolů, jak je vidět na dobových pamětních medailích
či členských průkazech. SČSP zároveň představoval po ROH nejmasovější organizaci
v socialistickém Československu (viz příloha, s. 134).

Osobní zkušenost se SSSR – cestování, rekreace, pracovní pobyty
Druhá světová válka přinesla osobní zkušenost se sovětským režimem pro ty československé občany, kteří volili před nacistickou okupací útěk směrem na východ. Pro
řadu z nich znamenala emigrace do SSSR internaci, pro část i zkušenost s realitou
táborů Gulagu. Řadu těchto negativních zkušeností se sovětským režimem, o nichž
se povědomí šířilo v poválečném Československu, posléze překryla masivní prosovětská propaganda. Stejně jako v meziválečném období, i po druhé světové válce se sovětské orgány snažily využít k pozitivnímu vnímání SSSR i turistický ruch.
K tomu sloužila především státní cestovní kancelář Inturist, která byla založena již
v meziválečném období.
Z hlediska rozsahu nabídky turistických zájezdů se toho v prvních poválečných
letech oproti meziválečnému období příliš nezměnilo. Zájezdy směřovaly do destinací, které nepřekračovaly oblast ohraničenou na východě řekou Volhou, na jihu
Kaspickým a Černým mořem a pohořím Kavkaz. I co do témat se v padesátých letech
setkáváme téměř s kopií exkurzí a turistických výletů let třicátých – prezentovány byly
továrny, kolchozy, sanatoria, význačné stavby socialismu a místa spojená s dějinami
bolševického hnutí v zemi. Z tohoto období pocházejí též četné cestopisy československých občanů, které nenesou znaky výrazných kontroverzí24 (viz příloha, s. 133).
Problematické se posléze ukázaly až cesty do širších oblastí SSSR, kde šlo jen obtížně setrvat u dosavadního propagandistického obrazu. Jedním z příkladů může
být pověstná Zvláštní zpráva č. 4 cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda,
24	Srov. za všechny PLOJHAR, Josef – POSPÍŠIL, Antonín: V zemi Stalinově. Praha, Vyšehrad 1951; Vyprávění o sovětských ženách. Praha, SČSP 1954 aj.
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která však nebyla určena pro širší veřejnost a v plném znění byla zveřejněna až po
roce 1989.25 Ta kritizovala zejména stav sovětské společnosti ovlivněné centrálním
plánováním, ale mimo jiné i rostoucí formalizaci československo-sovětských styků
na hospodářsko-politické úrovni. Zpráva navrhovala v tomto směru některá zlepšení opírající se o osobní zkušenosti obou autorů, kteří se mohli – na rozdíl od běžných
návštěvníků – po SSSR pohybovat podstatně svobodněji. Zpráva obou cestovatelů
z roku 1964 je tak nejkomplexnější kritikou sovětského systému před rokem 1968,
založenou na studiu skutečného stavu tamní společnosti.
Rostoucí zkušenosti československých občanů se sovětskou realitou se tak výrazněji promítaly i do oblasti cestování do SSSR. Na jedné straně stál idealizovaný obraz
udržovaný v turistických průvodcích a jiných propagačních materiálech, případně
učebnicích ruštiny, na straně druhé pak osobní zkušenost, často značně odlišná od
té, kterou bylo možné učinit v období nejtvrdšího stalinského režimu. Očekávání
na základě vykonstruovaného propagandistického obrazu „země neomezených
možností“ se tak dostávalo do střetu s realitou, která tomuto obrazu často zdaleka
neodpovídala. Značně problematická pak byla propagace cestovního ruchu po srpnu 1968, kdy se zřetelně projevil propad zájmu československé veřejnosti o cesty do
SSSR obecně.26

Závěr
Od roku 1948 do roku 1989 prošel obraz Sovětského svazu v Československu proměnami, které vycházely i z proměn zkušeností československých občanů se sovětskou
společností. V padesátých letech převažovalo nekritické obdivování (ať již skutečné, nebo formální), dirigované oficiálními místy. Po jisté kritické revizi v šedesátých
a na samém počátku sedmdesátých let se v československé společnosti vytvořila dichotomie – na jedné straně byl oficiální obraz, který se snažil udržovat a do jisté
míry oživit propagandistické narativy padesátých let. Stejně jako v mnoha dalších
oblastech zde byla patrná yurchakovská „převaha formy“ nad obsahem.27 V opozici k oficiálnímu propagandistickému obrazu začal v neoficiálních kruzích vznikat
negativní obraz SSSR, který čerpal z osobních zkušeností československých občanů
se sovětským režimem a dílem též z protisovětské propagandy, ať již té meziválečné
československé nebo poválečné zahraniční.

25	HANZELKA, Jiří – ZIKMUND, Miroslav: Zvláštní zpráva č. 4. Praha, Lidové nakladatelství 1990.
26	BAGDASARJAN, Vardan: Sovetskoje zazarkalje: innostrannyj turizm v SSSR v 1930–1990 gody. Moskva,
Forum 2007, s. 169–176.
27	Srov. YURCHAK, Alexei: Everything Was Forever, Until It Was No More. Princeton and Oxford, PUP
2006, s. 36–76.
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Formálnost obrazu SSSR byla dána několika skutečnostmi. V první řadě to byla
generační výměna – u mladších generací do jisté míry převažovala zkušenost se sovětskou okupací z roku 1968, která zastínila předchozí vývoj jak z hlediska nekritického obdivování, tak v oblasti pokusů o kritické přehodnocení.
Po roce 1970 společnost, „poučená z krizového vývoje“, v mnoha směrech rezignovala na jakoukoliv diskuzi ohledně SSSR. Více či méně formálně byly reprodukovány propagandistické motivy typu „Rudá armáda – osvoboditelka“ či slaveny památné dny – narození V. I. Lenina, VŘSR, případně Měsíc československo-sovětského
přátelství. Větší prostor pak dostávaly často omezené úspěchy spolupráce členských
zemí RVHP, jakým byl například start Vladimíra Remka do vesmíru v rámci projektu Interkosmos v roce 1978 či spolupráce na tzv. integračních stavbách socialismu,
ropovodu Družba a plynovodech Orenburg a Jamburg nebo při výstavbě úpravárenského komplexu železných rud v Dolinské na Ukrajině.
Generace tzv. Husákových dětí pak byla bezprostředně před rokem 1989 nepopsaným listem a s tématem SSSR se střetávala ve značně vyprázdněné formě. Až na výjimky lidí majících se sovětskou společností osobní kontakt byly zkušenosti redukovány
na dopisování si se sovětskými žáky, případně formalizované ideologické působení
v rámci výuky a dodržování formálních festivit, zejména v rámci Pionýrské organizace SSM či SSM samotného. Jedním z výrazných prvků uctívání tohoto formalizovaného obrazu byly i tzv. síně revolučních, pracovních a internacionálních tradic, jejichž
uspořádání bylo v propagandistických manuálech SČSP do detailu rozpracováno.28
Obraz Sovětského svazu tedy prošel od roku 1945 do devadesátých let četnými
proměnami. Byl ovlivněn jak změnami v sovětské politice, tak proměnami ve vztahu
československé společnosti k SSSR, které ovlivnila v první řadě invaze v roce 1968.
Zamyslíme-li se hlouběji nad samotným vnímáním SSSR, respektive Ruska, jako
ústředního elementu, je otázka, zda se do něj neprojektují v případě československé
společnosti (obdobně jako je tomu podle slov předního světového sovětologa Martina Malii v západních zemích29) v první řadě idealizované představy o ní samé. V různých obdobích hledala naše společnost v Rusku či v SSSR na jedné straně spásu, na
straně druhé v něm viděla (často i přibarvenou) hrozbu pro svůj vývoj, ať již politický či intelektuální. Přes četné peripetie se v každé době alespoň část naší společnosti
snažila přistupovat ke konstrukcím obrazu tohoto prostoru v očích naší veřejnosti
kriticky. Bylo by dobře, aby si současná česká společnost v tomto směru zachovala
v rámci pozitivního i negativního hodnocení historického obrazu Ruska či Sovětského svazu podobně kritický odstup i do budoucna.

28	Srov. BREZNICKÝ, Ján: Ako rozvíjať názornú agitáciu v ZČSSP. Bratislava, SÚV ZČSSP, 1987, s. 63–74.
29	Srov. MALIA, Martin: Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum.
Cambridge, Belknap Press 2000.
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Tank č. 23. (BOLCHOVITINOV, Viktor Nikolajevič a kol.: Vyprávění o ruských vynálezcích
a objevitelích. Praha, svět Sovětů 1954, s. 450)

Setkání bývalých partyzánů v Banské Bystrici. (Přátelství na věčné časy. Sborník článků
a statí o československo-sovětské spolupráci, vydaný k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Red. Čibisov, Alexandr – Janda, Václav. Praha, ÚV SČSP 1980,
s. 153)
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Ilustrační zkratka tematizující květnové osvobození a vzpomínkové akce. (VAVREČKA, Mojmír a kol.:
Ruština 2. Pro 4. ročník základních škol s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků. Praha, SPN 1984, s. 267)

Rekonstrukce kupky sena a salaše v Razlivu – místa, kde se v létě 1917 ukrýval V. I. Lenin. (PLOJHAR, Josef:
K břehům Tichého oceánu. Praha, nakladatelství Lidová demokracie 1957, obr. příloha, s. 1)
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Mramorová budova s rodným domkem J. V. Stalina v Gori. (PLOJHAR, Josef – POSPÍŠIL, Antonín: V zemi
Stalinově. Praha, Vyšehrad 1951, obr. příloha, s. 9)

„Dříve než Možajskij přistoupil ke konstrukci prvních letounů, ověřil si svůj theoretický výzkum letem
na vzduchovém draku, taženém trojkou.“ (BOLCHOVITINOV, Viktor a kol.: Vyprávění o ruských vynálezcích
a objevitelích. Praha, Svět sovětů 1954, s. 324)
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Sovětská rekordní dojnice Poslušnica II. (BOLCHOVITINOV, Viktor a kol.: Vyprávění o ruských vynálezcích
a objevitelích. Praha, Svět sovětů 1954, s. 505)
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Uměle oživená psí hlava. (BOLCHOVITINOV, Viktor a kol.: Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích.
Praha, Svět sovětů 1954, s. 550)
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Stalinští sokoli jako jediní na světě uplatňovali za Velké vlastenecké války taran, vynález ruského pilota
Nestěrova. (BOLCHOVITINOV, Viktor a kol.: Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích. Praha, svět Sovětů
1954, s. 465)
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„Změněná dědičnost v praxi“ – Lysenkova jarovizace. (BOLCHOVITINOV, Viktor a kol.: Vyprávění o ruských
vynálezcích a objevitelích. Praha, Svět sovětů 1954, s. 596)
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Širali Muslimov, 162 let, současník císaře Napoleona. (Čtení, 1968, roč. 17,
č. 1, leden, s. 45.)

Známka vydaná k letu společné československo-sovětské posádky do vesmíru. (VINŠÁLEK, Adolf a kol.:
Ruština 3. Pro 5. ročník základních škol s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků. Praha, SPN 1985, s. 33)
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Sovětská móda.
(Čtení, 1968, roč. 17, č. 3, březen, s. 44)

Jeden z dobrých pracovníků PrS Brno Josef
Kosík. (Maják, celostaveništní noviny KTUK
Dolinská, 1989, č. 11, s. 2)
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Častou součástí cest zahraničních delegací byla návštěva škol, případně výrobních provozů. – Záběr z čajového pole Molotovova kolchozu v Kobuletském okresu Adžarské autonomní sovětské socialistické republiky (součást Gruzínské sovětské socialistické republiky). (PLOJHAR, Josef – POSPÍŠIL, Antonín: V zemi
Stalinově. Praha, Vyšehrad 1951, obrazová příloha, s. 13)

Laureát Stalinovy ceny soustružník Bykov na návštěvě v Československu v rozhovoru s československými
stachanovci. (BOLCHOVITINOV, Viktor a kol.: Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích. Praha, Svět sovětů
1954, s. 289)
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Karikatura reality internacionálních vztahů v roce 1989 v časopisu Maják. (Maják, celostaveništní noviny
KTUK Dolinská, 1989, č. 3, s. 8)

Pamětní medaile SČSP, 50. – 60. léta, rub
a líc. (Soukromá sbírka)
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Propagace Prvního máje na Liberecku
v letech 1948–19891
Alena Černá

V českých zemích včetně Liberecka se oslavy Prvního máje konaly již od prvních celosvětových slavností, tedy od roku 1890. Po vzniku Československa byl Svátek práce vyhlášen státním svátkem. Během první republiky ho slavily především levicově orientované strany (včetně stran národnostních menšin), které pořádaly často masové
průvody, hlásil se k němu však mj. i podnikatel Tomáš Baťa, který při oficiálních
oslavách Prvního máje pořádaných v jeho podnicích kladl důraz především na étos
práce.2 O široké možnosti interpretace a využití (či zneužití) tohoto svátku svědčí
skutečnost, že se k němu posléze přihlásila i katolická církev a přivlastnili si jej též
nacisté.
Tradici Prvního máje logicky akcentovala i Komunistická strana Československa.
Podle prorežimní poúnorové literatury začaly ty pravé prvomájové oslavy až po vzniku KSČ v roce 1921 3. Před druhou světovou válkou byly komunistické průvody potlačovány a nakonec zcela zakázány. Svobodně tak mohli komunisté vyjít do průvodu
až po osvobození. K největší změně v pojetí Prvního máje v Československu došlo po
únoru 1948. Oslavy Svátku práce konající se před tímto datem, kdy byla práva dělníků teprve prosazována, byly označeny za bojovné. Od roku 1948 pak měl První máj
především oslavný charakter – již bylo dobojováno, dělníci měli svou vládu, která
dle dobové propagandy hleděla na jejich blaho. Mohli se tedy soustředit na oslavy
socialismu a boje za mír. Prvomájové slavnosti se měly stát – podobně jako v dalších
1

Článek vychází z mé diplomové práce, viz ČERNÁ, Alena: Oslavy 1. máje na Liberecku v letech
1945–1989, jejich organizační zajištění a průběh. Diplomová práce. Liberec, Technická univerzita
v Liberci 2013. Libereckem je myšleno území spadající v rozmezí let 1949–1989 pod správní okres
Liberec, tj. město Liberec a jemu přiléhající obce z původních soudních okresů Liberec, Chrastava, Jablonné v Podještědí a Český Dub. V roce 1960 došlo k výraznému rozšíření okresu Liberec
o území zrušeného frýdlantského okresu. Vzhledem k povaze dochovaných pramenů se článek
Frýdlantskem nezabývá.
2	KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích
1948–1967. Svazek II, heslo: Prvomájové oslavy. Praha, Academia 2011, s. 753.

3
Podle komunistické propagandy měli ty nejlepší a ideově jediné správné oslavy právě členové KSČ.
„Je nesporné, že základní význam pro současnost měly první máje KSČ za předmnichovské republiky, které bez
nadsázky znamenaly záchranu revoluční prvomájové tradice.“ VANČURA, Jiří: Proč první máj. Praha, Práce
1965, s. 7. Ostatními stranami bylo prý vynaloženo „ ... tolik povyku, improvizací a nucené slávy jen proto,
aby byl přehlušen pravý, revoluční hlas dělnického Prvního máje. Tolik úsilí, tolik marného úsilí.“ Tamtéž,
s. 64. Ve skutečnosti byl průběh oslav jednotlivých politických stran většinou velmi podobný.
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zemích, v nichž získaly mocenský monopol komunistické strany – demonstrací jednoty obyvatelstva semknutého kolem „dělnické třídy“ vedené komunistickou stranou. Z prvomájových oslav tak zmizela jejich předchozí ideová pestrost. Byl při nich
zdůrazňován proletářský internacionalismus, především v padesátých letech měly
průvody ukázat bojové odhodlání mas bránit stávající společenské uspořádání.4
V neposlední řadě oslavy sloužily k ovládání obyvatelstva, k legitimizaci komunistického režimu. Vedoucí političtí představitelé chtěli jejich prostřednictvím vnutit
lidem ideu o jednotnosti země, všeobecné rovnosti a především jednotě v politickém přesvědčení, a to rádoby zábavnou a strhující formou. Snažili se pomocí pravidelně se opakujících rituálů předložit své pravdy s tím, že zmanipulovaný oslavující
dav je snáze přijme za své. Prvomájové oslavy byly vždy plně v režii vládnoucí strany,
od prvních únorových příprav až po poslední alegorický vůz v manifestačním průvodu. Postupem času se jednalo o oslavy s vynucenou spontánností a nadšením, kdy
se režim snažil diktovat účastníkům, jak se mají cítit, co mají prožívat a z čeho mají
být šťastní a spokojení. Na oslavy bylo proto třeba dostat co nejvíce lidí, ideálem byla
stoprocentní účast. I když režim věděl, že jí není možné dosáhnout, pomocí masivní
propagace se snažil toto zdání alespoň navodit.
Celkově byla propagace Prvního máje dobře zorganizována a zahrnovala velmi
širokou škálu prostředků. Kromě celorepublikových novin, televize5 a rádia byly využívány nejrůznější metody přímého oslovení veřejnosti i nepřímých akcí, které měly
motivovat k účasti. Jednou z prvních akcí, která byla zdůvodňována Prvním májem,
přípravami na něj a jeho propagací, byl jarní úklid na veřejných prostranstvích všech
obcí. Prováděly jej místní technické služby a především zástupy dobrovolníků. Akce
„Jarní úklid“ byla totiž pravděpodobně pořádána i proto, aby byl dán jednotlivcům
prostor ke splnění tolik požadovaných závazků uzavíraných na počest Prvního máje.
Oficiálně sloužila k tomu, aby města a obce získaly důstojný a krásný vzhled, účast na
úklidu byla označována za vlasteneckou povinnost každého občana.
S jarním úklidem úzce souvisela výzdoba města. Pomocí ní měly být oslavy Prvního máje všem co nejvíce na očích, aby nikdo nezapomněl, jak je důležité se jich
zúčastnit. Každý rok odpovídala výzdoba aktuální ideové náplni oslav a byla povin-

4	Tamtéž. K využití oslav Prvního máje komunistickým režimem viz dále KRAKOVSKÝ, Roman: Rituel
du 1er mai en Tchécoslovaquie 1948–1989. Paris, l’Harmattan 2004; TÝŽ: Ať žije První máj!, Dějiny
a současnost, 2006, roč. 28, č. 1, s. 17–20; RATAJOVÁ, Jana: Pražské májové oslavy 1948–1989. In: Kuděj,
2000, roč. 2, č. 1, s. 51–64.
5	Televize jako propagační médium s celorepublikovou působností (její vysílání bylo zahájeno
1. května 1953) vysílala především programy orientované na průběh manifestací a přípravy na ně
v Praze a Bratislavě, dále se zaměřovala na prvomájové oslavy v zahraničních metropolích (Moskvě, Varšavě, Budapešti apod.). Součástí propagace byly i místně indiferentní pořady jako okénka
pro májovou poezii nebo budovatelské písně. Málokdy se program vztahoval k menším územním
celkům. Podobně tomu bylo i u rozhlasu a novin s celorepublikovou působností, například Rudého
práva.
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ná pro všechny obchody s výkladní skříní, veřejné budovy a prostory, podniky, školy
apod. Plány na vyzdobení města se připravovaly již od začátku dubna a vše muselo
být hotové nejpozději do 29. dubna, u výloh na veřejných prostranstvích byl nejzazší
termín stanoven dokonce již na 26. dubna. Výzdoba výloh se skládala zčásti z ideových hesel a závazků, zčásti z co nejrozmanitějších potravin a dalšího zboží, aby se
lidem názorně ukázalo, že kvalita a množství vyrobeného zboží neustále stoupá. Pokud bylo na oslavy Prvního máje naplánované zlevňování, muselo se to ve výlohách
jasně projevit. Nebylo příliš žádoucí k výzdobě používat busty a obrazy státníků,
zřejmě proto, aby nedošlo k jejich karikování, byť i nechtěnému. Výzdoba byla považována za ukazatel loajality k režimu. Záporně byl posuzován každý občan, který si
nevylepil alespoň vlajky do oken.
Motivací k výzdobě, ale i k účasti na jarním úklidu či k uzavírání závazků byly
nejrůznější soutěže vyhlašované na počest prvomájové manifestace. Soutěže jako
takové byly nezbytnou součástí každodenního života za socialismu a byly jedním
z dobře promyšlených prvků nenápadné propagace. I když je otázkou, nakolik byla
účast v některých soutěžích dobrovolná, představovaly úspěšný způsob, jak přimět
lidi zajímat se o dané téma. Na počest Prvního máje mezi sebou soutěžili jak jednotlivci, tak pracovní kolektivy, národní výbory, obce, města i celé okresy a kraje. Vybíral se například nejlépe vyzdobený dům, nejkrásnější nástěnka či vývěska, výloha,
alegorický vůz apod. Dokonce se vyhlašovala i soutěž o nejlepší pochodující útvar.
Ceny pro vítěze těchto soutěží přitom nebývaly nijak veliké. V roce 1972 například
škola, která vyhrála soutěž o nejlepší výzdobu k Prvnímu máji, získala čestné uznání a byl jí zaslán děkovný dopis.6 Vítězná nástěnka byla následně vystavena v jedné
z městských výloh. Podstatnější než samotná cena však byla skutečnost, že se škola
takříkajíc dobře zapsala na vyšších místech, což jí mohlo být prospěšné při rozhodování v dalších záležitostech týkajících se jejích potřeb. Speciálním druhem soutěže
v Liberci byla tombola, na níž se před Prvním májem prodávaly slosovatelné kupony.
Výhru lidé získali na večerní prvomájové lidové veselici v Parku kultury a oddechu
(PKO), kde byly také již dlouho dopředu vystavené ceny. Ke zpopularizování soutěží
sloužily další propagační kanály. Psalo se o nich v tisku, věnovalo se jim rozhlasové vysílání a o těch celostátních referovala televize. Dětem se soutěže připomínaly
ve škole, dospělým na pracovišti.
Právě pracoviště se stala hlavními centry prvomájové propagandy. V průběhu
dubna byli v každém podniku určeni organizátoři, kteří měli na starosti jeho výzdobu, tvorbu alegorického vozu a také agitaci. Měli pracovníky osobně přesvědčovat
6	Zaslání dopisu měla na starosti školská a kulturní komise Městského národního výboru v Liberci.
Státní okresní archiv v Liberci (dále jen SOkA Liberec), Městský národní výbor v Liberci (dále jen
MěNV Liberec) I, inv. č. 338, kart. 332, zápis ze schůze školské a kulturní komise MěNV v Liberci
konané 10. dubna 1972.
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k účasti v průvodu a uzavírání závazků. I když byly preferovány individuální závazky, vždy byl přijat i jeden celopodnikový. Každý podnik také pořádal několik schůzí ROH, kde jejich účastníci dostávali instrukce týkající se konkrétního řazení do
průvodu i ideologického podtextu Prvního máje. Kromě těchto masovějších schůzí
probíhaly i kratší porady, na kterých se řešily aktuální problémy s přípravami oslav.
Informace o manifestaci se objevovaly i na nástěnkách a v podnikových novinách
a rozhlasu. Den před Prvním májem proběhla celopodniková schůze s projevem ředitele podniku. Ten zhodnotil závazky, odměnil nejlepší pracovníky a přečetl motivační dopis prezidenta republiky k účasti v průvodu. Celá událost však neměla trvat
déle než hodinu, aby se pracující mohli na následující den dobře připravit.
Intenzivním přípravám na První máj neunikly ani školy a další organizace pracující s mládeží. Ty měly sloužit především jako místa, kde bude dětem vštípena
láska k těmto oslavám. Zřejmě se vycházelo z předpokladu, že pokud se bude dítě
do průvodu těšit, snáze přemluví rodiče, aby do něj šli také, a ani v dospělosti jej
nebude bojkotovat. Většina dětí však nešla do průvodu s rodiči, ale právě se svou
třídou. Stejně jako dospělí neslo každé z nich praporek a vybraní jedinci propagandistické transparenty. Ty si děti pod vedením pedagogů vytvářely samy, podílely se
také na prvomájové výzdobě školy a všech tříd. Každá škola měla navíc svůj patronátní podnik, který jí s výzdobou pomáhal, hlavně dodáním potřebného materiálu.
Přípravy na manifestaci byly opravdu velmi pečlivé. Děti si nacvičovaly hromadné
skandování hesel, v mnoha školách Liberecka začínalo v předmájovém týdnu vyučování písničkami u mikrofonu školního rozhlasu. Jednotliví učitelé a žáci si navíc
připravovali rozhlasové práce o odkazu a vlivu Svátku práce na československou literární tvorbu. O souvislostech Prvního máje padla zmínka ve všech předmětech. Žáci
dále posílali zdravice do dalších socialistických zemí. Pořádaly se společné besedy
tříd ve školní družině, na kterých učitelé dětem vyprávěli o významu májových dní,
ukazovali různé obrázky a četli ukázky z prvomájové četby. Často také starší třídy
secvičily divadelní představení na prvomájové téma.
Pro ty, kteří se chtěli dozvědět o průvodu opravdu všechny informace nebo
si ujasnit detaily, byly ještě pořádány veřejné schůze. Konaly se jen pár dní před
manifestací ve večerních hodinách, aby na ně mohlo dorazit co nejvíce pracujících.
V podstatě sloužily ke shrnutí a ucelení instrukcí, které se účastníci postupně dozvídali z jiných zdrojů. Nejprve na nich byly nastíněny základní údaje, jako místa seřadišť pro průvod, začátky programů apod. Poté následovalo vysvětlení ideologické
stránky oslav formou přednášky. Ta většinou obsahovala i několik frází o rostoucím
blahobytu země a ubezpečení, že překážky, které brání ještě překotnějšímu růstu,
budou brzy odstraněny. Nezapomínalo se na srovnání s kapitalistickými zeměmi,
ve kterých prý dělníci stále trpí a První máj nemohou slavit svobodně, a na hrozbu,
kterou západní mocnosti představují pro uchování celosvětového míru a které měly
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socialistické země svorně čelit. Vše končilo opětovnou výzvou k vysoké účasti a patřičné výzdobě bytů, hlavně oken. Tyto schůze, organizované místními výbory pro
organizaci oslav, se ale na Liberecku s příliš velkým ohlasem ani účastí nesetkávaly.
Ani ve svých domovech nebyli lidé propagace Prvního máje zcela ušetřeni. Vždy
dvě neděle před manifestací a následující všední dny večer obcházely město agitační dvojice. Jejich úkolem bylo, kromě výzvy k účasti a vysvětlení ideologického
programu oslav, vybídnout jedince k plnění programu KSČ a především k uzavírání osobních pracovních závazků. To bylo považováno za „největší projev lásky“
k socialistické vlasti i Sovětskému svazu,7 hrálo důležitou roli v zapojování jedinců
do systému a bylo další důležitou součástí promyšlené propagandy. Na podporu
uzavírání závazků vycházelo mnoho článků v tisku, podnikové nástěnky se plnily
zprávami o splněných cílech, nejlepší jedinci byli představováni rozhlasem, oslavováni a odměňováni. Dalšími z mnoha úkolů agitačních dvojic bylo popularizovat
usnesení vlády, přemlouvat ty, kteří ještě neměli předplatné stranického tisku, aby si
jej zavedli, kontrolovat výzdobu oken a také získávat pracovníky do protipožárních
a zdravotnických hlídek civilní obrany působících během průvodu. V Liberci bývala
jedna agitační dvojice na padesát občanů, potažmo domácností. Pro agitátory byla
zřizována agitační střediska, která je měla podporovat. Těch bylo v Liberci kolem
sedmnácti. Zde bylo možno vyzvednout propagační letáky, získat konkrétní rady,
jak agitaci zlepšit, či vyměnit si zkušenosti s jinými dvojicemi. Navenek pak byly
prezentovány agitační úspěchy v novinách i místním rozhlase. Ve skutečnosti však
nebyla organizace agitací příliš zvládnutá, a ta tak neměla požadovaný efekt. Úspěšnost agitačních dvojic se alespoň trochu zvyšovala, pokud s nimi chodili pionýři.
Velkou roli v propagaci na Liberecku hrál místní rozhlas po drátě. V podobě krátkých vstupů byla již od začátku dubna veřejnost informována o průběhu příprav,
mohla si procvičovat budovatelské písně, připomenout si, jak má vypadat výzdoba,
a zjistit, kterých soutěží je možnost se zúčastnit. Rovněž byly upřesňovány informace
o seřadištích do průvodu a celodenním programu či nutných uzavírkách v dopravě.
Liberecký rozhlas vysílal po drátě pravidelné relace vždy ve středu v 16.30 a v sobotu
v 10.05.8 Aby byl program zajímavější, byli do studia zváni organizátoři jednotlivých
sekcí a se svými připomínkami se mohli zapojit i sami občané. Stačilo, když návrhy
na příspěvky poslali k rukám tajemnice rozhlasové rady. V předvečer Prvního máje,
v den oslav a den po nich bylo rozhlasové vysílání přenášeno i veřejným městským
rozhlasem. Ve většině obcí se na Prvního máje ráno z veřejného rozhlasu spustil
7

SOkA Liberec, Okresní národní výbor v Liberci (dále jen ONV Liberec) I, inv. č. 268, kart. 289, Květnové oslavy 1952–1955, Směrnice pro oslavy 1. máje a 9. května vydané ONV v Liberci 5. 4. 1955.
8	Většinou nešlo o živé, ale předtočené vstupy. Nahrávaly se ve středu a v pátek v jedenáct hodin
dopoledne, nebo v sobotu v osm hodin ráno ve studiu sídlícím v ulici Alšova č. p. 1. Živé vstupy
byly vysílány jen při významných akcích, tedy v den manifestace. SOkA Liberec, MěNV Liberec II,
inv. č. 391, kart. 552, plán vysílání městského rozhlasu po drátě v Liberci na duben 1961.
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budíček v podobě budovatelských písní. Místy, kde nebyl rozhlas umístěn nebo byl
hůře slyšitelný, projížděl rozhlasový vůz, takže informace z tohoto média bylo jistě
téměř nemožné přeslechnout. Navíc bylo v libereckém okrese možné po celý prvomájový den naladit tři radiostanice, které přenášely aktuální dění z manifestace.
Do služeb propagace Prvního máje byla zapojena i nejrůznější kulturní zařízení
Liberecka. Většina akcí byla pořádána na počest májových oslav celkově, tedy Prvního máje a oslav osvobození vlasti sovětskou armádou, připadajících na 9. května.
Akce s touto tematikou začínaly již koncem ledna a někdy trvaly až do června. Místní
knihovny pořádaly výstavy tematických knih a vydávaly doporučení, jakou literaturu ke svátkům číst. V kinech se promítalo hodně válečných filmů. Avšak právě u kin,
pravděpodobně vzhledem k nutnosti zohlednit aktuální nabídku nově natočených
filmů, nebyla vazba mezi jejich programem a májovými oslavami tak bezprostřední.
Divadla zkoušela budovatelská představení s prvomájovou tematikou i lehčí kousky,
spíše humorné až satirické se snahou očernit odpůrce prvomájových oslav. Ale ani
v profesionálních divadlech nebyl repertoár na májové oslavy striktně vázán. Větší
zásluhu na propagaci oslav měly v této oblasti hlavně ochotnické spolky. Akce zaměřené přímo na oslavy pořádaly také místní osvětové besedy. Byly to tematické přednášky, setkání s pamětníky a v neposlední řadě i organizace divadelních představení
ochotnických spolků či organizace pomoci s výzdobou a vylepováním letáků. Do
propagace se svým programem zapojovala i muzea a galerie a nejrůznější veřejně
působící spolky, které zařadily májové oslavy do svého jednotného plánu kulturněvýchovné činnosti a k této příležitosti připravily program. Byl to například Vlastivědný kroužek Domu osvěty v Liberci či lidové socialistické družstvo Jednota. Dětský
soubor Severáček, který spadal pod Lidovou školu umění, plánoval každoročně na
První máj vystoupení společně s mládežnickým souborem Okresního domu pionýrů
a mládeže. Tak trochu libereckým fenoménem byla účast členů Kulturního sdružení
občanů německé národnosti na oslavách Prvního máje. Ti si připravovali svůj vlastní kulturní program, vždy plně korespondující s celkovým laděním oslav ve městě.
Také se pravidelně zúčastňovali jarní úklidové směny.
Velmi dobře promyšleným propagačním prvkem byly lidové veselice a estrády,
které se konaly v den Prvního máje. První „ochutnávky“ programu proběhly hned
po skončení průvodu, ty hlavní veselice se konaly večer v podstatě v každé obci na
Liberecku. Největší estráda pak byla v Liberci v Parku kultury a oddechu v Lidových
sadech, od roku 1951 v Lesním divadle. Tato forma propagace zřejmě opravdu fungovala, protože účast na veselicích byla vysoká. Napomáhala k tomu jistě i poměrně
atraktivní nabídka vystupujících umělců, mezi kterými nechyběla jména jako Helena Vondráčková či Jaroslav Válek známý jako Smutný muž. Speciálně pro Liberec pak
byly jako program pro děti připraveny dětské poutě začínající ihned po manifestaci.
Jejich náplní byly nejrůznější soutěže i klasické kolotoče a pouťové atrakce.
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Kromě uvedené agitace naživo probíhala propagace Prvního máje v rovině mediální, především formou lokálních tiskovin, kterou nebylo možné přehlédnout.
K oslavám Prvního máje totiž vycházelo nepřeberné množství tiskového propagačního materiálu. Prvním byl obecný plakát distribuovaný Ústředním akčním výborem Národní fronty (dále také ÚAV NF) ve třech velikostech, který upozorňoval na
konání Prvního máje. Podrobný program manifestace a následných veselic se lidé
dozvídali z plakátů, které si připravovala a tiskla jednotlivá města sama. Dále byl
vydáván plakátek určený pro výzdobu oken, hlavní hesla vytisknutá na dlouhých pásech, pozvánky na prvomájové veselice i do průvodu a také pohlednice, odznáčky
a mávátka – neodmyslitelná součást všech manifestací.
Všechny tyto materiály sloužily k upevnění prvomájové ideologie mezi lidmi
a k nalákání k účasti díky slibovanému bohatému doprovodnému programu. I ony
měly navodit zdání, že účast lidí bude v podstatě stoprocentní a ti, kteří by do průvodu nepřišli, budou v menšině. Asi nejlépe pomáhaly tento předpoklad veřejnosti
vštěpovat místní periodika. Pomocí novinových článků dostávala propaganda První
máj do povědomí lidí v tom správném úhlu. Například 30. dubna 1949 se na titulní
straně Stráže severu objevila nepřehlédnutelná informace: „Zítra půjdeme všichni na
manifestaci I. máje!“ Ta nemohla nikoho nechat na pochybách, že pokud se nezúčastní, bude pravděpodobně jediný. Podobná sdělení se na titulních stránkách objevovala i v následujících letech. Třeba v úvodním titulku v novinách Stráž severu z roku
1950 stálo: „Celý kraj žije v radostných přípravách na mohutné májové oslavy. Všichni
do jednoho šiku v den 1. máje manifestovat za vlast, za mír, za socialismus“.9 V novinách
Vpřed z roku 1971 je možno nalézt titulek: „Již zítra vykročíme do májových průvodů
jednotně, manifestačně, za mír“10 a v Průboji z roku 1985 je heslo ještě trochu posunuto:
„Zítra se sejdeme pod rudými prapory“11.
V letech 1945–1951 vycházela jako hlavní periodikum Libereckého kraje výše
zmíněná Stráž severu. Od prvního čísla vydaného 26. května 1945 byla označována
jako deník Národní fronty v českém pohraničí, od roku 1949 jako deník Severočeského kraje a od roku 1951 jako deník Krajského výboru KSČ v Liberci. V roce
1951 byla Stráž severu nahrazena periodikem Cesta míru. Tyto noviny si podržely
v podstatě stejný formát, nejednalo se však již o deník. Vycházely každou sobotu,
od roku 1955 každé úterý a pátek a od roku 1958 každé úterý, čtvrtek a sobotu, opět
jako orgán Krajského výboru KSČ v Liberci. Poslední číslo Cesty míru vyšlo v roce
1959. Poté převzaly funkci hlavního libereckého periodika noviny Průboj. Ty byly
vydávány již od roku 1949 jako orgán Krajského výboru KSČ v Ústí nad Labem ve

9	
Stráž severu, 28. 4. 1950, s. 1.
10	
Vpřed, 30. 4. 1971, s. 1.
11	
Průboj, 30. 4. 1985, s. 1.
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všech okresech Ústeckého kraje. Ve spojitosti s územní reformou roku 1960 začal
vycházet i pro liberecký, jablonecký a českolipský okres, nejprve každé úterý, čtvrtek a sobotu, o rok později každý den mimo pondělí, v roce 1968 denně a od roku
1970 každý den mimo neděli, a to až do roku 1989. V roce 1990 se Průboj přejmenoval na Severočeský deník. Ročníky 1960–1964 měly ještě v závorce uvedeny číslice 9–13, které odkazovaly na Cestu míru jako na jejich předchůdce. Protože Průboj
nemohl vzhledem ke svému teritoriálnímu záběru referovat tak podrobně o dění
v Liberci a jeho okolí, začaly od roku 1960 vycházet ještě noviny Vpřed, které ve
svém číslování ročníků rovněž odkazovaly na Cestu míru. Byl to orgán Okresního
výboru KSČ, Okresního národního výboru v Liberci a Městského národního výboru v Liberci a krátce, do jeho zániku v témže roce, i orgán Okresního národního
výboru ve Frýdlantu v Čechách. Noviny vycházely každé úterý a pátek, od roku 1964
každé úterý, pátek a sobotu, pro rok 1966 se přidala ještě středa, v letech 1967–1969
pak jen v úterý a od roku 1970 opět v úterý a pátek.
Vzhledem k periodicitě a ceně regionálních novin12 nebyl problém dostat k lidem informace o dění v regionu, včetně aktuálních zpráv o přípravách Prvního máje
a o ideologickém vnímání těchto oslav. Sdělení o Prvním máji navíc vycházely i v dalších regionálních či podnikových periodikách, jako byly Agitace, Kultura a sport Liberecka, Slovo agitátora, Vesnické noviny apod.
Obecně lze říci, že proměny vztahu veřejnosti k Prvnímu máji a celková politická
atmosféra v zemi velice úzce souvisí s proměnami i způsoby propagace oslav v tisku.
Ovlivnění u novinových článků je patrné především v rozsahu a četnosti příspěvků
v jednotlivých číslech před Prvním májem i po něm. Poněkud se měnila i rétorika
článků, avšak jejich tematická náplň bývala po celá léta v podstatě stejná. Je až s podivem, že v dobách ochabujícího zájmu veřejnosti o oslavy13 se četnost článků nezvyšovala, naopak se snižovala, či upadaly do ještě větší schematičnosti. Snahu o intenzivnější propagaci oslav pomocí novin lze zaznamenat pouze v letech 1970–1974,
tedy v době největšího poklesu zájmu veřejnosti. Tehdy se snažil nastupující tzv.
normalizační režim vrátit Prvnímu máji jeho význam podle starých zvyklostí z padesátých let a vymazat vzpomínky na roky 1968 a 1969, což se mu na stránkách novin
alespoň částečně podařilo.

12	Cena všech zmíněných periodik se pohybovala v rozmezí 1,5 Kčs až 3,5 Kčs, po měnové reformě
v roce 1953 od 30 do 70 haléřů, což bylo srovnatelné s cenou deníku Rudé právo. Byly tak dostupné
většině domácností, což byl jistě záměr vydavatelů. Jejich náklad bohužel není znám.
13	Zájem veřejnosti se většinou neodrážel v počtu účastníků manifestací. Ten byl určován jinými faktory. Projevoval se spíše aktivitou při výzdobě, jarním úklidu, pozornosti věnované prvomájovým
projevům apod. Tyto informace lze vyčíst ze spisů májových komisí na všech organizačních úrovních republiky. Většina lidí se těmito činnostmi zabývala jen v nezbytně nutné míře a už nebyla
ochotna, tak jak tomu bývalo zpočátku, udělat nic navíc.
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Ve druhé polovině čtyřicátých let část veřejnosti nejspíše skutečně slavila První máj s opravdovým nadšením. V této době mu bylo v novinách věnováno nejvíce
prostoru a první zmínky o něm se objevovaly již na počátku března. Ve Stráži severu
to bylo v roce 1949 hned několik celých titulních stran a k tomu články na dalších
stránkách. V padesátých letech se frekvence článků v Cestě míru poněkud snížila, ale
stále jich bylo dost na to, aby zaplnily celou titulní stranu a další stránky v číslech
vydaných bezprostředně před Prvním májem a po něm. Články informující čtenáře
o probíhajících přípravách vycházely již od poloviny dubna a ohlasy oslav byly zmiňovány ještě v několika číslech po Prvním máji. Zároveň vycházela slavnostní prvomájová čísla mimo stanovenou periodicitu. V tuto dobu se novináři snažili vzbudit
u veřejnosti dojem ohromnosti, masovosti a hlavně spontaneity a jednoty oslav nejzřetelněji. Téměř každý rok referovali o nárůstu počtu účastníků a titulek komentující proběhlou manifestaci hlásal, že byla největší a nejradostnější manifestací všech
dob. Od roku 1963 se ale frekvence zpráv ve Vpředu výrazně snížila na pár článků
o přípravách v několika číslech předcházejících Prvnímu máji a na shrnutí průběhu
v jednom čísle následujícím. Slavnostní prvomájová vydání se již věnovala i jiným
tématům a ani jejich titulní stránky nebyly zcela zaplněny oslavami. V roce 1968 akcentovalo číslo věnované Prvnímu máji tento svátek jako oslavu jara a lásky, spíš než
aby se zabývalo jeho ideologickou náplní. Ani před svátkem samotným nebyla jeho
propagace nijak veliká. Jedna informace o Prvním máji se objevila 23. dubna, a to
formou krátkého článku na titulní straně informující o tom, že manifestace v Liberci
i dalších okresních městech proběhne bez průvodu, a o tom, kdo bude vystupovat
na májových veselicích. Dne 30. dubna byl na titulní stránce Vpředu rámeček s jasným sdělením „Dne 1. května v Liberci promluví Čestmír Císař“,14 které bylo doplněno informacemi o řečnících v dalších městech. Místo zhodnocení oslav obsahovalo
následující číslo ze 7. května poeticky laděný článek o běžném dni Anny Sychrové,
čerstvé nositelky Řádu práce. Jinak se Vpřed tento rok Prvnímu máji v podstatě vůbec
nevěnoval. Nejméně příspěvků s prvomájovou problematikou se pak objevilo v roce
1969. Jediný článek před manifestací vyšel 29. dubna a obsahoval shrnutí programu
manifestací a seznam hlavních řečníků. Oslavy se podle něj měly odehrát v duchu
polednové politiky.15 Jejich stručné hodnocení pak přinesl pouze jeden článek na
okraji titulní stránky v čísle ze 6. května, který obsahuje povzdech nad nízkou účastí
lidí při prvomájovém projevu. Zároveň se však autor snaží vzbudit dojem, že to nemuselo být způsobeno pouze nezájmem Liberečanů, ale spíše špatnou, resp. téměř
žádnou organizací.

14	
Vpřed, 30. 4. 1968, s. 1.
15	Tomu odpovídal již nadpis článku „V duchu bojových tradic a za polednovou politiku“. Vpřed,
29. 4. 1969, s. 1.
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Začátkem sedmdesátých let objem článků o Prvním máji v novinách Vpřed opět
rostl. Již 1. dubna 1970 se objevily informace o plnění a uzavírání prvomájových
závazků a o týden později lákaly noviny účastníky na bohatý odpolední program
ve všech městech okresu, především v Liberci. Článek týkající se oslav se objevil téměř v každém následujícím čísle. Znovu byly kromě strohého informování otiskovány texty poetické a spíše nutící čtenáře k zamyšlení či ukazující, jak by měly být
oslavy správně vnímány a jak je vše, co s nimi souvisí, idylické. Ve stejném duchu
se nesly i roky 1971–1974. Od roku 1975 se model informování veřejnosti o Prvním
máji postupně ustálil na následujícím schématu: první zmínka o oslavách byla otištěna okolo 27. dubna, kdy šlo jen o strohé informace o tom, jak přípravy na První
máj vrcholí, o programu oslav a uzavřených závazcích či úspěších jednotlivců. Poté
ještě vyšly informace v podobném duchu den před manifestací a na Prvního máje
Vpřed většinou nevycházel. Do průvodu byli účastníci mnohem více a častěji lákáni
upozorňováním na různé stánky, na možnost nakoupit některé nedostatkové zboží,
na bohatý program veselic, než na to, že svou přítomností pomohou budovat socialismus. Další číslo Vpředu vyšlo, i vzhledem k periodicitě novin, většinou mezi
3. až 6. květnem. Prvnímu máji v něm byla věnována titulní stránka, která hlásala, jak
byl úspěšný, a ještě několik článků na dalších stranách. V následujícím čísle pak již
bylo pouze otištěno několik fotografií z prvomájových průvodů v různých městech
okresu s kratičkým komentářem. Jen výjimečně se objevily nějaké další informace,
například o historii Prvního máje či konkrétních lidech, kteří jej slavili. Tento model
se udržel i v osmdesátých letech s tím, že přibližně od roku 1987 byly informace ještě
kratší a stručnější.
Pokud jde o noviny Průboj, byla frekvence článků k Prvnímu máji v podstatě podobná. Rozdíl je v tom, že největší pozornost mu byla věnována v čísle bezprostředně předcházejícím oslavám. Po celou dobu existence novin mu byla v tomto čísle
zpravidla vyhrazena celá titulní stránka a několik článků na těch dalších. Vzhledem
k periodicitě vycházely noviny i 1. května. Zpravidla obsahovaly zamyšlení nad významem Prvního máje, informace o předpokládaném průběhu oslav v jednotlivých
krajských městech a o přípravách ve světě. Stejnou strukturu měla i čísla z 2. května
– nalezneme zde zprávy o oslavách v Praze, v krajských městech a světových metropolích a výňatek z prvomájových projevů v Praze, Ústí nad Labem či Liberci. Z tohoto
schématu se opět vymykaly roky 1968 a 1969. V roce 1968 se na titulní straně Průboje z 30. dubna objevilo téměř identické sdělení jako v novinách Vpřed,16 dále pak
již pouze informace o tom, kdo na počest Prvního máje obdrží státní vyznamenání.
Prvního května pak bylo na titulní straně pouze velkými písmeny napsáno „1. máj

16	„V Liberci promluví Čestmír Císař“. Průboj, 30. 4. 1968, s. 1.
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1968“,17 poté se číslo věnovalo jiným záležitostem. Také článků s prvomájovou tematikou v něm bylo málo, a i ty se zabývaly mj. pojmem „májová láska“ či rozborem
díla Karla Hynka Máchy. Výjimkou je číslo z 2. května 1968, které se oslavám věnuje
velmi obsáhle a na titulní stránce je podrobně popisován úspěch Císařova projevu
v Liberci. Nechybí radost nad tím, že „letošní manifestace byla nedílnou součástí demokratizačního procesu“ a poprvé na ni šli lidé dobrovolně.18 Oproti novinám Vpřed je
v Průboji v roce 1969 před manifestací patrná mohutná agitace. Program manifestací
v krajských městech byl otištěn 29. dubna. O den později byl na titulní stránce velký
článek obhajující První máje minulých let, které podle něj sice byly v něčem formalizované, ale přesto představovaly příležitost k radostnému připomenutí podstaty
socialismu a vazby na Sovětský svaz i ostatní socialistické země. Loňský rok byl jediným, který se lišil, a KSČ v něm musela řešit mnoho krizových situací, které oslabily
její pozici, psalo se tu. Nyní však je již znovu pevná a má za sebou širokou podporu
veřejnosti. Tuto podporu by měli všichni vyjádřit i tím, že půjdou do průvodu a důstojně oslaví Svátek práce.
Velice zajímavé je zamyšlení nad významem Svátku práce, které vyšlo na titulní straně májového čísla Průboje v roce 1969. Byl to v podstatě jediný článek, který
se uzavíráním závazků, informacemi o překonávání rekordů apod. zabýval kriticky.
Místo pouhého obdivování a vyzdvihování dělníků, kteří opět překročili normu,
překonali svůj původní cíl a vymysleli zlepšovací návrh, uváděl příklady, kdy se taková aktivita příliš nevyplatila. Trolejář Jaroslav Josef z mosteckého Dolu obránců míru
si v něm povzdechl: „Loni náš úsek udělal půldruhého milionu korun tržeb, které nebyly
v plánu. Dalo to fušku, to je jasné. A letos se nám právě o tuto částku zvýšil plán. Iniciativa
se stala povinností.“19 Další příklady ukazovaly, že lidé se v práci snaží spíše vymyslet způsoby, jak něco udělat rychle a jednoduše, než zdlouhavěji, ale zato precizně.
Práce podle autora článku Pavla Pokorného přestávala být ctí. Na konci zamyšlení
se dokonce autor vracel k předešlému roku, když vyzdvihl snahu o nastolení socialismu s lidskou tváří. Článek je tak dokladem skutečnosti, že se někteří lidé snažili
vzdorovat postupu tzv. normalizace.
Obsah článků propagujících První máj lze rozdělit do několika kategorií.20
Do té první patří články obecně informující čtenáře, že První máj proběhne. Většinou nepodávaly žádné konkrétnější zprávy. Šlo pouze o rozpis jednotlivých měst
kraje či okresu, ve kterých se bude konat průvod, v kolik hodin začne, jaká bude jeho
17	
Průboj, 1. 5. 1968, s. 1.
18	
Průboj, 2. 5. 1968, s. 1.
19	
Průboj, 1. 5. 1969, s. 1.
20	Zde je potřeba uvést, že vzhledem k tomu, že především noviny Průboj měly širší působnost
než jen liberecký okres, byly pro vykreslení potřebné atmosféry vybrány i články dějově spadající
do jiných okresů. U těchto článků totiž autorům nešlo ani tak o popis konkrétního místa, jako
spíše o příkladné situace, které by se klidně mohly odehrát i jinde v kraji.
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trasa, případně kdo vystoupí jako řečník. Dále se zde nacházela krátká sdělení o lampionovém průvodu v předvečer prvomájových oslav.21 Jednalo se tedy o informace,
které byly každý rok prakticky stejné a čtenářům známé, nicméně pro vyloučení
omylů bylo nutné je zopakovat. Širší verzí těchto zpráv byly články, které informovaly o tom, jak se jednotlivá města na průvod připravují. Ty obsahovaly navíc sdělení,
že ulice měst jsou již uklizené, jak jsou vyzdobené,22 a někdy byl přidán i hodinový
program manifestace včetně odpolední veselice. Již méně často byla připojována
mapka s trasami jednotlivých částí průvodu v Liberci nebo rozpis obsazení hlavních
prvomájových projevů. Tyto články již mohly čtenáře nalákat účinněji, zvláště pokud
v nich byla avizována některá část programu oslav, například vystoupení slavného
interpreta, který bude přítomen na koncertu, či tradiční pionýrská pouť připravená
pro děti v Liberci. Přesto nepřinášely mnoho nových informací. Takovéto zprávy byly
v podstatě nejčastější v každém ročníku. Týkaly se každého města v kraji a okresu, ve
kterém se konal průvod, někdy i dalších měst bez průvodu, kde byla pouze zajímavá
veselice. Vždy vyznívaly pozitivně, aby jejich autoři čtenáře nenechali na pochybách,
že vše bude na manifestaci dokonale připraveno. Byla to cílená propaganda za účelem navození pocitu dobrovolnosti i přesto, že mnohdy byla účast na manifestaci
v podstatě vynucená, povinná.
Podobný informační charakter měly články se sportovní tematikou. Na První máj
se konalo mnoho sportovních utkání v různých disciplínách, nejčastěji byl vyzdvihován fotbal. Aby se sportovci mohli naplno účastnit manifestace a nemuseli dopoledne trávit cvičením a přípravou na zápas, byla všechna utkání pouze přátelská
a nezapočítávala se do žádných tabulek. Časté byly i mezistátní zápasy, kdy čeští fotbalisté hráli například s mužstvem ze Žitavy. Přátelský charakter utkání navíc plně
zapadal do prvomájové koncepce. Utkání samozřejmě probíhala na počest Prvního
máje a dodávala tak slavnému dni lesku. V každých novinách byla sportovní rubrika,
ve které se o výsledcích utkání psalo. Zvýšení lesku Prvního máje měly zajistit i tzv.
Běhy vítězství a Závod míru, i když ty byly více situovány k oslavám osvobození vlasti
Rudou armádou v roce 1945.
Další kategorií byly články agitační. Jejich obsahem bylo sdělení o uzavřených
a vyhlášených závazcích jednotlivců i celých podniků, o úspěších, kterých již bylo
na počest Prvního máje dosaženo, ale také o podaných předmájových zlepšovacích
návrzích.23 Dále pojednávaly o oslavných činech, které se udály na počest Prvního
21	Tyto články měly většinou titulek jako „Bohatý program Prvního máje“ (Vpřed, 16. 4. 1971, s. 1)
či „Radostné přípravy na oslavy Svátku práce v okrese“ (Vpřed, 23. 4. 1971, s. 1.) apod.
22	Často to byla sdělení i s narážkou na to, že úklid a výzdobu by měl každý provést i u sebe doma.
S postupem doby se informací o jarním úklidu v článcích objevovalo více a stalo se z nich další
samostatné téma.
23	Titulek těchto článků obvykle zněl: „S radostným hlášením“ (Průboj, 28. 4. 1962, s. 1.), „Ze zákulisí příprav
1. máje“ (Vpřed, 1. 4. 1970, s. 1.), „S čím půjdou k oslavám 1. máje“ (Průboj, 27. 4. 1973, s. 1.) apod.
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máje, o odhalených pomnících a pamětních deskách. V menší míře informovaly
také o práci agitačních dvojic, o tom, že agitátoři navštíví lidi v domácnostech, poté
o tom, že je už navštívili a co jim řekli. Každá informace v nich čtenářům podsouvala
určitý žádaný vzorec chování. Jejich úkolem bylo vytvořit zdání, že všude jinde vše
funguje naprosto ideálně, a pokud se čtenáři nějak odchylují, jsou nejspíše v menšině. Závazky v těchto článcích byly přijímány s iniciativním nadšením, úspěchy
přicházely s lehkostí. Pokud už se vyskytly nějaké potíže, byly elegantně vyřešeny,
nebo si je aktéři příliš nepřipouštěli a hrdinně je snášeli jako svůj úděl, který je potřeba nést ve prospěch všeobecného blaha, protože „práce je matkou pokroku“. „Ale
k čertu, co bychom vyprávěli o tom, co nás trápí. Od toho jsme chlapi, abychom to dokázali
zařídit. […] Důležitý je výsledek.“24 Agitační dvojice byly podle novinářů nadšeně přijímány i nestraníky, kteří sice nebyli komunisté, ale v srdci prý cítili to samé, za co bylo
agitováno. „Nejsem členkou strany, ale myslím, že hlavní věcí je, když to člověk cítí v srdci.
[…] Je pravda, že jsou ještě nedostatky, ale záleží na tom, jak za to všichni společně vezmeme, aby i ty byly odstraněny.“25 Pokud už s agitátory někdo debatoval a měl jiný názor,
byl i on o pravdivosti agitace nakonec přesvědčen. Nezapomínalo se ani na ujištění,
že tímto zlepšováním a závazky může i jednotlivec přispět k celosvětovému míru.
V těchto článcích bylo vždy využito příkladů z konkrétních podniků či byli jmenováni určití jednotlivci či celé pracovní kolektivy. Závazky i úspěchy se nejčastěji týkaly
překročení plánu, snížení zmetkovosti, úspory materiálu apod. Pokud je vyhlašovali
pionýři a další jednotlivci, obsahovaly rovněž počet hodin odpracovaných na veřejných akcích či při jarním úklidu, kvóty na sběr kovů, papíru aj. a zlepšení si výsledků
ve škole. Nejčastější formou takových článků bylo prostá sdělení, pouze zřídka se vyskytl pokus o rozhovor například s jedním z hlavních organizátorů, aby byla forma
sdělení o něco zajímavější a ještě uvěřitelnější.
Nadstavbou výše zmíněných článků byly texty oslavující pracující, kteří dostali titul Hrdina socialistické práce a podobná ocenění.26 Těmto lidem býval věnován
prostor nejméně na polovinu stránky. Vždy byli vykresleni jako obyčejní zaměstnanci věrní straně a přesvědčení o správnosti své práce i její užitečnosti pro společnost,
hrdí na své výsledky. Tito lidé nikdy nezapomněli zmínit, že svých úspěchů dosáhli
i díky spolupracovníkům, se kterými pracují ve vynikajícím kolektivu. Měli inspirovat ostatní k obdobným výkonům a ukázat, že získat podobné zásluhy rozhodně
není nemožné. Například v idylicky laděném rozhovoru s oceněným horníkem je to
24	Jedná se o výrok slévače libereckých dílen ČSD Josefa Šimůnka v článku „K 1. máji splnili dary republice“. Stráž severu, 1. 5. 1949, s. 3.
25	Odpověď starší ženy z domu v Dobrovského ulici v Liberci agitátorům v článku „Všichni půjdeme
v průvodu na Prvního máje“. Stráž severu, 25. 4. 1950, s. 1.
26	Podrobný seznam všech oceněných a vyznamenaných v kraji byl pravidelnou rubrikou hlavně
v novinách Průboj. V ostatních periodikách byli vyznamenaní zmiňováni také, ale ne takto systematicky.
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naprosto patrné. „Loni jsme měli namále […] to nám matička příroda dělala to nejhorší
[…] ale nepodlehli jsme.“27 Dílo se nakonec podařilo, rekord byl překonán. A parta?
„S těmi chlapi se dají dělat divy. Havíři na slovo vzatí.“28 Ani tyto články nepodávaly
čtenářům příliš mnoho konkrétních informací, které by nutně potřebovaly k účasti
v průvodu, plnily čistě propagační funkci.
K agitačním článkům lze ještě zařadit články o přípravách dětí ve škole. Na První
máj se svědomitě připravovaly všechny třídy. Žáci se učili o historii tohoto svátku,
každé ráno spolu se školním rozhlasem zpívali budovatelské písně, vyzdobovali třídu, vyráběli transparenty do průvodu apod. Všechny děti to údajně ohromně bavilo,
dokonce chodily do školy o chvíli dřív, aby písně nezmeškaly. Na První máj se připravovaly i děti v mateřských školách. Těm paní učitelky vyprávěly „hodně hezkého
o prvním májovém dni, protože náš tříletý syn nemohl dospat dnešního rána“.29 Děti totiž
díky slovům „dobré víly“ paní učitelky pochopily výjimečnost chvíle a rodiče přesvědčovaly, „že půjdeme, táto, do průvodu“30. Rodiče pak podle článku měli hned větší
radost ze života a První máj byl o mnoho veselejší.
Zmínit musíme také projevy členů předsednictva krajského výboru KSČ nebo
prezidenta republiky publikované den před prvomájovou manifestací nebo přímo
1. května, které obsahovaly vysvětlení, proč je důležité jít do průvodu. Zpočátku byla
účast brána jako potvrzení přesvědčení o správnosti nastoupené cesty k socialismu
a socialistických způsobů práce. Zdůrazňováno bylo, že už se lidé při oslavách Prvního máje nikdy nebudou muset skrývat jako před rokem 1945. Teď že už jsou svobodní a mohou radostně manifestovat za mír, protože „naše kroky nikdo nezastaví!“.31
Později byla účast v průvodu vnímána jako vyjádření „vděčnosti za život důstojný člověka“32 i potvrzení věrnosti komunistické straně i vládě. Později měla vysoká účast vyjadřovat odhodlání vložit veškeré své síly a schopnosti ve prospěch blahobytu celého
státu a důkaz, že jsou lidé hodni bojového odkazu chicagských dělníků. Po roce 1970
představovaly První máje projev loajality s režimem, byly přehlídkami „vítězství idejí marxismu-leninismu, hrdými přehlídkami budovatelských úspěchů“33, k němuž došlo
především díky moudré politice KSČ. Propagací Prvního máje prostupovala loajalita
vůči komunistické straně. Jinými slovy, kdo šel do průvodu a hlavně v něm byl hodně
vidět, měl jistě zajištěný lepší kádrový posudek. Také se neupouštělo od stereotypu,
že „dnes, kdy u nás a v dalších socialistických zemích se budeme radovat nad výsledky spo-

27	Z článku „Hrdinové naší doby“ o vyznamenaných havířích z mosteckého Dolu Gottwald, obsahujícího rozhovor s oceněným předákem Františkem Greifem. Průboj, 1.–2. 5. 1975, s. 3.
28	Tamtéž.
29	
Průboj, 1. 5. 1973, s. 1.
30	Tamtéž.
31	
Cesta míru, 30. 4. 1957, s. 1.
32	
Průboj, 28. 4. 1961, s. 1.
33	
Průboj, 1. 5. 1976, s. 1.
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lečné práce, v mnoha zemích světa budou demonstrovat milióny lidí a domáhat se svých
nejzákladnějších práv. […] V jejich zápase jsme s nimi solidární.“34 Ke konci osmdesátých
let, kdy už bylo jasné, že se ekonomice nedaří tak, jak by mělo, byli lidé v průvodech
vybízeni ke zvyšování úspor materiálů ve výrobě, ke zvyšování produktivity práce.
Velmi širokou kategorií článků s propagační funkcí byly články psané v agitačním
duchu, mnohdy až rádoby poetické a velmi patetické. Místo konkrétních informací
se snažily na čtenáře přenést určité dojmy a pocity. Přestože se z velké míry jednalo
o články o konkrétních lidech a jejich aktéři byli pečlivě vybranými zástupci určité kategorie, se kterými by se mohla ztotožnit většina čtenářů, působily tyto osoby
až nadlidským a neskutečným dojmem. Dobrým příkladem je článek o tom, jak si kamarádi Michal a Lucie užili libereckou pionýrskou pouť.35 Jednou z linek článku
je sdělení, že děti byly z pouti úplně nadšené a každý správný rodič by měl napříště
na pouť vzít své dítě. Navíc se jim na otázku „Táto, máme s sebou dost peněz?“36 dostalo
kladné odpovědi. Následuje konstatování autora, že peníze nestačily, neboť je děti
stihly utratit za pár hodin. Toto utrácení ale není odsuzováno, naopak je ukazováno
jako celkem samozřejmá věc, když jde o tak slavný den a vhodnou příležitost. Druhou linkou je sdělení, které je v článku obsaženo vlastně tak trochu mimochodem.
Děti stály naprosto samozřejmě fronty na kolotoče, protože účastníků bylo na pouti
moc. Se stejnou samozřejmostí stáli fronty i rodiče, pro změnu na pomeranče a banány, které byly ten den k dostání. Jen tatínkové Michala a Lucky frontu na ovoce stát
odmítli, což jim děti vůbec nezazlívaly. Tato situace je v článku vykreslena tak, že stát
frontu ten den nebylo vlastně nutné, protože ovoce si mohou koupit i kdykoliv jindy.
V jednom kratičkém článku je stereotypů vzorné socialistické rodiny mnohem více.
Je zde vykreslena rodinná idyla od prvního starostlivého kontrolování, zda mají děti
na cestu čistý kapesník, až po návrat domů, kdy se zážitky z pouti vyprávěly babičkám a šlo se spát o chvíli později, protože tak velký den za to stál.
Další článek by mohl být příkladem pokusu o vykreslení až hřejivé atmosféry manifestačního průvodu. Hlavními hrdinkami jsou vyšňořené dívky Eva s Věrou a kluci
z Libochovic, kteří zamířili do místního průvodu společně a těší se, až si poslechnou
bigbítovou kapelu. Vystupuje zde také malá Irenka, která si ze samého těšení na manifestaci kreslila již den před jejím konáním slavobrány a průvod. Poslední postavou je osmdesátiletý Václav Neznak, jeden ze zakladatelů místní organizace KSČ. Ten
s dojetím a slzami v očích pozoruje celé dění, vzpomíná, jak dříve musel na Prvního
máje prchat před četníky, zatím co dnes jsou První máje překrásné a radostné.37

34	
Průboj, 1. 5. 1980, s. 1.
35	Tento článek vyšel v novinách Vpřed, 5. 5. 1970, s. 1.
36	Tamtéž.
37	Článek vyšel pod názvem „Nikdo se neztratil“. Průboj, 2. 5. 1967, s. 5.
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Články o historii Prvního máje byly velmi jednotvárné a černobílé. Vycházely téměř každý rok alespoň v jedněch regionálních novinách a obsah jejich sdělení byl
v podstatě stále stejný. Buď v nich bylo vykresleno utrpení dělníků z Chicaga při
manifestaci v roce 1886, nebo byly popisovány První máje následujících let. Oslavy
před druhou světovou válkou byly vykreslovány jako bojovné, jako souboj dělníků
s buržoazií o nastolení cesty ke komunismu, komunisté v nich byli utlačováni a tím
byl prý zamlžován i pravý význam oslav. „Kapitalistická reakce ze strachu před 1. májem zapřáhla do svého špinavého boje proti nám […] celou armádu svých pomocníků.“38
V období před druhou světovou válkou byli komunisté vykreslováni jako hrdinové,
kteří se jako jediní snažili udržet prvomájovou tradici a První máj slavili, i když jim
hrozilo přímé ohrožení.39 „První máje byly bojovné a veselé […] I starosti byly, aby nám
policie nezatkla slavnostního řečníka, nebo aby někdo zvolání – Ať žije Sovětský svaz – neodnesl kriminálem.“40
Často je připomínán První máj roku 1937, kdy četníci při manifestaci v Praze stříleli do lidí a tři dělníci zemřeli. Také se objevovalo stereotypní zobrazení buržoazie a sedláků jako lidí, kteří se Prvního máje a jeho významu velmi báli. „Nejvíce se
ovšem děsila dělnických demonstrací měšťácká buržoasie, hrozící se lidí bez boha a vlasti,
že to bylo až směšné.“41 „Byly doby, kdy agrárničtí sedláci, mocipáni na vesnicích, ohlupovali
venkovský lid, že socani se na 1. máje chtějí dělit o jejich koně, pole a krávy, a vybízeli ostatní
vesničany, aby si připravili vidle a hnali socany od vesnic.“42 Historie se navíc promítá
v článcích pamětníků vzpomínajících na své první První máje či na to, kolik jich už
vlastně prožili. I zde jsou použity naprosto konkrétní osoby, často i s fotografií, aby
byly informace co nejvíce uvěřitelné. Bývají to dělníci a dělnice nebo zemědělci. „Letos budu slavit 1. máj po šedesáté, byly to 1. máje slavné, bojovné a také smutné, třeba ty
v zákopech imperialistické války.“43
Pro podpoření slavnostní nálady byly často do prvomájových čísel vkládány
úryvky z děl českých i světových autorů na téma Prvního máje. Nejcitovanější byl
pravděpodobně Nerudův fejeton o Prvním máji 1890. Pokud noviny neotiskly některou jeho část, bylo mnoho článků, které parafrázovaly jeho začátek, nebo přímo
začínaly větou „Byl První máj… Račte odpustit, že začínám také já tou naší poeticky sice
líbeznou, přece však jen až přespříliš otřepávanou frází! Když to ale věru tentokráte jinak
nejde!“44 Stejně tak byla mezi novinové články vkládána poezie. Autoři byli většinou

38	Ze vzpomínek a záznamů kronik o Prvním máji 1890. Vpřed, 29. 4. 1960, s. 1.
39	Tyto informace měly dát veřejnosti pocit radosti ze svobodných oslav, kdy nemusí bojovat za svou
identitu, ale mohou se soustředit na jiné problémy, především na zachování míru.
40	Rozhovor s Hedvikou Hünigenovou o vzpomínkách na minulé První máje. Průboj, 1. 5. 1974, s. 2.
41	Vzpomínky na První máj 1890. Vpřed, 25. 5. 1975, s. 3.
42	Rozhovor s dělníkem Josefem Drázským. Tamtéž.
43	Tamtéž.
44	NERUDA, Jan: Byl první máj 1980. In: Jan Neruda, Fejetony. Praha, Fragment 2011, s. 117–121.
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málo známí básníci nebo bylo přímo uváděno, že je vytvořil některý ze čtenářů nebo
novinářů. Podle toho také básně vypadaly, jejich kvalita nebyla příliš valná.
Samostatnou kategorii tvořily pozdravy zasílané spřáteleným městům, v případě Liberce nejčastěji východoněmecké příhraniční Žitavě či sovětskému Vladimiru.
Součástí těchto pozdravů byly někdy i zprávy o vyslání dělníků či zástupců komunistické strany do spřátelených zemí, aby poznali radostnou atmosféru prvomájových
oslav i jinde. Zároveň do Československa přijížděly zahraniční návštěvy z toho samého důvodu. Zkrácená verze zdravic bývala otištěna v čísle reflektujícím průběh
manifestace. Obsah byl každý rok stejný. Města si navzájem přála úspěchy v plnění
úkolů vytyčených sjezdem komunistických stran a v „budování rozvinuté socialistické
společnosti, dobré zdraví a štěstí“45. Pozdravy měly vzbudit dojem sounáležitosti s dalšími socialistickými zeměmi, které táhnou za jeden provaz a přejí si jen to nejlepší.
Mohly mít ještě jeden podtext, a to snahu vzbudit v lidech zájem o posílání májových pohlednic, které by díky tomu v naprosto ideálním případě svým počtem převýšily například ty velikonoční.
Součástí propagace poklidného, radostného a ideálního Prvního máje bývaly
i zprávy ze světa, otiskované každoročně zejména v novinách Průboj. Zprávy o tom,
jak se největší sovětské i kapitalistické metropole připravují na První máj, střídala
sdělení, jak prvomájové manifestace proběhly. I zde bylo vše značně schematické
a v podstatě každý rok stejné.46 Zatímco v Moskvě se ulice jen blyštěly, lidé se těšili
do průvodu a manifestovali věrnost socialistickým ideálům, v New Yorku či Paříži
utlačovaní dělníci demonstrovali za zlepšení svých pracovních podmínek a pokoušeli se alespoň trochu se přiblížit socialistickým zemím ve svých benefitech a jednotnosti. „V Itálii v těchto dnech stávkuje 30 000 přístavních dělníků proti svévolně diktovaným mzdovým a pracovním podmínkám.“47 Nebylo výjimkou, že se objevily i informace
o snaze demonstrace a oslavy narušit záškodnickou činností. „Na 1. máj se připravují
též spiklenci proti míru. Tak v západním Berlíně chtějí provokatéři udělat z prvomájové
oslavy demonstraci proti mírovému řešení západoberlínské otázky.“48
Poslední kategorií byly články reflektující průběh Prvního máje. I ty v podstatě
neměly přílišnou výpovědní hodnotu, protože jejich schéma bylo každý rok stejné,
pouze se měnily konkrétní počty účastníků a závazků a někdy reflektovaná města.
K těmto článkům byly připojeny texty hlavních projevů krajských řečníků nebo pro-

45	
Vpřed, 1.–2. 5. 1982, s. 1.
46	Často se objevily i články, ve kterých se o utiskování socialistů v kapitalistických zemích píše vlastně oklikou, ale záměr je stále stejný. Například ve zprávě o zdravici mladých socialistických kluků
ze západního Berlína zaslané klukům do Československa si Němci stěžují, že se je kapitalisté snaží zastrašit a přetáhnout na svou stranu. Vzápětí ujišťují, že jim určitě nepodlehnou. Stráž severu,
30. 4. 1950, s. 10.
47	
Průboj, 28. 4. 1964, s. 1.
48	
Průboj, 29. 4. 1962, s. 1.
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jev prezidenta. Veškeré dění související s manifestací bylo podáváno jako úspěšné,
vše bylo líčeno pozitivně.49 I když z interních materiálů orgánů Národní fronty je
patrné, že organizace i průběh měly často značné mezery, v novinách se pouze chválilo.50 Pokud se snad přece jen vyskytly nějaké nedostatky, byly překonány nebo se
jejich náprava rychle blížila. Manifestační průvody byly srovnávány s dravou řekou,
která se valí ulicemi a strhává ke všeobecnému veselí všechny přihlížející. Titulky
hlásající úspěchy prvomájového průvodu hodně kopírovaly linii agitačních projevů
na téma, proč jít do průvodu. „Liberecký kraj manifestoval svou živelnou touhu po míru
a socialismu“51 a byly to opravdu „radostné manifestace“52, „radostná přehlídka budovatelských úspěchů a bojové síly za trvalý mír“53 a „přehlídka radostného života pracujících
Liberecka“54, stejně jako „přehlídka pevné jednoty lidu“55, tedy opravdu „mohutné májové
oslavy na Liberecku a přehlídka výsledků uplynulých 15 let“56, z nichž byla patrná „radost,
síla, jednota“57. Po roce 1970 představovaly První máje většinou manifestaci za radostný život a „bojovou přehlídku věrnosti politice Komunistické strany Československa, Národní fronty a internacionalismu“58, protože lidé šli „v jednotě pod vedením KSČ za šťastný
život“59. Opět byly „přehlídkou úspěchů socialismu“60, byla z nich patrná „radost, krása
a nadšení“,61 představovaly „výraz odhodlání plnit úkoly přestavby“62.
Obecně pouze zřídka (nebo vůbec ne) bylo reflektováno aktuální širší dění
v zemi či ve světě. Pokud se aktuální události v článcích odrazily, byly většinou použity jen jako kulisa a nebyl jim přikládán moc velký význam.63 Výjimkou byly roky 1961,
kdy Jurij Gagarin letěl do vesmíru, a rok 1978, kdy na návštěvu do prvomájového
Československa přijeli sovětští kosmonauti Georgij Grečko a Jurij Romaněnko. Události ve vesmírném výzkumu byly sledovány s velkou pozorností a byly předkládány
49	Ve skutečnosti tomu často bylo právě naopak. Navíc sami novináři někdy pod jásavými titulky přiznávali, že radostná atmosféra v průvodu panovala hlavně zásluhou dětí rozjásaných nablýskaným
pozlátkem výzdoby a mávátek.
50	Například v roce 1954 měli motorkáři dopravit zdravice z Liberce do Žitavy. V novinách je pouze
zpráva o tom, že zdravice dorazila. Cesta míru, 1. 5. 1954, s. 2. Teprve z interních záznamů je patrné, že se jednalo o fiasko. Delegace zabloudila, dorazila pozdě a celé předání pokazila tím, že
si průběh dopředu dostatečně nedomluvila. Národní archiv (dále jen NA), f. Ústřední akční výbor
Národní fronty (dále jen ÚAV NF), kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1954, Zápis z porady
soudruhů, kteří byli v krajích při manifestaci 1. máje, květen 1954.
51	
Stráž severu, 3. 5. 1949, s. 1.
52	Tamtéž.
53	
Stráž severu, 3. 5. 1950, s. 1.
54	
Cesta míru, 4. 5. 1956, s. 1.
55	
Cesta míru, 4. 5. 1956, s. 1.
56	
Vpřed, 3. 5. 1961, s. 1.
57	
Průboj, 2. 5. 1964, s. 1.
58	
Vpřed, 3. 5. 1972, s. 1.
59	
Vpřed, 4. 5. 1973, s. 1.
60	
Vpřed, 5. 5. 1978, s. 1.
61	
Vpřed, 7. 5. 1985, s. 1.
Vpřed, 3. 5. 1988, s. 1.
62	
63	Například americké pokusy s atomovou bombou z roku 1962 byly využity k vykreslení bídné situace amerických pracujících. Průboj, 29. 4. 1962, s. 1.
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jako důkaz vyspělosti Sovětského svazu a správnosti jím nastoupené cesty. Promítaly
se i do výzdoby a vzhledu průvodů.
Samostatnou kapitolou propagace májových oslav byla prvomájová hesla, jedno
ze střežených tajemství. Jen velmi zřídka se hesla objevovala v regionálním tisku. Pokud ano, většinou bývalo otištěno jedno, opticky zdůrazněné heslo na titulní stránce, nebo bylo hlavní heslo zmíněno v textu o přípravách a programu oslav, ale to bylo
učiněno spíše jakoby mimochodem. V letech 1949–1951 se ještě ve Stráži severu objevil seznam hesel Všesvazové komunistické strany bolševiků64, později už tomu tak
nebylo. Tato hesla se do velké míry shodovala s hesly navrženými pro československý
První máj. Ideovou podobu májových oslav, tedy i podobu hesel, vytvářela Ústřední
májová komise65 spadající pod Ústřední (akční) výbor Národní fronty (Ú(A)V NF)66.
Komise zadávala vytvoření hesel jednotlivým ministerstvům. Jimi dodaná hesla následně kontrolovala, upravovala a několikrát konzultovala i s vedením KSČ, než se
ustálila jejich definitivní podoba, která byla rozeslána krajským úřadům. Ty pak hesla přeposílaly dál do okresů, kde byla střežena až do Prvního máje. Na jejich úpravu
dohlížela Ústřední májová komise opravdu detailně. Dbala na to, aby se nezapomnělo na žádné odvětví, žádnou skupinu povolání ani postavení pracujících v podniku
(k inženýrům a dělníkům měli být přidáni i mistři), aby v nich byla obsažena každá
sféra bytí a aby hesla byla co možná jednoznačná a nešla komolit.67 Ne všechna hesla
navržená ministerstvy se nakonec dostala na hlavní seznam a mnoho z nich nebylo
v původním znění. Manifestující lidé se obsah většiny hesel dozvěděli těsně před nástupem do průvodu. Bylo to nejspíše proto, aby se co nejvíce eliminovala možnost
je zkomolit a parodovat. Bohužel se nedochovalo příliš ucelených seznamů hesel,
takže není možné zrekonstruovat každý rok a sledovat detailněji jejich vývoj.68
Na kompletním seznamu bývalo nejprve do padesáti hesel, poté kolem sedmdesáti. Od druhé poloviny padesátých let se zdá, že jich ubývalo, v roce 1961 bylo
navrženo jen 35 hlavních hesel. Schéma hesel bylo, zdá se, po většinu let podobné.
Většina hesel byla obecných. Hesel reagujících na aktuální témata bylo málo a okruh
těchto témat byl omezený. Buď pranýřovala právě probíhající válku („Ať žijí obránci

64	Od roku 1952 změnila strana název na Komunistickou stranu Sovětského svazu.
65	Ústřední májová komise zajišťovala veškeré časové rozvržení oslav den po dni, ideologická doporučení k nim, znění hlavních projevů i základní složení průvodu, hlavně ideologického čela apod.
Kraje a okresy si tato doporučení upravovaly podle místních možností.
66	Přídomek akční byl v názvu Národní fronty do roku 1953.
67	Úpravy se týkaly například i takové maličkosti jako provolání „Ať věčně žije přátelství národů Československa a Sovětského svazu!“, které bylo upraveno na „Ať věčně žije a vzkvétá přátelství národů Československa a Sovětského svazu!“ a doplněno o zvolání „Se Sovětským svazem na věčné časy!“
NA, f. Ústřední akční výbor Národní fronty (dále ÚAV NF), kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První
máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu, Hesla k 1. máji, s. 2.
68	Nelze ani porovnávat hesla vydaná v novinách se seznamy, protože vyšla v letech, pro které seznamy nejsou.
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míru celého světa! Nechť zvítězí jejich úsilí o […] zákaz atomové zbraně a o uzavření příměří v Koreji!“69), či volala po zlepšení toho kterého hospodářského odvětví, kterému
se v zemi zrovna nedařilo, ale již se nezabývala detaily a konkrétními příklady. „Družstevníci, rolníci, pracovníci státních statků a STS! […] Plňte přijaté závazky a smlouvy, vyrovnejte se rychle s dodávkami masa a mléka.“70 Bylo tomu tak i přesto, že zapracování
konkrétních pracovních úspěchů patřilo k požadavkům Ústřední májové komise.
Pokud se v daném roce konaly volby, vztahoval se obsah jednoho z prvních hesel
k nim. „Všichni jednotně do voleb za vítězství kandidátů Národní fronty!“71, „Nechť se volby do národních výborů stanou mohutným vyjádřením síly, hrdosti a radosti všeho našeho
pracujícího lidu z úspěchů v budování socialismu a z krásných perspektiv dalšího rozkvětu
naší vlasti.“72 V roce 1961 se do hesel promítl let prvního člověka do vesmíru. „Sláva komunismu, který otevřel člověku cestu do vesmíru […] Blahopřejeme sovětskému lidu
k dějinnému vítězství v dobývání vesmíru!“73
V největší míře však hesla oslavovala přátelství se Sovětským svazem a ostatními zeměmi s komunistickým režimem – „Bratrské pozdravy pracujícím zemí lidové demokracie, kteří po vzoru sovětského lidu úspěšně budují socialismus a v čele se Sovětským
svazem bojují za mír!“74 – a zároveň podporovala dělníky kapitalistických zemí – „Soudružský pozdrav pracujícímu lidu v kapitalistických zemích, který statečně bojuje za pokrok
a socialismus, za demokratická práva a mír.“75 Oslavován byl prezident, generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu, KSČ a Národní fronta („Ať žije…“, „Ať
vzkvétá…“). Pokaždé byla vyzdvižena i armáda, Pohraniční stráž, Lidové milice, Sbor
národní bezpečnosti a Veřejná bezpečnost. Po úvodních zdravicích těchto organizací a mohutném provolávání „Ať žijí!“, po pozdravení všech dalších socialistických
zemí socialistického tábora, každé zvlášť, následovalo provolání slávy československým dělníkům, rolníkům a inteligenci (ta byla později vynechána nebo omezena
na pokrokovou inteligenci).
Poté již následovala hesla, která představovala spíše příklady a doporučení,
jak by se pracující měli chovat – měli uplatňovat vymoženosti vědy a techniky i sovětské zkušenosti, zvyšovat produktivitu práce, zlepšovat její výsledky, snižovat výrobní náklady a dodržovat pracovní disciplínu. K většině pracovních odvětví pak
bylo vydáno zvláštní heslo, které rozvíjelo obecné požadavky. Horníkům doporučo69

NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu, Hesla
k 1. máji, s. 4.
70	
NA, ÚAV NF, kart. 368, Akce 1. – 9. 5. 1960–1962, První máj 1961, Hesla ÚV KSČ a ÚV NF k 1. máji 1961, s. 3.
71	
NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1954, Hesla NF k 1. máji 1954, návrh, s. 1.
72	Tamtéž, s. 8.
73
NA, ÚAV NF, kart. 368, Akce 1. – 9. 5. 1960–1962, První máj 1961, Hesla ÚV KSČ a ÚV NF k 1. máji 1961, s. 1.
74
NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu, Hesla
k 1. máji, s. 3.
75
NA, Ústřední výbor Národní fronty (dále ÚV NF), kart. 368, Akce 1. – 9. 5. 1960–1962, První máj 1961,
Hesla ÚV KSČ a ÚV NF k 1. máji 1961, s. 2.
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valo zdokonalovat mechanizaci těžby, elektrárenským technikům plynule zásobovat energií závody, pracovníkům v potravinářství zvyšovat jakost výrobků a bojovat
za lepší výživu pracujících apod. Inteligence na vysokých školách měla bojovat proti
„kosmopolitismu, buržoasnímu nacionalismu a objektivismu“76, prohlubovat své znalosti o učení marxismu-leninismu a zvyšovat ideovou úroveň ve své tvorbě. Nakonec se
hesla obracela i k funkcionářům a pracovníkům národních výborů, kteří měli upevnit své spojení s masami pracujících a být „důslednými bojovníky za zachování státní
disciplíny a strážci socialistické zákonnosti“77.
Další hesla oslovovala učitele a mládež, která měla prvořadý úkol vzdělávat se
jak v obecných předmětech, tak v ideologii a tím přispívat k budování socialismu.
Seznam byl uzavřen dalšími hesly na podporu KSČ a KSSS. „Ať žije mohutná a pevná Komunistická strana Československa, předvoj dělnické třídy a všeho pracujícího lidu,
záruka našich vítězství v boji za mír a socialismus!“78 „Čest a sláva Komunistické straně
Sovětského svazu, vůdkyni nepřemožitelných komunistických a dělnických stran v boji za
svobodu pracujících a za světový mír!“79
Jaká hesla byla provolávána přímo na Liberecku, nelze s určitostí v pramenech
dohledat. Z dochovaných fotografií, především ze souboru snímků z Hodkovic nad
Mohelkou z let 1948–1958, je ale možné alespoň částečně rekonstruovat hesla z transparentů nesených v prvomájových průvodech. Ve velké míře šlo o transparenty obsahující název podniku či školy, dále transparenty informující o splněných nebo nově
uzavřených závazcích na počest Prvního máje: „Všem našim pracujícím na přes rok
dáme 10 000 kg vepřového masa.“80 Následovala obecná hesla, objevující se jen v malých obměnách takřka každý rok, z nichž některá se jistě také skandovala. Tato hesla
oslavovala socialismus, komunismus, lidovou demokracii, hlavní představitele režimu, Sovětský svaz, zářné zítřky, mír apod. „Se Sovětským svazem za vítězství socialismu
a míru.“81 „Ať žije J. V. Stalin – učitel národů za mír.“82 „V jednom šiku svorně jdem za Klementem Gottwaldem.“83 Ostatní hesla oslavovala místní organizace či obecně mládež
a budoucnost národa. Heslem Sokola bylo „Paže tuž – vlasti služ“.84 Spolek holubářů
vezoucí na alegorickém voze holuby, pravděpodobně připravené ke slavnostnímu
76
N
 A, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu, s. 9.
77	Tamtéž.
78	Tamtéž, s. 10.
79	Tamtéž, s. 11.
80	Alegorická vozidla s transparenty při prvomájovém průvodu v Hodkovicích nad Mohelkou v roce
1952 (viz příloha, s. 169).
81	Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1958. SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 644.
82	Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1951 (viz příloha, s. 168).
83	Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou, před rokem 1953. SOkA Liberec, Sbírka obrazů,
fotografií a negativů, inv. č. 642.
84	Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou, před rokem 1953. SOkA Liberec, Sbírka obrazů,
fotografií a negativů, inv. č. 642.
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vypuštění, měl transparent s nápisem „Letem za udržení světového míru“85. Členové Československého svazu mládeže nesli nápis „Milion členů, milion mladých budovatelů socialismu“86 a na podporu JZD byly neseny transparenty „Co zemědělec to družstevník“87.
Často se objevila hesla „V dětech národ věčný“88 nebo „Zdraví a šťastné mládí budoucnost
národa“89. Jen málokdy hesla reagovala na aktuální dění ve světě. Na jednom z transparentů z roku 1952 se objevil nápis „Zdravíme hrdinný korejský lid“.90
Protože oficiálně vydávaná hesla byla často hodně dlouhá, rozvitá, a tudíž i hůře
zapamatovatelná, je možné, že se nakonec v průvodu provolávala i ta, která se po navržení ministerstvem do úzkého výběru těch hlavních nevešla, ale byla schválena
Ústřední májovou komisí. Tato hesla byla krátká a úderná, takže šla dobře skandovat. Nebo se provolávala právě výše zmíněná lokální hesla konkrétních podniků
a spolků. Nicméně i tato hesla měla dát lidem pocit jednotnosti a propagovat tak
První máj v tom nejlepším světle. Ostatně na záběrech filmových kamer byly pochodující a skandující masy lidí opravdu velmi působivé.
Pokud by se na průvod díval někdo nezúčastněný, všechny tyto prvky propagace
by v něm jistě vzbudily pocit, že První máj je naprosto výjimečnou akcí, na které je
vždy vše perfektní a všichni se jí účastní s nadšením a plným souhlasem s tím, za co
v ní demonstrují. Avšak recepce májových oslav u samotných aktérů i přihlížejících
by nejspíše ve skutečnosti vyzněla trochu jinak. Napovídá tomu i článek z exilového
měsíčníku České slovo z roku 1971, ve kterém se o Prvním máji v Liberci píše: „Výzdoba
odpovídala úrovni let padesátých a jako už je na Liberecku zvykem, neobešla se bez ,lidového‘ přispění. Tak na vysoké škole byl umístěn mohutný obraz Brežněva, kterému se přes noc
na čele objevil hákový kříž. […] K mávání a radostnému volání nebyla nálada. […] Podle
novin to však byl První máj z těch nejmájovějších a mimo těch, kteří stále ještě věří, že se na
novém hejbání škatul přiživí, tomu nevěří nikdo.“91

85	Alegorický vůz holubářského spolku při prvomájovém průvodu v Hodkovicích nad Mohelkou
v roce 1951 (viz příloha, s. 169)
86	Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou, před rokem 1953. SOkA Liberec, Sbírka obrazů,
fotografií a negativů, inv. č. 641.
87	Alegorické vozy s transparenty při prvomájovém průvodu v Hodkovicích nad Mohelkou v roce
1948 (viz příloha, s. 168).
88	Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1952. SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 640.
89	Alegorický vůz v prvomájovém průvodu v Hodkovicích nad Mohelkou, před rokem 1953. SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 642.
90	Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1952. SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 640.
91	
České slovo, roč. 17, č. 6, červen 1971, s. 7. Článek byl podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad
Labem z 18. 7. 1974 spolu s dalšími texty publikovanými v exilovém časopisu vycházejícím v SRN
České slovo připraven Eduardem Partlem žijícím ve Stuttgartu na základě zpráv zasílaných z Liberce
jeho manželkou Danuší. Oba byli i za jinou údajnou trestnou činnost tímto rozsudkem (E. Partl
v nepřítomnosti) odsouzeni pro trestné činy vyzvědačství a podvracení republiky k patnácti, resp.
deseti (Partlová) letům odnětí svobody nepodmíněně. Rozsudek je uložen in: Archiv bezpečnostních
složek, vyšetřovací spis k případu Eduarda Partla, Danuše Partlové a Zdeňka Reitze, sign. V 9321 Ústí.
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Propagace oslav Prvního máje byla na první pohled naprosto precizně promyšlenou kampaní, do které byly zapojeny všechny tehdy známé propagační prostředky.
Její cíl byl zřejmý – k účasti v průvodu přimět co nejvíce lidí a zároveň jim vštípit
jediné ideologicky správné názory na celou prvomájovou problematiku – tedy ty,
které zastávala KSČ. Do její realizace a zdárného průběhu byly kromě veřejných médií zapojeny i všechny podniky, školy a veřejně působící spolky a organizace stejně
jako kulturní zařízení. Prvomájová propaganda byla patrná také na všech veřejných
prostranstvích, a to prostřednictvím výzdoby i předmájového úklidu. Důležitou součástí byla i hesla určená k provolávání v průvodu a ztvárnění na transparentech. Na
přípravách oslav se musel podílet téměř každý. Velkou roli při organizaci a propagandě hrála regionální periodika, která měla za úkol informovat veřejnost o dění
kolem příprav i o samotném průběhu oslav. Ne vše však ve skutečnosti proběhlo tak
idylicky, jak bylo poté předkládáno veřejnosti. Z dalších pramenů vyplývá, že takto prezentované úspěšné prvomájové oslavy byly vlastně jen jakousi kulisou a spíše
zbožným přáním KSČ než realitou.
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Část titulní strany Stráže severu věnované průběhu prvomájových oslav.

(Stráž severu, 3. 5. 1950, s. 1)
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Titulní strana Cesty míru oslavující První máj. 			

(Cesta míru, 1. 5. 1959, s. 1)
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Jedno z nemnoha schémat plánované trasy prvomájového průvodu v Liberci, uveřejněných v tisku.
								
(Stráž severu, 29. 4. 1950, s. 3)

Jeden z mála kreslených vtipů s prvomájovou tematikou. 			
(Průboj, 1. 5. 1967, s. 2)

Ukázka prvomájové poezie. (Průboj, 30. 4. 1960, s. 5)
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Agitační článek o přijímání prvomájových závazků, obsahující odkaz na bojové tradice prvorepublikových Prvních májů. 					
(Stráž severu, 30. 4. 1950, s. 3)
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Soupis hesel k Prvnímu máji a 9. květnu 1953, zaslaný 10. března 1953 ministerstvem zdravotnictví
k posouzení Ústřední májové komisi.
(NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953)

Jedno z navržených hesel k oslavám Prvního máje a osmého výročí osvobození, zaslaných 25. 3. 1953
ministerstvem národní obrany Ústřední májové komisi.
			 (NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu)
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Prvomájové heslo vybrané ze seznamu hlavních hesel, sestaveného Ústřední májovou komisí k Prvnímu
máji 1953 v interním dokumentu komise – návrh na úpravu hesla po výběru ze seznamu hesel zaslaných
ministerstvem národní obrany a pravděpodobně následně poslaných ÚV KSČ ke schválení.
(NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu, Hesla k 1. máji)

Návrh na prvomájové heslo vybrané ze seznamu hlavních hesel sestaveného Ústřední májovou komisí
k Prvnímu máji 1953 v interním dokumentu komise ještě před definitivním sestavením hesel. 		
(NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu, Hesla k 1. máji)

Upravené prvomájové heslo vybrané ze seznamu hlavních hesel sestaveného Ústřední májovou komisí
k Prvnímu máji 1953 v interním dokumentu komise. 		
(NA, ÚAV NF, kart. 8, 1948–1955, Májové oslavy, První máj 1953, Hesla NF k 1. máji a 9. květnu, Hesla k 1. máji)

Upravené prvomájové heslo vybrané ze seznamu hlavních hesel sestaveného Ústřední májovou komisí
k Prvnímu máji 1961 v interním dokumentu komise.
(NA, ÚV NF, kart. 368, Akce 1.–9. 5. 1960-1962, První máj 1961, Hesla ÚV KSČ a ÚV NF k 1. máji 1961)
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Upravené prvomájové heslo vybrané ze seznamu hlavních hesel sestaveného Ústřední májovou komisí
a otisknuté naspodu titulní stránky. 				
(Průboj, 23. 4. 1961, s. 1)

Upravené prvomájové heslo vybrané ze seznamu hlavních hesel sestaveného Ústřední májovou komisí
k Prvnímu máji 1961 v interním dokumentu komise.
			 (NA, ÚV NF, kart. 368, Akce 1.–9. 5. 1960-1962, První máj 1961, Hesla ÚV KSČ a ÚV NF k 1. máji 1961)

Upravené prvomájové heslo vybrané ze seznamu hlavních hesel sestaveného Ústřední májovou komisí
a otisknuté naspodu titulní stránky. 				
(Průboj, 27. 4. 1961, s. 1)

Jediný soubor prvomájových hesel vydaný Ústřední májovou komisí, který byl publikován v periodikách
vycházejících pro Liberecko. 					
(Vpřed, 27. 4. 1971, s. 1)
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Alegorické vozy s transparenty při prvomájovém průvodu v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1948.
						(SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 4638)

Prvomájový průvod v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1951.
(SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 4639)
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Alegorický vůz holubářského spolku při prvomájovém průvodu v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1951.
(SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 4639)

Alegorické vozy s transparenty při prvomájovém průvodu v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1952.
(SOkA Liberec, Sbírka obrazů, fotografií a negativů, inv. č. 4640)
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Václav Kopecký jako hlavní řečník na prvomájové tribuně v Liberci v roce 1947.
(Fotodokumentace Severočeského muzea, č. neg. nA08408)

Alegorický vůz v prvomájovém průvodu v Liberci v roce 1949.
(Fotodokumentace Severočeského muzea, č. neg. nA04722)
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Krojované dívky v prvomájovém průvodu v Liberci v roce 1950.
(Fotodokumentace Severočeského muzea, č. neg. nA11090)

Prvomájová výzdoba v podniku Textilana Liberec v roce 1950.
(Fotodokumentace Severočeského muzea, č. neg. nA10983)
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Zvaní starých členů KSČ v Liberci do prvomájového průvodu v roce 1961, na fotografii soudruh Hrda.
(Fotodokumentace Severočeského muzea, č. neg. nB05581)

Hlavní tribuna na Prvního máje v Liberci v roce 1973.
(Fotodokumentace Severočeského muzea, č. neg. nB35407)
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Zdravotní sestry s mávátky v prvomájovém průvodu v Liberci v roce 1978.
(Fotodokumentace Severočeského muzea, č. neg. nB46765)

Prvomájový alegorický vůz Svazarmu a část hlavní tribuny v Liberci v roce 1987.
(SOkA Liberec, MěNV Liberec I, Fotokronika města Liberec 1980–1990)
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Snahy ateizovať veriacich ako prejav cirkevnej politiky
na Slovensku počas normalizácie1
Norbert Kmeť

Po určitom politicko-spoločenskom uvoľnení, keď sa zdalo, že sa zlepšia vzťahy
medzi režimom a cirkvami, nastalo opätovné nastoľovanie podriadenia cirkví záujmom štátu. Normalizačná moc uplatňovala tie postupy v cirkevnej politike, ktoré
boli známe už z konca 40. rokov 20. storočia. Existovala samozrejme aj personálna kontinuita, a to napríklad v osobe Gustáva Husáka. Striktne sa opäť dodržiavali
cirkevné zákony z roku 1949. Namiesto zrušeného a zdiskreditovaného Mierového
hnutia katolíckeho duchovenstva bola vytvorená nová organizácia Pacem in terris.
Členovia tohto združenia opakovali známu frázu, že „v socializme vidíme praktické
uskutočňovanie ideálov Kristovho evanjelia“.2 Navonok sa deklarovala ústretovosť voči
povoleným cirkvám a náboženským spoločnostiam, a zároveň sa ich aktivity obmedzovali. Po apríli 1969 sa nové stranícke vedenie a propaganda sústreďovali najmä na
revizionizmus a oportunizmus. Všetko, čo nevyhovovalo normalizačnej ideológii,
bolo označované za protisocialistické sily. Medzi ne boli zaraďované aj cirkvi, náboženstvo a klerikalizmus. Situácia v roku 1968 bola prezentovaná ako dôsledok zanedbanej ideologickej práce a svetonázorovej výchovy, čo „využili oportunistické a antisocialistické sily a útočili proti marxizmu-leninizmu, usilovali sa o jeho revíziu a vnášali
buržoáznu a náboženskú ideológiu do vedomia našich ľudí. Terčom útoku týchto síl sa stal
aj marxistický ateizmus.“3 Ivan Hodovský to vysvetľoval aj tým, že „na místo boje s idealistickým světovým názorem mnozí donedávna ještě ‚bojovní ateisté‘ účtují se svou ‚dogmatickou‘ minulostí, navazují kontakty, dialog s věřícími a teology a napomáhají tomu,
aby byly v podstatě setřeny ideologické rozdíly mezi postoji marxistů a lidí, kteří se hlásí ke
světonázorovému idealismu“.4 Revizionisti a ďalšie protisocialistické sily chápali podľa
Tibora Halečku dialóg nie „ako formu ideovo-politického ovplyvňovania veriacich“, ale
ako „módnu a samoúčelnú diskusiu filozofickej ‚elity‘ s elitou teologickou“.5
1
Túto prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0627-12.
2	HLINKA, Anton: Sila slabých a slabosť silných. 2., prepracované a doplnené vydanie. Zagreb, LOGOS
1989, s. 149.
3	PRUSÁK, Peter: Sekularizačný proces na Slovensku v podmienkach normalizácie a konsolidácie
našej spoločnosti. In: Ateizmus, 1975, roč. 3, č. 5 s. 415.
4	HODOVSKÝ, Ivan: Aktuální otázky vědeckého ateismu v současném Československu. In: Ateizmus,
1976, roč. 4, č. 2, s. 164.
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Navonok nebol proticirkevný zápas prvoradým cieľom. Napriek dvadsaťročnému
proticirkevnému ťaženiu religiozita nemala výrazne klesajúcu tendenciu. V informačnej správe o cirkevno-politickej situácii v ČSSR, ktorú prerokovalo 22. mája 1970
Predsedníctvo ÚV KSČ, sa uvádza nevyhnutnosť zintenzívniť ideologický boj, a to
najmä u inteligencie a mládeže. Takto sa mal eliminovať ich záujem o náboženstvo.
Vzťah medzi komunistami a veriacimi v socialistickej spoločnosti musel byť chápaný
„jako specifická forma ideového úsilí zaměřeného k získávání křesťanů nejen pro aktivní
účast v budovatelském úsilí, ale v konečném cíli i pro marxismus. Proto nemůže jít o ústup
z principiálních ideových pozic marxismu“.6 Na zjazde KSS v roku 1971 Jozef Lenárt
zdôraznil modernizáciu cirkevnej ideológie, z čoho vyvodzoval zložitejší a náročnejší boj s týmto svetonázorom. Na základe marxizmu-leninizmu sa mala dosiahnuť
ideovo-politická jednota, čo malo tvoriť bázu ďalšieho napredovania spoločnosti.7
Útoky propagandy na náboženstvo a rôzne proticirkevné opatrenia sa považovali za
opodstatnené a správne, lebo „mysticko-idealistický charakter náboženského názoru je
nezlučiteľný s vedeckým prístupom ku skutočnosti, so socialistickou ideológiou“.8 Odôvodňovali sa tiež výskumom verejnej mienky z roku 1971. Jeho výsledky sa interpretovali
ako „úpadok politickej autority a prestíže cirkvi“ a farár už prestal byť „politickou autoritou vo svojej farnosti“. Podľa prezentovaných výsledkov tohto výskumu sa 75 % respondentov vyjadrilo, „že kňaz má vykonávať čisto náboženskú funkciu a nemá robiť politiku“.9
V predbežnej správe z výskumu „O svetonázorových postojoch obyvateľstva Slovenska“ realizovaného 27. októbra až 3. novembra 1968 zastávalo 64,3 % respondentov
stanovisko, že duchovný by mal vykonávať len náboženské povinnosti.10
Deklarovaná rovnosť všetkých občanov sa nedodržiavala, ale vyžadovala sa podpora veriacich a cirkví politike režimu, čo sa využívalo v oficiálnej propagande ako
dôkaz uspokojivej cirkevnej situácie v štáte. Na predvolebnom zhromaždení v Prahe
24. novembra 1971 Gustáv Husák spomenul, že v rozhlase vystupuje pred voľbami
veľa duchovných, čo vyhlásil za ich podporu programu Národného frontu.11 Podobné vyjadrenia v prospech jednotnej kandidátky Národného frontu publikovali napríklad Katolícke noviny.12

5	HALEČKA, Tibor: Dialóg marxistov s veriacimi a jeho revizionistická deformácia. In: Ateizmus, 1977,
roč. 5, č. 1, s. 5.
6	
NA, f. KSČ – Ústřední výbor, Předsednictvo, 1966 – 1971, sv. 126, a. j. 203, bod 4, Informační zpráva
o cirkevněpolitické situaci v ČSSR, s. 8.
7	
Zjazd Komunistickej strany Slovenska, 13. – 15. máj 1971. Bratislava, Pravda 1971, s. 44, 54.
8	
KUROČKIN, Pavel Konstantinovič: Evolúcia náboženstva a cirkvi v socialistickej spoločnosti.
In: Ateizmus, 1979, roč. 7, č. 1, s. 19.
9	PRUSÁK, Peter: Sekularizácia a religiozita na Slovensku. In: Ateizmus, 1975, roč. 3, č. 2, s. 89.
10	
Slovensko v rokoch 1967 – 1970. Výber dokumentov. Zostavil Michal Štefanský. Bratislava, Komisia
vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970 1992, s. 430.
11	HUSÁK, Gustáv: Vybrané prejavy, máj 1970 – december 1971. Bratislava, Pravda 1972, s. 342.
12	HLINKA, Anton: Sila slabých a slabosť silných, s. 145 – 146.
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Prezentovanie bezproblémových vzťahov štátu a cirkví však nebolo pravdivé. Na
miestnej úrovni prebiehali opatrenia znemožňujúce duchovným vykonávať činnosti vyplývajúce z ich funkcie. Poukázal na to napríklad Viktor Trstenský 16. marca 1972
v liste adresovanom predsedovi vlády SSR Petrovi Colotkovi. Išlo napríklad o obmedzovanie vyučovania náboženstva, návštev chorých v nemocniciach, spovedania na cirkevných podujatiach alebo o určovanie počtu miništrantov a osôb, ktoré môžu spievať v kostole. Uviedol aj „úbohé útoky proti náboženstvu v televízii, v novinách, v knihách,
vyháňanie kňazov z pastorácie do výroby, násilné prepúšťanie bohoslovcov zo seminára [...]
a všetko sa to robí bez základného práva môcť sa brániť a proti Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorú podpísala aj naša republika“.13 Duchovný mal na ONV hlásiť podujatia, na ktorých mal prehovoriť, vrátane sobášov a pohrebov.14
Latentný konflikt medzi cirkvami a štátom bol neustále prítomný v spoločnosti.
Vysoká religiozita sa trpela nielen medzi obyvateľstvom, ale aj medzi členmi komunistickej strany. Komunistické učenie je tiež forma náboženstva. Zaraďuje sa k politickým náboženstvám. Počas celého obdobia vlády komunistickej strany jej ideologický aparát disponoval všetkými prostriedkami na manipulovanie s človekom, ale
želateľné výsledky sa nedosahovali. Do tohto procesu boli zapojené i masové organizácie vrátane Revolučného odborového hnutia, Socialistického zväzu mládeže či
Československého červeného kríža. Podľa ich ideologického vplyvu sa tiež hodnotila
úspešnosť osvojovania „si ateistických životních postojů, návyků, hodnot a norem právě
v masovém měřítku“.15 V konflikte dvoch náboženstiev, a to klasického čiže kresťanstva a politického (komunizmu) vládnuca moc viac prezentovala želaný stav než
skutočnosť. Nový socialistický človek v spoločnosti chýbal a režim ho nikdy nevychoval. V každom politickom zriadení sa propagujú tie lepšie vlastnosti človeka. V komunistickom režime existovalo len jedno riešenie, ako k tomu ideálu dospieť, a to
prostredníctvom komunistického učenia. Iné spôsoby sa odmietali. Osoba, ktorá neprejavovala komunistické zmýšľanie, bola automaticky spochybňovaná. Odzrkadľovalo sa to aj na vzťahu či skôr na rozporoch medzi marxisticko-leninskou ideológiou
a náboženstvom. Hlásaná tolerancia sa v praxi neuplatňovala. Spochybňovalo sa aj
to, že kňaz môže tiež prispieť k výchove dobrého človeka. Viktor Trstenský, rímskokatolícky duchovný, dňa 13. februára 1974 v odvolaní sa proti odobratiu štátneho
súhlasu uviedol, že akákoľvek spoločnosť „vždy bude potrebovať ľudí vysoko mravných
a počestných [...] Som presvedčený, že takáto činnosť – vychovať dobrého človeka – by mala
byť docenená, nech sa koná na ktoromkoľvek mieste a hocikým, teda i kňazom, a to i štát-

13	TRSTENSKÝ, Viktor: Nemohol som mlčať. Bratislava, Vydavateľstvo Nové Mesto 1994, s. 356 – 358.
14	HLINKA, Anton: Sila slabých a slabosť silných, s. 147.
15	LOUKOTKA, Jiří – DAŇHEL, Milan: K charakteru a formám ateismu jako masového společenského
jevu. In: Ateizmus, 1978, roč. 6, č. 1, s. 36.
16	TRSTENSKÝ, Viktor: Nemohol som mlčať, s. 384.
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nym vyznamenaním a nie šikanovaním, akého sa mi dostalo rozhodnutím ONV.“16 Spolu
so socialistickým človekom sa propagoval socialistický humanizmus. Jeho súčasťou
boli napríklad „sociálna spravodlivosť, všestranný rozvoj osobnosti, sloboda, demokracia,
mier“. Tieto ideály, príťažlivé pre pracujúcich, cirkev údajne nikdy neponúkala. Slúžili ako argumenty na vysvetlenie, prečo nastáva odklon veriacich od cirkvi či kresťanského humanizmu a ich príklon k socializmu, „ktorý za také historicky krátke obdobie svojej existencie priniesol masám pracujúcich, vrátane veriacich, nebývalé vymoženosti“.17 Oficiálne sa vyzdvihovali úspechy v sociálnej oblasti, pričom však naďalej
prevládal individualizmus a dvojtvárnosť u socialistických občanov, čiže navonok
sa urobilo to, čo režim očakával, a doma sa hovorilo a konalo ináč. Na tento fakt sa
upozorňovalo aj verejne, keď súčasťou podujatí proti vyučovaniu náboženstva boli
prednášky „o škodlivosti dvojkoľajnej výchovy detí“.18 Viktor Trstenský v liste z 1. septembra 1980 Gustávovi Husákovi napísal o snahe presvedčiť rodičov, že „dochádzaním na náboženskú výchovu stávajú sa deti rozdvojenými, rozumove zaťaženými, duševne
zasmušilými... i keď opak je pravdou. Sám som to zistil v Starej Ľubovni.“19
Represívnymi opatreniami sa zdanlivo dosiahol stav podpory moci, pričom každá skupina občanov prejavujúca vyššiu úroveň náboženskej aktivity bola potláčaná
a neustále sledovaná bezpečnostnými zložkami moci. Vasil Biľak 26. 10. 1972 v správe
predsedníctvu ÚV KSČ „O hlavných úlohách ideologickej práce po XIV. zjazde KSČ“
upozorňoval, že výchova a formovanie socialistického človeka prebieha „v nepretržitém boji proti buržoazní ideologii a škodlivým vlivům minulosti“. Jeho súčasťou bola protináboženská propaganda, čo prezentoval ako dlhodobý proces. Cieľom ateistickej
propagandy a výchovy bolo „vymanit věřícího z duchovního útlaku a probudit v něm vědomí vlastní síly, schopností a rozumu“. Malo sa to realizovať tak, „aby náboženské cítění
nebylo nikým zneužíváno proti zájmům socialismu“.20
O znižovanie počtu veriacich sa mali usilovať aj Zbory pre občianske záležitosti.
Ich koncepciu prerokovalo Predsedníctvo ÚV KSS 21 a 6. 12. 1972 ju schválila vláda SSR
uznesením č. 478. Tieto Zbory mali organizovať občianske obrady, najmä pri narodeniach detí, sobášoch, úmrtiach, pracovných a životných jubileách. Cieľom týchto
aktivít bolo na jednej strane prispievať „k vytláčaniu náboženských tradícií, cirkevných
obradov a na druhej strane pozitívne pôsobiť na citovú sféru občanov a utvrdzovať v nich
príslušnosť a kladný vzťah k socialistickej spoločnosti“. Vláda SSR schválila 28. 3. 1973
„Smernice o postavení a úlohách Zborov pre občianske záležitosti“ uznesením č. 28,

17	PRUSÁK, Peter: Sekularizačný proces na Slovensku v podmienkach normalizácie a konsolidácie
našej spoločnosti. In: Ateizmus, 1975, r0č. 3, č. 5, s. 418.
18	JANÁČOVÁ, D.: Z činnosti ZDŠ v Rači. In: Ateizmus, 1975, roč. 3, č. 5, s. 454.
19	TRSTENSKÝ, Viktor: Nemôžem mlčať. Bratislava, Vydavateľstvo Nové Mesto 1995, s. 100.
20	BIĽAK, Vasil: Vybrané projevy a stati II, 1971/1980. Praha, Svoboda 1980, s. 44, 52.
21	PRUSÁK, Peter: Sekularizácia a religiozita na Slovensku. In: Ateizmus, 1975, roč. 3, č. 2, s. 96.
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čím sa zrušilo uznesenie československej vlády č. 25 z 11. 1. 1953.22 Vláda ČSR schválila „Koncepciu práce Zborov pre občianske záležitosti“ 31. 7. 1974 uznesením č. 206.
Štatút Ústředního sboru pro občanské záležitosti nadobudol účinnosť 1. marca 1975.23
Oficiálne sa prezentoval vyhovujúci vzťah s cirkvami a zároveň sa prijímali opatrenia proti ich činnosti. Nielen v masmédiách, ale aj na rôznych povinných akciách
sa objavovali protináboženské vyjadrenia. Aktívnym kňazom sa odoberal štátny
súhlas a režim podporoval tých duchovných, čo boli ochotní presadzovať oficiálnu
líniu štátu v cirkevnej politike. Existovala silná podpora napríklad organizácii Pacem in terris, ktorej účelom bolo deklarovať bezproblémové vzťahy so štátom. Pred
členmi Pacem in terris 28. októbra 1975 v Olomouci Tomáš Trávníček, predseda NF,
prítomným duchovným potvrdil presadzovanie marxisticko-leninského svetonázoru, pretože „umožňuje aktívne, uvedomelo formovať vlastnú budúcnosť, a nie odovzdane,
pasívne čakať na to, čo príde“.24 Osoby, ktoré nemali správny vedecký svetonázor, boli
označované za také, čo nie sú schopné „vnímať veci prirodzene“. Zároveň si zrejme
neuvedomovali dejinnú skúsenosť, ktorá dokazuje, „že všetky poznatky a postoje, ktoré
pohli napred ľudské poznanie, moc a slobodu, boli svojou podstatou ateistické, že poznanie
a sebapoznanie človeka sa musí vymaniť z nevedeckosti, nevedomosti, mýtov a metafyzickej
fantastiky, aby slúžilo progresu, emancipácii, ľudskosti“.25
Ideovo-výchovným aktivitám sa venovala veľká pozornosť na všetkých stupňoch.
Zdôrazňovala sa potreba neustále zvyšovať úroveň ideologickej a výchovnej práce.
Úspešnosť dovtedajších proticirkevných aktivít sa preukazovala na realizovaných
výskumoch verejnej mienky z rokov 1971–1974. Sekularizačný proces bol údajne na
vzostupe, lebo podľa týchto výskumov sa k veriacim hlásilo 55,6 % občanov. Z tohto počtu 31,8 % sa pravidelne zúčastňovalo na náboženských obradoch a 23,8 % sa
označilo za matrikových veriacich. K ateizmu sa prihlásilo celkovo 29,9 % opýtaných,
ale presvedčených bolo 16,4 %. Ďalších 13,5 % malo ľahostajný postoj k náboženstvu
a 12,5 % nemalo „vyhranený názor ani na náboženstvo, ani na ateizmus“. Svoj názor nevyjadrili 2 % oslovených. Vo výskume realizovanom v roku 1974 sa za ateistov
deklarovalo 38,8 % mužov a 21,3 % žien. Všetky výskumy venované religiozite mali
potvrdzovať, že čím bol vyšší vek respondentov, tým sa viac hlásili k viere. Viac neveriacich bolo vo väčších obciach.26

22	
Sbory pro občanské záležitosti. Praha, Horizont 1981, s. 22 – 23, 30 – 37.
23	Tamže, s. 7 – 21.
24	KOREC, Ján Chryzostom: Slová pre život. Svedectvá doby (1969 : 1989). 2. diel. Druhé, doplnené vydanie. Bratislava, LÚČ 2005, s. 291; HLINKA, Anton: Sila slabých a slabosť silných, s. 171.
25	KVASNIČKA, Bohumír: Marxisticko-leninský ateizmus a duchovné obohatenie človeka. In: Ateizmus, 1976, roč. 4, č. 1, s. 39 – 40.
26	PRUSÁK, Peter: Sekularizácia a religiozita na Slovensku. In: Ateizmus, 1975, roč. 3, č. 2, s. 92 – 95.
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V roku 1974 sa začali uplatňovať tvrdšie postupy voči náboženstvu. Svedčí o tom
napríklad prístup k vyučovaniu náboženstva. Na ZDŠ v Rači v Bratislave na Plickovej
ulici vytvorili ideologickú komisiu a vybrali do nej „pokrokových rodičov, komunistov“.
Členovia komisie vypracovávali prednášky a spolu s učiteľmi presviedčali rodičov,
aby neprihlasovali deti na vyučovanie náboženstva. V rámci tejto kampane navštevovali tiež domácnosti. V školskom roku 1974/75 sa už náboženstvo na tejto škole
nevyučovalo. K svetonázorovej orientácii žiakov realizovali prieskum, na ktorom
participovalo 156 žiakov, a to v júni 1974. Podľa výsledku deti vykázali „v náboženstve
slabé vedomosti“. Dotazník obsahoval otázky typu „Chodíš do kostola a prečo?“. Kladne odpovedalo 7 žiakov a ďalších 43 uviedlo, že chodia „do kostola na želanie rodičov
a starých rodičov“.27
V ďalších rokoch, 1975 a 1976, sa pokračovalo v nastolenej cirkevnej politike. Komunistická moc ju neplánovala korigovať a na kritiku reagovala podráždene. Snahu
Vatikánu zlepšiť náboženskú situáciu v Československu považoval v roku 1975 minister kultúry Českej socialistickej republiky Milan Klusák za „zasahovanie do vnútorných
záležitostí štátu“. V roku 1976 sa oficiálne miesta snažili aj dotazníkmi zistiť nielen
u žiakov, ale tiež u dospelých ich postoj k viere.28
V prvej polovici 70. rokov sa viedlo najviac kampaní proti buržoáznym a maloburžoáznym teóriám vrátane pravicového oportunizmu a revizionizmu, ako to pripomenul Jozef Lenárt na zjazde KSS 25. marca 1976. Odvolával sa na známe Poučenie
z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. Upozornil, že je ešte
veľa ľudí v zajatí idealizmu, a je nevyhnutné „naďalej sa usilovať o to, aby si čoraz viac
občanov osvojilo materialistický názor na svet“. Na dosiahnutie lepších výsledkov bolo
podľa neho nutné „viac ako doposiaľ uplatňovať nové tradície a obrady pestujúce v ľuďoch
pokrokové, materialistické poznanie a návyky“. Zároveň vyzýval na eliminovanie zneužívania náboženského cítenia, na odhaľovanie politického klerikalizmu využívaného ľudáckym exilom.29 Nevyhnutnosť šíriť vedecký svetonázor pripomenul na XV.
zjazde KSČ Gustáv Husák zároveň s rešpektovaním náboženského cítenia veriacich.30
K ateizácii pristupovali zástancovia marxisticko-leninského názoru rôzne. Časť
z nich bola za presadzovanie radikálnych riešení, ďalší sa uspokojovali s vonkajšími
ukazovateľmi, ako sú napríklad počet prihlásených detí na vyučovanie náboženstva
či účasť na náboženských obradoch. V ateistickej propagande však chýbal diferencovanejší prístup k veriacim a reflektovanie miestnych podmienok.31 Nižšia religio-

27	JANÁČOVÁ, D.: Z činnosti ZDŠ v Rači. In: Ateizmus, 1975, roč. 3, č. 5, s. 454 – 455.
28	HLINKA, Anton: Sila slabých a slabosť silných, s. 167, 176 – 177.
29	
Zjazd Komunistickej strany Slovenska, 25. – 27. marca 1976. Bratislava, Pravda 1976, s. 43 – 46.
30	HUSÁK, Gustáv: Prejavy a state. August 1974 – apríl 1976. Bratislava, Pravda 1977, s. 405.
31	PRUSÁK, Peter: Aktuálne otázky vedecko-ateistickej výchovy na Slovensku po XV. zjazde KSČ. In:
Ateizmus, 1977, roč. 5, č. 2, s. 109, 116 – 117.
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zita v Československu sa dokazovala tým, že v období 1971–1976 nastalo zníženie cirkevných krstov o 18 %, cirkevných sobášov o 16,2 % a cirkevných pohrebov o 4,3 %.
Za rok 1976 bolo 52,8 % cirkevne pokrstených detí, sobášov bolo 30,6 % a cirkevných
pohrebov 66,3 %.32
V trnavskom okrese na základných deväťročných školách začali od roku 1976
„budovať učebne a izby svetonázorovej výchovy“. Základom boli už existujúce kútiky
vedeckého svetonázoru. Popri týchto miestnostiach vyvíjali na ZDŠ činnosť ateistické, svetonázorové a leninské krúžky. Na ich aktivitách participovali organizácie, ako
Združenie rodičov a priateľov škôl (ZRPŠ), Socialistická akadémia či ROH.33 Zisťovanie účinnosti ateistickej výchovy a osvojovania si jediného správneho svetonázoru sa uskutočňovalo na všetkých stupňoch škôl aj formou dotazníkov. Jeden takýto
prieskum sa urobil v školskom roku 1975/76 na ZDŠ v Košiciach na Popradskej ulici.
Bol určený pre žiakov 5. – 9. ročníkov. Zaznamenali výrazný pokles vyučovania náboženstva, čo však veľa neznamenalo, ako podotkol autor výskumnej správy Zdeněk
Šisler. Z výsledkov vyplývala „očividná náboženská vlažnosť rodičov, racionálne posudzovanie súčasnosti“. Náboženská výchova sa teda zo škôl presunula do rodín a nepriamo na cirkvi.34 O niekoľko rokov neskôr takýto výskum realizovali v okrese Senica
a dospeli k podobným výsledkom ako v Košiciach.35 Na stredných školách sa tiež robili výskumy religiozity. Boli publikované výsledky takéhoto prieskumu zo Strednej
priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi. Realizovali ho napríklad v školských rokoch
1973/74 a 1975/76. Jeden zo záverov výskumu zo školského roka 1975/76 „pre systém
výchovnej práce školy“ znel: „…vo všetkých formách svetonázorovej výchovy viesť žiakov
k presvedčeniu, že podstata a ciele socializmu a náboženstva sú rozporné a nezlučiteľné“.36
Na základe výskumu z decembra 1977 dospeli k záveru, že počet ateistov mal stúpajúcu tendenciu. Zároveň však upozornili na to, že tento výsledok bol deformovaný názorom, že je moderné hlásiť sa k ateizmu.37 V júni 1977 výskum svetonázoru vykonali
v učilišti Chemko v Humennom. Zo 169 žiakov absolvovalo vyučovanie náboženstva
na ZDŠ 78 % učňov.38 Podobne aj na vysokých školách skúmali svetonázor študentov,
a to napríklad v Nitre na Pedagogickej fakulte v letnom semestri 1974/75 a na Vyso32	PRUSÁK, Peter: Skúsenosti a úlohy. In: Ateizmus, 1978, roč. 5, č. 6, s. 425.
33	MIČKA, Ján: Učebne svetonázorovej výchovy. In: Ateizmus, 1978, roč. 6, č. 3, s. 300 – 301.
34	ŠISLER, Zdeněk: Orientačný prieskum svetonázorovej úrovne žiakov 5. – 9. ročníkov ZDŠ. In: Ateizmus, 1976, roč. 4, č. 6, s. 551 – 564.
35	KOŠINÁR, Ladislav: Prieskum svetonázorových postojov žiakov ZDŠ v okrese Senica. In: Ateizmus,
1979, roč. 7, č. 4, s. 407 – 410.
36	HÚSKA, Vladimír: Stav svetonázorovej úrovne žiakov Strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej
Vsi v školskom roku 1975 – 1976 a závery pre systém výchovnej práce školy. In: Ateizmus, 1976, roč. 4,
č. 3, s. 290.
37	HÚSKA, Vladimír: K svetonázorovej štruktúre mládeže. (Stav svetonázorovej štruktúry a religiozity
žiakov strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi). In: Ateizmus,1978, roč. 6, č. 4, s. 405 – 409.
38	Svetonázorové postoje mládeže. (Prieskum absolventov Odborného učilišťa Chemko v Humennom). In: Ateizmus, 1978, roč. 6, č. 6, s. 548 – 552.
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kej škole poľnohospodárskej v zimnom semestri 1975/76. Na týchto školách skúmali
efektívnosť vyučovania vedeckého ateizmu.39 Sociologický výskum religiozity v roku
1977 realizovali aj v podniku Chemko Strážske. Zistili, že počet veriacich medzi členmi KSS je jeden a pol krát menší než u nestraníkov.40
Protináboženské opatrenia sa naďalej odôvodňovali vedeckosťou marxisticko-leninskej ideológie. Jej prijatím si mali veriaci osvojiť pravdivý obraz sveta a tým získať „i jeden z nejdůležitějších a nejmocnějších nástrojů boje za skutečné lidské štěstí“.41 Na
druhom zjazde Socialistickej akadémie 27. mája 1978 Jan Fojtík hovoril o zintenzívnení výchovy k vedeckému ateizmu. Jej súčasťou mal byť „taktní přístup k věřícím, plné
respektování zákonných vztahů našeho státu k cirkvím“. Podľa jeho vyjadrení je dôležitejšia presvedčivosť argumentov než akékoľvek frázy a silné slová.42 Ideologickej
práci, vrátane ateistickej výchovy, sa podľa vyjadrenia Vasiľa Biľaka venovala veľká
pozornosť. Konštatoval to 25. marca 1980 v správe predsedníctva ÚV KSČ. Okrem iného ocenil aktivitu veriacich, a samozrejme i pokrokových duchovných, na výstavbe
socializmu. Odvolával sa na Gustáva Husáka a jeho posolstvo celoštátnemu zjazdu
Pacem in terris.43 Zmienky o podpore veriacich budovaniu socializmu sa považovali
za ich socialistickú integráciu. Ich politická a svetonázorová integrácia sa prezentovala ako rozširovanie a prehlbovanie socialistickej demokracie. Náboženská otázka
podľa takejto prezentácie nepredstavovala spoločenský či politický problém, s čím
sa nemienili stotožniť protisocialistické cirkevné kruhy a ich náboženská ideológia.
Pretrvávala snaha vysvetliť rozdiel medzi chápaním náboženskej slobody v socializme a v kapitalizme. V socializme sa táto téma mala ponímať v širšom kontexte, pretože sa spájala sloboda náboženského vyznania so slobodou svedomia pre veriacich
a neveriacich. Pri hodnotení postavenia náboženstva mali oficiálna politika i ideológia marxizmu-leninizmu zohľadňovať systémové špecifiká socialistického štátu.
V skutočnosti však existoval rozpor medzi deklarovaním náboženskej slobody a jej
potláčaním oficiálnou mocou, čo sa ospravedlňovalo ochranou neveriacich, aby sa
náboženstvo nemohlo zneužiť proti socializmu. Neúspešné odpolitizovanie náboženskej otázky v Československu a jej neustále prezentovanie ako politického problému bolo údajne výsledkom aktivít zástancov klerikalizmu a „politizujících křesťanských laiků, ale i tzv. kritiků systému, ‚disidentů‘, ‚bojovníků za občanské práva‘ (např. tzv.
39	KAHAN, Koloman – BARABÁSOVÁ, Alexandra: Dynamika svetonázorových premien vysokoškolských poslucháčov. Analýza výsledkov sociologického výskumu účinnosti výučby vedeckého ateizmu. In: Ateizmus, 1977, roč. 5, č. 2, s. 177 – 190; KAHAN, Koloman – BARABÁSOVÁ, Alexandra: Dynamika svetonázorových premien vysokoškolských poslucháčov. Analýza výsledkov sociologického
výskumu účinnosti výučby vedeckého ateizmu. In: Ateizmus, 1977, roč. 5, č. 3, s. 266 – 276.
40	HOLÝ, Ivan: Nad výsledky sociologického průzkumu religiozity. In: Ateizmus, 1978, roč. 6, č. 5,
s. 494 – 496.
41	LOUKOTKA, Jiří: Náboženství a ateismus. Praha, Svoboda 1977, s. 112.
42	
Rudé právo, roč. 58, č. 124, 29. 5. 1978, s. 2.
43	BIĽAK, Vasil: Vybrané projevy a stati II, s. 434, 478.
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Charta 77) v souvislosti s realizací Závěrečného aktu helsinské Konference o bezpečnosti
a spolupráci v Evropě“. 44
V Československu pokračovala diskriminácia veriacich, ako na to poukázal tiež
dokument Charty 77 číslo 9 z 22. apríla 1977 o porušovaní slobody vyznania, viery a náboženstva. Predstaviteľom moci pripomenuli, že obmedzovanie práv veriacich nie je
v súlade s medzinárodnými záväzkami štátu a „jakýkoliv myšlenkový směr oslabuje, je-li
prosazován administrativně mocensky“. V tomto dokumente sa okrem iného požadoval
rovnaký prístup k médiám umožňujúci hlásať svoje myšlienky, z čoho by mala osoh
celá spoločnosť. Poukázali aj na skutočnosť, že osoby, ktoré sa hlásia k viere, nemajú
možnosť ďalšieho kariérneho postupu, že sa obmedzuje vyučovanie náboženstva
a tiež spoločné stretnutia kresťanov z Československa a zo zahraničia, že štátna správa zasahuje do kompetencií duchovných, že sa bezdôvodne odoberajú duchovným
štátne súhlasy atď. 45 Vystúpenie biskupa J. Gábriša na biskupskej synode 3. októbra
1977 v Ríme jasne ukázalo rozpor medzi tým, čo prezentovala oficiálna propaganda
o náboženstve, a realitou. V tomto vystúpení, ktoré na Západe vzbudilo mimoriadny
záujem, sa zameral na vyučovanie náboženstva. Neobišiel ani to, že sprievodným javom prihlasovania detí na vyučovanie náboženstva boli vyhrážky „učiteľov i riaditeľov
škôl“. Po návrate do Československa ho obviňovali z ohovárania socialistického zriadenia, čím sa mal dopustiť trestného činu, za ktorý mohol byť súdený.46
Počet žiakov, ktorí sa prihlásili na vyučovanie náboženstva, mal klesajúcu tendenciu. V školskom roku 1971/72 sa zapísalo na náboženstvo v SSR 45,56 % žiakov
a v školskom roku 1976/77 len 21,5 % žiakov.47 Komunistická strana a jej propaganda sa stále snažili o to, aby si už školopovinné deti osvojili vedecký svetonázor. To
však bolo nereálne. Vendelín Úradník napríklad kritizoval fakt, že sa v ateistických
krúžkoch nepracuje systematicky. Príčinou podľa neho boli nedostatočné skúsenosti a bohaté mimoškolské aktivity žiakov. Ateistické krúžky však neboli určené
pre jednotlivé ročníky, navštevovali ich aj starší, aj mladší žiaci. Vo väčšine vypracovaných posudkov na žiakov mu chýbali informácie o tom, k akému svetonázoru
inklinujú. Priznal tiež, že sa materiály komunistickej strany, týkajúce sa vedeckého
svetonázoru, nedostatočne využívajú v praxi. Spochybňoval deklarovanie vedeckého svetonázoru u žiakov. Každodenné ateistické vedomie nezaručovalo podľa jeho

44	KVASNIČKA, Bohumír: Aktuální problémy socialistické integrace věřících. In: Křesťanství a dnešek.
Praha, Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury ČSR 1981, s. 64, 68, 71 – 72, 74, pozri aj KVASNIČKA, Bohumír: Aktuálne problémy socialistickej integrácie veriacich. In: Ateizmus, 1979, roč. 7,
č. 6, s. 491 – 508.
45	PREČAN, Vilém (ed.): Křesťané a Charta 77. Výběr dokumentů a textů. Köln, Index 1980, s. 43 – 47.
46	HAĽKO, Jozef: Arcibiskupov zápas. Životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša. Trnava, Spolok svätého
Vojtecha 2008, s. 179 – 181.
47	PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal: V zovretí normalizácie. Cirkvi na Slovensku 1969 – 1989. Bratislava,
VEDA, vydavateľstvo SAV 2004, s. 212.
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názoru vytvorenie si správneho názoru na svet.48 Odporúčal napríklad, aby spevácke
krúžky participovali na rôznych „oslavách a občianskych obradoch“ organizovaných
národnými výbormi.49 Pretrvávajúca viera v Boha u občanov sa vysvetľovala aj tým,
že najmä na dedinách si „socialistické organizácie a inštitúcie neplnia výchovno-vzdelávacie a kultúrno-zábavné funkcie a neuspokojujú estetické potreby ľudí“. Na eliminovanie
atraktivity náboženských podujatí sa mali rozvíjať občianske obrady, ktoré však nemali dostatočnú úroveň.50
Klesajúci počet veriacich sa odôvodňoval aj individualizáciou náboženského života v mestskom prostredí, zoslabovaním tradičných rodinných či susedských väzieb. Tento trend bol tiež v Poľsku.51 Na vykazovanie nižšieho počtu veriacich slúžil
tiež argument, že „každý človek, aj nábožensky veriaci, je v takej či onakej miere živelným
materialistom“.52 Zároveň sa nevylučoval návrat takejto osoby k náboženskej viere.53
Získavanie vedeckých poznatkov malo zaručiť zrieknutie sa náboženstva.54
V socialistickom štáte náboženstvo oficiálne nepredstavovalo žiaden spoločensko-politický problém. Kritiku vzťahu štátu k cirkvám režim síce na jednej strane
ignoroval, ale na druhej strane ju starostlivo sledoval. To, aký bol vlastne postoj štátu
k cirkevným záležitostiam, prezrádza napríklad spôsob, akým bola vyhlásená slovenská cirkevná provincia 6. júla 1978 v Trnave. Do poslednej chvíle nebolo jasné,
kedy a ako sa uskutoční. Vďaka kardinálovi F. Tomáškovi sa tak stalo v katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Trnave. Veriaci sa ale o tom dozvedeli „šuškandou“ a chrám bol plný.55
Prítomná bola aj Štátna bezpečnosť, „ktorá pred kostolom fotografovala vchádzajúcich
a vychádzajúcich, pôsobila trápne a komicky“.56
Naďalej sa venovala veľká pozornosť tomu, aby si deti a mládež osvojili vedecký
svetonázor. Negatívne pritom podľa historičky Marty Vartíkovej pôsobili rozhlasové
rozprávky, pretože prezentovali protivedecké, čiže idealistické názory. Chýbalo jej
v nich zobrazenie triedneho boja. Vzťah medzi vládnucimi a poddanými zobrazený
vo vysielaných rozprávkach považovala za „najvhodnejší základ pre perspektívne osvojenie si náboženského a idealistického svetonázoru“.57 Jej vyjadrenia vyvolali polemiku
48	Toto konštatovanie sa vzťahovalo aj na vysokoškolákov, pretože ich ateistické presvedčenie nemuselo odrážať skutočnosť, a to z dôvodu chýbajúcich životných skúseností. DOSTÁL, Václav: Ateistická výchova v systéme ideologickej práce vysokej školy. In: Ateizmus, 1979, roč. 7, č. 4, s. 398.
49	ÚRADNÍK, Vendelín: K ateistickej výchove na stredných školách. In: Ateizmus, 1977, roč. 5, č. 1, s. 74 – 76, 79.
50	PRUSÁK, Peter: Zápas o socialistické vedomie dedinského obyvateľstva. In: Ateizmus, 1978, roč. 6,
č. 1, s. 62.
51	PRUSÁK, Peter: Urbanizácia a sekularizácia. In: Ateizmus, 1979, roč. 7, č. 2, s. 104, 107.
52	ČELKO, Jaroslav: Odkaz V. I. Lenina a formovanie vedomia ľudí v reálnom socializme. (K 110. výročiu
narodenia V. I. Lenina). In: Ateizmus, 1980, roč. 8, č. 2, s. 106.
53	KVASNIČKA, Bohumír: Živelný materializmus človeka a náboženská mystifikácia skutočnosti. In:
Ateizmus, 1981, roč. 9, č. 1, s. 19 – 20.
54	LOBOVIK, Boris: Rozpor náboženského a realistického vo vedomí veriacich. In: Ateizmus, 1981, roč. 9, č. 1, s. 33.
55	HAĽKO, Jozef: Arcibiskupov zápas, s. 187 – 188.
56	HLINKA, Anton: Sila slabých a slabosť silných, s. 187.
57	VARTÍKOVÁ, Marta: Dejiny, socializmus a rozprávky. In: Ateizmus, 1979, roč. 7, č. 6, s. 558 – 559.
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a jednu z rozpráv zorganizoval 17. apríla 1980 Československý rozhlas v Bratislave.
Na stránkach časopisu Ateizmus k tejto téme uverejnili názory Jiřího Loukotku, Jiřího Gabriela a Tatiany Cibulovej. J. Loukotka pripomenul, že rozprávka nepropaguje
náboženský svetonázor.58 Jiří Gabriel upozornil na fakt, že rozprávkové postavy nepredstavujú pre deti nebezpečenstvo vzhľadom na formovanie ich náhľadu na svet.59
Tatiana Cibulová tiež odmietla názory M. Vartíkovej na rozprávky. Argumentovala
prípadom sovietskej pedagogičky Stačinskej, ktorá programovo neoboznamovala
svojho syna s rozprávkami, a ten si začal sám takéto príbehy vytvárať.60
Sledovanie vzťahu detí a mládeže k náboženstvu pokračovalo aj koncom 70. rokov. Výskum o religiozite detí a mládeže sa realizoval v juhomoravskej obci Prušánky a viedol k záveru, že mladšie deti sa viac nábožensky prejavujú ako staršie. Celkovo boli dievčatá priebojnejšie v procese sekularizácie než chlapci.61 U maturantov na
gymnáziu v Liptovskom Mikuláši v rokoch 1974 – 1977 zaznamenali stúpajúci počet
študentov hlásiacich sa k ateistom. V roku 1974 to bolo 34,34 % a v roku 1977 61,20 %.62
Protináboženské opatrenia sa odôvodňovali snahou o to, aby sa každý človek
spoliehal len na vlastné sily, a zároveň mali slúžiť na potláčanie prejavov nacionalizmu a klerikálneho antikomunizmu.63 Nedôvera k náboženstvu pretrvávala, neustále
sa považovalo za „ideologickú opozíciu socializmu“, ktorá môže vyústiť do politickej
opozície, a za posledný stupeň bol označovaný politický klerikalizmus. Voči oficiálnej svetonázorovej výchove a ateistickej propagande boli však občania imúnni.
Nepriamo sa pripúšťala neúčinnosť protináboženských opatrení, ale zdôvodňovalo sa to údajnou agresivitou Vatikánu a „extrémnych cirkevných kruhov“. Ďalším
dôvodom bola abstraktnosť realizovaných prednášok, seminárov a pod., v ktorých
absentoval „konkrétny človek“. Priznávala sa tiež nedostatočnosť kádrovej politiky.
Náboženstvo malo byť zodpovedné aj za pretrvávanie a uprednostňovanie individuálnych záujmov pred celospoločenskými.64
Vyjadrenia pápeža či iných cirkevných predstaviteľov bez ohľadu na ich cirkevnú
príslušnosť o situácii v Československu sa vnímali naďalej veľmi negatívne. V reakciách sa dokazovala reakčnosť, zákernosť a nepriateľstvo k socializmu. Pripomínali
sa tiež nespravodlivosti v západných a rozvojových štátoch, pričom v socialistických

58	LOUKOTKA, Jiří: Několik glos na okraj sporu o pohádky. In: Ateizmus, 1980 roč. 8, č. 6, s. 551.
59	GABRIEL, Jiří: Spor o pohádku? In: Ateizmus, 1980, roč. 8, č. 6, s. 560.
60	CIBULOVÁ, Tatiana: Niekoľko poznámok k diskusii o rozprávkach. In: Ateizmus, 1980 roč. 8, č. 6, s. 565.
61	PAVLINCOVÁ, Helena: Základní tendence světonázorové orientace školní mládeže jihomoravské
vesnice Prušánky. In: Ateizmus, 1980 roč. 8, č. 2, s. 155.
62	V roku 1975 to bolo 56,52 % a o rok neskôr 61,0 % maturantov. SPLÍTKOVÁ, Magda: Niekoľko výsledkov z výskumu religiozity mládeže. In: Ateizmus, 1980, roč. 8, č. 4, s. 367.
63	KUBOVIČ, František – LOBOVIK, Boris: O predmete vedeckého ateizmu. In: Ateizmus, 1980, roč. 8,
č. 4, s. 290.
64	PRUSÁK, Peter: Stav religiozity a proces sekularizácie v podmienkach socialistického vývoja dediny. In: Ateizmus, 1980, roč. 8, č. 4, s. 351, 353, 357.
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bolo všetko v poriadku. Takýto postup sa uplatňoval aj pri kritike dodržiavania ľudských práv vrátane náboženských. V Československu sa argumentovalo napríklad
Vasilom Biľakom, ktorý 25. marca 1980 na 15. zasadnutí ÚV KSČ povedal, že v socializme má každý možnosti na uplatnenie si všetkých práv a nie je obmedzované u žiadnej osoby náboženské presvedčenie.65 Tieto slová Ján Vrchovský podporil aj výsledkami bližšie neurčeného sociologického výskumu z roku 1979, podľa ktorého malo
nepríjemnosti pre vieru 8 % respondentov spomedzi vieriacich a pre svoje ateistické
presvedčenie 4 % respondentov.66
O dôležitosti ideologickej práce a škodlivosti urýchľovania osvojenia si vedeckého svetonázoru hovoril Vasil Biľak na spomenutom 15. zasadnutí ÚV KSČ. V tomto
čase odmietal, aby sa ideológia presadzovala takým spôsobom ako v minulosti, čiže
administratívnym donucovaním, ktoré sa uplatňovalo „proti reakčnímu politickému klerikalismu“. Ocenil účasť veriacich na budovaní socializmu a mieru. Tvrdil, že
v ČSSR je náboženská sloboda.67 Socialistickým uvedomením sa mal človek oslobodiť od duchovnej závislosti na náboženstve. Podľa oficiálnych vyjadrení malo ateistov pribúdať. Potvrdzovali to tiež slová Jozefa Lenárta, ktorý na zjazde KSS v roku
1981 povedal, že „pokrokový materialistický svetonázor stáva sa na Slovensku masovým
javom a čoraz viac sa rozširuje“. Ocenil účasť veriacich na budovaní vlasti. Zároveň sa
zmienil o úsilí „zahraničných klerikálno-antikomunistických centrál zneužívať náboženské cítenie veriacich na nepriateľskú činnosť proti našej socialistickej vlasti“.68
V prvej polovici 80. rokov sa propaganda naďalej venovala cirkevným záležitostiam a náboženstvu. Prístup režimu k cirkevnej politike sa vôbec nezmenil. Pokračovalo sa v osvedčených postupoch, čo dokazuje plán „Dlhodobého postupu v oblasti
cirkevnej politiky a vedecko-ateistickej výchovy po XVI. zjazde KSČ a zjazde KSS“,
schválený Predsedníctvom ÚV KSS 12. januára 1982 a vládou SSR 10. marca 1982.69
Opodstatnenosť prijímaných a realizovaných opatrení voči náboženstvu, cirkvám
a veriacim sa neustále vysvetľovala tým, že sú bojom proti prežitkom. Náboženstvo
pre vládnucu moc predstavovalo dezintegračný prvok v spoločnosti. Cirkvi a náboženské spoločnosti nemali status spoločenských organizácií a ich aktivity v oblastiach sociálnej, školskej či zdravotníckej vykonával socialistický štát. Zároveň sa
zdôrazňovala tolerancia k náboženstvu, ale bolo neprípustné, aby sa prostredníctvom viery vyvolávali konfesionálne rozpory a narúšal socialistický systém. Pretrvávajúci vplyv náboženstva v spoločnosti sa vykladal existujúcimi protirečeniami

65	BIĽAK, Vasil: Vybrané projevy a stati II. 1971/80, s. 478; Rudé právo, roč. 60, č. 74, 27. 3. 1980, s. 5.
66	VRCHOVSKÝ, Ján: Súčasný svet, sloboda náboženstva a pápežove názory. In: Ateizmus, 1980, roč. 8,
č. 4, s. 362–363.
67	BIĽAK, Vasil: Vybrané projevy a stati II. 1971/80, s. 477 – 478; Rudé právo, roč. 60, č. 74, 27. 3. 1980, s. 5.
Zjazd Komunistickej strany Slovenska, 20. – 22. marca 1981. Bratislava, Pravda 1981, s. 50.
68	
69	PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal: V zovretí normalizácie. Cirkvi na Slovensku 1969 – 1989, s. 115 – 116, 174.
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napríklad medzi mestom a dedinou alebo fyzickou a duševnou prácou, ale tiež
zneužívaním nedostatkov objavujúcich sa v ekonomike, v ideológii, v kultúre a vo
výchove. Náboženstvo malo mať podporu aj v známom a kritizovanom individualizme, malomeštiactve či nacionalizme.70 S nárastom počtu ľudí hlásiacich sa k vedeckému svetonázoru sa spomínala tiež skupina osôb, ktorá sa jasne nehlásila ani
k viere, ani k ateizmu. Tento stav mal údajne zapríčiňovať latentnú religiozitu, preto
bolo nevyhnutné promptne reagovať na všetky prebiehajúce spoločenské zmeny.71
Súčasťou tvrdení o náboženskej slobode bola obrana prorežimného združenia
Pacem in terris. Oficiálne mali veriaci všetky práva zaručené. Na druhej strane aj štát
mal – podľa Jaroslava Čelka – právo a povinnosť presadzovať vedecký svetonázor.
Keby tento svetonázor socialistický štát šíril „len medzi občanmi, ktorí sa nehlásia k náboženstvu, nevyhnutne by objektívne diskriminoval nábožensky veriacich ľudí. A to je cudzie jeho podstate a poslaniu.“72
Ako v roku 1981, tak aj v roku 1986 na ďalšom zjazde KSS Jozef Lenárt hovoril
o aktívnej účasti veriacich na budovaní socializmu, ich aktívnej podpore mierovej
politiky realizovanej štátom. Na vzťahoch s cirkvami nemienili nič meniť, ale pripustil zmenu situácie, pretože upozornil na potrebu, aby „predovšetkým národné výbory,
pohotovo a dôsledne, v súčinnosti s príslušnými cirkevnými orgánmi riešili vyskytujúce sa
problémy“. Pritom mali dbať na dodržiavanie práva na vierovyznanie a nedovoliť zneužívať ho proti socializmu a mieru. Pri hodnotení ideologických výsledkov nabádal
k ďalšiemu rozvoju svetonázorovej a vedeckoateistickej výchovy u všetkých obyvateľov.73 O postihoch veriacich pre uplatňovanie si náboženských práv, o mocenských
zásahoch alebo o súdnych procesoch proti nim sa však nezmienil.
Posledné roky komunistického režimu v Československu boli ovplyvnené zmenami, ktoré sa odohrávali najmä v Sovietskom zväze. Vo vzťahu štátu k cirkvám sa
naďalej uplatňovali zaužívané postupy vrátane proticirkevnej propagandy. Zdôrazňoval sa pokles počtu veriacich, ale aj nebezpečenstvo politického klerikalizmu
a odlišné chápanie ľudských práv vrátane náboženských na Západe a v sovietskom
bloku. Na prejavovaný nesúhlas s uplatňovanou cirkevnou politikou štátu a na kritiku obmedzovania náboženskej slobody reagoval režim uverejnením niekoľkých
obšírnejších textov v dennej tlači. Jeden z nich bol publikovaný v denníku Rudé právo 9. októbra 1987 pod názvom „Zbožná přání a reality“ a podpísaný Václavom Doležalom. Na tento článok reagoval biskup Ján Chryzostom Korec obsiahlym listom,

70	KVASNIČKA, Bohumír: Socializmus, náboženstvo a veriaci. In: Ateizmus, 1982, roč. 10, č. 3, s. 237 – 238, 240.
71	HODOVSKÝ, Ivan: Aktuální otázky formování vědeckoateistického přesvědčení v podmínkách rozvinutého socialismu. In: Ateizmus, 1982, roč. 10, č. 5, s. 456, 464.
72	ČELKO, Jaroslav: Vzťah socialistického štátu k veriacim. (K otázke utvárania morálno-politickej jednoty občanov). In: Ateizmus, 1984, roč. 12, č. 1, s. 48.
Zjazd Komunistickej strany Slovenska, 13. – 15. marca 1986. Bratislava, Pravda 1986, s. 44 – 45, 50.
73	
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v ktorom opísal skutočné postavenie veriacich.74 Kritický článok „Oneskorená ľútosť
a čo sa za ňou skrýva“ k Vyhláseniu k deportáciám Židov zo Slovenska z októbra 1987
bol uverejnený v denníku Pravda.75 Známe sú tiež tri texty z februára 1988 v denníku
Pravda o tajnej cirkvi. Druhý z nich bol venovaný činnosti Pavla Čarnogurského.76
A v treťom sa čitatelia dozvedeli aj o petícii „Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR“.77 Osobitne sa týmito Podnetmi zaoberali v denníkoch Pravda a Rudé právo v článku „Štát, spoločnosť, cirkvi a veriaci“ („Stát, společnost, církve a věřící“).78 Československá televízia odvysielala v marci v roku 1989 seriál „Kríž
v osídlach moci“.79 Tieto texty a vysielané relácie môžeme chápať ako reakciu režimu
na vzmáhajúcu sa angažovanosť veriacich za uplatňovanie ľudských práv vrátane
náboženských v socialistickom Československu. Dôkazom je nielen napríklad Sviečková manifestácia, ale aj každoročný nárast počtu účastníkov pútí.
Propagandistické kampane za vedecký svetonázor počas normalizácie neboli
úspešné. K ateistom sa síce stále hlásila menšina populácie, pritom ale narastala
skupina neveriacich. Ideovovýchovná a ideologická práca nedosahovala želateľné
úspechy. Túto skutočnosť si uvedomovali aj predstavitelia režimu, pretože neustále
zdôrazňovali význam vedeckoateistickej výchovy a jej propagovanie. Vykazovali sa
čiastočné úspechy, ale celková snaha o to, aby sa ľudia zbavili náboženstva a viery,
bola neúspešná. Všemožne podporovaná ateizácia spoločnosti mala skôr opačný
efekt. Ľudia radšej zamlčali, že sú veriaci, čím predchádzali rôznemu šikanovaniu.
Oficiálne vyjadrenia o odumieraní náboženstva v socialistickom štáte sa v praxi nepotvrdzovali. Po zmene režimu po Novembri 89 zákonite narastal počet ľudí vyznávajúcich vieru.

74	Bližšie pozri KOREC, Ján Chryzostom: Slová pre život. Svedectvá doby (1969 : 1989, s. 83 – 107.
75	
Pravda, roč. 68, č. 276, 24. 11. 1987, s. 3.
76	
Pravda, roč. 69, č. 34, 11. 2. 1988, s. 4.
77	
Pravda, roč. 69, č. 35, 12. 2. 1988, s. 4.
78	
Pravda, roč. 69, č. 42, 20. 2. 1988, s. 3; Rudé právo, roč. 68, č. 42, 20.2.1988, s. 3.
79	KOREC, Ján Chryzostom: Slová pre život. Svedectvá doby (1969 : 1989), s. 142 – 205.
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Ateizmus, časopis pre otázky vedeckého ateizmu, vydávaný Ústavom vedeckého ateizmu Slovenskej
akadémie vied.
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Publikácia Jiřího Loukotku Náboženství a ateismus,
vydaná v roku 1977 v nakladatelství Svoboda
v Prahe.

Zborník Křesťanství a dnešek, vydaný v roku 1981
v Prahe Sekretariátom pro věci církevní ministerstva kultury ČSR na pomoc pracovníkom v oblasti
štátnej cirkevnej politiky.
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Propaganda ve výuce a ve filmu
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Propaganda jako interpretační hra:
využití karikatur ve výuce 50. let
Jaroslav Najbert

Při pohledu do českých učebnic dějepisu snadno zjistíme, že postrádají ten typ pramenů, který pro ilustraci a interpretaci konkrétních témat a tematických okruhů
využívají autoři většiny moderních učebnic v Německu nebo Velké Británii. Nenajdeme v nich karikatury, jejichž analýza a interpretace jako primárního pramene
ostatně nemá v české historiografii velkou tradici.
Zdánlivá marginálie, jakou je nezařazení karikatury do oficiálního učebního textu, však odráží daleko širší problematiku povahy a významu dějepisného vzdělávání.
Zatímco laická veřejnost i historici mohou v dějepise stále vidět pouhou popularizaci
historie a osvojování historických faktů, didaktici naopak zdůrazňují potřebu posílit
interpretativní povahu dějepisného vzdělávání, a to zejména prostřednictvím většího využití – zejména vizuálních – školních pramenů. Kupříkladu ve Velké Británii je
historická interpretace a pluralita kontextualizace historických pramenů ze strany
žáků jedním z klíčových prvků dějepisného kurikula1 a i v českém překladu je k dispozici práce Roberta Stradlinga z produkce Rady Evropy o multiperspektivitě ve výuce.2
Ve svém příspěvku vycházím právě z takového pojetí školního dějepisu, v němž
je učení neustálým procesem konstrukce a dekonstrukce poznání, při kterém hraje
významnou roli to, s jakými představami žák vstupuje do edukačního procesu. „Historická pravda“ není dána v učebnici, je neustále vyjednávána v dialogu se studenty.
Tomu jsou přizpůsobeny i didaktické postupy a pomůcky, které by v případě dějepisu měly aktivizovat dosavadní znalosti a názory žáků a předkládat jim problémová
zadání s důrazem na použitelnost, užitečnost a potřebnost vytvoření si vlastního
názoru. Konstruktivistický přístup hledá, zkoumá a objevuje významy učiva, jehož
interpretace se účastní učitel i žák.3

1	DAVIES, Ian: Debates in History Teaching. New York – London, Routlege 2011, s. 96.
2	STRADLING, Robert: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu. Příručka pro učitele. Praha, MŠMT 2004.
3	Konstruktivistické pojetí školní výuky vychází z obecnějšího filozofického předpokladu, že žádné
tvrzení o světě se netýká přímo „skutečnosti an sich“, každé tvrzení je „individuální nebo kolektivní
interpretací a konstrukcí sociálního a psychologického světa ve specifických lingvistických, sociálních nebo
historických kontextech“. Viz HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Praha, Portál 2005, s. 91. Více o současném pojetí konstruktivistické pedagogiky viz KALHOUS, Zdeněk – OBST, Otto a kol.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009.
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Právě karikatura umožňuje učitelům volit při práci v hodinách specifické pátrací
a interpretační postupy, čímž se z ní stává aktivní médium procesu rozvíjení kritického myšlení žáků. Vezmeme-li navíc v úvahu specifický charakter karikatury, může
být často vysoce efektivní pomůckou pro rekonstrukci veřejného mínění, politických
názorů a představ doby, ve které vznikla. Zveličení dobových jevů je činí snáze rozpoznatelnými i pro žáky na základních školách. Subjektivita a emocionalita podněcují
reakce žáků daleko více než strohý syntetický text učebnic. V neposlední řadě přítomnost pointy zvyšuje motivaci žáků s pramenem pracovat a podtrhuje prvek hravosti.
Všechny tyto skutečnosti dělají z karikatury ideální školní historický pramen.
Karikatura se ve 20. století hojně využívala jako významný nástroj propagandy, který účinně formoval například obraz nepřátel nebo spoluvytvářel kolektivní
identitu publika, kterému byla určena.4 Nejbohatším zdrojem karikatur pro výuku
českých soudobých dějin jsou např. československé satirické časopisy, které navazovaly na tradici humoristických časopisů 19. století, z nichž nejstarší byl Šotek Karla
Havlíčka Borovského. Nejznámějším a nejdéle vydávaným časopisem byl Dikobraz,
od roku 1945 týdeník odborářského nakladatelství Práce. Na Slovensku od května
1948 analogicky vycházel satirický časopis Roháč, vydávala jej Slovenská odborová
rada ve vydavatelství Práca.
Dikobraz není bohužel běžně dostupný v knihovnách a na rozdíl od některých
humoristických časopisů 19. století ani v digitalizovaném archivu Ústavu pro českou
literaturu Akademie věd. Věnoval se mu však Jiří Pernes, jehož kniha Dějiny Československa očima Dikobrazu obsahuje desítky reprodukcí z let 1945–1989.5 Využít je možno i edici díla politického ilustrátora Dikobrazu a malíře Antonína Pelce (1895–1967)
Antonín Pelc v boji za mír na portálu Moderní dějiny.cz.6 Další reprodukce nabízí edice Ondřeje Chrobáka a Tomáše Wintera V okovech smíchu. Karikatura a české umění
1900–1950.7 Vzdělávací skupina Ústavu pro studium totalitních režimů připravuje
v rámci projektu Dějepis v 21. století webovou databázi vizuálních pramenů, včetně
karikatur z let 1938– 1989.8 V té budou zveřejněny i metodicky zpracované karikatury, které využívám ve svém příspěvku.

4	KEMNITZ, Thomas Milton: The Cartoon as a Historical Source. In: Journal of Interdisciplinary History,
1973, Vol. 4, No. 1, s. 81–93.
5	PERNES, Jiří: Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990. Brno, Barrister & Principal 2003.
6	PELC, Antonín: Antonín Pelc v boji za mír. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění 1954.
7	CHROBÁK, Ondřej – WINTER, Tomáš: V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900–1950. Praha,
Gallery 2006.
8	Projekt Dějepis v 21. století (D21) si klade za cíl zlepšit systém vzdělávání a odborné přípravy pedagogů prostřednictvím tvorby audiovizuálních pomůcek, metodik, seminářů pro učitele či aktivit
pro žáky a studenty. Projekt trvá od roku 2012 do roku 2014 a je finančně podpořen z Evropských
sociálních fondů. Vzdělávací materiály jsou přístupné na webu http://www.dejepis21.cz/ [15. 4.
2014].
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Učitelé, kteří dosud s karikaturou ve výuce nepracovali, mají k dispozici dva základní texty v češtině – kapitolu Historické karikatury z práce Roberta Stradlinga
Jak učit evropské dějiny 20. století9 a zejména metodický komplet karikatur Viliama
Kratochvíla vztahující se k tématu Mnichova 1938 a politice appeasementu.10

Karikatura jako nástroj rekonstrukce kolektivní identity československé
společnosti 50. let
Jaká témata zařadit do výuky 50. let, to je otázka, kterou by si měl čas od času položit
každý učitel. Při pohledu do učebnic nebo do materiálů občanských sdružení a vzdělávacích institucí nalézáme shodu v tom, že neopomenutelným tématem jsou masové nezákonnosti související s budováním diktatury komunistické strany. Když se
učitel, ostatně v intenci rámcových vzdělávacích programů,11 rozhodne prezentovat
postoje a příběhy jednotlivců i skupin pronásledovaných a perzekvovaných komunistickým režimem, materiálů má k dispozici dostatek.12 Životní osud politického
vězně si žáci osvojují relativně snadno a názorně, zvlášť v případech, kdy si mohou
pamětníka pozvat do třídy. Když však opustíme pro žáky srozumitelné prostředí životních příběhů a rozhodneme se rekonstruovat politické a ideologické souvislosti
doby, které z pamětníků politické vězně učinily, nevyhneme se řadě pojmů a dobových skutečností, které se žákům osvojují s velkými obtížemi. Naplnění pojmů jako
„socialismus“, „imperialismus“, „tábor míru“ nebo „ideologické soupeření“ konkrétními obsahy je přitom nezbytné pro chápání dobových souvislostí jednání historických aktérů. Nejen oficiální politické projevy, ale i dobové novinové články, rezoluce
a učebnice jsou přeplněné „mírovými závazky“ nebo kritikou „zrádců“ ve službách
„západních imperialistů“.
Je obtížné porozumět době, když neporozumíme systému jejího jazyka. Ideologický jazyk zřetelně polarizuje svět 50. let do dvou táborů – „my“ a „oni“. Zkusím zde
navrhnout ideální námět, který by s touto konstrukcí ideologického vnímání světa
a kolektivní identity pracoval ve výuce. Díky své názornosti můžeme využít právě
propagandistické karikatury.

9	STRADLING, Robert: Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, MŠMT ČR 2003.
10	KRATOCHVÍL, Viliam: Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textech. Moderní
dějiny.cz, 2012. Dostupné na http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/politika-appeasementu-a-csr-ikonograficky-a-v-kombinovanych-textech [12. 2. 2014].
11	Učivo vzdělávací oblasti Člověk a společnost má mimo jiné vést žáky k utváření pozitivních občanských postojů, k rozvíjení vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu
a k podpoře „přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována“. Viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007, s. 43.
12	Za všechny uveďme zejména výkladové prezentace a prameny publikované na portálu Moderní
dějiny.cz nebo produkci společnosti Člověk v tísni – např. didakticko-metodické příručky k filmu
Případ Dr. Horáková nebo sérii Ztracená duše národa. Praha, Člověk v tísni 2008.
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Při pohledu na množství karikatur na stránkách Dikobrazu je evidentní, že bylo
pro komunistický režim zásadní, aby se jasně vymezil vůči svému kapitalistickému
protipólu. Dokládá to nejen počet vyobrazení, ale i jejich forma, která je často expresivní a sugestivní, nezřídka využívá motivu zbraní, krve nebo násilí (viz dále).
Pro každou společnost, která prodělá výraznou sociální změnu, je zásadním krokem ke stabilizaci a legitimizaci nového sociálního řádu konstrukce nové kolektivní
identity.13 Při popisu procesu budování této skupinové identity můžeme ve škole využít zjednodušený sociologický koncept hranice, který se dá aplikovat i na československou společnost 50. let.14
V rámci konceptu hranice se jedinec vymezuje jako člen skupiny prostřednictvím
přijetí jistých definičních znaků. Současně rozpoznává i distinktivní znaky, které ho
odlišují od členů jiného společenství. Naše skupinová identifikace je usnadněna tím,
že se negativně vymezujeme vůči členům jiné komunity. Nabyté vědomí sounáležitosti se projevuje následně jako vnímání skupin MY a ONI. Tato binární opozice je
často vysvětlována jako antropologická konstanta, základní lidská vlastnost, která
pomáhá člověku orientovat se ve světě. „Obraz sebe sama a obraz cizího [...] jsou pojmové dvojice, které člení prostor naší zkušenosti a umožňují jednat.“ 15
Ani kolektivní identita nově etablovaných socialistických společenství se těmto
zákonitostem nevymykala. Pro střední a východní Evropu 19. století byla symptomatická potřeba nově formovaných národních společenství vymezovat se vůči okolním
národům a etnikům (srovnejme kupříkladu význam němectví při formulování koncepce českých dějin v díle Františka Palackého a během následného sporu o smysl
českých dějin). Stejně tak potřeboval „socialistický tábor míru“ vytvářet obraz nepřátelského „tábora imperialismu“, jenž představoval to, čím země východního bloku v čele se Sovětským svazem nebyly nebo čím nechtěly být.
Tato distinkce se objektivizovala a upevňovala prostřednictvím rozsáhlého souboru symbolů, mýtů a rituálů, které vzhledem k povaze komunistické ideologie pronikaly do všech oblastí veřejné kultury, včetně karikatur. V tomto kontextu můžeme
číst i zdůvodnění významu karikatury v socialistické společnosti, kterou charakterizoval Miroslav Klivar v knize Karikatura bojující takto: „Od počátku lidově demokratického zřízení začíná být spolutvůrcem nové skutečnosti. Svou kresebnou názorností vede
zápas s přežitky ve vědomí lidí, se zlozvyky, sobectvím, obohacováním se na úkor společnosti
– se všemi nepravostmi, jež jsme zdědili z buržoazního řádu. Současně stojí hned v prvním
období svého vývoje před historicky úplně novými úkoly. Má nejen bořit staré, ale i stavět

13	Podrobněji k procesu sociální konstrukce kolektivní identity viz např. JENKINS, Richard: Social
Identity. London – New York, Routledge 1996.
14	ŠTĚTKA, Václav: Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti. In: Sociální studia. Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2004, roč. 1, č. 2, s. 79–91.
15	LOEWENSTEIN, Bedřich: My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno, Doplněk 1997, s. 67.
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nové. Přispívat kritickým ostřím k upevnění, k výchově socialistické morálky, posilovat nový
vztah k práci, získávat a přesvědčovat.“16
Badatelé by možná v tuto chvíli namítli, že není možné tak složitě strukturovaný
fenomén, jako je kolektivní identita, rekonstruovat pouze s využitím jednoho typu
pramene. Domnívám se však, že právě karikatury obsahují snadno identifikovatelné
znaky, jejichž užití se postupně ustalovalo, a my je zpětně můžeme využít k rekonstrukci dobové ideologické představy o tom, jak se kolektivní identita československé společnosti 50. let vytvářela. Na zřeteli bychom měli mít především to, že cílovou
skupinou není odborná veřejnost, nýbrž žáci, pro jejichž rozvoj je na prvním místě
podstatné, aby se naučili ovládat analytické a myšlenkové postupy. Ostatně i historiografie by obtížně hledala nástroj, jak zachytit nezkreslený stav veřejného mínění
a jak měřit míru přijetí ideologické normy tehdejší společností.17
Aby tento námět nevyzněl jako intelektuální hra, stačí otevřít Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Ten předpokládá jako jeden z výstupů, že žáci „vysvětlí
základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří
na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a na situaci
ve střední Evropě a v naší zemi.“18 Analýza a interpretace karikatur nám nabízí možnost, jak tohoto výstupu dosáhnout, přičemž přidaná hodnota zvolené metody je
přinejmenším dvojí. Aktivizuje žáky a nabízí jim prostor pro tvořivou práci, přičemž
si osvojují nejen učivo, ale také se na konkrétním příkladu seznamují s konceptem,
který je aplikovatelný i v jejich reálném životě. Negativní sebevymezení vlastní skupinové identity žáci, zpravidla nereflektovaně, činí každý den. Reflexe konstruktivistické povahy takového jednání může být cestou pro kultivaci jejich negativních
postojů vůči jiným skupinám, např. národnostním menšinám nebo cizincům.
V rozsáhlém souboru karikatur z let 1948–1955, které jsem pro analýzu využil,
lze celkem přesvědčivě identifikovat opakovaně používané symboly a výkladové pozice, zachycující některé z typických zobrazení západního světa. Záměrem těchto
obrazů bylo prezentovat západní svět v negativním světle tak, aby byla podtržena
významná role socialistických států. Tato zobrazení akcentovala společné znaky,
které měly být typické pro celý „kapitalistický blok“, a měla především působit na
emoce čtenářů, vzbudit v nich odpor a nenávist vůči nepříteli. Zejména je zdůrazňována militaristická povaha a bezohlednost kapitalistického světa, morální úpadek,
nízká životní úroveň a sociální problémy jako rasismus nebo nezaměstnanost. Do
16	
KLIVAR, Miroslav: Karikatura bojující. Antologie současné politické karikatury a kresby 1945–1962. Praha,
Nakl. československých výtvarných umělců 1963, s. 44–45.
17	Robert Stradling k tomu navíc dodává: „I když můžeme tvrdit, že karikatura představuje pouze názory
karikaturisty, je rovněž pravda, že byla publikována pouze jednou a že byla prověřena zaměstnanci redakce
novin tak, aby se zajistilo, že čtenáře novin osloví.“ STRADLING, Robert: Multiperspektivita ve vyučování
dějepisu, s. 81
18	
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007, s. 46.
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kontrastu autoři a redakce staví mírové úmysly a imperialistické expanzionistické
zájmy, pokrok a úpadek životní úrovně, socialismus a kapitalismus (respektive nacismus, fašismus). Zatímco socialistické země vzkvétají a budují, lidé jsou dobře živení i oblečení, v kapitalistických zemích vládne bída, dělníci jsou utlačovaní, bez
práce, jejich děti hladoví.19
Příkladem vhodné ideové karikatury porovnávající systém kapitalismu a socialismu je kresba Kultura od Antonína Pelce v Dikobrazu z 10. února 1952 (viz příloha,
s. 204). Zatímco československý dělník v placaté čapce a montérkách rozdává lidem
knihy ruských klasiků, v pozadí roste socialistická stavba, hotel Internacional (dnes
Hotel Crowne Plaza) v Praze-Dejvicích. Naproti tomu americký imperialista (poznáme ho podle cylindru z americké vlajky) tráví mysl prostého občana jedem. Obrázek
může vyvolávat asociace na nacistické mučicí nástroje, na „vymývání“ mozků. Muž
totiž drží v ruce dílo Adolfa Hitlera Mein Kampf a patrně se stane další obětí amerického imperialismu, podobně jako civilisté v právě probíhající válce v Koreji. V pozadí vidíme Sochu svobody, která však místo Deklarace nezávislosti drží bombu a na
její vztyčené ruce visí oběšený Afroameričan. Za sochou vykukuje člen rasistického
Ku-klux-klanu se samopalem.20
Žáci mohou pracovat ve skupinách a společně popisovat jednotlivé motivy a hledat smysl zobrazených kreseb a symbolů. Vhodné je doplňovat nápady průběžně
do analytické tabulky s předem připravenými otázkami. Na otázky popisné by měly
navazovat otázky podněcující žáky k vlastní interpretaci.21 Viliam Kratochvíl navrhuje postup, při kterém začnou žáci tím, že sdělí svůj první dojem, na to navazuje
brainstorming (burza nápadů) v rámci třídy, zaměřený např. na symboly nebo názory karikaturisty, následuje co nejpřesnější popis všech prvků karikatury a objasnění jejich významu. Práci završuje začlenění významů do společenského kontextu
a vyhodnocení.22
Záleží na učiteli, zda práci zadá za domácí úkol a doplní karikatury pátracími
otázkami, jejichž zodpovězení bude příslibem, že bude moci příští hodinu navázat
na určitou míru porozumění. U významově nabitých karikatur lze za tímto účelem
zvýraznit některé postavy nebo symboly a přenechat žákům iniciativu v pátrání po
jejich významu nebo jejich reálné historické předloze. Při společné interpretaci ka-

19	ŠTEMBERA, Otakar: Zdání klame. In: Dikobraz, 1950, roč. 6, č. 9, s. 2; VACA, Karel: Stavby imperialismu a stavby komunismu. In: tamtéž, 1951, roč. 7, č. 45; STEJSKAL, David: Dva světové názory. In:
tamtéž, 1952, roč. 8, č. 23, s. 181; REICHMANN, V.: Americké pojetí svobody. In: tamtéž, 1952, roč. 8,
č. 20, s. 157.
20	PELC, Antonín: Kultura. In: tamtéž, 1952, roč. 8, č. 6, s. 1.
21	Kompletní soubor otázek nabízí Robert Stradling, přičemž je nezbytné rozlišovat je s přihlédnutím k typu školy (základní/střední). STRADLING, Robert: Jak učit evropské dějiny 20. století, s. 86–88.
22	KRATOCHVÍL, Viliam: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov. K transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu. Bratislava, Stimul/Acta historica posoniensia, Monographiae V, 2004, s. 76–77.
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rikatur sehrává učitel roli moderátora, který řídí diskuzi, záměrně problematizuje
vývody žáků a koriguje případné nadinterpretace.

Jak rekonstruovat v karikatuře svět imperialismu?
Jednou z nejčastějších propagandistických figur 50. let byl „imperialismus“, pojem
označující dle Filozofického slovníku kolektivu sovětských autorů z roku 1974 nejvyšší
a poslední stadium kapitalismu, „předvečer socialistické revoluce“. Zahraniční politika
imperialistických zemí se dle marx-leninské filozofie vyznačovala militarizací ekonomiky, „agresivitou a dobyvačností“, která odráží úsilí monopolů o nadvládu nad
světem.23
Imperialismus byl nejčastěji personifikován v postavě kapitalisty z Wall Streetu,
jehož charakteristickými znaky byl nesympatický až odpudivý obtloustlý vzhled, nezřídka v duchu antisemitských stereotypů se zvýrazněnými údajně židovskými rysy,
pytlík s penězi symbolizující jeho lakotu a hamižnost, dále např. zbraně naznačující válečnou žádostivost. Řada karikatur využívá i postup dehumanizace protivníka,
zobrazuje ho jako otravný hmyz nebo slizkého plaza, často používanými zástupci
říše zvířat byli chobotnice a pavouk. Ti se mohou svými chapadly, resp. nohama a pavučinou zmocňovat naráz více států světa.24 Symbol pavučinové sítě, pomocí které
imperialistický pavouk ovládá skrze Vatikán i katolickou církev v Československu,
byl ostatně využit i v propagandistické kampani navazující na případ tzv. číhošťského zázraku. Ve snímku Státní bezpečnosti Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení
(1950) je to právě pavouk z Wall Streetu, který tahá za lanko pohybujícího se křížku
na oltáři číhošťského kostela.
Kompletní přehled motivů, které využívala komunistická propaganda k formování
obrazu nepřátel, shrnuje ve svém článku Eva Palivodová.25 My si nyní ukážeme, jak lze
využít ve výuce složitější karikatury, zobrazující svět kapitalismu, resp. imperialismu.
Na Vánoce roku 1949 otiskl Dikobraz karikaturu Jaroslava Popa Jejich Betlém26
(viz příloha, s. 205), která reagovala na zvyšující se napětí počínající studené války.
Z dnešní perspektivy ztěžuje jasné čtení nedostatečná znalost dobového kontextu
a rolí řady zachycených postav v mezinárodních vztazích přelomu 40. a 50. let. Na
druhou stranu se pointa karikatury odvíjí od srovnání se známým vánočním motivem a právě fragmentárnost souboru nabízí širokou paletu využití.
23	ROZENTAL, Mark M. a kol: Filozofický slovník. Pravda, Bratislava 1974, s. 217.
24	PELC, Antonín: Beze slov. In: Dikobraz, 1949, roč. 5, č. 7, s. 1; POP, Jaroslav: Stále táž tvář. In: tamtéž,
1952, roč. 8, č. 1, s. 1; ŠTEMBERA, Otakar: Kdo žije jako hmyz – skončí jako hmyz. In: tamtéž, 1952,
roč. 9, č. 36, s. 282.
25	PALIVODOVÁ, Eva: Obrazy nepřátel. Vnější nepřátelé v československé komunistické propagandě v letech
1948–1956. In: HOP. Historie – Otázky – Problémy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 39–53.
26	POP, Jaroslav: Jejich Betlém. In: Dikobraz, 1949, roč. 5, č. 52, s. 2.

198

Informacni boj.indb 198

12.08.14 11:28

Centrální postavou je v jesličkách ležící „spasitel“ či „král“ imperialismu, balík amerických dolarů. Nad kolébkou se sklání americký prezident Harry Truman
(v úřadu v letech 1945–1953), jeho ministr zahraničí a hlavní architekt tzv. Trumanovy doktríny zadržování komunismu Dean Acheson (1893–1971). Postava v kápi, člen
organizace Ku-klux-klan, odkazuje patrně na rozpor mezi americkou lidskoprávní
argumentací v zahraniční politice a faktickou nerovnoprávností „barevných“ Američanů, doprovázenou rasistickými postoji části americké veřejnosti. Prostor jesliček
vymezují dvě šibenice a nápis „Sláva na výsostech dolaru“ (Gloria in excelsis dolar).
Klanět se novému „králi“ přicházejí politici z celého světa. K jejich dehonestaci
slouží osvědčené postupy, které je spojují s fašismem a nacismem, válkou a rušením
poválečného míru a sociálního smíru. Viktor Kravčenko (1905–1966), který se po
útěku ze SSSR na Západ proslavil v roce 1946 svou kritikou stalinismu a sovětských
gulagů v knize Zvolil jsem svobodu, je zobrazen jako odporná krysa, stejně jako Imre
Nagy (1896–1958) a Stanislaw Mikołajczyk (1901–1966), kteří v poválečném Maďarsku, resp. Polsku reprezentovali protisovětskou politiku. Jako štvavá krysa je zobrazen i předseda Rady svobodného Československa a významný politik poúnorové
emigrace Petr Zenkl (1884–1975).
Winston Churchill (1874–1965), který ve svém projevu ve Fultonu v roce 1947
varoval před rozdělením Evropy „železnou oponou“, rdousí holubici míru a v ruce
drží patrně Washingtonskou smlouvu zakládající NATO. Rakouský prezident Karl
Renner (1870–1950), stoupenec poválečné obnovy demokratického neutrálního
Rakouska, doplatil v karikatuře na svůj smířlivý postoj k nacistickému anšlusu Rakouska – v ruce třímá Mein Kampf. I němečtí dělníci a horníci v západoněmeckém
Porúří mají být obětováni imperialismu, stejně jako OSN, reprezentovaná prvním
předsedou Valného shromáždění Paulem-Henrim Spaakem (1899–1972). Celý tento
výjev má zůstat skryt za krvavým paravánem (španělskou stěnou) generála Francisca
Franca (1892–1975) před září sovětské komety, symbolu naděje a pokoje. Imperialismu se klaní i prozápadně orientovaní tři králové z Blízkého východu, Turecko nebo
Josip Broz Tito (1892–1980), obětující jugoslávský lid. Postavou s neofašistickým
symbolem v ruce je Alcide de Gasperi (1902–1979), italský premiér, který obratnou
politikou vyšachoval Italskou komunistickou stranu z vlády a byl spolu s Robertem
Schumanem (1886–1963) a Konradem Adenauerem (1876–1967) hlavním architektem evropské integrace.
Po dolarech natahuje svou vyzáblou ruku i papež Pius XII. (1876–1958), který
v roce 1949 stvrdil dekret svatého oficia, jenž exkomunikoval z katolické církve členy
komunistických stran. Celý výjev s hrůzou pozoruje postava vpravo – oběť imperialistické války v Číně, ve které nakonec nad Čankajškovou armádou, podporovanou
Američany, získali převahu komunisté pod vedením Mao Ce-tunga (1893–1976).
Může to být také oběť americké atomové bomby svržené na Hirošimu, karikatura je
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v tomto ohledu otevřená k interpretaci. Žáci dokonce navrhovali vysvětlení, že jde
o severokorejského civilistu. Po mém upozornění však sami svůj odhad revidovali
vzhledem k časovému rozporu vydání karikatury a začátku korejské války.27
V tomto případě je efektivnější ponechat si karikaturu na konec tematického
bloku a „luštit“ ji jako křížovku. Pomyslnou tajenkou, která z této aktivity vzejde,
je celostní vnímání řady izolovaných faktů, které se sice žáci úspěšně učí do kontrolních písemek, ale charakter nebo vzájemné dobové souvislosti jim často unikají.
Přelom 40. a 50. let je etapou řady významných mezinárodněpolitických událostí,
jako je vznik NATO, počátek evropské integrace, poválečná rekonstrukce Německa,
upevňování vztahů mezi státy východního bloku nebo první roky existence OSN.
Robert Stradling v této souvislosti konstatuje, že karikatura může často poskytovat užitečný prostor pro shrnutí na konci lekce: „V této chvíli již mají žáci vědomosti,
které umožňují rozpoznat a vyhodnotit stopy obsažené v karikatuře a interpretovat záměr
karikaturisty.“ 28
Při pilotáži této karikatury v maturitním ročníku se i běžně pasivní žáci, kteří
odpočítávají týdny do maturity, se zájmem zapojili do její interpretace. Zaujalo je
zejména velké množství postav a v některých žácích se probudila potřeba jich co
nejvíce identifikovat. Stejně jako se vždy nepodaří vyluštit celou křížovku, tak i učitel
musí při analýze konstatovat, že některé postavy či motivy už nedokáže vinou velkého časového odstupu rozpoznat. Ještě jsem nepotkal učitele, který by standardně zařazoval postavu Alcida de Gasperi do výkladu v hodinách. Rozhodující je vždy
tajenka, kterou jsme nakonec s žáky vyluštili následovně: autor chtěl naznačit, že
všechny postavy kapitalistického světa se zapojují do boje proti mezinárodnímu komunistickému hnutí, jejich motivací je zisk a peníze a v zájmu dosažení svého cíle se
neštítí lží nebo válek.
Během této krátké aktivity si studenti zopakovali řadu informací získaných při
běžném výkladu v hodinách a spojili je do smysluplného celku – mezi mnohými
zmiňme například Trumanovu doktrínu, okolnosti vzniku NATO, komplikované
vztahy stálých členů Rady bezpečnosti OSN, občanskou válku ve Španělsku nebo jugoslávskou rezoluci Informbyra.
Analýzu složité karikatury je vhodné doplnit dalšími krátkými aktivitami, při
kterých žáci rekonstruují dobovou představu o světu imperialismu z dalších pramenů. Vhodné jsou zejména dobové učebnice dějepisu29 nebo propagandistické bro-

27	Více informací k mezinárodním vztahům a vnitřnímu vývoji zemí na přelomu 40. a 50. let viz NÁLEVKA, Vladimír: Světová politika ve 20. století. II. díl. Praha, Nakl. Aleš Skřivan 2000.
28	STRADLING, Robert: Jak učit evropské dějiny 20. století, s. 81
29	Například Dějepis pro IV. třídu středních škol objasňuje cíle imperialismu následovně: „Američtí
imperialisté podporují také remilitarizaci (znovuvyzbrojení) západního Německa, v kterém se snaží za dohody s domácími zbrojařskými magnáty vytvořit armádu proti demokratickému táboru. […] Pod tlakem
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žury, například kniha doprovázející soudní proces se skupinou dr. Milady Horákové
Žoldnéři války autorů Miroslava Dvořáka a Jaroslava Černého.30
Další karikatura, vděčně přijatá žáky ve třídě díky své „hravosti“, názorně zachycuje ideologické soupeření obou systémů. Desková hra, uveřejněná v Dikobrazu
v roce 1952, vychází z důvěrně známého motivu, na který odkazuje i název – Imperialisto, nezlob se (viz příloha, s. 206).
V první fázi studené války prosazoval Sovětský svaz pod Stalinovým vedením politiku „zostřeného třídního boje“ proti nepřátelům doma i za hranicemi. Její součástí byl i ideologický boj mezi oběma systémy – kapitalistickým a socialistickým. Marx-leninská filozofie dějin považovala komunismus za vyspělejší formu společenského
uspořádání, která zákonitě musí zvítězit a nahradit kapitalistický systém „vykořisťování“ člověka člověkem. Padesátá léta, charakterizovaná všeobecným vzrůstem
životní úrovně na Západě a rozvojem evropského sociálního státu, však definitivně
popřela tezi o prohlubování třídních rozporů v kapitalismu. Uvolnění v mezinárodních vztazích v druhé polovině 50. let pak mělo za následek, že Nikita Chruščov
přistoupil na tezi o tzv. mírovém soužití obou společenských systémů a Stalinovu
konfrontační politiku doplnil „mírovým soutěžením“.31
Nabízená karikatura zachycuje dobovou představu o tom, jakým směrem se budou soupeřící světové systémy vyvíjet. Svět kapitalismu, personifikovaný Trumanem
a Churchillem, v karikatuře odkrývá svou vykořisťovatelskou a zločinnou tvář. Velký
potenciál karikatury se skrývá právě v anachronismu, který v sobě tehdejší víra ve
výsledek střetu obou systémů nese – dnes už totiž víme, že kapitalismus soupeření se
socialismem vyhrál. Tedy alespoň prozatím. Nicméně autor námětu Čestmír Suchý
a grafik Jaroslav Malák kapitalismu přisuzují neodvratný konec, provázený hospodářskou krizí a vrcholící dělnickou revolucí. Svědčí o tom ostatně už samotný návod
ke hře: „V této hře nelze vyhrát. Nejrozumnější je postavit se co nejrychleji na bod A (mírový obchod Západu se SSSR, pozn. aut.). Jinak, vzhledem k nebezpečí hazardních her,
nedoporučujeme!“ 32
Hrací plán obsahuje řadu zastavení s úkoly, které jsou doprovázeny významově
bohatými ilustracemi. Zmiňme ještě fakt, že hra, která má předem daný výsledek
a hlavně nabízí minimum alternativ herní situace, přestává být hrou v pravém slova
smyslu (stejně jako autoři ji ani já nedoporučuji skutečně „hrát“). Hrou si mohou

amerických imperialistů byl vytvořen tzv. Severoatlantický pakt z kapitalistických zemí severní a západní
Evropy, jako útočný blok proti socialismu a míru.“ DĚDINA, Jan a kol: Dějepis: Dějiny novověku. Učební
text pro IV. třídu středních škol. Praha, SPN 1952, s. 158.
30	DVOŘÁK, Miroslav – ČERNÝ, Jaroslav: Žoldnéři války. Soudní proces s Dr. Horákovou a spol. Praha, Mír
1950.
31	K vnitřnímu vývoji sovětského bloku viz VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav:
Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha, Libri 2004.
32	MALÁK, Jaroslav – SUCHÝ, Čestmír: Imperialisto, nezlob se. In: Dikobraz, 1952, roč. 8, č. 24, s. 189.
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žáci osvojit i jeden z rysů propagandy, která začíná tam, kde končí dialog a alternativa rozhodování a myšlení.
Poslední ze série modelových karikatur Německý militarismus (viz příloha,
s. 205) reaguje na počátky západoevropské integrace. V jednom výjevu nacházíme ve
zkratce celý svět Západu, ohrožující svými válečnými provokacemi (rozuměj obnovou západoněmecké branné moci) východní „tábor míru“.
Karikatura byla publikována v situaci, kdy americká diplomacie usilovala o rychlé zapojení Spolkové republiky Německo do kolektivní bezpečnosti západní Evropy
a zamýšlených integračních struktur západoevropských států. Francouzská diplomacie vedená tandemem Jean Monnet – Robert Schuman deklarovala záměr znovu
začlenit Spolkovou republiku Německo do společenství západních zemí už pět let
po válce, 9. května 1950. O necelý rok později byla v Paříži ratifikována smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli. Paralelně vedl spolkový kancléř Konrad
Adenauer sondážní rozhovory na téma obnovení německé branné moci. Státy socialistického bloku na tyto a další pokusy, které vyústily ve vybudování Bundeswehru
a zapojení SRN do NATO v roce 1955, reagovaly rozsáhlou propagandistickou kampaní. Jejím hlavní motivem bylo vyvolání strachu z obnovy německého militarismu
a revize výsledků druhé světové války. Příslib ochrany statu quo před „revanšistickými snahami“ západního Německa pomáhal legitimizovat sovětskou hegemonii
a komunistické vlády zejména v Polsku a ČSR.33
Centrální motiv použitý autorem karikatury – kostlivec v nacistické uniformě,
kterého západní politici vytahují z rakve s letopočtem 1945 – je žákům srozumitelný. Obraz má vyvolat strach z návratu nacismu a dá se na něm demonstrovat metoda propagandy využívající negativní zkušenost české společnosti s nacistickou
okupací, která je aktualizována pro účely diskreditace mezinárodní politiky nejen
západních států, ale například i Titovy Jugoslávie a Organizace spojených národů.
Žáci mohou využít i připojený redakční text, který je zakončen zvoláním: „To je celá
ta sebranka, maskující krvežíznivé a loupežné plány jako jejich předchůdce a učitel Hitler
žvaněním o záchraně lidstva před bolševismem. Před tím ,strašným‘ bolševismem, který pomocí atomové energie mění přírodu, který nejlepší lázně dává pracujícím a který veškerou
svoji kulturu a síly dává do služeb míru.“34
Pokud bychom chtěli karikaturu dále doplnit, nabízí se jako nejjednodušší aktivita práce s dobovým tiskem.35 Postačí prolistovat pár čísel Rudého práva navazujících
na uzavření některé mezinárodní smlouvy a dohledáme snadno hodnocení sovětské

33	Více informací k mezinárodním vztahům a vnitřnímu vývoji zemí na přelomu 40. a 50. let viz
NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika ve 20. století.
34	POP, Jaroslav: Německý militarismus. In: Dikobraz, 1959, roč. 6, č. 40, s. 6.
35	Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., je přístupný
na stránce http://archiv.ucl.cas.cz [16. 11. 2013].
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diplomacie. Například předseda Rady ministrů Georgij Malenkov na adresu západoněmeckého „revanšismu“ v novoročním rozhovoru v roce 1955 jasně pojmenoval,
kdo je v mezinárodních vztazích agresorem: „Každému je známo, že v přítomné době
vinou západních mocností, jež uzavřely londýnské a pařížské dohody, se stupňuje ohrožení
míru a vzrůstá válečné nebezpečí. Aby bylo odstraněno napětí ve vztazích mezi SSSR a USA,
aby byl dán pevný základ úspěšnému rozvoji mírové spolupráce našich zemí, je třeba skoncovat s kurzem na obnovu německého militarismu, jenž přinesl lidstvu nesčetné útrapy, je
třeba zastavit horečné zbrojení […]“ 36
Pokud učitel takovou možnost má, měl by práci s propagandistickou karikaturou ideálně doplnit opačnou perspektivou, aby předešel případné tendenci žáků
jednostranně přejímat subjektivní interpretaci pramenů. Nabízí se zde prostor pro
odborné instituce, které by tyto prameny připravily ze zahraničních zdrojů – z novin
nebo učebnic dějepisu. Můžeme využít západoněmecký plakát z roku 1952 Vereinte
Abwehr (viz příloha, s. 207), který obnovenou západoněmeckou armádu znázorňuje
odlišnou perspektivou. Bundeswehr symbolizuje poslední dílek hráze chránící rozkvetlý sad obnovované západní Evropy před krvavou potopou komunismu.37 Dvoustraně (multiperspektivně) vybrané ikonické materiály tak vedle sebe vhodně odrážejí soudobé politické a sociální názory a reakce na zahraniční i domácí politiku.
Nabídnuté modelové příklady práce s propagandistickými karikaturami vyžadují od učitelů proměnu pojetí výuky, jejíž náplní nemá být předávání „hotových“,
logicky uspořádaných poznatků. Navzdory obtížím při definování pojmu propaganda můžeme konstatovat, že propaganda je vždy určitým pokusem o manipulaci, nejčastěji ze strany mocenských elit či politických skupin.38 Všeobecně se věří, že
právě „předávání pravd k věření“, ač představuje historický model školní výuky, vede
k absenci vlastních názorů, „k nekritickému přijímání a reproduktivnímu myšlení“, což
v důsledku může přispívat k snazší ovlivnitelnosti a manipulovatelnosti.39 Věřme, že
zvolená metoda asociativních her, v jejímž rámci žáci odhalují významy propagandistických karikatur 50. let a jsou nuceni aktivně zaujímat vlastní stanoviska, znesnadní v budoucnu jakýkoli pokus o manipulaci s žáky.

36	Odpovědi předsedy Rady ministrů G. M. Malenkova na dotazy Charlesse E. Shuta. In: Rudé právo,
1955, roč. 35, č. 2, s. 1.
37	Vereinte Abwehr. Převzato z WAGENER, Elmar – ASKANI, Bernhardt: Anno 4. 20. Jahrhundert. Braunschweig, Westermann Schulbuch 1999, s. 157.
38	WRÓBEL, Alina: Výchova a manipulace. Havlíčkův Brod, Grada 2008, s. 205.
39	SPILKOVÁ, Vladimíra a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál 2005, s. 31.
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Kultura Východu a Západu. Prostřednictvím opakovaných zobrazení typických rysů západního světa pomáhala karikatura v 50. letech konstruovat novou kolektivní identitu československé socialistické společnosti. 						
(Dikobraz, 1952, roč. 8, č. 6, s. 1)
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Betlém imperialismu Jaroslava Popa využívá známý vánoční motiv a pomáhá žákům konkretizovat ideologický boj mezi „táborem míru“ a „táborem imperialismu“(výřez).
(Dikobraz, 1949 roč. 5, č. 52, s. 2)

Strach z německého „revanšismu“ jako účinná technika propagandy odsuzující znovuzapojení západního
Německa do společenství západoevropských států v první polovině 50. let. (Dikobraz, 1950, roč. 6, č. 40, s. 6)
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Imperialisto, nezlob se. Svět kapitalismu čeká neodvratný konec.

(Dikobraz, 1952, roč. 8, č. 24, s. 189)
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Znovuzapojení západního Německa do společenství západoevropských států v první polovině 50. let
z německé perspektivy.
(WAGENER, Elmar – ASKANI, Bernhardt: Anno 4. 20. Jahrhundert. Westermann Schulbuch 1999, s. 157)
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Propaganda, škola, normalizace.
Didaktické využití normalizační propagandy
Jaroslav Pinkas

Propaganda se již od dob Edwarda Louise Bernayse, zakladatele moderního pojetí
ovlivňování veřejného mínění, vymezuje jako záměrné šíření idejí s cílem dosáhnout jejich přijetí širokou veřejností. Nejedná se však o přímé lži. Jak zdůrazňuje
francouzský sociolog Jacques Ellul, moderní propaganda pracuje s mixem pravdy,
polopravdy, motivů vytržených z kontextu, částečných posunů a deformací. Smyslem takové propagandy není podat přesnou informaci, ale spíše nastolit téma,
přehlušit protikladné hlasy, přesvědčovat nikoli silou argumentů, ale důrazem na
emoce, přístupností formy, opakováním. Účinnost propagandy závisí na kulturním
kontextu. Základním předpokladem je gramotnost a mediální kultura, propaganda je tak typickým atributem moderního světa, obklopovala a obklopuje nás stále
a právě pro tuto svou všudypřítomnost je nepochybně významným tématem školní
výchovy.1
Škola samotná je vlastně také jistým druhem propagandistického média. Je zřizovaná státem (nebo alespoň státem regulovaná) a stát dbá na to, aby šířila ideje,
které jeho existenci nezpochybňují, ale naopak podporují. V tomto smyslu je každá škola, minimálně jako instituce, nástrojem státní propagandy, nebo možná, řečeno méně vyostřeně, žádná škola nemůže vystoupit z rámce státem definovaných
hodnot. Přestože si moderní antiautoritativní pedagogika stanovuje jako referenční rámec a cíl výchovy rozvoj jedince a nikoli službu nějakému celku, tyto cíle opět
garantuje autorita státu. I demokratický a právní stát definuje hodnoty, k nimž má
výchova směřovat, byť v současné době jsou tyto hodnoty odvozeny od antiautoritativních principů, zaměřeny proti zpředmětnění jedince a naopak k rozvoji jeho
kritické (sebe)reflexe.2
Téma ideologie a propagandy je tak pro současnou školu naprosto zásadní, mají-li být žáci schopni odhalit principy manipulace v minulosti a hlavně v současnosti.
Spíše než o poznání a porozumění dobovým propagandistickým figurám a argumentům jde o porozumění konceptu propagandy a obecných postupů, které uží1	ELLUL, Jacques: Propaganda. The Formation of Men’s Attitudes. New York, Vintage Books 1973.
2	WRÓBEL, Alina: Výchova a manipulace. Praha, Grada 2008.
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vá. Právě u tématu propagandy více než u jiných témat záleží na procedurálních,
konceptuálních a metakognitivních znalostech spíše než na znalostech faktografických.3 V tomto textu upozorňuji na materiály, které lze použít ve výuce tzv. normalizace, a navrhuji konkrétní metodické postupy uchopení tématu.

Problematické vymezení
Hranice propagandy je tekutá. Pro někoho může být normalizační propagandou
vše, co bylo, respektive co je publikováno v oficiálních médiích (je to v souladu s politickým diskurzem a slouží k zachování pořádku). Takový přístup ale asi není příliš
konstruktivní, protože umožňuje pohodlné odmítnutí jakékoliv analýzy – je-li veškerá produkce propagandou, pak vlastně vůbec není třeba se jí vážně zabývat. Předpokládejme však, že každé mediální sdělení, které má ambici oslovit „většinového“
recipienta, se musí pohybovat v souřadnicích „diskurzu normality“, který předpokládá základní respekt vůči řádu společnosti a jejím sociálním, kulturním a politickým strukturám. Můžeme si ho představit jako autoritativní diskurz, který vymezuje, co je „normální“.4 To neznamená, že takové „politicky korektní“ obrazy normality
v sobě neobsahují nějakou politickou intenci, nějaký propagandistický záměr. Tento záměr je ovšem skryt, není komunikován přímo, pouze „prosvítá“ z děje (v jakési
kulise sociálních vztahů). Ovšem za přímou politickou propagandu bych tento typ
většinové produkce neoznačil.5 Spíše než této agresivní přímé propagandě bych se
raději věnoval „měkké“ propagandě obsažené v oficiální normalizační produkci,
především ve filmových dokumentech.

„Skrytá“ propaganda
Z mnoha příkladů propagandistických snímků bych se nejprve zastavil u snímku
Most včera a zítra z produkce Krátkého filmu, který vznikl v roce 1985 na objednávku Okresního národního výboru v Mostě a který rekapituluje a zdůvodňuje zničení
3	Kategorizace znalostí vychází z revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů, viz HUDECOVÁ, Dagmar: Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů [online, publikováno 3. 10. 2003]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/Files/DOC/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc [27. 3. 2014]; též
BYČKOVSKÝ, Petr – KOTÁSEK, Jiří.: Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: revize
Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 3, s. 227–241.
4	Viz PULLMANN, Michal: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha,
Scriptorium 2011.
5	Politickou propagandu vnímám jako záměrné vysílání politického poselství, které „vystupuje“ ze
skrytu sociálních kulis a je přímo předloženo uživateli, divákovi. Taková propaganda nabývá různých forem a podob. Jednou z nich je manipulace s historickou skutečností, což je v daném případě především dezinterpretace Pražského jara či činnosti opozice v sedmdesátých letech. Explicitní
podobou této formy jsou texty z edice Knihovna Rudého práva, např. Operace Československo, 1972,
či Ztroskotanci a samozvanci, 1977.
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starého Mostu v důsledku těžby uhlí.6 Hlavním motivem filmu je myšlenka modernizace a překonávání „starého a nemoderního“. Opozice mezi starým a novým se
vyjevuje především v kontrastních obrazech starých a nových lokalit a staveb. Tyto
obrazy nejsou doprovázeny žádným hodnotícím komentářem, režisér filmu spoléhá především na vizuální efekt nových staveb a předpokládá automatické sdílení
modernistického estetického kódu ze strany diváků (3. část, první dvě minuty). Film
lze didakticky využít jako ilustraci dobového způsobu myšlení, přičemž základní
výhodou je jeho jednoduchost, možno říci primitivnost. Žáci si mohou všímat kontrastů vizuálních figur a pomocí těchto obrazů identifikovat hodnoty, ke kterým se
normalizační režim vztahoval. Práce s vizuálními figurami v sobě nese prvek analýzy
(co se na obraze děje), prvek interpretace (co obrazy symbolizují, proč jsou stavěny
do vzájemného kontrastu) a prvek hodnocení (reflexe obrazu).
Jiným motivem tohoto snímku je ekonomická výhodnost likvidace starého Mostu. I tato teze se objevuje v rovině pouhého konstatování, jako samozřejmá danost.
Komentář popisuje především technické problémy spojené s likvidací starého Mostu, k otázkám politické povahy (kdo rozhodl, kdo souhlasil, jak se mohli obyvatelé
k tomuto rozhodnutí vyslovit) se vůbec nevyjadřuje. Tato část snímku překračuje
tradiční kontrast mezi nedemokratickým režimem v období tzv. normalizace a polistopadovým režimem demokratickým. Naznačuje totiž životnost určitého typu
argumentace založené na preferování ekonomických zájmů bez ohledu na dopady
na životní prostředí a kulturní dědictví. Navozuje tak určité spojitosti mezi normalizačním a „naším“ režimem, nikoli v rovině politických struktur, ale kulturních vzorců a hodnot. Sledování této intence filmu je samozřejmě náročnější, ale na střední
škole si ho lze představit.

Televizní publicistika
Jinou z řady možností, jak využívat ve výuce normalizační propagandu, je analýza televizní publicistiky. Zde se nabízí nepřeberné množství materiálu, ať už ve videoarchivu ČT nebo na webu youtube.com. Pokusím se tento typ materiálu představit na
ve své době oblíbeném televizním pořadu Televizní klub mladých. Tento pořad prošel
v letech 1973–1990 celou řadou proměn, které spíše než aby odrážely „velké“ politické změny, demonstrovaly meze možností, kam mohli jeho realizátoři formou vy-

6	Most včera a zítra (1985, Krátký film, režie František Lukáš), přístupné na: http://www.youtube.com/watch?v=EcF9ZC1Kkc8 (1. část), http://www.youtube.com/watch?v=1I1TFyJ3F3E&list=PLB9180F04155B3FFA (2. část), http://www.youtube.com/watch?v=MrfTG7aRouk&list=PLB9180F04155B3FFA (3. část) [27. 3. 2014].
7	Blíže viz KOLÁČKOVÁ, Terezie: Televizní klub mladých v letech 1973–1984: témata, aktéři, ideologie. Bakalářská práce. Praha, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze 2012.
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jednávání zajít. Ti, kteří překročili pomyslnou hranici únosné kritiky, byli „odejiti“.7
Jedním z cílů pořadu bylo propagandistické ovlivňování mládeže, je tedy zajímavé
sledovat dobové diskuze nebo reportáže, ve kterých se otevírala politická témata.
Zastavil bych se u reportáže z července 1989,8 která rozebírá téma pluralismu. Je
zajímavé konfrontovat přestavbový diskurz o demokracii se současnými představami. V tomto případě nejde o politickou praxi, ale o politickou teorii. Z rozhovoru je
zřejmá nejistota v zacházení s pojmy demokracie, pluralita či dialog, které se stávají novými stavebními dílci sémantické stavebnice, v níž slova, jak říká Petr Fidelius, fungují prostě jako automatická návěstí.9 Téma je vhodné nejen do dějepisu,
ale především do občanské výchovy. Ukazuje totiž, že tyto pojmy nabývají v různých
politických kontextech různých významů.

Obraz pohraničníka
Řada propagandistických figur komunistického panství byla během čtyřiceti let
jeho trvání mimořádně stabilní. Určující osou propagandy se stala teze o střetu dvou
nesmiřitelných táborů: světa míru a socialismu a světa války a kapitalismu. Mimořádně důležitým prostorem symbolizujícím tuto dichotomii bylo pohraničí, místo,
kde se tato prostředí setkávala, a které tedy muselo být v logice tohoto fikčního světa
chráněno a bráněno. Obraz hrdinných pohraničníků patří ke konstantám reálného
socialistického světa, počínaje Machovými příslušníky SNB bránícími Slovensko ve
snímku Akce B přes Kachyňova Krále Šumavy až po normalizační retro typu Boty plné
vody či Drsná planina.
Jedním z těchto raně normalizačních opusů využívajících klasické propagandistické náměty je Černý vlk z roku 1971. Pohraniční stráž v tomto příběhu slouží výhradně jako hráz proti diverzantům a špionům přicházejícím ze zahraničí, i když reálná
situace tomuto obrazu až dávno neodpovídala.
Téma pohraničí bylo reflektováno také v televizní publicistice. V roce 1980 vznikla například v rámci televizní série Sondy šedesát (nezaměňovat s pozdějším velice
úspěšným pořadem konce osmdesátých let) reportáž o mladých strážcích hranic,
kteří pomáhají Pohraniční stráži hlídat hraniční pásmo.10 Reportáž pochopitelně interpretuje význam hranic, Pohraniční stráže a „příhraničního militarismu“ v duchu
již zmíněných propagandistických figur jako životní nezbytnost. Přidanou hodnotou této ukázky jsou její aktéři – tedy děti. Ukázka nabízí dětským recipientům možnost srovnání, jakou podobu by asi měly jejich osudy před třiceti lety. Neskrývaný

8	Televizní klub mladých 7/89, IDEC: 289 350 63348, Archiv ČT.
9	FIDELIUS, Petr: Řeč komunistické moci. Praha, Triáda 1998.
10	Sondy šedesát: Stráž na hranicích (ČST 1981), IDEC 281 531 22945, Archiv ČT.
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ideologický nátlak v kombinaci s atraktivními volnočasovými aktivitami (stopování,
práce s buzolou, střelba ze vzduchovky) ilustruje odlišnou intenci tehdejšího vzdělávacího systému a vytváří tak prostor pro srovnání tohoto obrazu s vlastní aktuální
zkušeností. Také tento obraz se může konfrontovat s jinými obrazy, ať už komplementárními či konfrontačními.

Otevřená propaganda
V roce 1987 vznikl v produkci Krátkého filmu dokument Lidská práva v ČSSR,11 který
reagoval na posuny ve vztazích mezi SSSR a USA v důsledku uvolňování mezinárodního napětí a snižování jaderného potenciálu. Tento posun se promítl i do používaných výrazových prostředků. Opouští se již „klasické“ normalizační rétorické figury
založené na polarizujícím černobílém obrazu dobrého světa socialismu a zlého světa imperialismu a objevuje se jazyk založený na konsenzu, smíru, porozumění.
Přes tento kvalitativní posun ve vyjadřování ovšem dokument překrucuje politickou a sociální realitu v Československu. Deklaruje plné dodržování lidských práv,
tak jak je definuje Charta OSN. V dokumentu se tak vedle sebe střídají pravdivější
pasáže (např. o zdravotní péči či sociálním systému) s pasážemi více či méně lživými
(právo na vzdělání, náboženský život či cestování).
Tyto propagandistické teze se ovšem mohou kombinovat s dalšími obrazy reflektujícími dané skutečnosti jiným způsobem.12 Radikální konfrontace těchto obrazů
vede na první pohled k nejistotě. Který z obrazů je „pravdivý“? Čemu mohu věřit?
Právě tato nejistota – kognitivní neklid – je ovšem východiskem k formování vlastní
pozice. Motivuje, generuje vlastní názor. Pochopitelně že důležitou roli musí hrát
učitel jako moderátor volných asociačních her žáků.
Snímek Lidská práva v ČSSR představuje náboženskou situaci v ČSSR příznivě,
sugeruje, že náboženská svoboda je samozřejmostí.13 Ovšem vzhledem k ateistické povaze režimu stáli tvůrci filmu před problémem, jak inscenovat náboženskou
svobodu, ale zároveň příliš nezdůrazňovat spirituální, metafyzický přesah, který je
koneckonců pro každé náboženství zásadní. Ukázka věnovaná církvi ji představuje v prvé řadě jako vlastníka hmotných statků – předvádí především krásné kostely,
které jsou interpretovány jako kulturní dědictví národa. Komentář zdůrazňuje legislativní normy zaručující svobodu vyznání. Z pochopitelných důvodů ovšem po11	
Lidská práva v ČSSR (1987, Krátký film, režisér neuveden), přístupné na http://www.youtube.com/
watch?v=0Hcnterovac [27. 3. 2014], zmiňované ukázky též na DVD Česká společnost 1969–1989. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2013.
12	Například se soudobou popkulturní produkcí reflektující období tzv. normalizace – např. obrazy
ze snímků jako Zemský ráj to napohled (2008, režie Irena Pavlásková) či Kawasakiho růže (2009, režie
Jan Hřebejk).
13	Viz DVD Česká společnost 1969–1989, ukázka Politika náboženských práv.
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míjí politickou praxi systematické perzekuce věřících i církví (zákaz studia pro děti,
omezený kariérní růst apod.). V náboženské praxi zdůrazňuje především tradici,
která transformuje víru do podoby folklorního prvku – to ostatně podtrhuje i průvod svatebčanů v krojích. Komentář o církvích implikuje jejich autonomii, což opět
není zcela přesné – všechny církevní instituce byly kontrolovány státními úřady na
mnoha úrovních (od národních výborů až po StB). Umně zdůrazňuje státní vlastnictví církevních nemovitostí („Tento obřad probíhá v našich uměleckých památkách – dómech a katedrálách“). Závěrečná část komentáře přechází opět z roviny sporných, ale
korektních tezí do otevřené manipulace („Kdo věřit chtěl, věřit mohl.“). Zcela zamlčuje
ateistický charakter režimu, systematickou činnost směřující k potlačení náboženského života v tehdejším Československu, počínaje školní výchovou a konče personální politikou a otevřenou represí namířenou proti aktivním klerikům i laikům.
Alternativní obraz náboženských práv podává instruktážní snímek Postup základních útvarů VB proti konkrétním projevům ideologické diverze, který pro Federální
ministerstvo vnitra natočil v roce 1985 Armádní film.14 Tento film byl určen řadovým
příslušníkům VB a měl je poučit o formách ideologické diverze, s nimiž se mohli
během své služby setkat. Žánr instruktážních filmů je ostatně mimořádně zajímavý,
neboť ideologická východiska jsou prezentována jednoznačně, autoritativně, bez
potřeby přesvědčovat, jelikož se přepokládalo, že se jedná o motivované publikum.
Část tohoto snímku se věnuje postupu příslušníků VB vůči církevním představitelům
při silničních kontrolách.15 Příslušníci VB jsou zde nabádáni, aby využívali silniční
kontroly ke zjištění, zda se v automobilech nepašuje ilegální literatura, kontrolovali, zda přítomná literatura má povolení příslušných úřadů, a perlustrovali všechny
osoby v automobilu. Nezúčastněnost komentáře, jeho konkrétnost, samozřejmost
jeho ideových východisek, to vše vytváří viditelný kontrast k přístupu režimu k náboženským společenstvím, tak jak je představen ve výše zmíněném snímku. Právě
tento kontrast může vyústit do potřebné poznávací situace. Už samotné srovnání
vyžaduje poměrně dost vstupních informací: o charakteru normalizačního režimu,
jeho postoji vůči náboženství, o mezinárodněpolitické situaci v osmdesátých letech.
Bez těchto informací nelze analýzu zahájit. Záleží ovšem na učiteli, jakou formou
vstupní informace podá (výklad či předem formulovaný text v úvodu pracovního
listu) či učiní-li z jejich získání první krok aktivity (např. výpisky z učebnice). Vlastní
analytická práce má různé úrovně náročnosti. Základním východiskem je samozřejmě popis toho, co se děje, a hledání rozdílů ve formě i v obsahu ukázek. Předmětem analýzy můžeme ovšem učinit i ztvárnění tématu (způsob inscenování obrazů),
14	Postup základních útvarů VB proti konkrétním projevům ideologické diverze (1985, režisér neuveden), sbírka audiovizuálních materiálů Federálního ministerstva vnitra, Ústav pro studium totalitních režimů.
15	Viz DVD Česká společnost 1969–1989, ukázka Dohled nad církvemi.
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tedy způsob zobrazení náboženství v prvním příspěvku. Druhý příspěvek je v tomto
ohledu chudší, kamera slouží pouze jako ilustrace komentáře. Vyšší vrstvu analýzy,
naplňující metakognitivní znalosti, představuje analýza recepčního kontextu obou
ukázek. Tento typ analýzy směřuje k závěru, že obsah i forma mediálního sdělení
jsou do značné míry určeny kontextem: jinak bude režim oslovovat relativně nezávislé široké publikum, řekněme občanskou veřejnost, jinak své nejvěrnější služebníky (viz pracovní list, s. 218).
Jak už bylo řečeno výše, téma (nejen) normalizační propagandy je zaměřeno
především na pochopení a porozumění obecným principům manipulace, nikoli primárně na seznámení s normalizační propagandou. Spíše než o faktografické znalosti
(jaké argumenty používala normalizační propaganda) jde o znalosti konceptuální,
procedurální (jak interpretovat mediální sdělení, jak rozumět hodnotově ukotvené
publicistice). Takto definované cíle mohou vyvolávat u řady učitelů obavy – mohlo
by se zdát, že jsou pro nepříliš abstraktně uvažující žáky těžko dosažitelné. Pokusím
se na konkrétním případě demonstrovat relativní přístupnost těchto cílů spojených
s tématem propagandy i pro žáky základních škol. Bloomova taxonomie vzbuzuje
mnohdy bázeň právě pro svou „monumentální“ komplexnost. Dvojí rozměr – jednak
znalostní dimenze, jednak kognitivní procesy – může u řady učitelů vyvolávat obavy,
zda takto široce a komplexně definované cíle dokáže sám vůbec uchopit, natož naplnit. Martin Hunt, didaktik z Manchesterské univerzity, navrhuje jednodušší a přístupnější způsob klasifikace cílů, z které je toto zaměření jasnější, tedy klasifikace cílů
pouze na základě znalostí – vědomostí / konceptů – konceptuálních znalostí /dovedností – klíčových kompetencí.16 Pokud bychom aplikovali toto schéma na výše popsaný příklad, pak bychom mohli vytvořit následující cvičení:

16	HUNT, Martin (ed.): A Practical Guide to Teaching History in the Secondary School. London and New
York, Routledge 2007, s. 3–14.
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Obraz církví v normalizační produkci
Cílová
skupina

ZŠ

Pomůcky

DVD Česká společnost 1969–1989, ukázky: Politika náboženských práv (3:09 min.) –
ukázka 1 a Dohled nad církvemi (1:56 min.) – ukázka 2
Pracovní list, s. 218

Fáze 1

V úvodní fázi cvičení je nutné zasadit téma do historického kontextu – vymezit
tedy období tzv. normalizace a povšechně ho charakterizovat. Je na úvaze učitele,
zda tak učiní formou výkladu či samostatné práce žáků s učebnicí. Žák by měl
získat základní povědomí o politických souvislostech nástupu normalizace, o depolitizaci veřejnosti a mocenských nástrojích vlády (sociální korupce a represe).

Fáze 2

Analýza ukázek
Než učitel přistoupí k samotné analýze, měl by vysvětlit účel cvičení (což neznamená odhalení celkového didaktického cíle – pouze žákům vysvětluje důvod
činnosti). Smyslem cvičení je ukázat na odlišné způsoby reprezentace (zobrazování) církve v osmdesátých letech a skrze srovnání těchto reprezentací poukázat
na nespolehlivost obrazu a politické cíle, které obrazy sledují. V čem se liší ukázka
1 od ukázky 2? O čem tyto rozdíly vypovídají? Nejprve učitel pustí ukázku 1 a žáci
si zaznamenávají své odpovědi do pracovního listu. Poté pustí ukázku 2 a žáci si
opět dělají poznámky. Pracují samostatně nebo ve dvojicích.

Fáze 3

Reflexe – Porozumění
Poté, co žáci analyzovali jednotlivé prvky ukázek, přichází čas na konfrontaci závěrů. V celku třídy se diskutují jednotlivé odpovědi, žáci argumentují a zdůvodňují své závěry. Učitel je v této diskuzi v roli moderátora a zároveň postupně podává
další informace potřebné ke zpřesnění závěrů žáků. Prekoncepty obsažené ve
fázi 2 se v této fázi zpřesňují.

Fáze 4

Hodnocení
Po sumarizaci analytických závěrů se mohou žáci pokusit o hodnocení, o zasazení
tématu do širších souvislostí (stát a církev v tradiční společnosti středověké a raně
novověké, sekularizace a modernizace 19. a 20. století) a jeho vztažení k současnosti, tedy ke své aktuální zkušenosti. Z historického rámce se tak dostávají
k obecným otázkám vztahu církve a státu a aktuálním otázkám souvisejícím
s tímto vztahem (církevní restituce, statut církví atd.)
O čem ukázky vypovídají dnes? Jak je dnes můžeme vnímat? Jak byste tyto ukázku
hodnotili?

Fáze 5

Shrnutí
Společné vytvoření myšlenkové mapy. Téma myšlenkové mapy může reflektovat
posun tématu ve fázi 4. Učitel se tedy může držet historického rámce (obraz církve v 80. letech), ale stejně tak jej může posunout (např. církev a stát na konci
20. a začátku 21. století, popř. propagandistické obrazy církve atp.)
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Abych demonstroval didaktické přínosy tématu, použiji opět klasifikaci cílů podle
M. Hunta

Znalosti – vědomosti

Koncepty – konceptuální
znalosti

Dovednosti – klíčové kompetence

Fáze 1

základní povědomí
o normalizaci: souvislosti
s Pražským jarem, časové
vymezení, vláda a občané

Fáze 2

seznámení s podobou
normalizační propagandy,
s žánrem instruktážního
filmu

vědomí rozdílnosti
žánrů,
vědomí nespolehlivosti
mediálního obrazu

analýza filmového obrazu

Fáze 3

porozumění normalizační
propagandě, postupům,
motivacím;
postavení církví
v 80. letech 20. století

propaganda jako způsob
manipulace s realitou
pro dosažení politických
cílů

schopnost formulovat vlastní
závěry, diskutovat s oponentem, modifikovat vlastní závěry na základě diskuze

Fáze 4

proměny vztahu církve
a státu (v závislosti na
konkrétní podobě této
fáze)

stereotypy obrazu
církve v současné české
společnosti

schopnost syntetizovat dílčí
závěry

Práce s tématem propagandy nemusí mít nutně podobu rozboru sofistikovaných
teoretických textů, uvedený příklad vychází ze zkušenosti, ostatně potvrzené i psychologickými výzkumy, že od dvanácti let je žák schopný reflektovat více než jen
jednu perspektivu skutečnosti.17 Především je pak zvyklý vnímat různé perspektivy
téhož skrze obraz – ať už skrze klipovité filmy nebo, častěji, skrze počítačové hry.
Ponoření mládeže do světa virtuální zábavy nepřináší pouze problémy v její sociální
komunikaci, ale i příležitosti v oblasti vzdělávání. Pochopitelně že uvedený postup
s sebou nese i rizika – především ve fázi 2 hrozí „nadinterpretace“, role učitele je
v tomto konstruktivistickém modelu vytváření historického významu nezastupitelná a ve fázi 3 je třeba všechny problematické závěry „odfiltrovat“. Tato fáze je pro
učitele nejnáročnější. Ačkoli součástí cvičení bylo rámcové vysvětlení kontextu, byli
žáci „vrženi“ do analýzy propagandistického materiálu bez hlubší průpravy. Nevysloveným předpokladem cvičení je totiž důvěra v jejich prekonceptuální znalost
propagandy vyrůstající opět z jejich sociální zkušenosti s reklamou, kterou jsou
schopni kriticky reflektovat zhruba od osmi let. Obrazy, které nás obklopují, nemusíme vnímat pouze jako hrozbu, ale také jako příležitost.

17	FONTANA, David: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha, Portál 2010.

216

Informacni boj.indb 216

12.08.14 11:28

Závěr
Britský sociolog J. B. Thompson tvrdí, že v současném světě se ideologie šíří především skrze obrazy. Mediální obrazy jsou podle něj nejen základním způsobem komunikace mezi světem a jedincem, ale jsou ideologické a propagandistické jaksi ze
samé podstaty, nástrojem usměrňujícím nezávislé kritické myšlení vůbec.18 Apriorní
nedůvěra vůči médiím jako nástroji (jakési anonymní a blíže nedefinované) manipulace není možná zcela spravedlivá a přesná (jak je ostatně výše naznačeno), ale
přesto bych jakýsi distanční postoj doporučoval. Dekonstrukce minulé propagandy
posiluje imunitu žáků vůči té současné (v duchu Thompsonových tezí). Didaktické
cíle spojené s tímto tématem tak zdaleka překračují rámec pouhé dějepisné výuky
a dalších oborů (především mediální výchovy, v širším kontextu mediální a vizuální
gramotnosti), ale cílí na rozvoj občanských kompetencí v jedné naprosto konkrétní
oblasti: kritickém čtení médií.
V závěru svého textu bych formuloval několik otázek. Kde končí hranice analýzy propagandy? Podle čeho se má vlastně tato analýza orientovat? Vraťme se třeba
k obrazu destrukce starého Mostu. Jedním z nejvýznamnějších argumentů snímku
je destrukce jako forma modernizace. Odkazoval jsem na sugestivní konfrontaci starého a nového, která bude zřejmě většinově odmítána jako nekulturní barbarství.
Nicméně troufám si říci, že značná část veřejnosti tuto argumentaci přijímala a dosud přijímá. Má škola právo přihlásit se jednoznačně ke konkrétnímu postoji, normativně danému? Nejsem o tom zcela přesvědčen. Myslím, že záchytným bodem by
neměla být normativně formulovaná doktrína, ale spíše osobnost učitele. Ta a nikoli
autorita instituce by měla, dle mého soudu, představovat referenční bod, ze kterého
vychází směr analýzy a její hodnotové ukotvení. Je to ovšem výzva pro pedagogické a filozofické fakulty, aby redukovaly expertní složku přípravy budoucích učitelů
a posílily výchovu etickou a filozofickou.
Na úplný závěr bych si ještě dovolil prezentovat dva příklady politické propagandy. První je z března 1985, druhý z ledna 1990, oba z titulního listu časopisu Dikobraz (s. 219, 220). Oba glosují aktuální politické události – první stupňující se závody ve zbrojení, ve kterých Sovětský svaz začal zaostávat, druhý velký symbolický
úspěch sametové revoluce, volbu Václava Havla prezidentem. Obě kresby můžeme
považovat za vyjádření oficiálního postoje vládnoucího režimu, obě ale budeme
zřejmě hodnotit odlišně. Zatímco v první karikatuře budeme dnes nejspíš vidět pokrytectví sovětského režimu, druhá kresba pro nás pravděpodobně zůstane výrazem
autentických nálad široké české veřejnosti. Nebo také můžeme konstatovat, že jsou
18	THOMPSON, John B.: Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. Stanford, Stanford University Press 1990.
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to servilní karikatury zcela souznící s vládní politikou. Asi to ale spíše neuděláme.
I dekonstrukce má své limity a my zřejmě dáme přednost „státotvorné“ interpretaci
před analytickou prací, která by tento „státotvorný“ prvek výrazně problematizovala. A tím se opět dostáváme k úvodní otázce, nakolik je naše výuka propagandou, či
spíše, kde leží hranice mezi propagandou a kritickým myšlením. Myslím, že na ni
lze jen těžko odpovědět jednoznačně. Důležitější než konkrétní odpověď je možná
samotné vědomí této otázky, které nás nutí o této hranici neustále uvažovat a uvědomovat si ji.

Pracovní list ke cvičení Obraz církví v normalizační produkci
Ukázka 1 (3:09 min.)

Ukázka 2 (1:56 min.)

O čem tato ukázka pojednává, co se v obraze děje?
Jaký je účel této ukázky? Kvůli čemu ji autoři
natočili? Komu je ukázka určena?
V čem se liší ukázka 1 od ukázky 2? O čem tyto
rozdíly vypovídají?
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Dikobraz, březen 1985 .
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Dikobraz, leden 1990.
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Častým motivem publicistiky i propagandy byla bdělost pohraničníků. Militarizace pronikala do
každodenního života, obraz ozbrojených opor režimu vyplňoval veřejný prostor. Ukázka zachycuje
nástup pohraničníků při vyhlášení pohraničního poplachu.
(Stráž na hranicích – Sondy šedesát. ČST, 1980 – publicistický pořad)
					

Ukázka z dobového publicistického pořadu zobrazuje spolupráci pionýrů a pohraničníků. Pionýři si
hrají a přitom se učí odhalovat případné „diverzanty“. Spojení ideologie a volnočasových aktivit představovalo účinnou formu indoktrinace.
					
(Stráž na hranicích – Sondy šedesát. ČST, 1980 – publicistický pořad)
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Reportáž z pionýrského závodu organizovaného pohraničníky. Soutěž byla najednou přerušena – do
hraničního prostoru pronikl „narušitel“, děti jsou vyzvány příslušníkem SNB k pomoci. Uvidí-li někoho
podezřelého, mají to nahlásit nejbližšímu příslušníkovi Pomocné stráže. Tato reportáž z roku 1980 nebyla pouhou publicistikou, představovala politickou výchovu (či snad lépe indoktrinaci) v duchu komunistické ideologie, výchovu o to účinnější, že nabízela žádoucí normy chování formou atraktivní a přístupnou mládeži. 		
(Stráž na hranicích – Sondy šedesát. ČST, 1980 – publicistický pořad)

Argument o dostupnosti vzdělání představoval jednu z nejoblíbenějších propagandistických figur normalizační publicistiky. Komentář dobového dokumentu zdůrazňuje všeobecnou dostupnost vzdělání
na všech úrovních. Většinou se propaganda uchylovala k polopravdám, v tomto případě šlo ovšem o jasnou lež. 				
(Lidská práva v ČSSR – Krátký film, 1987, režisér neuveden)
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Emigrace je v dokumentu z roku 1987 eufemisticky označena jako „odchod těch, kteří mají odlišné
představy o místě svého budoucího uplatnění“. Vízová povinnost se podle tohoto dokumentu výrazně
zjednodušila. Opatrnější a nejednoznačnější formulace v otázce cestování do zahraničí možná souvisela
s potřebou reflektovat zkušenosti většiny občanů se žádostí o vycestování. 				
						
(Lidská práva v ČSSR – Krátký film, 1987, režisér neuveden)
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Politická propaganda a československý film
v 50. letech 20. století
Kateřina Lozoviuková

Změny související s komunistickým převzetím moci v únoru 1948 se dotkly všech
sfér života občanů Československé republiky a výrazným způsobem formovaly také
kulturu, to znamená i filmový průmysl.1 Obdobně jako němečtí nacionální socialisté i vládnoucí komunistická garnitura si byla vědoma, že film může v rámci propagandy a zábavy ve společnosti hrát výraznou a účinnou roli. Prvek zprostředkování
nenáročné zábavy v kombinaci s poskytnutím relativního dostatku základních potravin je součástí fungování mechanismu státní politiky téměř všech nedemokratických režimů. Zastává výraznou stabilizační funkci, která spolu s represivními mechanismy vede k pochopitelnému pasivnímu chování většiny obyvatel států. Ti až
na výjimky nekladou režimu odpor a nepletou se do politiky.2 Ostatně filmu jako
účinného nástroje propagandy využívali ve výrazné míře již Sověti. Stačí si vzpomenout na slavné filmy Sergeje Michajloviče Ejzenštejna.3
Za jeden z výrazných rozdílů mezi filmovou produkcí německých nacionálních socialistů a československých komunistů v 50. letech 20. století lze označit míru politické propagandy. Nacionální socialisté ji využívali pouze omezeně,4 z celkového počtu
1100 hraných filmů dnes pouze zhruba 14 % označili odborníci za propagandistické.5
1	K tomu více např. KNAPÍK, Jiří: Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948–1950. Praha, Libri 2004;
TÝŽ: V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha, Libri 2006; TÝŽ: Kdo byl kdo
v naší kulturní politice 1948–1953. Praha, Libri 2002; Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Red. Feigelson, Kristian – Kopal, Petr. Praha, Casablanca – ÚSTR 2012.
2	Ostatně tento princip, zjednodušeně označovaný heslem „Panem et circenses“ („Chléb a hry“), byl
uplatňován již ve starém Římě. K tomu více např. WEEBER, Karl-Wilhelm: Panem et circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom. Mainz, Zabern 1994.
3	Za všechny bych uvedla alespoň Křižník Potěmkin (1925) a Alexandr Něvský (1938).
4	Téměř 50 % filmů natočených za nacionálního socialismu tvořily komedie, jejichž prvořadým
úkolem bylo diváka pobavit a odpoutat ho od běžných starostí. Filmy se i proto odehrávají v prostředí neodpovídajícím dobové realitě. Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels přímočarou
propagandu ve filmu výrazně omezil. K jejímu nárůstu na cca 25 % filmů z celkové produkce došlo
teprve v roce 1942, až na pouhých 8 % naopak poklesla po porážce u Stalingradu. K tomu více např.
WITTE, Karsten: Film im Nationalsozialismus. Blendung und Überblendung. In: Die Geschichte
des deutschen Films. Hrsg. Jacobson, Wolfgang – Kaes, Anton – Prinzer, Hans Helmuth. Stuttgart,
Metzler 1993, s. 119–170. WELCH, David: Propaganda and the German cinema 1933–1945. London,
Tauris 2001. Problematice filmu v době nacionálního socialismu je věnována i část expozice v berlínském filmovém muzeu. Deutsche Kinemathek. Museum für Film und Fernsehen, http://www.
deutsche-kinemathek.de/de [7. 3. 2014].
5	Klasickou ukázkou politické propagandy v prostředí německého nacionálního socialismu jsou fil-
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Naopak v případě československé produkce v 50. letech nelze prakticky najít film,
který by v sobě politickou propagandu nenesl.6
Na tomto místě považuji za nutné uvést, že k narušení nezávislosti filmového průmyslu v Československu došlo již bezprostředně po druhé světové válce. Dekretem
prezidenta republiky č. 50 o opatřeních v oblasti filmu z 11. srpna 1945 došlo k zestátnění filmu. Nastartovaný proces byl poté završen v důsledku únorových změn
roku 1948. V Ústředním akčním výboru Národní fronty (ÚAV NF), který byl ustaven
23. února 1948 a plnil při probíhajících čistkách a změnách roli centra, zasedali také
zástupci kulturní sféry.7 Začátkem března vznikla zvláštní kulturní komise ÚAV NF,
již vedl Jan Drda. Ta hrála stěžejní roli v životě všech osob aktivních v kultuře. Rozhodovala o jejich profesním setrvání či konci. Měla fungovat jako nejvyšší odvolací
orgán, ke kterému se mohli dovolat všichni „vyakčnění“ a požádat o přezkoumání
svého případu. Souběžně vznikaly výbory i ve všech kulturních institucích, organizacích a na školách.8 25. února 1948, v den přijetí demise nekomunistických ministrů,
vznikl akční výbor československého filmového podnikání. Ten začal záhy používat
název akční výbor Československé filmové společnosti (ČEFIS) a spolu s Československým státním filmem založeným 13. dubna 1948 znamenal definitivní konec nezávislého filmového průmyslu.9 Čistky proběhly, především díky výrazné roli komunistů ve filmovém průmyslu již před únorovými událostmi roku 1948, velice rychle.10
my Veita Harlana Jud Süβ (1940), Der ewige Jude (1940) režiséra Fritze Hipplera či Die Rothschilds
(1940) od Ericha Waschnecka. Na rozdíl od většiny antisemitských obrazů nacionálně socialistické
propagandy této doby nejsou v tomto případě Židé představováni jako směšné neschopné figurky, ale jako nebezpeční „podlidé“ („Untermenschen“). K tomu více např. MANNES, Mannes: „Jud
Süß“ und „Der ewige Jude“. Antisemitismus im nationalsozialistischen Film. Filmwissenschaft 5. Köln,
Teiresias 1999; VERHOFF, Volker: Analyse des antisemitischen Propagandafilmes Jud Süβ. In: Shoa.de
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/drittes-reich/propaganda/241-analyse-des-antisemitischen-propagandafilmes-jud-suess.html [5.2. 2014]. Antisemitské obrazy se staly v omezené míře
součástí i animovaného filmu, který byl z velké části určen dětskému publiku. K tomu více např.
WAGENAST, Ulrich: Geschichte des deutschen Animationsfilms – Animation in der Nazizeit II. Berlin,
Absolut Medien, s. d., součástí je i DVD s řadou filmových ukázek.
6	Tato situace se změnila v následujících desetiletích.
7	K problematice akčních výborů a kultury více např.: KNAPÍK, Jiří: Akční výbory a kultura na prahu
nové doby. In: Soudobé dějiny, 2002, roč. 9, č. 3–4, s. 455–475.
8	Činnost všech akčních výborů byla dodatečně legalizována zákonem č. 213/1948 Sb. z 21. 7. 1948.
9	K legislativě v oblasti filmu viz více např. KNAPÍK, Únor a kultura, s. 47–49. Padesátá léta doprovázela řada dalších organizačních změn, které ale závislost filmu na státní moci neměnily. K tomu
více např. Československý státní film. In: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích
1948–1967, svazek I. Red. Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol. Praha, Academia 2012, s. 218–220.
10	Za specifický rys změn ve filmovém průmyslu po únoru 1948 můžeme považovat fakt, že čistky zde
neprobíhaly tak intenzivně jako v řadě dalších kulturních odvětví a dotkly se v tomto období především technického a administrativního personálu. Umělecká elita zůstala z velké míry ušetřena
či spíše „očištěna“ již před únorem 1948, neboť již v tuto dobu byl filmový průmysl po personální
stránce z velké části ovládán komunisty. Čistek nebylo tudíž v této oblasti již tolik zapotřebí, zasaženi jimi byli především někteří zaměstnanci Krátkého filmu, Zpravodajského filmu, Filmového
ústavu, Ústřední správy kin a Státní půjčovny filmů. Hlavním důvodem se i v těchto případech stala
především příslušnost k „nevhodným“ politickým stranám (především Československé straně národně socialistické). Propuštěni byli zároveň všichni, kteří si po válce vyslechli odsuzující verdikt
v rámci retribučních procesů. KNAPÍK, Jiří: Únor a kultura, s. 33–34.
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Do konce února bylo na základě rozhodnutí akčního výboru propuštěno 210 osob,
což z celkového počtu cca 3500 zaměstnanců v porovnání s dalšími oblastmi kultury
(např. rozhlas, noviny) zase až tak vysoké číslo nebylo. Jiří Knapík ve své práci Únor
a kultura citoval prohlášení podnikového akčního výboru československého zestátněného filmového podnikání, v němž stálo, že již počátkem března 1948 byla „očista
[…] v hlavních rysech provedena […] konečně máme ve filmu čisto“.11
Akční výbory plnily svou roli v tzv. očistném procesu a zároveň výrazným způsobem napomohly k transformaci kulturního života v nových podmínkách a umožnily
tak jeho absolutní kontrolu. Řada lidí byla zbavena možnosti profesního růstu, naopak šanci dostali ti, kteří by za normálních demokratických podmínek neuspěli.
Změny se promítly jak v organizačních, tak i v personálních i obsahových otázkách.
Film byl od té doby podřízen ideologickým požadavkům vládnoucí moci.
Kulturní politika nestála na okraji zájmů vládnoucí komunistické garnitury, naopak v jejích plánech měla výraznou pozici. Svědčil o tom i první poúnorový sjezd
KSČ, kde se stala jedním z hlavních témat. Václav Kopecký, tehdejší ministr informací a osvěty, na něm pronesl projev nazvaný „Vedeni nepřemožitelným učením marxismu-leninismu vybudujeme socialismus v naší vlasti“, v němž charakterizoval cíle
kulturní politiky státu a vyhlásil jako jediný přípustný umělecký styl socialistický
realismus. Vzorem se na poli kulturní scény stal, ostatně jako ve všem, Sovětský svaz
a jedním z hlavních požadavků byla tzv. demokratizace kultury v úzkém politickém
a „třídním“ smyslu. To zjednodušeně znamenalo, že umění mělo být šířeno masově
v duchu socialistického realismu. Sovětizace kultury tak byla zpečetěna, což výrazným způsobem ovlivnilo i filmový průmysl.12
Investice do filmového průmyslu se minimálně do roku 1953 stala jednou z priorit kulturní politiky státu, a to bez ohledu na to, zda byla ekonomicky rentabilní, či
nikoli. Film byl zcela po právu považován za jeden z nejúčinnějších nástrojů propagandy a stal se nedílnou součástí mechanismu ideologického působení na široké
vrstvy obyvatelstva. Jedním z cílů bylo umožnit přístup k filmu lidem i z těch nejzapadlejších částí republiky. K tomu měla napomoci vedle stavby nových pevných
kin i kina pojízdná, konání celé řady filmových festivalů a především intenzivní
tvorba filmů nových. V letech 1949–1959 bylo v českých zemích natočeno 288 filmů
(195 dlouhých a 93 krátkých), což je bezesporu úctyhodné číslo.13
Najít mezi nimi snímek, který by v sobě nenesl jasné politické poselství, je
de facto nemožné. Propaganda zasáhla veškeré žánry od lehkých komedií přes drama po kriminální filmy, tvorbu pro dospělé i děti.
11	Tamtéž, s. 34.
12	V roce 1950 byla vydána rezoluce zabývající se problematikou filmu, z které jasně vyplývalo, že
socialistický realismu se stal jediným akceptovaným stylem v umělecké tvorbě.
13	
Český hraný film III., 1945–1960. Praha, Národní filmový archiv 2001.
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Pojízdná (putovní) kina zažila po únoru 1948 výrazný rozvoj. Začala záhy plnit
důležitou roli v oblasti ideologicko-osvětového působení na občany, a to především
na venkově. Zvláštní péče byla pak věnována distribuci filmů do pohraničních oblastí republiky. K prvnímu početnímu navýšení putovních kin došlo v roce 1951, kdy
bylo do provozu uvedeno 44 nových. Celkový počet se tak vyšplhal na 77. V tomto roce zajistila putovní kina 14 800 promítání, která navštívilo přes milion diváků. V následujícím roce stoupl počet na 127 putovních kin, které zprostředkovaly
divákům více než 65 000 představení, jež měly navštívit přes čtyři miliony občanů.
Z ekonomického hlediska byla putovní kina ztrátovou záležitostí. Hlavní přínos měl
spočívat podle Michala Čarnického v jejich „výchovné a politické“ roli. Putovní kina
se bezesporu stala ve filmovém prostředí důležitým článkem politické propagandy
především v první polovině 50. let.14
V souvislosti s výše zmíněnou rezolucí z roku 1950 můžeme od následujícího
roku sledovat boom nejrůznějších filmových festivalů. Vedle tradičního Mezinárodního filmového festival (MFF) a rozšiřujícího se Filmového festivalu pracujících přicházely na scénu nejrůznější další. Mimo jinými např. Filmové jaro, Filmové léto, Filmová jeseň, vesnické festivaly a dny polského a maďarského filmu. S konjunkturou
filmových festivalů nejrůznějšího typu se nicméně setkáváme v celé poválečné Evropě. V této souvislosti je pak nutné podotknout, že i takové festivaly jako v Cannes,
Londýně, Edinburghu nebo Benátkách se v tomto období nevyhnuly jasné politizaci
a filmy zde promítané jen výjimečně nerezonovaly s oficiální státní politikou.15
S Filmovým festivalem pracujících (FFP) byl divák v Československu konfrontován již od roku 1948. Byl jedním z prostředků propagandy nového režimu a zároveň
měl napomáhat i k jeho legitimizaci. V prvních letech se stal jasnou manifestací nových hodnot, výrazových prostředků i kulturního programu, který se po únoru 1948
začal masově šířit. Na festivalu dominovaly filmy natočené v duchu socialistického
realismu, a to především domácí provenience. Pokud byl divák konfrontován se zahraniční produkcí, jednalo se v prvních letech festivalu téměř výlučně o filmy vzniklé
v produkci lidově demokratických režimů. Když už se objevil nějaký film západní
provenience, nesl v sobě jasné politické poselství. V roce 1950 byl například promítán
francouzský dokumentární film komunisty Louise Daquina Bitva o život (La Bataille
de la vie, 1948) a snímek Dej nám tento den (Give Us This Day, 1949) Američana Edwarda Dmytryka16, který ho natočil ve Velké Británii, kam emigroval po předvolání před
14	K problematice více ČARNICKÝ, Michal: „Zítra se bude promítat všude”. Dějiny putovních kin v československé zestátněné distribuční síti. In: Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945
až 1960. Red. Skopal, Pavel. Praha, Academia 2012, s. 359–390.
15	K tomu více STRINGER, Julian: Globální města a ekonomie mezinárodních filmových festival.
In: Iluminace, roč. 15, č. 1, s. 53–62.
16	Životní osud Edwarda Dmytryka je jasným příkladem složitosti dějin 20. století. Jako syn ukrajinského emigranta v USA se během studií matematiky a fyziky dostal k filmovému průmyslu, který
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Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti amerického Kongresu. Politický rozměr
tohoto festivalu byl patrný i v tom, že zatímco hlavními hvězdami filmových festivalů bývají především umělci sami, v případě FFP se jimi v prvních letech staly hvězdy
politického formátu jako Marta Gottwaldová, Antonín Zápotocký, Václav Kopecký,
velvyslanci ze SSSR a dalších zemí sovětského bloku. Lidovost a pokrokovost festivalu
měla být dále demonstrována existencí tzv. dělnických porot, ve kterých zasedali především vybraní kulturní referenti Revolučního odborového hnutí (ROH). Tyto poroty kladly při hodnocení hlavní důraz na ideovou stránku filmu. Počet členů a jejich
hodnotící role se v průběhu času různě měnily. Festival sám o sobě byl v 50. letech
bezesporu masovou záležitostí. První ročník se konal pouze ve Zlíně (od roku 1949
Gottwaldov), následující pak i v řadě dalších měst. Návštěvnost se měla pohybovat
kolem 800 000 diváků. Nelze vyloučit, že reálné číslo bylo o něco menší, i tak se ale
jednalo o jednu z nejmasovějších aktivit nového režimu.17
V souvislosti s únorovými událostmi roku 1948 se změnilo žánrové zaměření filmu. Více prostoru dostala sociální témata, která v tradici československého filmu
stála do té doby spíše na okraji.18 Zároveň se výrazným způsobem proměnil obraz
hrdiny či hrdinky. Zatímco filmová produkce první republiky upřednostňovala milovníky typu Oldřicha Nového a elegantní či naivní ženy typu Adiny Mandlové a Lídy
Baarové,19 v 50. letech byl divák konfrontován především s mužem budovatelem,
dělníkem a ženou údernicí, traktoristkou. Současně zmizel fenomén kultu výstředních hvězd první republiky. Ten začal být bourán již záhy po osvobození, jedním
z typických nástrojů likvidace se v tu dobu staly retribuční soudy.20 V případě herců
a hereček se jednalo především o trestní a nalézací komise, zřízené na základě tzv.
malého retribučního dekretu. Mezi postiženými byl např. Vlasta Burian, který se po
listopadu 1989 stal i jedním z prvních rehabilitovaných.21
ho zcela pohltil, studia přerušil a začal pracovat v Hollywoodu. Natočil řadu úspěšných snímků,
byl nominován na Oscara. Sympatizoval s komunistickou ideologií, což se mu na konci 40. let stalo
osudným. Byl udán a spolu s dalšími filmovými tvůrci předvolán před Výbor pro vyšetřování neamerické činosti. Rozhodl se emigrovat do Velké Británie, kde natočil výše uvedený snímek. V USA
byl mezitím v nepřítomnosti odsouzen k šesti měsícům odnětí svobody. V roce 1951 změnil svůj
postoj a prozradil několik dalších tzv. komunistů, kteří měli působit v oblasti amerického filmu.
Tento krok vedl k jeho rehabilitaci a návratu do USA, kde se dále věnoval natáčení filmů a později
přednášel na univerzitách. Zemřel v roce 1999.
17	K FFP více např. HAVEL, Luděk: „O nového člověka, o dokonalejší lidstvo, o nový festival“. Filmový
festival pracujících, 1948 až 1959. In: Naplánovaná kinematografie, s. 312–358.
18	Několik jich bylo natočeno ve 20. letech, nevzbudily ale výraznější pozornost diváků ani kritiky.
V době Protektorátu Čechy a Morava byly natočeny tři filmy tohoto typu. Úspěch sklidila Druhá
směna (1940) Martina Friče. V období tzv. třetí republiky se začínaly objevovat první tzv. socialistické filmy. Mezi nejvýznamnější patřilo filmové zpracování románu Marie Majerové Siréna v režii
Karla Steklého (1947). Tento film získal v roce 1947 mimo jiné ocenění na festivalu v Benátkách.
19	K jejich osudům více např. MOTL, Stanislav: Mraky nad Barrandovem. Praha, Rybka Publisher 2006;
TÝŽ: Prokletí Lídy Baarové. Praha, Rybka Publisher 2002; MANDLOVÁ, Adina: Dneska už se tomu
směju. Praha, Československý filmový ústav 1990.
20	K tomu více např. FROMMER, Benjamin: Národní očista. Retribuce v poválečném Československu. Academia, Praha 2010.
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Vznik filmu nebyl separovanou událostí. Jeho plánování, proces schvalování,
tvorba a uvedení se odehrávaly v podmínkách kulturní politiky řízené vládnoucí komunistickou stranou. Ta hledala inspiraci, tak jako ostatně ve všem, především v Sovětském svazu. Film byl pouze jedním z článků rozsáhlých kampaní, které sledovaly
určitý ideologický cíl.
Například v roce 1950 započala „Akce Děda Mráz“.22 Jejím cílem byla změna charakteru dosavadních tradičních prosincových oslav spojených s postavami Mikuláše
a Ježíška, které měly své kořeny v náboženském životě. Navíc v SSSR, který se stal
jasným vzorem pro ČSR, se vánoční svátky v tradičním pojetí, jak je známe ze střední
Evropy, příliš neslavily, stěžejní zde byla oslava Nového roku. Místo náboženských
symbolů se do centra oslav měly dostat pracovní úspěchy dosažené během celého
roku, na počátku 50. let byly Vánoce prezentovány jako svátky míru. Toto rozhodnutí doprovázel mimo jiné zákaz používání jakýchkoliv církevních motivů ve výzdobě.
Celé snažení doprovázela masivní kampaň především mezi dětmi (za pomoci
ústředního výboru Československého svazu mládeže), a to jak v rámci běžné školní výuky, tak i v době jejich volného času. Děda Mráz byl představován jako konkrétní veselá bytost, která symbolizuje zimu, miluje děti a dárky jim nosí za jejich
celoroční píli. V prosinci měly být děti příběhy o dědovi Mrázovi de facto zavaleny.
Motivy dědy Mráze se objevily ve školách, výlohách obchodů, časopisech i novinách,
v rozhlasovém vysílání, probíhaly předvánoční trhy nesoucí název „Trhy dědy Mráze“, estrádní pořady dědy Mráze a natočen byl i krátký film, jenž měl navodit pocit
dokumentu.23 Akce úspěšná nebyla a nepomohla jí ani změna strategie korunovaná v roce 1952 proslulým absurdním vánočním projevem tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého: „[…] Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se
z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený, v beranici a v kožichu.
Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od
východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na
našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši
tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy
pětiletky […]“24 Děda Mráz se nestal až na výjimky trvalou součástí vánočních svátků
ani v komunistických rodinách. Od druhé poloviny 50. let křečovité pokusy o prosa-

21	K případu Vlasty Buriana více např. JUST, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. Rozmluvy, Praha 1991.
22	
NA, f. Komunistická strana Československa – ústřední výbor 1945–1989, Ideologické oddělení
1951–1961, kart. 23, Akce Děda Mráz. Materiál pro zasedání sekretariátu ÚV ČSM dne 9. 10. 1951.
23	Film Přijel k nám děda Mráz (režie Otakar Wünsche, 1953) byl natočen a prezentován jako dokumentární, jedná se o jasnou ukázku propagandistického dokumentu.
24	Projev Antonína Zápotockého byl natočen 21. 12. 1952. Po roce 1989 vyšel několikrát na nejrůznějších zvukových nosičích. Běžně dostupný je na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=
tB3EkcR65kg..
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zení dědy Mráze zeslábly, přesto lze konstatovat, že se oficiální média až do 80. let
vyhýbala slovu Ježíšek ve spojení s Vánocemi.25 Plán na „likvidaci Ježíška“ nevyšel,
bezesporu však stojí za pozornost.
Další obdobnou aktivitou se stala např. politická propaganda poukazující na nebezpečného „amerického brouka“ mandelinku bramborovou.26 Vedle nejrůznějších
politických prohlášení či ustavování mandelinkových komisí27 proběhla masivní
kampaň v tisku a rozhlase, byl natočen film28 a vznikla kniha pro děti od Ondřeje
Sekory.29 Zkrátka propagandistický boj probíhal na všech možných frontách, média
v něm sehrála bezesporu hlavní roli. Tak jako ve většině dalších případů se nejednalo o záležitost ryze československou. Obsahově totožné kampaně, jen zasazené do
místního prostředí, probíhaly i v dalších zemích sovětského bloku. Tak například
v NDR se setkáváme s plakátem, dětskou knihou i „dokumentárním“ filmem o nebezpečném americkém brouku,30 které jsou s československými ideologickými „obrazy“ téměř totožné.31
Některé z propagandistických filmů byly z Československa, známého filmovou
tradicí, do „spřátelených“ zemí sovětského bloku exportovány. Můžeme se tak například setkat s „dokumentem“ o číhošťském zázraku v maďarštině. Naopak v Československu se promítaly filmy ze SSSR a dalších zemí východního bloku, jak bylo již
uvedeno v části věnované nejrůznějším filmovým festivalům.

25	K vánočním svátkům více např. KOURA, Petr – KOUROVÁ, Pavlína: České Vánoce. Od vzniku republiky
do sametové revoluce. Praha, Dokořán 2010; FRANC, Martin: Šťastné a bohaté! Vánoce v českých zemích v padesátých a šedesátých letech jako svátky konzumu. In: Pět studií k dějinám české společnosti
po roce 1945. Red. Tůma, Oldřich. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2008, s. 240–256.
26	K tomu např. FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti. In: Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 22 –38, elektronicky in: www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-22-38. pdf [23. 1. 2014].
27	Jedna z nich byla ustavena i v Liberci, jednalo se o okresní mandelinkovou komisi, která měla za
úkol řídit akce proti „americkému brouku“. KARPAŠ, Roman a kol.: Kniha o Liberci. Liberec, Dialog
1996, s. 420.
28	Filmových materiálů bylo natočeno několik, mezi nejznámější a nejvíce rozšířené patřil filmový
týdeník. Dostupné na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=sUB146pkVCU [25. 4. 2014].
29	SEKORA, Ondřej: O zlém brouku bramborouku. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950. Elektronicky např. http://cl.ff.cuni.cz/sorela/galerie/Bramborouk0001.htm, [5. 5. 2013].
30	
Karl Kahlfraβ und seine Lieschen. Bilderbuch für groβe und kleine Kinder. Berlin, Ministerium für
Land- und Forstwirtschaft der DDR 1952.
31	Zde je vhodné podotknout, že v německém prostředí měl obraz nebezpečného brouka mandelinky bramborové tradici. Již za první světové války se setkáváme s tvrzením, že mandelinku nasadili v Německu Francouzi (byla označována jako „Franzosenkäfer“), aby tak výrazným způsobem ztížili život svých německých protivníků. Za nacionálního socialismu se objevily zprávy, že
mandelinka byla do německých krajin svržena anglickými a americkými letadly. Tuto skutečnost
se nikdy nepodařilo prokázat. Naopak jsou doloženy případy plánovaného využití mandelinky
bramborové jako biologické zbraně nacisty. V roce 1943 bylo na území Falce pokusně vysazeno
na 14 000 exemplářů tohoto brouka. K přímému použití proti Anglii nakonec ale nedošlo. K tomu
více např. text Ernsta Hubera ke zvláštní výstavě „Der Amikäfer“. Der Kartoffelkäfer auch ein
Medium der politischen Propaganda, konané 31. 10. 2010 – 6. 3. 2011 ve Školním muzeu v Lohru nad
Mohanem. In: http://www.bnmsp.de/home/e.huber/amikaefer/ [3. 3. 2014].
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Politickou propagandu v československém filmu v 50. letech 20. století je možno
i pro didaktické účely dokumentovat na ukázkách z filmů Botostroj a Zítra se bude
tančit všude. Botostroj natočil v roce 1954 Karel Michael Walló podle stejnojmenného
románu T. Svatopluka (vlastním jménem Svatopluk Turek), vydaného v roce 1933.32
Cílem filmu bylo zdiskreditovat Tomáše Baťu (respektive podnikatele obecně)
a jeho podnikatelské aktivity, a to i přesto, že ve snímku ani jednou přímo jméno
Baťa nezaznělo. Děj filmu zavedl diváka do doby hospodářské krize ve 30. letech.
Jedinou pracovní možnost pro řadu nezaměstnaných nabízí gigantický podnik Botostroj, kterému direktivně a autoritářsky vládne „velký šéf “, vynikající manipulátor,
zneužívající lidí a nepřipouštějící jakoukoliv kritiku. Nepřekvapí tedy, že komunisté
v podniku nemají šanci. Přesto se jeden z nich – Joska – proti němu rozhodne bojovat. Postupně získává na svou stranu většinu dělníků a v podniku dochází k prvním
protestům, které jsou vyjádřeny i na veřejné schůzi. „Velký šéf “ se záhy po uchopení
moci nacisty v Německu vydává na jednání s nimi, zisk pro něj znamená vše. Jeho
letadlo havaruje a šéf umírá. Vedení podniku se ujímá jeho syn. Joska pokračuje odhodlaně ve svém působení, organizuje dělníky a odpor proti nacismu. Věří v to, že
podnik jednou bude patřit samotným dělníkům. Scény jsou točeny účelově a jejich
ideologické poselství je divákovi předkládáno přímočaře, bez obalu. Ve filmu je obtížné najít scénu, která by se tomuto schématu vymykala.
Film byl diváky i kritikou přijat vlažně, ostatně herecké výkony i způsob natočení
nepatřily k nejlepším. Pozoruhodná byla reakce publika ve Zlíně (tehdy Gottwaldově), které začalo na protest demolovat kino. Tvůrci filmu K. M. Walló a jeho umělecký
poradce a autor literární předlohy Svatopluk Turek získali přesto státní cenu II. stupně za rok 1955 s čestným titulem Laureát Státní ceny Klementa Gottwalda.33
Režijní debut Václava Vlčka na poli celovečerních filmů Zítra se bude tančit všude
(1952) patřil bezesporu po řemeslné stránce mezi nejpovedenější snímky 50. let. Na
scénáři s Vlčkem spolupracovala Božena Šochová a Pavel Kohout. Posledně jmenovaný napsal i slovo k úvodní písni. Děj filmu kopíroval potřeby tehdejší kulturní politiky, jež se snažila popularizací lidových písní a tanců radikálně oslabit vliv hudby
a kultury, které přicházely ze „západu“. Film, nesoucí se v radostném duchu, popisoval na pozadí milostných vztahů přerod mládežnického tanečního souboru z intelektuálního, nepraktického v soubor svazácký, budovatelský, který umění „dělá
pro lidi“. Typickým prvkem tohoto snímku je důraz kladený na internacionalismus
a přátelství mezi občany států sovětského bloku. Ostatně jednou z hlavních odměn

32	Svatoplukova kniha vyvolala ostré reakce již v době vydání. Baťova rodina ho zažalovala a výtisky
knih byly téměř bezprostředně po vydání zabavovány.
33	
Český hraný film, s. 35–36. Na tento snímek volně navazoval film Nevěra z roku 1956. Natočil ho opět
K. M. Walló podle románu T. Svatopluka Bez šéfa (1953). Film patří nejen hereckými výkony mezi to
nejslabší, co filmová produkce 50. let divákovi nabídla.
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pro svazačku a ideovou vedoucí souboru Alenu je možnost absolvovat studijní stáž
v SSSR. Film získal celou řadu ocenění, za všechny jmenujeme Cenu přátelství mezi
národy na VII. MFF Karlovy Vary v roce 1952 a II. cenu za taneční scény filmu na Festivalu tanečních filmů v Brazílii v roce 1953.

Závěr
Po únoru 1948 se dostala kulturní politika a celý kulturní život v Československu pod
kontrolu vládnoucí komunistické strany. Byl tím završen dlouhodobý proces snahy
představitelů KSČ o jejich ovládnutí. Film začal být intenzivně využíván jako účinný
nástroj politické propagandy. Nejednalo se o fenomén nový. Toto relativně mladé
médium intenzivně používali již od 20. let Sověti a výraznou roli sehrálo v oblasti
propagandy německého nacionálního socialismu. Uvedené zkušenosti jasně prokázaly, že film je jedním z nejefektivnějších instrumentů politické propagandy, který
dává možnost zasáhnout jednoduše a s malou mírou námahy široké vrstvy obyvatelstva (od dětí po starce) a ovlivnil tak jejich pohled na svět.
Nakolik dokázal propagandistický film 50. let 20. století ovlivnit či změnit vnímání obyvatel Československa, se nedá přesně doložit.34 Lze konstatovat, že návštěvnost kin byla vysoká a vládnoucí režim filmový průmysl výrazně finančně i jinak
podporoval. Stavba nových kin i rozmach kin putovních, pořádání nejrůznějších
filmových festivalů a především vysoká produkce filmů přispěly k tomu, že do kina
se dostal divák i v tom nejzapadlejším koutě republiky. Zároveň nelze opomenout,
že řada snímků byla řemeslně velice dobře natočena, o čemž svědčí i jejich úspěšnost
na mezinárodních filmových festivalech.
Propaganda zprostředkovaná filmem se nijak nelišila od dalších forem ideologického boje. Padesátá léta 20. století jsou dobou, která obraz nepřítele – a to jasně
vymezeného – potřebovala. Svět rozdělený tzv. železnou oponou na Východ a Západ
jí ostatně ani jiné možnosti nedával. Vládnoucí komunistické garnituře se po únoru
1948 podařilo velice rychle etablovat nový systém, ve kterém fungoval a musel fungovat i filmový průmysl. S tím se zrodily nové kulturní elity a nové kulturní formy.
Tento systém přetrval bez výrazných změn až do 60. let 20. století.

34	V rámci historického semináře na katedře historie v Liberci v roce 2005 uskutečnili studující pod
mým vedením za pomoci metody orální historie rozhovory s pamětníky z Liberecka. Soustředili jsme se na problematiku transferu původních německy mluvících obyvatel a příchod obyvatel
nových. V řadě rozhovorů se objevil odkaz na jeden z propagandistických filmů Otakara Vávry, na
Nástup z roku 1952, který byl respondenty uváděn jako realistický obraz osidlování.
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Filmová tvorba v letech 1949–1959 35
Rok

Dlouhé filmy

Krátké filmy

Celkem

1949

17

7

24

2

20

1950

18

1951

7

1

8

1952

16

5

21

1953

11

10

21

1954

12

9

21

1955

20

16

36

1956

23

9

32

1957

15

14

29

1958

25

14

39

1959

31

6

37

Celkem

195

93

288

35	Statistika byla sestavena na základě údajů uvedených v publikaci Český hraný film III. 1945–1960.
Praha, Národní filmový archiv 2001. Nízký počet natočených filmů v roce 1951 lze vysvětlit tím,
že v tuto dobu probíhala jedna z mnohých reorganizací složitého systému schvalování filmových
scénářů a samotného natáčení. Řada kompetenčních sporů vedla k výraznému zpomalení tohoto
procesu, jehož základním rysem byla jasná cenzura a kontrola ze strany státu.

233

Informacni boj.indb 233

12.08.14 11:28

Film Sergeje Ejzenštejna Křižník Potěmkin (1925). Variace na scénu masakru demonstrantů kozáky na
oděském schodišti se objevila v řadě dalších filmů.

Revolta v podniku Botostroj pod vedením hlavního hrdiny, komunisty Josky (Vilém Besser). 		
(Botostroj, režie K. M. Walló)
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Svazácký soubor jede z festivalu Soutěž tvořivosti mládeže ve filmu Zítra se bude tančit všude. 		
									 (1952, režie Vladimír Vlček)

Festival mládeže v Berlíně, v popředí Lojza (Miloš Nesvadba) a Rozárka (Martina Martínková).
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Kdo hledá „hranici konstruktu“.
Pokus o definici (jednoho) normalizačního filmu
Petr Kopal

„Jestliže obraz konstituuje pro Benjamina ‚původní fenomén historie‘, je tomu tak proto, že
v jeho očích imaginace označuje zcela jinou věc než pouhou subjektivní fantazii: ‚Imaginace není fantazie... Imaginace je schopnost […], která vnímá intimní a utajené vztahy věcí,
jejich korespondence a analogie.‘ Imaginace, jako význačný montér, rozmontovává kontinuitu věcí, jen aby v nich nechala lépe vyvstat ‚spříznění volbou‘. Obraz osvětluje bytostný
řád poznání historického obsahu věcí. Ale ‚v této doméně se každý řád vznáší nad propastí‘.
Právě takový je paradox obrazu pro historika: představuje současně zdroj hříchu (svým
anachronismem, svým fantasmatickým obsahem, nekontrolovatelným charakterem svého
pole působení atd.) a zdroj poznání, rozmontování historie a montáž dějinnosti.“
(DIDI-HUBERMAN, Georges: Před časem. Brno, Barrister & Principal 2008, s. 126)
Co je (není) totalita – to je (nebo není?) otázka.
„It’s the question that drives us, Neo.“ Čili: „To je ta otázka, která nás řídí, Neo.“ (Nebo
taky: vede, ovládá, navádí, svádí, pokouší, postrkuje, popichuje, táhne, žene, pohání,
podněcuje, podpaluje, zapaluje, spaluje, stravuje, žere.) „It’s the question that brought
you here.“ Tedy: „To je ta otázka, která tě přivedla sem.“ („...která tě sem dostala.“ Ať už
jakkoli. Zkrátka tě dostala.)
Co je totalita? „Matrix je systém, Neo.“
„Bohužel ti nedokážu popsat, co to Matrix je. Musíš se přesvědčit na vlastní oči.“ („You
have to see it for yourself.“)
Naštěstí, Matrix je film.
Obrazy, obrazy, obrazy... na pohodlném dvd nosiči.
Výběr kapitol.
Bonusový materiál.
Jazykové verze.
Přehrát film.
Zdá se to být snadné. Hlavní problém při definici jakéhokoli filmu, jinak též konstruktu (systému, totality), však představuje proměna původního recepčního kontextu. Tedy to, že nelze dvakrát vstoupit do téhož Matrixu...
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Ve filmu Matrix (režie Andy a Larry/Lana Wachowští, 1999)1 lidé setrvávají v područí (podnoží) obřího robotického hmyzu, prostě opravdu velkých strojů, tedy
v úplně nelidské a cizí (a přece jaksi povědomé) totalitě, řízené jednotnou „umělou inteligencí“ – a navíc i v nevědomosti o tom, co je Matrix. Nebozí netuší, že
ne/žijí v „nereálné realitě“. Nezávisle na nich, na jejich pochybné existenci, pak
operuje hrstka statečných a výjimečných, odbojných a odolných (rezistentních
hrdinů/„virů“), zkrátka těch „jiných“, kteří dobrovolně prošli bolestivým znovuzrozením, odpojením – nezbytnou součástí nepříjemné procedury byla drsná skluzavka
na dno „králičí nory“ –, aby se po svém „probuzení“ a poté, co spatřili „hranici konstruktu“, mohli efektivně (a efektně) znovu zapojit.
Tuzemským předchůdcem Matrixu a zástupcem filmové kategorie „hranice konstruktu“, tedy snímků dějově a myšlenkově stojících na existenci umělého světa, je
zcela nepochybně film Kdo hledá zlaté dno (režie Jiří Menzel, 1974). Láďa (Jan Hrušínský) se po návratu z vojenské prezenční služby pokouší najít své místo ve společnosti, v civilním („normálním“) životě. Otevřít oči, rozkoukat se a pochopit, „jak
to dneska chodí“, mu pomáhá jeho trpělivá, milující dívka, krásná kadeřnice Petra
(zpěvačka Jana Giergielová ve své jediné filmové roli).
Láďa: „Kam jdeme?“ Petra: „Za Ivanem.“ Láďa: „To je ten zelinář?“ Petra: „Zelinář se
zlatýma ručičkama. Říkal, že by tě vzali. To uvidíš, jak se vydělávají prachy. Ivan má banánovou Simcu.“ Láďa: „Zelenou?“ Petra: „Zlatou, ale vydělal si na ni za banány. Támhle je...
Sleduj, jak se to dělá!“ Následuje instruktážní etuda na téma zelinář šidící zákazníky
s pomocí primitivního, leč plně funkčního mechanismu; stačí vsunout nohu do oka
z pevného drátu přidělaného k váze a mírně sešlápnout... Petřiny oči jen září. Láďa:
„To ho nezavřou?“ Petra: „Vyzná se!“
Trinity vezme Nea za Morfeem. Jistě, „nejnebezpečnější žijící zločinec“, jak ho nazývá
agent Smith, pracuje s poněkud sofistikovanější technikou... A pak: zatímco Morfeus
jde tvrdě za svým snem a rve se o tělo a duši hlavního hrdiny s ďábelským Smithem
(podobný duchovně-fyzický zápas svádějí Elias s Barnesem ve Stoneově Četě), Ivan se
zajímá přece jen spíše o Petru.
Láďa se cítí rozpolcený. Je jasné, že ho čeká brzká volba. Podobně jako Neo i on se
bude muset rozhodnout – pro život, který má (či nemá?) budoucnost. Večery strávené s Petřinými rodiči u televize vykazují všechny známky pasivně „interaktivní
neurální simulace“. Hovory se proplétají s televizními zábavními pořady. A když je

1	Jedná se o první díl „matrixovské“ trilogie (1999–2003). Pokračování bývají některými filmovými
teoretiky spíše upozaďována. Srov. CLOVER, Joshua: Matrix. Praha, Casablanca 2007. Protagonisté:
Anderson – Neo (Keenu Reeves): hacker a spasitel; Morfeus (Laurence Fishburne): vůdce oddílu
rebelů a „řídící orgán“ čerstvě zverbovaného Nea, iniciátor a prorok, „hlas na poušti“ („na poušti
naší reality“); Trinity (Carrie-Anne Mossová): krásná hackerka-rebelka, jejíž láska teprve umožní
hrdinovu kompletaci; Agent Smith (Hugo Weawing): Antivir-ďábel.
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navíc z magnetofonu puštěna anekdota, kterou dal otec, bodrý řezník, chvíli předtím k lepšímu, rodičům to vůbec není divné a zcela automaticky ji znovu komentují. Otec (a řezník v jedné osobě) si Láďu stále dobírá kvůli jeho platu, neboť Petra
má, díky tuzérům, dvojnásobně vyšší příjem. Ta se sice svého vyvoleného většinou
zastává, přesto však oba cítí, že situace se již stala neúnosnou. V noci Láďa (Neo)
špatně spí; žádný div, po sledování normalizačního televizního programu. Přesto
právě „bedna“ poskytne zatímnímu outsiderovi zásadní iniciační impuls – v podobě reportáže ze stavby Dalešické přehrady. Zřejmě optimální způsob: Neo dostane
první velkou porci „pravdy“ prostřednictvím starého televizoru (spíše středověkého
rukopisu, vzhledem k „reálně reálnému“ futuristickému kontextu). „Radiola Television. Deep image.“
Reportér: „Ta ohromná stavba, to je vlastně ale jenom patka přehradní zdi, že? Ta se
bude tyčit do obrovské výše, potom. Kam až bude sahat?“ Dělník 1: „Samozřejmě, to, co vidíme před sebou, to je vlastně ten základ celé přehrady, celé té dvoumilionové hory, hory dvou
milionů kubíků zeminy […]. A tamta další hora betonu, to je vtokový objekt, kudy proudí
voda z Dalešické přehrady přivaděči – to jsou ty čtyři roury, šest metrů v průměru – sem do
spirály, a zde na tomto místě, na místě elektrárny, se bude vyrábět elektrická energie, a jakmile voda vyrobí elektrickou energii...“ (Petřin otec v sousední místnosti halasně líčí
historku o tom, jak v krámě „utřel“ nevděčnou zákaznici.)
Reportér: „A stroje máš rád...“ Dělník 2: „Ty ses sám zmínil, když’s přijížděl sem, co to
je za rypadlo, které nemá žádný pohon a přitahuje se jenom lopatou. A nakonec připomněl’s
mi i ten název, že se to jmenuje Pavouk; pavouka ti to připadalo...“ Hrdina se tu poprvé,
zatím jen prostřednictvím obrazovky, setkává s hlavním strojem, s norským velkým
kráčivým rypadlem – s Pavoukem. Jakož i s dalšími technickými zázraky: „Buldozerů
máme šest, sovětských stalinců.“ Reportér upozorní na nákladní auta. Dělník 2: „Tatry
postavily tuto přehradu... ve spolupráci se strojema, samozřejmě.“
Do obýváku přijde Petra a vypne televizor (jako by v tu chvíli cosi vytušila): „Ty to
možná ani nepozoruješ, Láďo, ale... co ses vrátil z tý vojny, tak se někdy chováš jako buran.“
Probuď se, Láďo! Hrdina však teprve teď začíná snít... Krásný budovatelský sen. Sen
o 50. letech. Ocitá se v imaginativním liminárním prostoru, který je tradičně doménou
hrdinů a monster a místem (první linií) konfrontace řádu s chaosem, s přírodou (samozřejmě dosud neznormalizovanou, nezmasakrovanou). Součástí heroického zápasu jsou tak i náležitě drsné podmínky: „prach a marast“ (pracovně se film nazýval Frajeři na blátě; nějaké bláto zbylo možná ještě z Krále Šumavy). Přece jen se však natáčelo
v parných letních měsících (což také přispělo ke změně názvu):2 „Vítej v poušti naší reality!“ (jedna z Morfeových „invokací“ pro zahájení Neovy proměny). Láďa (Neo) prochází postupnými iniciačními zkouškami – a nakonec se stává plnohodnotným členem
2	MENZEL, Jiří: Rozmarná léta. Praha, Slovart 2013, s. 305.
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„komunistické brigády“, budovatelského (obdoby bojového) bratrstva (v principu se
nelišícího od sboru pohraničníků v Králi Šumavy).3 (Petra: „Budu tě mít zase na vojně.“)
Láďa je fascinován úžasnou velkou stavbou, ale zvláště oním norským nebo švédským rypadlem, Pavoukem. Poté, co se za něj zaručí jednomyslně „celá brigáda“, usedá právě on do kabiny hlavního stroje, který navíc představuje „prakticky světovou
špičku v rypadlech“, jak spolu s hrdinou víme už z iniciační reportáže-instruktáže. Být
součástí brigády, party chlapů na stavbě, znamená osvojit si určité vidění světa, chovat se stejným způsobem, upřímně a čestně, a mluvit „jedním jazykem“. Prostými
a jasnými slovy televizního „evangelia“. Hrdinovo brzké poznání-vyznání: „Já mám
rád stroje.“ V pátek za ním přijíždí Petra, aby si ho odvezla na víkend do Prahy. Ani
tehdy, nota bene ve společnosti nesporné krasavice (posouzeno s přísnou vědeckou
objektivitou), (se) však Láďa „nevypíná“:
„Tady odtud je nejlepší rozhled na celou přehradu. Podívej se, aby se mohla postavit tahleta hráz, tak se napřed musela naproti v tý skále prorazit štola. Tou teď protýká celá řeka.
A tady pod tou hrází budou uložený ty čtyři roury, co vidíš, jak se támhle ukládají. Každá
má v průměru šest metrů. Tudy poteče voda támhle do turbín. A v noci, když se nepotřebuje
elektřina, tak ty turbíny zase budou pumpovat vodu zpátky nahoru do nádrže. Teď si představ, že tohle všechno, co vidíš, bude zasypaný hlínou. Ta hráz bude sahat daleko vejš, než
sedíme. Celý to údolí budeme zavážet zeminou, našima náklaďákama. Dva milióny kubíků.
Co tomu říkáš?“ (Petra trhá na stráni jakési kvítí.) „Co tomu říkáš?“ Petra: „Co? Musíme
brzo jet, táta má večer kuželky, bude potřebovat auto.“
Reprezentace moci tíhnou k patosu a monumentalitě, jakož i k harmonii a symetrii.4 Velké stavby totalitních režimů variovaly tradiční symbol řádu/moci – katedrálu. Dotyčný film se po úvodu o problémech mladého páru stává ódou na vztyčování
„pilířů země“. Příběh je nahrazen sledem obrazů, škálou záběrů budované přehrady
– od velkých celků a totálních nadhledů (totálů) až po různé detaily – podmalovaných romantickou, emotivní hudbou Angela Michajlova, která od orchestrálního
monumentálně-heroického pojetí až překvapivě často přechází k subtilně-intimnímu (tklivému, sladkobolnému) instrumentu, uplatňujícímu se během hrdinova
obdivného a okouzleného, zamilovaného hledění na rostoucí přehradu, jakož i na
velké a výkonné stroje, zvláště pak na osudové rypadlo. Film tedy připomíná televizní reportáž, která se v něm, jeho prostřednictvím, rozrůstá do gigantických rozměrů
podobně jako samotná stavba.
3	V Kalčíkově povídce „Jen povinnost“ vzpomíná zasloužilý pohraničník: „Znáte ty sovětské příběhy,
a teď už i naše reportáže ze staveb socialismu, jak třeba svářeč nesleze po čtyřicet osm hodin s konstrukce,
jak zedníci v pekelném žáru vyzdívají, vyspravují vysokou pec? Tak jsme tenkrát do úpadu, ale šťastni, pracovali my na hranicích, nevyspalí, vyčerpaní, s jednostrannou stravou, bez styku s rodinami a domovem.“
KALČÍK, Rudolf: Král Šumavy a povídky z hranice. Praha, Naše vojsko 1962.
4	PAPOUŠEK, Vladimír: Symetrie a reprezentace moci. In: Cosmogonia. Alegorické reprezentace „všeho“.
Ed. PAPOUŠEK, Vladimír – BÍLEK, Petr A. Praha, Akropolis 2011, s. 72–80.
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Imaginace konstruktu je zřejmě soustředěna kolem Pavouka; zdá se, že od chvíle,
kdy ho Láďa poprvé spatřil, je polapen... Hrdinovo pouto s většinovou společností
„zelinářů“ (prospěchářů, pokrytců) slábne, až se konečně přetrhne a je nahrazeno
čerstvými, leč pevnými a stále utužovanými vazbami na úplně jiný svět, celek (totalitu), na společenství (komunitu) budovatelů, bratrů ve stroji.5 Toto předivo má zcela
mimořádnou kvalitu, životnost. (Většina lidí ho ovšem vůbec není schopna vidět.
Petra: „Můžeš mi říct, co tě tady drží?“) Jako by totiž sestávalo z osudovosti, nutnosti.
Jako by i kdesi v temném nitru dalešického „chrámu“ bylo vyryto slovo: Ananké. Ze
zpovědi starého přehradáře Víznera Láďa pochopí, že budování velkých staveb se
pro člověka stane posláním, z něhož se už nemůže (ani nechce) vyvázat.
„Normální“ Matrix, tedy svět, který Láďa nechal za sebou, skýtá sice (alespoň
zdánlivě) mnohem více jistot, bezpečí a pohodlí, hrdinovi se však jeví – zvláště teď,
kdy věci konečně vidí ze správného, dalešického odstupu – jako „vězení ducha“, kde
jsou lidé ve svých obývacích kójích připoutáni k obrazovkám, ale i svázáni domácími
(tj. diváckými) rituály navzájem. Výrok Petřina otce během večerní rodinné seance
u televize: „Téda, tady vykládat anekdoty, to je lepší chytat mouchy!“ Glosa se přitom
samozřejmě netýká sledovaného zábavního programu, ale toho, co se (ne)děje před
obrazovkou. Je replikou v každovečerním „bytovém divadle“, v „obývákové“ existenciální, absurdní tragikomedii.
„… film Kdo hledá zlaté dno je také velkou kritikou maloměšťáctví sedmdesátých let […]
nastavuje zrcadlo těm, kteří se rozhodli vést pohodlný, konzumní způsob života. Zesměšňuje
všechny podvodníky a zloděje, kteří se obohacují na úkor všech, na úkor společnosti. Ale
člověk už se jim nesměje, už je mu jich spíš líto, když je vidí před sebou v nahé intimitě jejich
domova. A odpověď na otázku o smyslu života dostává konkrétní obrysy ve scénách, v nichž
kontrastuje dvojí úsilí: stavba rodinného hradu a budování přehrady.“6 Neboli: „Je zajímavé si všimnout, jak autoři filmu důsledně rozvíjejí konfrontaci těchto dvou světů, dvou
rozdílných přístupů k životu. Není to totiž jenom vykreslení jejich reprezentantů. Např. při
použití slova budovatel jsou […] vedle sebe postaveny dvě podoby tohoto slova: budovatelé
skuteční a ‚takybudovatel‘ pan Nováček, jehož obzor uzavírá střecha rekreační vily, kterou si
staví u Dalešické přehrady.“7 Dodejme, že z hlediska biblické, židovsko-křesťanské tradice8 se „falešní“ budovatelé podobají pokrytcům (z Knihy Job), tedy těm, kteří se sice
tváří jako pevní ve víře, ale fakticky jsou uctívači mamonu. Zaměnili věčnost za prchavou světskou slávu, za svůj momentální prospěch a blahobyt. Proto jsou nazýváni

5	K fenoménu tradiční communitas jako produktu liminarity, vyznačující se specifickou imaginací,
viz TURNER, Victor V.: Průběh rituálu. Brno, Computer Press 2004.
6	HUMPLÍK, Alois: [Už dlouho jsem neslyšel...]. In: Práce, roč. 33, č. 19, 23. 1. 1975, s. 6.
7	KOZLOVÁ, Danica: Film o hledání hodnot. In: Tvorba, 1975, č. 1, s. 9.
8	Marxismus jako „aktualizace“ (exaltace) židovsko-křesťanské mesiášské ideologie. Srov. ELIADE,
Mircea: Mýty, sny a mystéria. Praha, Oikoymenh 1998, s. 15.
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staviteli „pavoučích sítí“, „pavoučích domů“.9 Na druhou stranu, snažit se podle téhož systému klasifikovat ony „pravověrné“ budovatele, stavitele monumentů socialismu, vede k ještě znepokojivějším výsledkům (viz níže).
Na počátku Neovy spasitelské dráhy je snaha vysvobodit se z otroctví, odstřihnout se od systému a stát se pánem svého osudu. Na konci pak čeká dlouho tušené
poznání, že všechno bylo nevyhnutelné, předurčené. Od (ne)jisté chvíle se Neo ocitá
v zajetí svého poslání, své nové role. Hned zkraje také zjistí, že záchrana všech lidí
nebude možná, neboť mnozí jsou s Matrixem až příliš propojeni. Stali se na něm
zcela závislí. Co z toho vyplývá pro akčního spasitele? Že na některé lidi prostě nelze
brát ohledy. Při velkém díle spásy lidstva...
Není pochyb, že Láďa jako mladý zapálený budovatel zachraňuje „duši“ socialistické společnosti (nemluvě o režisérově kariéře). Film Kdo hledá zlaté dno hraje sice
podle jiných ideových a žánrových pravidel – jasně, Matrix je při (zdánlivém, tedy
„skutečně skutečném“) odhalování a překračování „hranic konstruktu“ mnohem
radikálnější, revolučnější (prostě akčnější) –, ale to ještě neznamená, že ten, kdo se
9	S. GREGORIUS MAGNUS: Moralium libri, sive Expositio in librum b. Job. In: Patrologia Latina, 75.
Ed. MIGNE, Jacques-Paul. Paris 1849, s. 845n. Komentář k verši J 8,14: „Klesne naděje jeho, a doufání
jeho jako dům pavouka.“ To, co trvá, je dům Boží, kostel, shromáždění, církev (ecclesia). A středověká církev, tedy společnost je Kristovým tělem, korpusem, celkem, celistvostí, úplností, jednotou.
Zkrátka, jeho (Jeho) totalitou. Tento kulturní systém, organismus, přitom fungoval na základě
vzájemných souvislostí neboli vztahů inter partes corporis, mezi jednotlivými údy. Indukujeme
vlastně obecnou definici totality, ale rovněž imaginace. Třebaže hranice konkrétního symbolického obrazu jsou poněkud rozostřeny, neboť „k sakrálnímu tělu církve patří v určitém – negativním
– smyslu jako jeho ‚odpadky‘ i Kristovi protivníci, ti, které zavrhl“: heretikové jsou „výměšky z nosu“ a „zlí
a hříšníci výkaly, které požírají ďáblové jako vepři“. GUREVIČ, Aron: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku. Jinočany, H & H 1996, s. 325n. Stejný „celistvý organismus, ovládaný týmž zákonem“
představuje chrám se svými sochami a obrazy. I zde jsou „doma“ hříšníci a zavržení, „svíjející se
pod nohama Krista-soudce“ a odvlékaní démony do pekla. Mimochodem, nohy... Společnost fakticky
stojí na zemědělcích, rolnících. „Bojovníci a rolníci jsou stejně nepostradatelnou a důležitou součástí
‚těla Kristova‘ (‚ruce‘ a ‚nohy‘!) jako kněží a bohoslovci.“ Tamtéž. Škoda jen, že prostý lid je zároveň tak
náchylný k tomu, aby podléhal heretické nákaze. I když si tedy zaslouží důvěru, musí být neustále prověřován, sledován, vyšetřován. Výsledkem je nerovný (většinou spíše monologický) dialog
mezi dominantní „vysokou“ kulturou (církevních představitelů) a kulturou „lidovou“, tedy tím,
co – nahlíženo lupou či brýlemi teologického entomologa/etnologa – přežívá v heterodoxním
substrátu středověkého venkova. „Nepřátelská kronika“ v podobě inkvizičních registrů, „archivů
represe“, zná však výjimečné případy, kdy se přece jen prosadily také „alternativní náboženské projevy“, hlasy „religiózního disentu“ (terminologie Carla Ginzburga). Mikrohistorie má jméno Montaillou. Inkvizitor Jacques Fournier, hlava pamierské diecéze (a budoucí papež, hlava křesťanstva),
chce podchytit síť katarského „spiknutí“ ve vsi Montaillou (až 250 duší), vypátrat všechny nitky
indoktrinace, všechny souvislosti působení a prorůstání hereze. Vodítkem k ideovým vlivům jsou
přitom rodinné, příbuzenské a jiné osobní a společenské vztahy. Inkviziční registr dokládá Fournierovu posedlost detailem, „nimravou činnost“, doslova mravenčí píli a vytrvalost. Však se také
Montaillou „jeví jako hotové termitiště“: Domy jsou přilepeny ke svahům kopce a k sobě navzájem.
Jsou opatřeny sklepy, jakož i tajnými podzemními prostorami, skrýšemi a k tomu ještě průchody,
aby se dalo nepozorovaně procházet z jednoho domu do druhého. Nekonečný mikrokosmos: „Lidé
z vesnice se zcela přirozeně pohybovali po světě s vlastním ‚stádečkem‘ vší a blech“; „vzájemně si parazity
vybírali […], a to napříč celým spektrem společenského, přátelského či rodinného žebříčku.“ A inkvizice
každopádně zasahovala proti montaillouské „havěti“. V zájmu čistoty (celého) Těla. Viz LE ROY
LADURIE, Emmanuel: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324. Praha, Argo 2005, s. 32, 68;
GINZBURG, Carlo: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha, Argo 2000.
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umanutě brání svému vlastnímu osvobození, nemůže velice ošklivě uklouznout na
banánové slupce... Názorná je scéna, kde „parazit“ zelinář Ivan a jeho zlatá simca
málem skončí pod koly Mikyho tatry 813, těžkého silného stroje, tahače. „Nerovný
dialog“ („souboj“) falešného vzoru, sprostého zloděje, lžiproroka „modernosti“,
s Láďovým skutečným guruem, „křtitelem“ a průvodcem (ve světě za obrazovkou),
tedy s tím pravým, zrcadlovým Morfeem, hlavním snivcem (obdobou vrchního
strážmistra Kota v Králi Šumavy), jinak též dříčem, dělníkem a řidičem, krátce se spolehlivým, poctivým, upřímným a čestným, správným chlapem, jímž prostě nemůže
nebýt Miky Polievka (Julius Pántik), plní hlavně symbolickou úlohu. Scéna potvrzuje
začátek hrdinova přerodu v budovatele – spasitele.
Kromě „hugovského“ obrazu chrámu a pavouka dává imaginace k interpretaci
krásku a monstrum,10 přesněji milostný trojúhelník, jehož krátká existence se kry10	HUGO, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži. Praha, Odeon 1968, s. 227n. Hugo zasvětil svůj chrám/román Osudu, a nikoli Prozřetelnosti. Klíčová zde není nádherná výzdoba dómu z titulu (třebaže
jejímu popisu je věnováno nemálo prostoru), ale obyčejná pavučina na okně. „Ubohá moucha“
a „obrovský pavouk“ uprostřed „osudné pavučiny“ – „toť symbol všeho“. Potvrzený slovem vyrytým do
zdi „v temném zákoutí jedné věže“: Ananké. (Řecky – personifikovaná – nutnost.) Připomeňme jeden
z hlavních významů přisouzených kulturně-historickou tradicí pavoukovi (v latině, francouzštině
i němčině jde o femininum: aranea, araignée, die Spinne): „represivní Matka“. Pavoučí síť symbolizuje mj. „represivní politickou kontrolu“. A pak je tu ještě proticírkevní, antiklerikální politická karikatura s motivem kostela (církve, kněze) jako pavouka. (Nejen komunistická: pavoučí stylizace
pařížské baziliky Sacré-Coeur na litografii T. Steinlena z roku 1902.) Viz MICHALSKI, Katarzyna and
Sergiusz: Spider. London, Reaktion Books 2010, s. 14, 115nn, 143nn, 155n. Postavy Hugova románu jsou lapeny neúprosným osudem: vzdělaný kněz Frollo, krásná cikánka Esmeralda, ohyzdný
Quasimodo... Zatímco Frolla však nenaplněná touha po Esmeraldě promění v monstrum – nechá nevinnou dívku uváznout v pavučině církevních soudů – Quasimodo, připomínající obživlý
chrámový chrlič, prokáže svou lidskost. Ve středověku – v katedrále – byl přítomen rozpor mezi
Prozřetelností a Štěstěnou (Osudem): představě linearity času, spění dějin ke spáse, protiřečil mýtus/cyklus kola Štěstěny – jemuž odpovídaly (pavučinové) rozety v gotickém chrámu. Bizarní
chrliče, příšery, ohraničovaly mikrosvět, „město ve městě“. Francouzský král Ludvík XI. (1461–1483),
jedna z vedlejších postav Hugova Chrámu (výraznější part má ve Scottově románu Quentin Durward), byl pro své rozsáhlé a spletité politicko-diplomatické aktivity, jinak též (a zvláště v očích
nepřátel) pro spřádání intrik a špionážních sítí, nazýván „světovým pavoukem“. KENDALL, Paul
Murray: Louis XI, l‘universelle araigne. Paris, Fayard 1997. Negativní významy pavoučí sítě převládají: paralyzující osud, zločinecká nebo spiklenecká organizace. (SCOTT, Walter: Ivanhoe. Praha,
Albatros 1989, s. 140: „Pavouk nevěnuje tolik péče opravě vláken potrhané pavučiny, kolik úsilí vynaložil Waldemar Fitzurse, aby znovu sjednotil a zorganizoval rozprchlé členy spiknutí prince Jana.“) Obecně je však síť modelem systému – kultury, společnosti (jejích struktur) atd. Paralelní mikrosvět
k centrům, k Paříži, Remeši – a jejich katedrálám Notre-Dame – nabízela periferie. Pyrenejská
vesnice Montaillou (viz předchozí pozn.). Drsné prostředí umocňovalo maskulinní, patriarchální ráz komunity. Postavení mladých žen/manželek bylo zpravidla silně podřízené. Avšak matky-vdovy si pak získávaly úctu i skutečnou moc. Dokonce existovala alternativní síť matriarchálních
domů/rodů. (Faktem je, že Indoevropané svým vdovám rozumějí: vidua, veuve, vedova, viuda, widow, witwe, weduwe... Kořen *weidh-, „oddělovat“, „rozdělovat“, „rozdvojovat“; lat. di-videre.) Bez
ohledu na převládající vliv katarství se ve zdejší heterodoxii prosazoval výrazný, pestrý mariánský kult, který byl přitom pravděpodobně „nadstavbou“ mateřského a zemědělského kultu plodnosti. „V nejhlubším bodě“ Montaillou se nacházela poutní kaple „podsvětní“ Panny Marie Notre-Dame de Carnesses. Tím, kdo si v komunitě uzurpoval rozhodující díl moci, byl ovšem jediný muž
– farář Pierre Clergue (přezdívaný „malý biskup“), charismatický manipulátor. Za hlavní funkční
jednotku montaillouské sociální struktury je pokládán dům/rod, ostal – „a v samotném středu systému domů se drží jako pavouk uprostřed svých tenat dominantní ostal Clerguových“. LE ROY LADURIE,
Emmanuel: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324, s. 86, 270nn, 468n.
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je s přechodovou fází, tedy s hrdinovou kompletací. Jak dokazuje případ starého
přehradáře Víznera, kočovný život „pravověrného“ budovatele nemusí být nutně
osamělý (Víznerova manželka pracuje na stavbě jako kantýnská). Nicméně se jedná
o mužský svět, kde žen věru není nazbyt (víme vlastně jen o té jedné) a kde mnozí
(ne-li všichni) chlapi jsou nadto svobodní či rozvedení, případně opuštění, zrazení
svými manželkami (jako Miky; Kot v Králi Šumavy).
Petra na Láďu čekala, když vojákoval kdesi na Slovensku; pak si pro něj přijela
(řídila celou noc), aby si ho odvezla zpátky do Prahy. Tato víla, kouzelná bytost z jiného (ať už jakéhokoli) světa, která navíc „umí štrúdl“, se snaží hrdinu proměnit
podle svých představ. Marně. A zmiňme další „ohromnou maličkost“: její exkluzivní,
exportní nohy (J. Giergielová se koncem 70. let provdala do zahraničí), dominující
filmovému plakátu; ano, do té (a vskutku normální, fantastické) míry zaujaly jeho
autora. Exotická elegance (snad z galaxie Arkana), vedle samých montérek, uniforem velké stavby (čti bitvy) jako místního, celého univerza, totální totality. Během
své poslední návštěvy Petra v minisukni a kozačkách (takže je opravdu na co koukat) dojemně klopýtá vedle hrdiny. Ten už má však oči jen pro stroje a stavbu. Krátce
předtím poprvé zasedl do kabiny Pavouka; tehdy se ocitl na vrcholu blaha (za doprovodu Angelových „nebeských“ houslí). Co teď? Z Ládi vychází podivná variace
na téma procitnutí: třeba se jim jenom zdálo, že k sobě patří. Dvojice se zastaví před
ústím obrovské roury. Na Láďově tváři se rozhostí nepřítomný, zasněný výraz. Neslyší
Petřiny řeči o lásce a svatbě, kterou si vzájemně slíbili, o společném životě; pouze
hlesne: „Koukej!“ Vytrčí ruku a ukáže kamsi nad rouru, kde se něco (pro změnu) buduje, něco velkého. Petra odjíždí nešťastná, s vědomím, že už se s Láďou neuvidí.
Kdo je Petra? Možnou odpověď nabízí pokus o Láďovu proměnu v zelináře. Tento
svod, který měl být symbolicky zpečetěn konzumací inkriminovaného tropického
ovoce (od „hada“ Ivana) a který hrdinovi sliboval poznání dobrého a snadného výdělku, pohodlnou skluzavku na „zlaté dno“, přisuzuje Petře roli podle scénáře scénářů. Nejpozději ve chvíli, kdy Láďa dotyčným plodem – a zárodkem „banánové simky“
– podaroval neznámé dítko (symbol nevinnosti), bylo ovšem jasné, že ani prvotní
hřích neunikl „normalizaci“. I když nechceme opakovat omyl Frazerovy Zlaté ratolesti, tedy vidět v lidové (populární) kultuře, v Menzelově Zlatém dnu, za každou cenu
mýtus (mýty), téměř jistě lze Petru pokládat za oběť liminarity,11 příslušné imaginace

11	Liminární bytostí, adeptem, je přitom samozřejmě Láďa. To on se mění, je tvarován společenstvím
podle jednotného vzoru. Prochází i pokořujícími zkouškami. Typickými rysy adeptů jsou zdrženlivost, bezpohlavnost, anonymita (nošení stejného oděvu). „Novicové v liminaritě musí být tabula
rasa, čistý list papíru, na který jsou zapsány vědomosti a moudrost skupiny, týkající se nového postavení.“ TURNER, Victor V.: Průběh rituálu, s. 103. Podobně je na tom i hlavní hrdina Matrixu. CLOVER,
Joshua: Matrix, s. 23n, si všímá Neova, resp. Reevesova neurčitého („nelidského“, „androgynního“)
vzhledu: „Reevesova schopnost zcela pasivně okupovat záběr kamery – nadání tradičně připisované ženám – naznačuje androgynismus rovněž často považovaný za vlastnost budoucnosti, příštích generací. To
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vyznačující se souběhem protichůdných obrazů (archetypů), tedy jejich ambivalencí, jako třeba víla (princezna), ale i čarodějnice (ďáblova služka). Poměr mohl být
přitom různý, v podstatě libovolný (podobně jako osud/konec anti-hrdinky). Zato
mytické ženy (bytosti) pocházející přímo z liminárního prostoru byly vesměs nositelkami chaosu, nepřirozenými monstry (mj. také Amazonky, představitelky ženské hegemonie). Což ovšem není případ Petry, která je rozhodně spíše princeznou
z hradu, tedy z vily jako hradu. (V zásadě se také podobá nebohé Marii Rysové z Krále
Šumavy.)12
Její poslední návštěvu Vodního díla Dalešice rámují výjevy z ubytovny, kde si budovatelé dobírají Pepíka Němce (František Husák). Demonstrují na něm svou bodrost a vtipnost. Kdo je Pepík Němec, Mikyho a Láďův spolubydlící? „Prašivá ovce“
v pracovním kolektivu. Vysmívaná „směšná figurka“. Záměrně dodaná karikatura
dělníka. Usvědčený antihrdina. O co liknavější poměr má k práci, o to ochotněji
tíhne k alkoholu. Neodříká se ani pochybných přivýdělků, občasného vybočení za
hranici zákona. Až se ucho utrhne: je chycen při černé jízdě a čeká ho soud. I když
neváhá pokoušet nováčka Láďu k nepravostem, jeho postava jistě není mefistofelská. Připomíná spíše čerta z pohádky, dojemně přihlouplého, líného, směšného. Na
druhou stranu, Pepík zradí Láďovu důvěru a způsobí mu potíže na pracovišti (když
právě jeho auto použije při zmíněné černé jízdě). V Matrixu je příbuznou postavou
poživačný (přesněji neasketický) a zrádný Cypher, „Jidáš“ v Morfeově posádce. Pepík
se ovšem v Mikyho partě, jakož i v celé brigádě vyskytuje proto, aby vnesl trochu

ještě podtrhuje Carrie-Anne Mossová, kterou jako by namaskovali (ne-li přímo obsadili), aby mu byla co
nejpodobnější […].“ Na začátku „musí Reeves vypadat jako přízrak, jako digitální projekce člověka. […]
A sotva jej rebelové vysvobodí, čeká se od něj, že se stane nejen plnohodnotným člověkem, ale rovnou něčím
víc, aby mohl zachránit svůj druh. Opět mu nahrávají zkušenosti přímo do mozku – bojový výcvik a tak dále.
‚Jak to jde?‘ ptá se Morfeus během první datové lekce. ‚Deset hodin v kuse,‘ podivuje se Tank, člen posádky,
který na proces dohlíží. ‚Je jako stroj.‘ Ale samozřejmě tomu tak není; je to člověk odchovaný v kádi, člověk,
který musí překonat stroje na jejich vlastním hřišti, musí opanovat pole jak v digitálním, tak v analogovém
světě. Je to Nový člověk.“ V Matrixu jsou jakousi uniformou rebelů tmavé, zrcadlové (hmyzí) brýle
(oči), kterými se přitom vyznačují rovněž stroje-agenti.
12	Za socialismu to princezny samozřejmě nemají lehké. Už v Krakatitu (režie Otakar Vávra, 1948)
je mezi plebejským ing. Prokopem a princeznou vykopána nepřekonatelná „třídní propast“. Naopak titulní hrdina filmu Občan Brych (režie Otakar Vávra, 1958) získá (zpět) svou „princeznu“
i zemi/vlast, ledva se – v šumavském hraničním pásmu – geopoliticky zorientuje. Pohádková vysvobození princezny ze zakletí či zajetí (z dračí sluje, z pekla apod.) ukrývají původní myticko-rituální scénář, návod k prosperitě (přežití) celé komunity. Tajemné (polo)božské ženy „odjinud“
(víly/čarodějnice, panny/nepanny), jimiž se hemží pověsti („historizované“ mýty) a k nimž se řadí
také „kněžna“ Libuše (jako personifikovaná Země/Vláda), zajišťují hrdinovu kompletaci. Jsou dárkyněmi (zdrojem) královské moci a legitimity, řádu, který ovšem často balancuje na hraně, neboť
přízeň těchto dam bývá nepevná a nestálá, přelétavá. Středověkým církevním autoritám nečinilo
problém vidět ženu především jako Satanovu pomocnici. (Navíc ďábel jako pokušitel měl na sebe
často brát ženskou podobu – viz např. legenda o sv. Antonínovi. V různé ženy se s oblibou proměňoval i „démonický“ bůh Loki – k němu viz také níže.) DELUMEAU, Jean: Strach na Západě ve
14.–18. století. Díl II: Vládnoucí kultura a strach. Praha, Argo 1999, s. 142nn. Dvě hlavní složky negativní pavoučí symboliky se týkají antisemitismu a démonizace ženy jako čarodějnice (femme fatale,
spider-woman, vamp). MICHALSKI, Katarzyna and Sergiusz: Spider, s. 93nn, 146nn.
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nezbytného kontrastu mezi mentální klony (obdobu fyzických klonů, jako třeba
vojáků ve Star Wars, ale i kopií zmutovaného Antiviru „Agent Smith“ ve 2. a 3. dílu
Matrixu).
Hlavním důvodem, proč si spolupracovníci (předně Miky) brousí o tohoto nešťastníka svůj ostrovtip, jsou kupodivu jeho živé sny (pravda, občasné výkřiky ze spaní mohou budit leccos a leckoho). Dostáváme se k onomu zarámování obrazu Petřiny poslední návštěvy. Zatímco Láďa se po práci seznamuje s vytouženým rypadlem,
Pepík netečně ležící v posteli na ubytovně náhle promluví: „Mně se jednou zdálo, že
napad sníh.“ Miky se hned stará o jeho (ú)klid. Ale Pepík, jako by se protrhl, sype nezadržitelně svůj („čapkovský“) sen o tajemných šlépějích: „Že napad sníh a... já jsem
vstal jako z postele a koukal jsem se z okna. A najednou vidím na tom bílým sněhu ženský
stopy, kerý vedou... k baráku. A tak si říkám, v tom snu: To bude asi ňáká ženská, jde za
mnou... a musí být určitě na chodbě. A opravdu, někdo klepal. Tak jdu ke dveřím, furt v tom
snu, votevřu je a vona tam stála...“ Miky: „No prosím, prosím, nech sa páči, ráčte ďalej!“
Pepík: „Ne, já se probudil.“ Miky (chechtá se): „A ja blbec ho počúvam!“ Pepík: „A teď, jak
se probudím, tak jdu k tomu oknu a venku vopravdu je sníh a v něm ženský stopy, kerý vedou
k baráku, tak votevřu dveře a...“ Miky: „A ona tam stála.“ Pepík: „Ne.“ Miky: „A kto teda?“
Pepík: „Nikdo.“ Řidič Král (Svatopluk Skopal): „No, to je teda konina!“ Miky (téměř
naštvaně): „No a ďalej čo?“ Pepík (usměje se): „No nic. To je všechno.“ Miky (obhlédne
přítomné): „Keby som bol tebou, Pepíčku, tak by som to už nikdy nikomu nerozprával.“
Ozve se zaklepání na dveře. Miky: „No prosim... ráčte ďalej!“ Dveře se otevřou a v nich
stojí Petra.
Možná že důležitější než samotný následný obraz, vyplněný podivným, rozpačitým rozhovorem (bývalých) milenců, je ono zarámování Pepíčkem (vtipy o něm),
které navíc do obrazu částečně zasahuje. To pravé lidové veselí na ubytovně vypukne, když chlapi začnou Pepíka (kterého čeká soud) strašit historkami o těžkém životě delikventa v nápravném zařízení. Vděčné téma je nějakou dobu živě probíráno,
už i v Láďově přítomnosti. Podstatné je však právě to společné veselí, porozumění,
propojení, fungující vlastně spíše na nonverbální bázi, prostřednictvím gest, nejen
(bohatýrského, budovatelského) smíchu, ale i povzbudivého úsměvu, uznalého poplácaní (od Mikyho). Láďa cítí, že sem patří, že je tu opravdu doma, mezi svými.
Střih. Detail: Láďa v kabině rypadla. Další reportážní záběry (a „andělský“ Angelo
Michajlov). Závěrečný totál: celá velká stavba, tj. masivní betonový val a čtyři pořádné roury, přivaděče. (Není nic skrytého.) Titulky.
Přece jen však zůstává pár nezodpovězených otázek, tedy například: Co s mystickým snovým podobenstvím prosťáčka Pepíčka/Pepíka? Ve filmu, který je (zdánlivou)
revokací stylu a myšlení 50. let, působí poněkud nepatřičně. Jedná se o marginálii,
hloupost pro zasmání, a koneckonců součást pokřiveného obrazu (charakteru),
anebo je Pepíkův sen z celkového hlediska naopak čímsi klíčovým (kľúčovým)? Není
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pochyb, že má jít o předobraz hrdinova „procitnutí“, tedy poznání, že nejen (víla)
Petra, ale i její svět (Avalon) jsou pouhým snovým přeludem. Z myticko-rituálního
hlediska se tímto „prozřením“, přetržením posledního pouta, završil přechod na
vyšší úroveň, zrod „nového člověka“. Přesněji však nového „starého člověka“. Budovatele. Tím se zároveň dotýkáme podivné dvojsečnosti celého filmu, jakož i Pepíkova snu, vyplývající z jejich společné genetické (a žánrové) podstaty, blízké příbuznosti. „Jde o to, kdo je normální“ (Petra), „kdo hledá zlaté dno“, „hranici konstruktu“,
a co je vůbec oním umělým, „snovým světem“. Ano, jde o to, co je Matrix. Snad
ma(t)r(i)xistický svatý grál, způsob gnostického mystéria? Budovatelé socialismu,
obránci systému/řádu se poněkud nečekaně (určitě paradoxněji než hackeři v Matrixu) ocitají v pozici romantických rebelů, vyděděnců a podivínů, idealistů-extremistů,
jejichž obětavý boj za „lepší zítřky nás všech“ se odehrává na periferii obecné pozornosti, ne-li až za hranicí vnímání a chápání „všech“. Mezi onou výlučnou komunitou
a „normální“ společností jako by se tyčila přehrada, zásadní překážka, pro většinu
lidí zcela nepřekonatelná – a ovšem i neviditelná (podobně v Matrixu). Budovatelé,
jinak obyvatelé „skutečného světa“, světa socialistického realismu, se tím intenzivněji upínají ke svému (stále méně jasnému, reálnému) poslání, k původnímu velkému
snu (o spáse v „nirváně komunismu“). „Co mám dělat, když se mi to dovopravdy zdá?“
táže se bezelstně Pepík.
Byť se to tak na první pohled nemusí jevit, film Kdo hledá zlaté dno skýtá nemalý imaginační, interpretační potenciál. Obraz nepostrádá jistou hloubku („Deep
image“). Primární tendence, významová rovina, je ovšem prostá. Snímek odsuzuje
pokryteckou a změkčilou konzumní společnost, snící „sen o zemi zaslíbené“ (kde
tučné tuzéry samy létají do kapes), naopak oslavuje drsnou, ale poctivou a opravdovou, „reálnou realitu“ budovatelů velkých staveb socialismu. Jenže pak se z oblaků prachu, zvířeného koly tatrovek neúnavně se šplhajících a spouštějících obtížným terénem, začnou vynořovat podivuhodné věci. Stroje jako hmyzí monstra. Ale
i zvláštní lidé... Biomechanoidi.
Co ti jsou zač? Lidé se silnou (a doslovnou) fixací na stroje, „pouhá nepatrná
kolečka“ v zaseknutých, mrtvých kolesech/kolosech technického pokroku, přesto
oplývající heroickou (nadlidskou) vůlí k pohybu. „Atomové děti“ dr. Divnolásky, narozené po jedné z úspěšně nezažehnaných světových krizi. Mechanické organismy,
které – v 70. letech jako první – spatřil malíř Hans Rudolf „Ruedi“ Giger (1940–2014)
ve svých nočních můrách, odkud je přenesl na plátna, nevyjímaje ta filmová. V roce
1975 natočil krátký dokument Giger’s Necronomicon. Jeho biomechanické vidění světa
posléze zaujalo režiséra Ridleyho Scotta, který „temného umělce“ (ve světlé chvilce)
angažoval jako výtvarníka právě chystaného sci-fi hororu Vetřelec (Alien, 1979). Giger
vytvořil titulní monstrum a také vrak mimozemské vesmírné lodi. Ve filmu působí tento objekt vskutku monumentálně. Když se hrdinové konečně dostanou až do
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jeho blízkosti (planeta je skalnatá, navíc bez atmosféry), tyčí se před nimi cosi jako
přehradní zeď. Oválné vstupy na boku lodi zase připomínají ony šestimetrové přivaděče. Nesčetné variace na roury a potrubí jsou vůbec typickým rysem Gigerových
děl. Biomechanoidi jako by totiž proměňovali celé krajiny ke svému vlastnímu (nepřehlédnutelně specifickému) způsobu existence a (především) sexuality. Interiéru mimozemské lodi dal Giger podobu převrácené katedrály. I noční můry mají své
noční můry, předobrazy: holandské mistry (Bosch, Bruegel), středověká vyobrazení
čarodějnických sabatů, k tomu něco moderního satanismu… Loď je zároveň úlem,
líhní plnou vajíček, „pavoučím domem“. Prostě taková normální symbióza. Ve stínu
(atomové, satanské) katedrály...
Zvláště u Hieronyma Bosche, „šiřitele středověkých obsesí“,13 dochází ke „spojování
živého těla s neživou hmotou“.14 Četní hybridní démoni se podobají lidem, zvířatům
a strojům: „Jejich těly prochází železo, hlína i dřevo.“15 Ejhle, biomechanoidi! Ale i jiní
bizarní tvorové, nejroztodivnější mutanti: „Bosch neodolatelným způsobem pokračuje
ve spojování člověka se zvířetem nebo s rostlinou, které vytvořila středověká imaginace.“16
Démoni pokoušejí na poušti (a zároveň na okraji „miasmatického močálu“) sv. Antonína a v pekle „trápí a trestají ubohé hříšné duše až do samé věčnosti“.17 Nebo také „na
věčné časy“. Všechny ty hrůzy mají opět své předobrazy, prapříčiny. Boschovy groteskní (až parodická) extenze a exaltace reprodukují, či spíše variují, s vynalézavostí
i fantazií vlastní autorovi, následky prvotního hříchu. Pojetí samotného „originálu“,
uvozující jeden z triptychů (zkompletovaný právě obrazem pekla), je přitom poměrně tradiční: Adam podléhá pokušení, Evině svodu, načež je první lidský pár vyhnán
z ráje. Současně z nebes vypadávají vzbouření andělé „jako roj odporného hmyzu“;18
spíše než inovací je tento motiv jen další expozicí, pokračováním středověkých výkladů, výjevů, které prodlouží třeba ještě Pieter Bruegel starší (Pád andělů).19 Nejen

13	LE GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy. Praha, Odeon 1991, s. 581.
14	BALTRUŠAITIS, Jurgis: Fantastický středověk. Antické a exotické prvky v gotickém umění. Praha, Jitro
2008, s. 214.
15	Tamtéž.
16	LE GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy, s. 581.
17	GOMBRICH, Ernst Hans: Příběh umění. Praha, Odeon, 1992, s. 288. O této „vidině pekla“ dokonce
soudí: „Je to poprvé a snad jedinkrát, kdy se umělci podařilo dát konkrétní a hmatatelný tvar obavám,
které ve středověku pronásledovaly mysl lidí. Byl to výkon, který byl možný snad jen v době, kdy bylo staré
myšlení ještě v plné síle, a současně již moderní duch poskytoval umělci metody, jimiž mohl znázornit, co
viděl. Hieronymus Bosch mohl na jeden ze svých obrazů pekla napsat to, co Jan van Eyck napsal na obraz
svatby Arnolfiniových, který je plný pohody: ‚Já jsem tam byl.‘“
18	Tamtéž.
19	Poněkud jinou „hmyzí“ představu sugeruje film Mlýn a kříž (The Mill and the Cross, režie Lech Majewski, 2011), který je zajímavým pokusem o dekonstrukci slavného Bruegelova obrazu Nesení kříže
(Cesta na Kalvárii) z roku 1564. Malíř se podobá pavoukovi, neboť spřádá jednotlivá vlákna, postavy,
příběhy a událostí, do složitého smysluplného celku. Bruegel (R. Hauer) nad skicářem: „Můj obraz
bude muset povědět mnoho příběhů. Proto bude muset být dostatečně velký, aby se tam všechno vměstnalo.
Všechno a všichni ti lidé, bude jich tam nejméně sto. Budu pracovat jako pavouk, kterého jsem viděl dnes
ráno tkát svou síť. Nejdříve... nachází pevný bod. Zde, srdce mé pavučiny...“ Kristus nesoucí kříž – v samém
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ony reprodukce, tedy variace na téma rozmnožení prvotního hříchu (který měl být
zárodkem všech velkých čili smrtelných hříchů), ale i některé Boschovy „návraty“
do rajské zahrady dokázaly moderním vykladačům způsobit jisté potíže, mj. přestrojením stromu poznání za jakousi palmu nebo (ne)normální banánovník (rajský – Musa paradisiaca). I když není pochyb, že skutečné problémy číhají v liminárním prostoru, v poušti nebo močálu. V lisabonském Pokušení svatého Antonína, jež
kunsthistorik Wilhelm Fraenger neváhal označit za „pomezí, kde se důvěrně známé
mění v tajemné“ a kde „se rozvíjí ta nejpodivnější fantasmagorie“: nad vodou se vypínají
„zvláštní stavby“ – „kyklopská jeskyně“, „exotické věže“, „obelisk s reliéfy“, „vodní kolonáda“
s „hydraulickým sklepením“, přivaděčem – a všude se „ve strašidelném zmatku“ pohybují
stroje-zvířata a jiní záhadní tvorové.20 Naopak srozumitelnou alegorií, moralitou, se
jeví být Vůz sena, ústřední obraz výše zmíněného triptychu: každý se snaží urvat pro
sebe co nejvíce, vytrvale se žene za vozem a v boji o seno nezná bratra – odstrkuje
ho, vraždí anebo uplácí (cpe mu seno do kapes) –, a tak si ani nevšimne, kam se s vozem dostal (konečná stanice je Peklo). Další díl „originální“ noční můry (po vyhnání
z ráje) máme však zachycen jako totál gigantického „mraveniště“, ozvláštněný řadou
precizních detailů, tedy jako babylónskou věž. Tuto hybris, projevenou pýchu, za kterou lidstvo zaplatilo svým rozdělením, ztrátou původní jednoty, namaloval (nejméně dvakrát) P. Bruegel starší. Jeho babylónská věž „navzdory realismu detailů vyjadřuje
obludností rozměrů dojem zlého snu, jejž většina středověkých lidí při vzpomínce na tuto
biblickou epizodu měla“.21 Jistým „okrášlením“ (nejen) středověkých děsů je potom
sen o „zemi hojnosti“. Nicméně ve známém Bruegelově pojetí se jedná o zdánlivou
(parodickou) ódu na lenošení, o (zdaleka nejen „salámovou“) „gastronomickou utopii“ (a banány mohl vzít čert); všichni lidé jsou si totiž rovni – v zahálce, ve spánku,
zkrátka (leda) ve snu.22

středu obrazu, v průsečíku úhlopříček. Přesto je spíše upozaděnou postavou, skrytou uprostřed
zástupů lidí, až na výjimky lhostejných k odsouzencově tragédii a věnujících se nejrůznějším vlastním záležitostem. „Na kterékoli místo tohoto mimořádného obrazu (ale který Bruegelův obraz takový
není?) můžeme přiložit rámeček o libovolných rozměrech: to, co v něm spatříme, bude vždy výsledkem kompozice.“ Viz ROBERTS-JONESOVI, Philippe a Françoise: Pieter Bruegel starší. Praha, Slovart 2003, s. 38.
20	FRAENGER, Wilhelm: Hieronymus Bosch. Dresden, Verlag der Kunst 1975, s. 343n.
21	LE GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy, s. 578.
22	Tamtéž, s. 580. Klerik, válečník a vesničan, zastupující „trojí lid“, středověkou společnost, se nasytili, svalili se pod stůl a odpočívají. Otevřené vařené vejce, i s jídelním nástrojem příhodně pohrouženým do žloutku, přešlapuje poblíž na svých krátkých nožičkách. Kolem krouží pečené sele
s nožem zaraženým do boku, aby si každý mohl uříznout libový kus (který nejspíše hned zase doroste). Tento způsob ráje se zkrátka zdá být vyloženou demonstrací obžerství, jednoho ze sedmi
smrtelných hříchů – což s sebou ovšem nese nebezpečí radikální změny lokálu i poskytovaných
služeb. Iluzornost „země hojnosti“ a rovnosti zdůraznil malíř dynamickým účinkem kompozice.
Postavy soustředěné kolem stromu připomínají loukotě kola, přičemž se zdá, jako by jim „nějaký
skrytý mechanismus“ udílel „otáčivý pohyb“. V protikladu k dojmu lenosti tedy vyniká dojem pohybu, rotace. „Obraz nicméně není obrazem pozemského štěstí. Text a tradice k tomu říkají: ‚Být líný
a zahálet nevede nikdy k ničemu.‘“ Viz ROBERTS-JONESOVI, Philippe a Françoise: Pieter Bruegel starší,
s. 239.
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Dodejme něco málo o inspiraci Matrixu Gigerem, resp. Vetřelcem. Tady není pochyb: vizuální stránka zvláště prvního dílu trilogie je místy odvozena od prvního Vetřelce (někteří recenzenti neváhali psát přímo o „vykrádání“). Scéna Neova výslechu,
jeho prvního setkání s agentem Smithem: Když budoucí spasitel odmítne spolupráci, agenti se na něj vrhnou a povalí ho na stůl. Neo chce křičet, ale ke svému zděšení
nemůže. Jako by mu někdo sešíval rty, nebo je spíše vymazával ze světa. Během chvíle
Neo prostě nemá ústa. Smith pak zapne, oživí odposlouchávací zařízení – štěnice
připomíná spíše pavouka se štířím ocasem –, které se vzpouzejícímu Neovi zavrtá
do pupku. Hned vzápětí se pan Anderson (Neo je hackerská přezdívka), takto nedobrovolný spolupracovník (a hostitel), probudí doma na posteli, jako by všechno
byl jenom zlý sen. Popsaná scéna má jednoznačně charakter „pocty“, odkazující na
slavnou Kaneovu „poslední večeři“ (během níž si parazit naopak prorazil cestu ven).
Inspiraci Vetřelcem (a dalšími filmy, především japonskou anime Ghost in the Shell)
nezapře Neovo „skutečné“ probuzení, odpojení ze „snového světa“ Matrixu. Scéna
i jinak vyhlíží povědomě: k hrdinovu procitnutí dojde v gigantické líhni-elektrárně,
za asistence (ne právě malého, určitě švédského) stroje-pavouka.23
V situaci, kdy autor (byť sebevitálnější) je mrtev – tak aspoň pravil Roland Barthes –, je vlastně téměř nemožné dobrat se hranice konstruktu, pokud už jednou začal expandovat svými interpretacemi. Úspěšnou expanzi/invazi podnikla například
americká Hvězdná pěchota (Starship Troopers, 1997), kterou v Hollywoodu natočil nizozemský režisér Paul Verhoeven.24 Zprvu se této akční sci-fi nedostalo ze strany kritiky velké pozornosti, tím méně uznání. Hodnocení se většinou omezovalo na pouhé nálepky či spíše rychlé odsudky: „nejnásilnější film pro děti, jaký byl kdy natočen“,
„jednorozměrný“, „militaristický“, „quasi-fašistický“, „totalitní“ (vše Roger Ebert, přední
americký filmový kritik).25 Druhá vlna textů, pocházející už také z akademického
prostředí, však Hvězdnou pěchotu konečně „objevila“ – jako úžasnou provokativní
23	Sešití rtů je primitivní, barbarský způsob, jak někoho umlčet, efektivní i efektní krutý žert, zkrátka jasný motiv ze severských mýtů. Drsný trest, který dočasně postihl „anarchistu“ Lokiho, záhadnou a nevyhraněnou bytost, „démonického“ boha, vlastně obra, ale i „mužíčka malé postavy“.
Loki může být v zásadě kýmkoli – např. v Branaghově filmu Thor (2011) vypadá jako britský herec
T. Hiddleston. A v ženských podobách se necítí o nic hůře než v těch mužských (byť primárně je
snad mužem). Liminarita je zkrátka Lokiho doménou. Jako by neustále balancoval na hraně – mezi
světy, mezi řádem a chaosem – (ne)tvor visící pouze na tenké nitce a neúnavně spřádající důmyslné
pavučiny intrik, lží, klamů a iluzí. A konečně... „Pavouk se švédsky řekne Loki (Locke / lock) a pavučina
‚Lokiho síť‘ (Locksnät / locksnara) nebo ‚trpasličí síť‘ (dvergsnät).“ Pro srovnávací mytologii zůstává
Loki tvrdým oříškem, odolávajícím rozlousknutí, jednoznačné interpretaci. Tyto „nejasnosti kolem
jeho osoby jsou bezpochyby důsledkem jeho marginální, hybridní povahy, je to postava na hranici dvou
světů. […] Loki, to je vpád fantazie do uspořádaného a zmrtvělého panteonu, v němž každý bůh má svou
funkci; je to vetřelec, bez něhož se božstva – navzdory jeho šibeničním kouskům – nemohou obejít, neboť
s sebou přináší imaginaci.“ LECOUTEUX, Claude: Trpaslíci a elfové ve středověku. Praha, Volvox Globator 1998, s. 89n.
24	KEESEY, Douglas – DUNCAN, Paul (ed.): Paul Verhoeven. Köln, Taschen Verlag 2005.
25	EBERT, Roger: Starship Troopers, 7. 11. 1997, http://www.rogerebert.com/reviews/starship-troopers-1997 [20. 5. 2014].
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a satirickou odpověď na nejrůznější postupy filmové válečné propagandy, jak hitlerovské, tak (zvláště) té americké. K zásadnímu obratu nejspíše přispěl i sám režisér
(sic!), který se jal v rozhovorech vysvětlovat, že natočil jednoznačně antifašistický
a protiválečný film (parodující jmenovitě americké snímky vzniklé za 2. světové války: Perutě pomsty – Air Force, Konvoj do Murmanska – Action in the North Atlantic, Pět
Sullivanů – The Sullivans atd.). Na druhou stranu nelze nevidět, že Verhoeven dokázal zaplnit plátno sugestivními obrazy, agresivní akční podívanou. S následujícím
komentářem pak přišel pro změnu francouzský režisér Jacques Rivette: „Hvězdná pěchota není filmem, který se vysmívá americké armádě a válečným klišé. To jen režisér vykládá v rozhovorech, aby byl politicky korektní. Ve skutečnosti tato klišé zbožňuje, je v tom něco
z komiksů, silně tam cítím Lichtensteina. Ti jeho pavouci se velmi povedli a jsou mnohem
lepší než Spielbergovi dinosauři.“26 Rivette zřejmě ví, o čem mluví, aspoň potud, pokud
vrací diskuzi k tomu, co je obecnou podstatou filmových reprezentací, tedy k zaujetí
(ba přímo okouzlení, uhranutí) obrazem, snem, „jiným světem“. Přesto, ne-li právě proto, že měl Jiří Menzel natočit jednoznačnou oslavu socialismu, usiloval v prvé
řadě o nalezení takové látky, tedy stavby, která by se mu jevila vizuálně zajímavá,
silná, svébytná, která by mu (a divákům) poskytla svět sui generis.
„Bylo na co se dívat. Proti té díře u Veltrus to byla mohutná, na pohled krásná stavba.“
(Režisér odmítl točit o stavbě ropovodu: „Nejbližší pracoviště bylo někde u Veltrus. Bylo
to zoufalé. Nic ke koukání, jen dlouhá díra v zemi. Rozkopaný příkop a hromady zeminy.
Nic povzbudivého.“)27 Filmoví kritici se posléze rozplývali nad dokumentární, a přece
poetickou kamerou (Jaromír Šofr), nad „básní v obrazech“: „Děj filmu tak prostupuje
neobyčejně působivá obrazová poéma, vyjadřující nejen krásu a jedinečnost tohoto vodního
díla, ale i obdiv a úctu k lidem, kteří se za pomoci moderní techniky podjali tak obtížného
a smělého úkolu.“28 Neboli: „.. dokumentární záběry z obrovského staveniště jsou filmovou básní o podivuhodné kráse strojů“.29 A největší poeta Jan Kliment, opěvující „zlatá“
sedmdesátá a vyhlížející „nové filmy“ o „nových lidech“ (ale také „o odhalování, demaskování protilidské skutečné tváře maloměšťákovy“), které ukážou socialistickou realitu,
mírový „boj dneška (a zítřka)“: „Sledujeme scény jakoby dokumentaristické ze staveniště.
Jenomže to právě není vůbec dokumentaristika, to je poezie. Jako by těžká nákladní auta,
ta rypadla, jako by to všechno tančilo jakýsi balet. […] S Michajlovovou hudbou dokazuje
především v těchto sekvencích kameraman Šofr vykouzlit doslova krásu lidské práce, jak ji
vidí Láďa a jak si ji zamilovává.“30 Ano, sledujeme nepochybný předobraz Mikrokosmu
26	BONNAUD, Frédéric: Jacques Rivette – La séquence du spectateur, 25. 3. 1998, http://www.lesinrocks.
com/1998/03/25/cinema/actualite-cinema/jacques-rivette-la-sequence-du-spectateur-11231297/
[20. 5. 2014].
27	MENZEL, Jiří: Rozmarná léta, s. 302.
28	KOZLOVÁ, Danica: Film o hledání hodnot, s. 9.
29	(VR): Kdo hledá zlaté dno. In: Lidová demokracie, roč. 30, č. 298, 18. 2. 1974, s. 5.
30	KLIMENT, Jan: Jak nalézt zlaté dno. Nový český film. In: Rudé právo, roč. 55, č. 13, 16. 1. 1975, s. 5.
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(Microcosmos: Le peuple de l’herbe, režie C. Nuridsany – M. Pérennou, 1996), „poetického dokumentu“ a „úplného baletu“ z „paralelního světa“, z říše hmyzu. Někomu
by se ovšem při četbě Klimentova básnění a věštění (Zlaté dno – a hemžení – vidím
veliké) mohl vybavit i „práce všeho druhu“ Ferda Mravenec.
V žádném případě nechceme Dalešické přehradě upírat její vizuální, estetickou
kvalitu, nemluvě o nepřehlédnutelné kvantitě. Velké stavby a stroje mají svou jistou
působivost, jak v reálu, tak na filmovém plátně, a nejen v rámci oslav socialismu.
Jenže s tou Menzelovou glorifikací budovatelského úsilí („pracovníků Vodního díla
Dalešice“) jako by něco nebylo úplně v pořádku. Již jsme to ostatně viděli. Za Potěmkinovou, či spíše Stalinovou (Pepíkovou) fasádou socialistického realismu tu číhá
Gigerův biomechanický surrealismus. Hybridní vetřelec jako součást neméně podivné (a svým způsobem vskutku děsivé) noční můry. Třeba tedy autor není „mrtvý“, ale
jenom se mu cosi zdá, cosi krajně nepříjemného, rušivého a znepokojivého. Ve snu
se, jak známo, rebelské, démonické (protisocialistické) podvědomí cuká na tenkém
řetězu. Nebo naopak: autor není schopen „vysnít“ prostě a jednoznačně radostný,
oslavný film, neboť naráží na zoufalou obranu své vlastní mysli, už tak nemálo rozhárané, zjitřené a sklíčené (a navíc je jednou „protisocialistickej živel“, i kdyby jím
nikdy nebyl ve skutečnosti ani ve snu).31 Možná to pochopíme lépe, poskytneme-li
opět (časo)prostor jeho nizozemskému kolegovi:
Verhoeven, který se narodil v Amsterdamu v roce 1938 (Menzel je mimochodem
stejný ročník), v rozhovorech často zmiňuje své dětství jako dobu, která ho ovlivnila
coby tvůrce. Při jednom ze spojeneckých náletů prý málem zahynuli oba jeho rodiče. Válečná traumata (hořící domy, mrtvá těla na ulicích, „maso a krev“) však přece
jen částečně překryla jiná vrstva vzpomínek: patrně zase tolik nepřekvapí, že malý
kluk vnímal válku rovněž jako vzrušující dobrodružství. (Menzelovo protektorátní
dětství bylo „normálnější“.)32 Ambivalentní paměť později režisér promítl do svých
filmů. Válečná látka skýtá především obrovský audiovizuální potenciál. Verhoeven
ovšem s drahými efektními a atraktivními „hračkami“ zachází po svém, s rafinovanou krutostí (možná však až příliš předčasně dospělého) dítěte. Hvězdnou pěchotou
vrací Američanům v blýskavém sci-fi obalu jejich vlastní studenoválečná traumata
– hlavně Koreu a Vietnam. Nepřátelé lidstva jsou ve filmu děsiví Arachnidé – hmyzoidní monstra (inspirace B-horory z 50. let, kde invaze obřího hmyzu, např. zmutovaných rudých mravenců ve snímku Them!, odrážely a umocňovaly hrůzu a obavy

31	MENZEL, Jiří: Rozmarná léta, s. 306.
32	To bychom se ovšem už dostávali k Menzelovým Ostře sledovaným vlakům (1966), ale i k jeho poslední adaptaci Hrabala, tedy k Obsluhoval jsem anglického krále (2006). A k případnému srovnání
těchto filmů s Verhoevenovými válečnými snímky, s Oranžským vojákem (Soldaat van Oranje, 1977)
a s Černou knihou (Zwartboek, 2006), pojednávajícími o historické zkušenosti jiného malého národa, Holanďanů, s německou okupací (od 15. 5. 1940).
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z komunistů, z „rudého nebezpečí“).33 Celá válka se vede na nepřátelském území,
na vzdálených planetách. V nehostinném prostředí. Skalnatou a kamenitou pustinou se prohánějí gigantičtí pavouci/brouci, tedy pokud nejsou zrovna zalezlí v zemi,
z níž se však mohou kdykoli bleskově vynořit v nekonečných zástupech. Arachnid
je vlastně dokonalý válečný stroj; během okamžiku zvládne totiž člověka proměnit
v krvavou sekanou. Připomíná (hinduistického) řezníka vybaveného jednak poněkud větším počtem paží/končetin a jednak pořádnými noži, sekáči a sekerami, až na
to, že tyto porcovací nástroje tvoří nedílnou součást jeho každopádně zcela nelidské
tělesné totality/stavby. Ve filmu vidíme scény, které se velmi podobají noční můře:
pět (nebo více) vojáků stojí v semknuté řadě a pálí z automatických zbraní do jediného Arachnida. Vystřílejí metráky nábojů, jenže zmítající se monstrum je stále živé
a při chuti a postupně masakruje jednoho vojáka za druhým, až konečně padne, ale
v předsmrtné křeči ještě rozpárá i posledního sebevražedného odvážlivce. A pokud
se některý z vojáků dá na útěk, je zaručeně hned vzápětí dostižen (výkonnou, vitální
noční můrou). Zatímco počítačem vytvoření pavouci jsou opravdu jako živí, lidští
bojovníci se svým chováním i svou vizáží vzdalují veškeré uvěřitelnosti. Co se týče
způsobu boje, jsou fanatickými tradicionalisty. Nedají dopustit na klasický samopal,
neodkládají dokonce ani nůž. (Jedinou novinkou ve výzbroji infanterie jsou atomové granáty, s oblibou využívané k likvidaci broučích podzemních úkrytů.) Bojovým
oděním připomínají hvězdní pěšáci spíše policejní lehkooděnce; ačkoli tu nikdo netrvá na tom, aby se „vyčištění galaxie od hmyzu“ vydávalo za „policejní akci“. Což bude
možná tím, že se poněkud změnila pravidla hry: lidstvo zavrhlo demokracii jako
přežilý slabošský systém a zásadní rozhodnutí již nedělají „nezodpovědní“, „pokrytečtí“ politici, ale sami vojáci (tzv. MacArthurova zkratka). Nevíme ovšem, kdy přesně se alternativa prosadila. Pan Rasczak (válečný veterán, učitel dějepisu a občanské
výchovy, „morální filozofie“, na střední škole): „Násilí, holá síla, vyřešilo v dějinách více
problémů než kterýkoli jiný faktor.“ Za názorný příklad má sloužit Hirošima. „Opačný
názor, že násilí nic neřeší, je pouze zbožné přání; lidé, kteří na to zapomínají, platí pokaždé
svými životy.“ (Téměř doslovná citace ze stejnojmenné románové předlohy Roberta
A. Heinleina, který ovšem v roce 1959 mínil tento sociální darwinismus smrtelně
vážně.) V představeném režimu, nepokrytě čerpajícím z tradic, reálií a symbolů nacistického Německa, sehrává zásadní úlohu propaganda v podobě zpravodajských
spotů na Federální síti (Federal Network), obsahově i formálně inspirovaná osvědčenými vzory z období 2. světové války (filmy, týdeníky), ale navíc i zprávami CNN

33	Představy mimozemšťanů jako hmyzích monster sahají hluboko – k Mélièsově Cestě na Měsíc
(Le Voyage dans la lune, 1902), resp. k Wellsovým Prvním lidem na Měsíci: Selenit (obyvatel Měsíce)
je „hmyzí člověk“, groteskní „netvor jako z Dürerových kreseb“. Hmyzí komponenty najdeme ve
středověké ikonografii ďábla – viz OSWALD, Erich A.: Die Darstellung des Teufels in der christlichen
Kunst. Berlin, Deutscher Kunstverlag 1931, s. 73nn.
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během války v Perském zálivu. Verhoeven cílil předně na současnou zahraniční politiku USA, která (nejen) podle něj začala – ve snaze proměnit „unipolární moment“
na delší éru globální hegemonie – účelově preferovat sílu před diplomatickými prostředky a nastoupenou cestu násilí a agrese navíc ospravedlňovat v propagandistickém stylu třetí říše. Neboli: „Verhoeven chtěl ukázat, že politika s takovou propagandou
je fašistická.“34 Řečeno jeho vlastními slovy: „… všechna ta hra s fašismem nebo fašistickou obrazotvorností upozorňuje na určité rysy americké společnosti.“35 Převlečená politická satira (za „pouhých“ 100 milionů dolarů) prošla, navzdory své ideové radikálnosti a vizuální agresivitě, americkými kiny spíše jen jako další porce spektakulární
akční zábavy, „střílečky“ ve sci-fi obalu, tedy s nezbytnými (vydařenými) speciálními
efekty (které jí dokonce vynesly nominaci na Oscara). Hvězdná pěchota by se dala asi
nejvýstižněji označit jako retro sci-fi, vzhledem k tomu, že do budoucnosti přenáší
války a vojáky 20. století. V zásadě týž paradox obnáší Matrix – fixací na realitu roku
1999. Zlaté dno se pokouší resuscitovat budovatelský sen 50. let, socialistický (sur)
realismus, tedy zároveň sen o „světlých zítřcích“, o budoucím „šťastném věku“.36
Jak už ale víme, Matrix-Menzel je poněkud složitější případ. K tomu, abychom ho
mohli podezřívat z vědomé kritiky stalinismu, socialistického realismu, nemáme popravdě žádné důkazy. Můžeme mu však přisoudit zcela opačnou, jednoznačně oslavnou
tendenci? Nebylo by to podobné jako chtít tvrdit, že Verhoeven natočil nacistický film,
tedy oslavu pro změnu nacionálního socialismu, hitlerismu? Logika této paralely má
možná k dokonalosti daleko. Nicméně se jí budeme nadále držet, už vzhledem ke způsobu recepce Hvězdné pěchoty, jenž během dosti krátké doby zvládl extrémní obrat
(vojensky řečeno, prosté čelem vzad). Hvězdná pěchota se zdá být hotovou přehlídkou
válečné propagandy, jejích taktik a postupů „v koncentrované, absurdním způsobem vyhrocené podobě“.37 Satira zde funguje právě díky hyperbole, počínaje nepřáteli jako obřími
pavouky a zdaleka nekonče mladými a krásnými, charakterově plochými, tak různými,
tak stejnými, „syntetickými“ hrdiny (nadto navlečenými do stylizovaných uniforem SS).
34	ČENĚK, David: Sci-fi jako zdroj poznání. Žánrové inovace v Hvězdné pěchotě. In: Cinepur, 2013,
roč. 20, č. 88, s. 54.
35	TOBIAS, Scott: Interview: Paul Verhoeven. In: The A.V. Club, 3. 4. 2007, http://origin.avclub.com/article/paul-verhoeven-14078 [20. 5. 2014].
36	Snovou podstatu pravého, tedy socialistického realismu vůbec a jeho „nejdůležitějšího umění“
zvláště objasnil krátce po únoru 1948 tehdejší ministr školství a národní osvěty – viz NEJEDLÝ,
Zdeněk: O realismu pravém a nepravém. In: Var. List pro kulturní otázky, 1948, roč. 1, č. 8, s. 228:
„…v tom je také síla tohoto umění, neboť čím více vytváří novou, neexistující dnes ještě, ale zítra uskutečnitelnou skutečnost, tím intenzivnější je to tvoření a tím i větší umění.“ Úkolem stalinské kinematografie
bylo „vytvořit jakousi ‚paralelní skutečnost‘, ukázat divákům nikoli reálný život, ale život, který měl přijít.“
Viz KENEZ, Peter: Sovětský film za Stalina (1928 – 1953). In: Film a dějiny 3. Politická kamera – film
a stalinismus. Ed. FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr. Praha, Casablanca – ÚSTR 2012, s. 39. Této „snové realitě“, „fikci“, jako podstatě „politického náboženství“ (E. Voegelin, H. Arendtová) mohl však
v 70. letech, za normalizace, po srpnovém „procitnutí“, už jen málokdo uvěřit.
37	PAVLÍK, Ondřej: Strůjci nebezpečných iluzí. Role médií ve filmech RoboCop, Total Recall a Hvězdná
pěchota. In: Cinepur, 2013, roč. 20, č. 88, s. 52.
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Tak různí, tak stejní II: hrdinové a monstra. Nelidskost (odlidštěnost) vystihuje
nejen Arachnidy (hmyzí karikaturu nepřítele), ale do jisté míry i protagonisty – Verhoevenovy „plastové vojáčky“. „Hvězdná pěchota líčí válku na osudech úmyslně jednorozměrně pojatých charakterů, představených ve stylu televizních soap-oper a primitivních
válečnických comicsů. Prakticky se s nimi nelze ztotožnit, což obrací pozornost k duchu filmu, který navenek vyhlíží jako morálně šokující ‚nacistická‘ óda na armádu a vojenství.
Na rozdíl od nesympaticky státotvorného Dne nezávislosti však Verhoevenova drsná hra
vyznívá apoliticky a nekolektivně – také proto, že provokuje diváka k individuální, odporem
podbarvené reakci.“38 Podobnost s Menzelovými budovateli a jeho (jejich) filmem tu
tedy je. Co Kdo hledá zlaté dno činí se svým žánrem? Přitom asi nejblíže má tento
film, oficiálně označený jako „příběh“, ke sci-fi („budovatelský film“ není svébytný
žánr). Zdá se, že přinejmenším Hvězdná pěchota pálí těžkým hyperbolickým kalibrem. Mohlo by dokonce jít o Verhoevenův „živoucí, individualistický protest proti všem
‚strojovým‘ (kolektivistickým, ideologickým, žánrovým) omezením“,39 nebo také jen o další z povedených triků/efektů, simulací.
Příběhem i vizuální stránkou se Kdo hledá zlaté dno pilně (a doslova) propracovává do absurdně extrémní, (za)hraniční polohy socialistického hyperrealismu, jinak
též dekadentního biomechanického surrealismu. Obecně (a obrazně) je problém
v tom, že předimenzovaná nálož v kanónu/kánonu spíše zvyšuje nebezpečí předčasného (a totálního) výbuchu; často se ovšem také nestane vůbec nic.
Na úvodní náborovou agitku v Hvězdné pěchotě (chceš-li spasit svět, staň se vojákem) plynule navazuje živý reportážní vstup z bojiště, který vlastně plní funkci
předobrazu nebo upoutávky (traileru) k vlastnímu filmu. (Průběžně je děj zpestřován propagandistickými spoty na Federální síti, např. scénou, která jako by vypadla
z kampaně proti „americkému brouku“: děti za nadšeného potlesku paní učitelky
zašlapávají malé hmyzí škůdce.) Podobnou extenzí/exaltací prochází (výše zmiňovaná) televizní reportáž o stavbě Dalešické přehrady, lákající na prestižní a zajímavou – a ovšem i z dlouhodobého, strategického (futuristického) hlediska záslužnou
– práci (s nejmodernějšími „mašinami“) hlavně „mladé synky po vojně“. Reportáž
pak pokračuje v „reálu“ – a Láďa se přesvědčuje o její pravdivosti, neboť se hned stává řidičem zbrusu nového náklaďáku. V Hvězdné pěchotě je přece jen pár věcí trochu
jinak. Hlavní hrdina Johny Rico (Casper Van Dien) se vlastně nechá „nalít“ kvůli své
dívce Carmen (Denise Richardsová). To ona jako první zatouží po vojenské kariéře
(armáda 23. století nikoho nediskriminuje). Pravdou je, že v Láďově původní motivaci hrála významnou roli také Petra, tedy potřeba vydělat peníze, aby si mohl pořídit byt, aby se mohl oženit, jenže „stavba ho k sobě nepozorovaně, ale pevně připoutá38	PROKOPOVÁ, Alena: „Entomologie“ sci-fi. In: Film a doba, 1998, roč. 44, č. 1–2, s. 60.
39	Tamtéž.
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vá“.40 Ta mu totiž nabízí „mnohem, mnohem větší hodnoty, než jsou peníze; […] uprostřed
dělného kolektivu poznává především radost ze smysluplné práce a jejím prostřednictvím
i nový systém hodnot v lidském životě.“41 Johny pak v sobě rychle objevuje bojovnické
(a velitelské) vlohy. Odchází, tedy odlétá na pouštní kamenitou planetu Pavouků,
kde dospívá v pravého muže, hvězdného pěšáka. Konečně také poznává (na vlastní
kůži) a chápe „morální rozdíl mezi občanem a civilistou“ (viz níže).
Svůj bleskový kariérní vzestup zahájí „jízdou“ na Pancéřákovi (v originále Tanker),
robustnější a plazmu plivající variantě Arachnida. Za efektní akrobatickou likvidaci
vskutku obtížného hmyzu ho hned na místě povýší poručík (učitel „morální filozofie“) Rasczak. Když pak následujícího dne hrdinův velitel a mentor zahyne v boji, stane se právě Johny novým poručíkem jednotky Rasczakových (teď již Ricových) Rváčů.
„Senzacechtivost televizního zpravodajství, agresivita propagandy a schematičnost hollywoodského vyprávění je zde naopak až nerealisticky zesílena.“42 Ovšem ne zase tolik, aby
se hrdina zamiloval třeba do Arachnida. Jeho vztah s krásnou Carmen se sice na chvíli přetrhne, ale v den velkého vítězství nad strašlivým hmyzím nepřítelem jsou oba
mladí a krásní lidé už zase spolu.
Menzelův biomechanický happy end (normalizovaná protoverze Tsukamotova
Tetsua z roku 1989: proměna v železné monstrum je bolestná, ale na konci se hrdina „cítí skvěle“) nemá ve filmu „úchylného“, „zbloudilého Holanďana“ obdoby.
Na dostřel se však možná dostal RoboCop (1987). Hrdina žánrové klasiky, pokládané za jednu z nejpůsobivějších polemik se silovou politikou Reaganovy éry, je totiž
po své smrti znovu „vyroben“ jako člověk-stroj, kyborg (kybernetický organismus)
s mozkem naprogramovaným k boji za právo a spravedlnost v totálně prohnilém
světě/městě nedaleké budoucnosti. Další Verhoevenova sci-fi Total Recall (1990),
tj. „Úplné rozpomenutí“, nás přenáší do futuristické reality, která by nicméně mohla
být i simulací, „filmem“ implantovaným do hrdinovy paměti. Prostý dělník Douglas
Quaid (Arnold Schwarzenegger) se nechá zlákat reklamou společnosti Recall, jiné
(„levnější, bezpečnější a lepší“) cestovky, nebo spíše „továrny na sny“, a vybere si
svou dovolenou – Mars, verze Tajný agent. Při „nahrávaní“ snů, umělých vzpomínek
se však cosi pokazí. Quaidův mozek už totiž obsahuje útržky velmi podobných obrazů. Jeho původní paměť (identita) byla údajně kýmsi vymazána. Vzápětí je divák
stržen napínavým akčním dějem, pročež snadno (po)zapomene, že celé špionské
dobrodružství – variující navíc spasitelskou zápletku, tedy příběh obyčejného „muže
z lidu“, který je však ve skutečnosti vyvolený, tentokrát k záchraně kolonizovaného
Marsu – začalo až usednutím do křesla v Recallu. Quaid odhaluje svou „pravou“ iden40	Fl [FIALA, Richard]: Kdo hledá zlaté dno. O novém českém filmu. In: Večerní Praha, roč. 21, č. 54,
18. 3. 1975, s. 6.
41	FALADA, Václav: Kdo hledá zlaté dno. In: Mladá fronta, roč. 31, č. 8, 10. 1. 1975, s. 4.
42	PAVLÍK, Ondřej: Strůjci nebezpečných iluzí, s. 53.
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titu – role akčního spasitele mu padne jako ulitá (však si za ni také zaplatil) – a staví
se do čela marťanského hnutí odporu, složeného převážně z (Boschových) mutantů.
„Rudá planeta“ je hotové peklo (hrdinovým prostřednictvím – a díky mimozemské
technologii – se nakonec promění v ráj). Řadoví obyvatelé, horníci, nejsou ve svých
sektorech dostatečně chráněni před kosmickým zářením. Za těchto podmínek také
probíhá intenzivní těžba turbinia – suroviny mající strategický význam pro vojenský
průmysl. Quaid na Marsu potkává „dívku svých snů“. Exotická černovláska přispěje
k úspěchu jeho mise, blonďatá fúrie (Sharon Stoneová) naopak pohoří. „Marťané“
se konečně mohou svobodně nadechnout (a to doslova). Teprve závěrečná, happyendová scéna otevřeně připustí, že všechno mohl být jenom sen. (Na druhou stranu,
Mr. Universe nevypadá jako chudák, který se normálně nedostane ani na Mars.) „Tak
to mě radši rychle polib, než se probudím.“ Hrdina se na pozadí nové (a stále se měnící,
ožívající) marťanské krajiny objímá s krásnou rebelkou, „extremistkou“. (S neméně pohlednou agentkou, která se vydávala za jeho manželku a která se ho snažila
svést z jeho cesty, zabít, ale možná taky jen probudit, učinil krátký „rozvod“.) V příštím okamžiku se však možná vrátí zpátky na zem (ať už na Zemi, či na Marsu), do
„normálu“… Za tu lobotomii to každopádně stálo. Ve hře byly (jsou, budou?) různé
varianty snu, happy endu. Co třeba Svatá země v roce 1099 (Schwarzenegger jako německý křižák)?43 „Další!“ (refrén Verhoevenova mlýnku na Maso a krev, Flesh+Blood:
„Next!“). Bolševické Rusko je země „záhadnější nežli Kongo nebo Mars“ (napsal kdysi
Zdeněk Nejedlý a několik lidí to pak i natočilo).44 Posttitovská Jugoslávie...
Monstrum z galaxie Arkana (režie Dušan Vukotic, 1981). Těžko říci, co přesně si
soudruzi od této koprodukční, československo-jugoslávské hororové sci-fi komedie
slibovali, ale nepochybně se v ní najde leccos. Kromě titulní mimozemské příšery,
která připomíná cosi mezi přerostlým hmyzem a chodící masožravou rostlinou, se
tu producírují také početné zástupy „adamitů“, nepokrytě nahého (mužského i ženského) komparsu. Leč nedosti na tom: vousatému pánovi ve chvilce naroste bujné
ženské poprsí a hlavní hrdina se vášnivě zamiluje do ženy-robota, evokující Metropolis (1927) Fritze Langa. Do socialistické koprodukce navíc pronikla inspirace Vetřelcem R. Scotta. Také Monstrum má totiž svou „šokující“ scénu, k níž dojde během
oběda: brutálně utržená hlava Karla Augusty přistane v talíři s polévkou. Není bez
zajímavosti, že oba snímky měly českou premiéru ve stejnou dobu, v červenci 1982.

43	
The Crusade, Verhoevenův nerealizovaný projekt z počátku 90. let (po Total Recall). Důvodem krachu však asi nebyl „Arnoldův přízvuk“, evokující nechtěné (před)obrazy, kontexty (němečtí křižáci
zahájili výpravu do Svaté země sérií židovských pogromů v Porýní, nemluvě o finálním jeruzalémském masakru v roce 1099). Srov. ABERTH, John: A Knight at the Movies. Medieval History on Film. New
York – London, Routledge 2003, s. 64.
44	NEJEDLÝ, Zdeněk: Marie Majerová: Den po revoluci. In: Var. Pokrokový list pro veřejné otázky,
roč. 4, č. 1, 15. 10. 1925, s. 25–26.
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Snad ještě překvapivější však je, že Monstrum se promítalo na Filmovém festivalu
pracujících. Synopse: Spisovatel Robert je obdařen jedinečnou obrazotvorností. Některé jeho představy se dokonce zhmotňují. Při psaní nového románu si vysní návštěvníky z vesmíru, kteří pak skutečně přistanou na nedalekém ostrově. Nakonec
dá vale své přítelkyni a odletí (emigruje do jiné galaxie) s robotkou Androu. Což
nic neubírá na skutečnosti, logice, happy endu, neboť zatímco přítelkyně je česká
hysterka, robotka je moudrá, milá, chápavá, sexy...
Tímto filmem jsme se už dost možná přiblížili jakési hranici. Vraťme se k pilířům stavby – propagandy. Další nezbytný osobní, emocionální „prefabrikát“ v ní
představuje ta okolnost, že „civilisty“ jsou (kromě Petry a jejích rodičů) i Johnyho
rodiče, zbohatlíci, dokonce snad pacifisté, kteří si hoví na „zlatém dně“ a kteří svému milovanému jedinému synovi (oprávněně) vytýkají, že se do armády hlásí „jen
kvůli hloupé holce“. Spor s rodiči však záhy ukončí jejich předčasná smrt. Zatímco
Johny po odchodu z domova prodělává tvrdý výcvik na vojenské základně, rodné
velkoměsto kompletně zničí obrovský meteorit. A pak už se dávají do pohybu kola
„válečného stroje“, filmového násilí, akce a efektů, jakož i zpravodajství ve Federální
televizi, které nám pohotově nasazuje do hlavy informaci, že vesmírné těleso nasměrovali na Zemi brouci.
Futuristická totalitní společnost (Heinleinovy) Hvězdné pěchoty sestává z občanů
a civilistů. Zástupci těchto „tříd“ se od sebe navzájem liší důsledky svých prvotních
svobodných rozhodnutí, zcela rozdílných odpovědí na zdánlivě prostou základní
otázku, co je „normální“. Pro občana to znamená mít vůli, odvahu k moci, „odvahu
převzít osobní odpovědnost za bezpečnost lidstva“. Odvádět svůj díl, plnit svou povinnost.
(Věta opakovaně zaznívající v úvodní „náborové“ sekvenci: „I’m doing my part.“) Službou v armádě si vydobýt právo volit a být volen. Civilista naopak nemá žádnou politickou moc. Nechce se totiž obětovat pro druhé, stará se jen sám o sebe, o svůj vlastní
prospěch a výdělek. Zkrátka, civilista je zelinář. Téměř veškerý časoprostor obou filmů okupuje přitom občan – voják, resp. budovatel. Svět „zelináře a jeho televize“ je
představen jen do té míry, aby se občan (hrdina) měl proti čemu vymezit. Nelze se pak
ovšem divit, že se jedná o velmi pochybnou definici, spíše o (válečnou) propagandu.
Zatímco (alespoň) první díl Matrixu nechává ještě jakýsi prostor k pochybnostem o „reálné realitě“ (který pak další dva díly víceméně vyplní), Kdo hledá zlaté dno
se (alespoň) snaží o jednoznačnou odpověď na stále tutéž základní otázku: Co je
„normální“, tedy „reálné“? A jako obvykle „je pravda tam venku“ – tam, kde se buduje... Na Marsu. „Promiň, Quaide, celý tvůj život je jenom sen.“ Neboli (jak řekl Morfeus
Neovi): „Vítej ve skutečném světě!“ Za zrcadlem kadeřnice (Petry), za obrazovkou zelinářovy (Ivanovy) televize: „Za mlhou tak hustou, že by se dala krájet, a možná ještě dál...“
V žádné rajské projekci společnosti. (Zlaté oči!) Ani strojům se prý neosvědčila (v Matrixu). První zákon biopolitiky (Matrixu): lidé chtějí být systémem vysáváni,
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doslova (dosucha), nejlépe však prostřednictvím snu. Na druhou stranu, imaginace liminarity, zrcadla, spolehlivě „zreplikuje“ cokoli. (Star Trek: Voyager V/13: „More
spiders?“ Jinak řečeno „zrcadla mají v sobě něco nestvůrného“, neboť „rozmnožují počet
lidí“.45) O paralelní (anti)systémy tak není nouze. Některé jevy a efekty jsou v nich
převráceny, umocněny, nebo oslabeny, aniž by se přitom nutně měnila podstata celku, totality. Dokonce i v obsahové (ideové) rovině se však zdá být rozdíl mezi Matrixem a Zlatým dnem jasný. Hrdinové Matrixu chtějí svrhnout vládu nenáviděných
strojů (pavouků), rozbořit Stroj systému, kdežto hrdinové Zlatého dna s pomocí milovaných strojů (pavouků/Pavouka) systém naopak budují, zaštiťují a reprezentují.
Dělníci (pohraničníci) v socialistických filmech zpravidla chrání status quo, „posvátné bezčasí“.46 V Matrixu „se hmyzím krůčkem ke dni souká den až do poslední hlásky dějepisu“47 (v případě zdejšího mechanického hmyzu tedy spíše pořádným pokrokem),
do posledních dní, do brzkého konce světa/snu, zatímco ve Zlatém dnu vládne cyklus/rituál „klidu na práci“ a nezastíraný (malý/velký) zádrhel je v tom, že zdaleka
ne všichni chtějí pracně a usilovně, tedy poctivě roztáčet kolo (ne)dějin.48 Nicméně
otázka stále zní: „Co je Matrix?“
Keanu Reeves, který si v rámci přípravy na roli Vyvoleného prostudoval Schopenhauera, Humea, Nietzscheho, Hegela a Kanta, nakonec pravil: „No já nevím, prostě si
45	BORGES, Jorge Luis: Zrcadlo a maska. Praha, Odeon 1989, s. 12.
46	Srovnejme s další „marxistickou“ hollywoodskou sci-fi Elysium (režie Neill Blomkamp, 2013).
„V roce 2154 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi. Tajemnice Delacourt (Jodie Foster) je ochotna
udělat cokoli, aby pro obyvatele Elysia zůstal zachován jejich luxusní životní styl. A naopak lidé na Zemi
jsou ochotni udělat cokoli, aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu. Max (Matt Damon) se zapojí do
nebezpečné operace, která by mohla přinést rovnost dvou polarizovaných světů.“ (Oficiální text distributora.) Z hlediska aplikovaných filmařských postupů sovětské montážní školy analyzuje tento film
KOKEŠ, Radomír D.: Elysium mezi klasickou a historicko-materialistickou poetikou. In: Douglasovy
poznámky. Poetika fikce aneb styl, vyprávění a fikční světy (nejen) v kinematografii, http://douglaskokes.blogspot.cz/2013/08/elysium.html [20. 5. 2014]. Takový přenos východních kulturních
prvků je rozhodně pozoruhodný. Hodí se do našeho konstruktu (o „hranici konstruktu“). Stejně
jako fakt, že ani v Elysiu nechybí Pavouk (je jím vůdce rebelů).
47	Shakespearův Macbeth V. 5 (přeložil Erik Adolf Saudek): mechanické hodiny, jejichž vynález (1300)
„přinesl totálně nový princip“. „Dlouho před průmyslovou revolucí konce osmnáctého století si lidé začali
stěžovat, že se společnost stala ‚monotónním strojem‘, který je šílenou rychlostí žene životem.“ Srov. McLUHAN, Herbert Marshall: Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno, Jota 2000, s. 161, 166,
168.
48	Na druhou stranu, Láďa je původní profesí hodinář („tik tak vyjde s platem“ – utahuje si z něj Petřin
otec). O jeho proměně k obrazu komunity již byla řeč. Zdá se však, že také Láďa cosi předal, vnesl.
Posílil, opravil. Minimálně se stal novým, perfektně pracujícím kolečkem v mechanismu, soukolí,
„dělného kolektivu“. Přispěl k tomu, že lidé i stroje „chodí jako hodinky“. A Mikyho závěrečná replika (vůbec poslední slovní sdělení Menzelova filmu) podtrhuje Láďův význam pro celek (totalitu,
komunitu): „Nás nenakrkneš, kamarád! My tu máme hodinára.“ My poroučíme větru, dešti a času.
Mimochodem, na střední desce (výše zmíněného) Boschova lisabonského triptychu Pokušení svatého Antonína jsou nad přivaděči vodní galerie, kolonády/přehrady, zavěšeny velké hodiny. Nikoli
ovšem jako symbol neodvratnosti posledního soudu, resp. (slabé) naděje na spásu, a tím méně
optimistického očekávání ráje na zemi. Připomínají, že mezi Kristovým ukřižováním a utrpením
sv. Antonína uplynul již dlouhý čas, během kterého se zlo opět rozšířilo, rozlezlo, po celém světě.
Ukazují pozdní hodinu, hodinu temnoty, kdy jsou síly zla nejmocnější.
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trochu protáhnu svaly a trochu si zakopu.“ Hlavně když má jasno režisér: „Je to o robotech
proti kung-fu.“49 A vlastně taky o simulaci. Nebo normalizaci?
Zásadní změny systému nejsou žádoucí. Ti, co jsou jeho součástí, také většinou
žádné neregistrují. Uvnitř reálně vládne bezčasí (vztažené k obrazu světa na konci
20. století coby údajnému/zjevnému vrcholu vaší/naší civilizace), zpestřené obvyklými pocity strnulosti a (vy)prázdn(ěn)osti. Vnější pohled zato vede k prozření či osvícení, k odhalení dramatických undergroundových či peristaltických (útrobních)
procesů, pohybů, a k rychlému pochopení jejich pravidel. Pozorovatel nabývá víry,
že je schopen se úspěšně zapojit do hry a zvrátit její průběh ve svůj prospěch. Tedy
spíše nesobecky ve prospěch společnosti, lidstva. Ohroženého druhu (parazitického hmyzu; nemluvě o anti-evangeliu podle agenta Smithe, resp. o jednom velkém
anti-virovém podobenství). Je v tom samozřejmě drobný háček. Nikdo (snad vyjma
Stvořitele, Architekta, Programátora) nemá takový přístup/odstup, aby skutečně
dokázal pochopit systém totality (a tím méně totalitu systému čili další mamutí
tautologii z pleistocenního pleonasmu), setrvale sebezáchovnou podstatu Matrixu.
Dotyčný divák by měl především vstřebat celou matrixovskou trilogii, i když ani to
by nemuselo stačit. Zejména pokud by mu nakonec zbyla krajně podezřelá (jedovatě zelená) pilulka, nositelka (nesmrtelného brouka) totálního šílenství, zcela jiného
spásného přesvědčení – než bylo to, které si odnesl z prvního dílu –, že svým způsobem poznali (osvojili si, zkonzumovali) mnohem podstatnější díl „reálné reality“
oni ubozí lidští červi – tak vzdálení všem vznešeným ideálům (světové revoluce), pohodlně uvěznění a nesnesitelně šťastní v kompostu nevědomosti a všednosti, tedy
v tupé jednotvárnosti každodenní „rachoty“ (poctivé a usilovné „mravenčí práce“),
prostě v tom starém dobrém systému, který je – nás – efektivně (spíše než efektně)
vykořisťuje a doslova žere i stravuje zaživa.
Na konci filmu Matrix, tedy prvního dílu trilogie, učiní čerstvě „probuzený“ (políbený, tedy polibkem – od krásné rebelky, hackerky Trinity – vzkříšený) spasitel Neo
jakési oficiální prohlášení k lidstvu: Bůh suď, jak to vlastně skončí, ale pro začátek
vám mohu slíbit neomezený svět, doslova „svět, kde je možné všechno“. Neo asi neměl
na mysli Avalon-Auschwitz, tedy liminární paradox, princip totality, podle něhož
„možné je všechno“, jinak též ztracený svět věčné blaženosti, jehož „konečné řešení“ bylo nalezeno v pořádku (řádu) mechanizace, vojenského vědecko-technického pokroku/pochodu. Tím méně měl pak Neo na mysli (pod)žánrové deformace,
kde by globálnímu koncentráku velela třeba Ilsa, „vlčice SS“. I když se ale musel
držet „svého“ (nad)žánru, tedy „spasitelského“ spektáklu, kde spíše než na obsahu
(scénáři/programu) záleží na efektním vizuálním obalu, nakonec v plné míře
splnil, co slíbil. Místo osvobození otroků, které mělo podle prostých pravidel
49	CLOVER, Joshua: Matrix, s. 18, 98.
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„mesiášského“ mainstreamu (ještě zjednodušených pohádkovou degradací prvního
dílu/mýtu) přijít, zařídil totiž (s veškerou slávou a pompou) návrat k „normálu“.
Tedy žádné zpřetrhání okovů, žádnou revoluci (navzdory spoustě explozivní a destruktivní, ne-li revoluční akce), ale „pouze“ restart systému. Ekonomiky, konzumu,
způsobu života, na který jsme zvyklý, který je „náš“. Přesněji byl „náš“. Zatímco před
deseti lety se mnozí diváci cítili zklamaní, podvedení, dnes by možná tento sen/svět
(A. D. 1999) a takového spasitele brali (všemi deseti). Snad by si v dané souvislosti
dokonce vzpomněli na vskutku extrémní varianty „světa, kde je možné všechno“,
s nimiž experimentovalo 20. století. I to je možné.
Odhlédnuto od variovaných konspiračních a ideologických – pseudomarxistických čili ma(t)r(i)xistických – interpretací je to alegorie lidské společnosti jako
složitého nelineárního dynamického systému. Simulace obsahuje nesporné zákonitosti, ale zároveň je neustále „přepisována“. Tento pohyb, život, děj (a tím spíše pak
jeho dramatičnost) je ovšem relativní. Závisí na pozorovateli, na „vztažné soustavě“.
(A když se v ní přesto chystá něco opravdu velkého? „Sleduj bílého králíka.“ Nebo černou kočku. To dá rozum.) Ano, zrada je v divákovi, zároveň případném účastníkovi,
členovi či soudruhovi (potenciálně participujícím na „neurální interaktivní simulaci“), v imaginaci/kontextu. Dokonce ani Neo – nehledě na jeho mesiášské (r)evoluce,
iniciace, během nichž sbírá vůli k nadlidské, supermanské moci – nedokáže dvakrát
vstoupit do téhož Matrixu. Tato zeleně světélkující řeka znaků (připomínající podivné zelené písmo simulace jménem Rukopis zelenohorský), „nekonečná věta“, nemá
ani žádný začátek, třeba v podobě velké (červené) iniciály. „Číst“ se každopádně dá
jen jediným možným způsobem – zprostředka...
Mimochodem, pustíme-li do virtuální mlhy trochu slavkovského slunce (koneckonců, Matrix Revolutions, celá trilogie, se s diváky loučí právě malebným východem slunce), záhy se vyloupnou dvě základní varianty Matrixu. Půjde o polarizovaný obraz, jasný protimluv do kyberkulturní pranice. Matrix, tedy univerzální
systém/program, udržovaný v chodu „věčnými návraty“, restarty, plní podobnou
funkci jako mýtus – v tradičním, archaickém smyslu. Zároveň však nabízí „komiksovou“, „obrázkovou“ verzi světa (snad i podle Marvelu, ne-li „přímo od Mattela“),
„totalitu pro děti“. Jinak řečeno, RPG-realitu, „střílečku“: všeobecně oblíbenou (a typicky americkou) hru na rebely, „bojovníky za svobodu“ (kteří se samozřejmě nikdy nepotkali, leda snad při pohledu do zrcadla, se svými „zlými sourozenci“, totiž
s „bandity“ a – jak jsou dnes častěji nazýváni – „teroristy“), na (super)hrdiny, zkrátka
na spasitele. Matrix je tedy „posvátný“ mýtus, a přitom „profánní“ hra v (troj)jediné
filmové totalitě. Alespoň pro tuto chvíli…
Imaginace liminarity, hybridního (anti)systému socialistického (sur)realismu
plodí snová, fantastická, hmyzí, strojová, biomechanická monstra.50 A film, „nejdůležitější umění“, je zase „ďáblovým strojem“ (v rané, „nitrátové“ fázi šlo navíc o „pe-
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kelný stroj“), přirozeně tíhnoucím k porušování pravidel, k překračování hranic, definic (včetně své vlastní). Jinak řečeno, bránit status quo vůbec nesvědčí médiu, jehož
podstatou je pohyb: „Absolutně stálé univerzum by bylo nejen světem mrtvým, nýbrž i světem veskrze nicotným. Existence, to jest jednání a působení, se rodí z konfliktu setrvalosti
a dění. Jakmile bůh přestane tvořit, bylo by jeho dílo odsouzeno k nebytí, pokud by nadále
nečerpalo život, to jest pohyb, z jiného zdroje, z dění. A v této síle, která je nepřátelská klidu,
která popírá dosažené, tkví druhý princip všech jevů, princip démonický.“51 Každopádně,
produkci a projekci biomechanického surrealismu bude lépe svěřit „ďáblovu kinu“.
Pokoušet se o definici (nejen jednoho a nejen) normalizačního (ale vlastně jakéhokoli) filmu (díla) je činností předem odsouzenou k nezdaru. Subjektivní perspek50	Můžeme je převést na společného jmenovatele středověké imaginace, včetně akceptace „východních příslibů“ Západem, gotickou kulturou – viz BALTRUŠAITIS, Jurgis: Fantastický středověk:
synkretický „fantastický středověk“ (ve výzdobě katedrál, na obrazech Hieronyma Bosche atd.).
Příkladem z čistě náboženské oblasti je katarství: „Nebývalý úspěch katharských misionářů představuje první případ masivního proniknutí východních náboženských představ na Západ […]. S podobným
jevem se setkáme teprve ve 20. století, kdy téměř celá západní Evropa s nadšením přijme milenarismus
východního původu, totiž marxismus-leninismus.“ ELIADE, Mircea: Dějiny náboženského myšlení III. Od
Muhammada po dobu křesťanských reforem. Praha, Oikoymenh 1997, s. 183n. Srovnávání člověka/společnosti s hmyzem je prastaré – biblické (pročež i středověké). A v současnosti se ho neobávají ani
humanitní vědy – CAILLOIS, Roger: Zobecněná estetika. Praha, Odeon 1968; BOLZ, Norbert: Diskurs
über die Ungleichheit. Ein Anti-Rousseau. München, Wilhelm Fink 2009, s. 155n – ani média populární kultury: komiksově filmový superpadouch, bůh Loki vyjádří svůj poměr k lidstvu (téměř biblickým) podobenstvím o mravencích a botě (Avengers, režie Joss Whedon, 2012). Naopak Ježíš ve
Scorseseho Posledním pokušení Krista (1988) soucítí se vším živým: „Když vidím mravence a podívám
se na jeho lesklé černé oko, víš, co vidím? Vidím Boží tvář.“ Jidáš se pak ovšem jen obtížně vyrovnává
s neustálými „změnami plánu“, jež jsou fázemi Ježíšovy mesiášské kompletace, zvláště když hned
po soucitu a lásce následuje sekera. Mladý spasitel Ender (Enderova hra, režie Gavin Hood, 2013)
začne pro změnu bojem s mimozemskou civilizací Termiťanů (nomen omen) a teprve skrze jejich
genocidu se v samotném závěru dostane k porozumění, soucitu a „hledání symbolu míru“.
51	EPSTEIN, Jean: Le Cinéma du diable. Paris, Jacques Melot 1947, s. 14. Tvořivost (nezbytnost) zla fascinovala romantiky, najmě Goetha. Svět by nevznikl bez Ahrimanovy počáteční intervence – inspirace. Stejně tak „Ahriman přispívá k Óhrmazdově dokonalosti“ a k jeho konečnému triumfu. „Jinými
slovy, zlo nevědomky a nechtěně napomáhá vítězství dobra.“ Týž smysl má pak i „nečekaná sympatie“
mezi Bohem a Mefistem ve Faustovi. „Pro Goetha jsou zlo i omyl tvořivé. ‚Když se nedopustíš chyby,
nic nepochopíš,‘ říká Mefisto Homunkulovi […]. ‚Tímto rozporem jsme tvořiví,‘ sdělil Goethe Eckermannovi 28. března 1827.“ ELIADE, Mircea: Dějiny náboženského myšlení II. Od Gautamy Buddhy k triumfu
křesťanství. Praha, Oikoymenh 1996, s. 281; TÝŽ, Mefisto a androgyn. Praha, Oikoymenh 1997, s. 64.
Jsou ovšem i situace, kdy naopak dobro nevědomky a nechtěně nahrává zlu, kdy zlo je vedlejším,
odpadním produktem dobra. Není jistě nic překvapivého na tom, že Loki je „otec příšer“, které
pak při ragnaröku, konci světa, neprojeví ani ten nejmenší smysl pro tvořivost. Něco jiného však je,
když Neo při svém vlastním „probuzení“ či „zrodu“ přivede nevědomky na svět monstrum, svého
antagonistu, s nímž se musí ve finále utkat. Výsledkem vzájemné destrukce – přesně ve stylu ragnaröku – bude kompletní „restart“ systému. Tím se naplní osud, mýtus, program. Batman – taky
případ... Neúnavný bojovník proti zlu sám omylem vytvořil řadu impozantních padouchů, kteří
ho pak dokonce přerůstali a zastiňovali. Tato problematická tvořivost nepochybně souvisí s jeho
vlastní vnitřní rozporností, jakož i rozpolceností. Problémy s identitou mívají sice i jiné komiksové
postavy, ale tady se jedná o hlavní atribut. Batmanova odlišnost od „normálu“ spočívá navíc v tom,
že schizofrenika a superhrdinu z něj neudělaly žádné nadpřirozené síly a schopnosti. „Nadčlověkem“, „bohem“, se stal i bez nich, zcela dobrovolně a sám, pouhým rozhodnutím – sebestvořením
(jako „selfmadesuperman“). Existuje každopádně úzké pouto mezi Temným rytířem Gothamu
a jeho protivníky (jeho „dětmi“). Pointou je mystérium „spojení protikladů“. Tedy původní coincidentia oppositorum, kterou Mikuláš Kusánský označil za „nejméně nedokonalou definici Boha“.
ELIADE, Mircea: Mefisto a androgyn, s. 65.
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tiva s sebou nese vlastní pre-definice, limity, zatímco vědomí (tušení) souvislostí nás
neodvratně vede k jejich přehlížení a překračování. Problém je v interpretačních
kulturních kontextech, v „pavučinách významů“, „pavučinách snů“, v nichž jsou
dotyčné reprezentace (představy) „zavěšeny“ tak, že se stávají součástí obtížně definovatelného (vymezitelného, určitelného), dešifrovatelného celku (totality), „nekonečného“ a stále se rozpínajícího vesmíru. A ostatně ten bezprostřední kontext, jímž
míníme normalizační kinematografii, dávno přerostl v obrovské Monstrum. Přesto
se další posádka badatelů (žádných rebelů, a tím méně extrémistů-úderníků) „odvážně pouští tam, kam se dosud nikdo nevydal“.
Účinek filmu je podmíněn aktuální společenskou atmosférou, statusem quo.
V 70. letech mohl „politicko-náboženský“ budovatelský mýtus a sen, film (náboj),
samozřejmě už jen těžko plnit svou původní a hlavní úlohu, tj. propagandistickou
(mobilizační) funkci obecného vzoru. Pokus o takové „kazatelské“ exemplum podle
stalinského mustru (rozkazu) by vedl – a vskutku vedl – zase jen k devalvaci (degradaci) totality/univerzality mýtu na spíše individuální, „profánní“ a „nereálný“
(nedej Freud) sen, který zkrátka „nedosahuje podobné ontologické úrovně“,52 ne-li na
„pouhou subjektivní fantazii“ (což by podle W. Benjamina znamenalo totální sesazení
z imaginačního trůnu). Inteligentní režisér, jakým J. Menzel nepochybně byl, tedy
je, si tohoto efektu musel být vědom. Dopřál soudruhům (a ostatním divákům) až
příliš, absurdně věrnou simulaci, repliku onoho původního mýtu a snu (programu).
Pořádný neo- a retromýtus. Konstrukt. V danou chvíli kompletní, a přece neukončený, rozrůstající se každým dalším kontextem.
Jak již bylo řečeno, problém je právě v recepci (bez níž by se ona „démonická“ dynamičnost, přirozenost, média neměla jak projevit). Jejím prostřednictvím dochází
k připojení, návratu do hry. K restartu, redefinici, ale hlavně k adaptaci a mutaci systému, „hranice konstruktu“, totality/liminarity, jejíž imaginace plodí nová fantastická monstra – tak jiná, tak stejná – a hrdiny... Po „zkrocení“ těžkého Pavouka je mladý
adept svým velitelem a mentorem – průvodcem, zasvěcovatelem – definitivně uznán,
přijat a povýšen. Zrod „nového člověka“, totálně zapojeného do biomechanického
soukolí/ústrojí a organismu komunity, resp. společnosti (gigantická kostra Hobbesova Leviathana bude, pokud už není, doběla obraná Bolzovým „lidským hmyzem“
a pokrytá „novým středověkem sítí“),53 připomíná silně (Foucaultovo) „zrození biopolitiky“, „biomoci“, ale i (Geertzův) recepční, interpretační model kultury, kde divák
nebo hrdina, tedy „člověk je zvíře zavěšené do pavučiny významů, kterou si samo upředlo“.54 Jedná se o dva myšlenkové (filozofické) aspekty programu a imaginace Matrixu/Matrixu – a ovšem i Zlatého dna.

52	O definování rozdílů, resp. podobností mezi mýty a sny se pokusil ELIADE, Mircea: Mýty, sny a mystéria, s. 9.
53	BOLZ, Norbert: Diskurs über die Ungleichheit, s. 155.
54	GEERTZ, Clifford: Interpretace kultur. Vybrané eseje. Praha, Slon 2000, s. 14.
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Filmový plakát (1974, autor Karel Vaca).
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Kdo hledá zlaté dno (režie Jiří Menzel,
1974): Láďa (Jan Hrušínský) už má po
vojně...

...a tak se chce oženit s Petrou (zpěvačka
Jana Giergielová ve své jediné filmové
roli).

Společné sledování televize. Hovory
před obrazovkou se bizarně proplétají
s děním na obrazovce.
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František Řehák jako Petřin otec a bodrý
řezník v jedné osobě.

Banán, Láďa, Petra a „banánová simca“.

Klíčová televizní reportáž o výstavbě
Dalešické přehrady.
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Stavba.

Stavba II.

Láďa nachází opravdové štěstí.

266

Informacni boj.indb 266

12.08.14 11:28

Láďa: „Co tomu říkáš?“

Poprvé v kabině Pavouka.

„Koukej!“
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Petra a Láďa: konec vztahu, ale ne filmu.

Láďa v kabině rypadla (detail).

Dalešická přehrada (totál/nadhled).
Konec.
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Summaries
Foreword
Every state cherishes its propaganda and even the representation of its history
becomes a part of the official state propaganda. After the liberation of Czechoslovakia in May 1945 the Communist party of Czechoslovakia pushed through the
establishment of the Ministry of Information, which was in fact a ministry of propaganda. Václav Kopecký became its first leader. He put together a few interesting creative people from the cultural sphere, which he also aimed to get under his control.
He integrated the ministry into the policies of his party, which considered the widely
applied and coordinated public campaign to be an important if not a superb political instrument. It corresponded with the communist movement’s soul and efforts
to build its foundation around magazines. This endeavour was inspired by earlier
socialist organisations. In those periodicals the propaganda of ideas and the clarification and explanation of agendas and programmes took place. In the contrast to
the agitation, which responded to actual situations and endorsed immediate solutions or at least actions to influence them, magazine propaganda was contemplated
to be a long-term tool.
The sometimes ostentatiously pro-party “state” propaganda in the new Czechoslovakia had an indistinct impact. Prominent political circles did not favoure critical reverberations and even made efforts to silence them. They related mainly to
objective reviewing of the Soviet Union and shadows hanging over the Czech-Soviet
relations. Next to many admirers of the Soviet power, there were (mainly amongst
the intellectuals and the students) some individuals, who did not agree with the
restrictions imposed on free discussion. This situation had become an omen of what
happened after February 1948.

• Robert Kvaček
Communist propaganda in Czechoslovakia 1945–1989 from the thematic
standpoint
The communist propaganda of the 1950s took negative memories of the lower working classes on the Great Depression and related the unemployment rate in the First
Republic into good use. In the case of foreign policy the propaganda apparatus
played upon overall negative experiences of the Czech people with the Nazi occupation, anti-German stereotypes existing in the Czech minds from 19th century and
relatively strong Czech and Slovak rusophilia.
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The years of normalisation made some adjustments of the official propaganda
necessary, because most inhabitants did not remember either the depression or
the Second World War and the rusophilia dissipated after the Soviet occupation.
New publicity campaigns, in contrary to the fifties, promoted consumer lifestyle
and emphasised that in many ways the standard of living in Czechoslovakia reached the level of developed capitalist countries. Whereas the fifties propaganda
claimed that the Czech and Slovak worker living in socialist Czechoslovakia was
doing much better than an average person in the West, by the end of the eighties
a claim came out that Czechoslovaks are thanks to socialism living almost as well
as people in the capitalist states and even have bonus in the form of free health
care, education and the right to work.

• Jan Rychlík
Ideological apparatus of the state after the Second World War. Establishment of centralized system of political information on example of
the United States of America
Theoretical construction of Althusser’s “ideological state apparatus” represents only
one of the conceptions that presume that the establishment takes control at least
over the official ideological-information process and this control becomes in the
modern (capitalist) society environment centralized. The objective of the study is
to verify the hypothesis on the concrete historical example of a modern political
system after the Second World War. In this case the topic of this study is deeply
wedded to the Cold War public campaigns of the superpowers that as the object and
subject as well included socialist Czechoslovakia.
The second half of the 20th century could be comprehended as an epoch of the
global struggle of versions of capitalism and socialism of that time. The hypothesis
about the existence of the state ideological apparatus was in the case of socialism
answered by its global defeat during the geopolitical struggle with the Western
bloc. Today it is not a taboo to mention the existence of the systematic ideological
control in the conditions of the socialist system, but is it also possible to confirm the
hypothesis even in the case of the second systematic-ideological model, which came
out from the Cold War as the winner?
After the Second World War a centralized system for public campaigning and
political information (centralized ideological apparatus) came into existence in the
United States of America. The establishment of that institutional structure was a logical result of the monopolization of the capital in the media sector and the establishment of the government-corporate official sector as well. The end of the study
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briefly compares the ideological apparatus of the western origin (represented by the
USA) and eastern origin (represented by Czechoslovakia).

• Karol Krpala
“The kindest, most generous, and most sympathetic people on the face
of the earth”– the beginning of the American informational and disinformative and propagandistic initiatives of the Cold War
This paper focuses primarily on the late 1940s. It contemplates the formation of the
first publicity campaigns and media coverage in the US targeted against the Soviet
Union and its satellites after the Second World War. The first part analyses the establishment of the legislative foundation for the state sanctioned publicity campaigns
in the form of the Smith-Mundt Act approved passed by Congress in 1948. This law
served as a springboard that (among others) made the public radio broadcasting to
the Eastern Bloc countries possible.
The second part of the study analyses the occurrence and form of anti-Soviet
motives in US daily press and magazines. At first it was after years of war alliance
confined to brief remarks, which in the context of intense international relations
ratcheted up and appeared more frequently and at end of 1947 finally almost correlated with the official information campaign of the US administration. In the last
chapter the author analyses the March of Time picture about the post-war situation in Czechoslovakia. The author used predominantly the sources of the historical
nature, such as period magazines, newspapers and multimedia.

• Michal Ulvr
Propaganda and Radio Free Europe in the 1950s
Foreign radio broadcast had a far-reaching importance in the closed environment
of the totalitarian system. It was almost the lone medium that ignoring borders had
the ability to promptly address listeners with news and also with a wide range of
various cultural and special-interest broadcasting. In the case of Czechoslovakia the
popularity of broadcasts was increased by the ear-piecing tradition from the times
of the Nazi occupation and wide-spread ownership of the private radio sets.
The Radio Free Europe was also a sophisticated and well-organized propaganda
tool. It applies mainly to the beginnings of the station, concretely 1948-1956. Although the RFE began experimental broadcasts in the Czech and Slovak languages
in 1950 and routinely broadcasted in Czech and Slovak in 1951, the first preparations
had begun evidently in 1948. During that phase a lot of significant figures of the
Czech and Slovak culture and journalism worked for RFE. Beyond the broadcasts,
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RFE organized several generous poster campaigns aiming to influence the general
public. Broadcasts and posters of RFE aimed, with the help of criticizing and exposing the words and acts of the communist regime in Czechoslovakia, to introduce
democracy and free society of the West as a successful alternative. The Czechoslovak apparatus did not react with dialogue, instead used censorship and propaganda
featuring exiles as mercenaries of the enemy and practically defeated people. As we
know now, the 1950s were not the best of times for RFE, it was the time of no progress, minimal feedback and seemingly only small achievements.

• Prokop Tomek
Changes of the image construction of the Soviet Union in post-war Czechoslovakia
The study analyses chosen aspects of creation and adjustments made to the public
image of the Soviet Union in the post-war Czechoslovakia. Considering the length
of the study, its objective is not to analyse extensively the development of the image
construction of the Soviet Union in post-war Czechoslovakian history in its entirety.
The study focuses in the first place on the basic themes related to the creation of
the public image of the USSR by the establishment. Also it deals with the organisation that handled image creation of the USSR in particular - The Union of the Soviet-Czechoslovak friendship (Svaz československo-sovětského přátelství). It focuses on
some of the reasons for the decay of the monolithic perception of the Soviet Union
as the ideal type of society.
The promotion of the successes of the Soviet society reached its peak right
after 1948 and influenced many spheres of life, most of all with the military accomplishments, science, technology and labour related discoveries. The most crucial
disturbance of the Soviet Union image came with the events of 1968, but in the long
term the erosion was brought along by widening experience of Czechoslovak people
with Soviet reality. In spite of it the official idealized image of the USSR remained to
be carried on by the establishment till the social changes at the beginning of the
1990s.

• Jan Lomíček
Promotion of the May Day in Liberec region in 1948–1989
May Day was undoubtedly the most important celebration amongst the traditional
festivities of the ruling communist party. In the late 1940s and in the early 1950s
the festivities served as a tool to mobilize masses as well as to control population
and legitimize the communist regime. Through the sophisticated promotion of the
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festivities the party strove to keep the mass character of the action to gather as many
people as possible to assimilate the ideology. Orchestrating the celebration of the
May Day in 1948–1989 was carefully thought through, the party struggled to make it
as effective as possible.
The study contemplates the promotion of the May Day on the example of Liberec
region. Everything began when the spring clean-up was announced to tidy up the
villages before the important May Day comes. The decoration was another important part of the festivities that could be seen in the streets and on buildings by the
end of April. Contests were just another important part of the promotion process.
Those aimed to make the obligatory preparations more attractive and make people
enter personal and collective pledges. The significance of the festivities, individual
procedures and actual themes of the procession that year were explained to the listeners at workplaces, schools and public meetings. Personal agitation and cultural
programmes with May Day themes occurred. Media played also an important role
during the promotion. It was mainly daily press, Stráž severu, Cesta míru, Průboj and
Vpřed on Liberec regional level. May Day oriented texts in those periodicals are the
subject of the analyses in this study as well. The creation and modification of May
Day slogans are also a part of this study.

• Alena Černá
Efforts to turn the people from God as a part of the church politics in
Slovakia during the normalisation
After the political and cultural situation quietened down and the impression arose
that the relation between the regime and the churches was improving, the subordination of the churches to the interests of the state was re-established instead. The
normalisation establishment used procedures well known from the end of the 1940s
in the church politics. The continuity of the actions of the individuals also remained,
which was represented for example by Gustáv Husák. On the outside the fight
against the church was not a priority. In spite of a twenty-year-long anti-church campaign, the number of believers was not dramatically reduced. The promoted equality of all citizens was only an illusion, whereas the loyalty of churches and believers
to the state policy was strictly demanded. This served as an argument of the official
propaganda confirming a satisfactory situation of the churches.
The presentation of the trouble free state-churches relations was untrue. Remarks targeting religion sounded not only in media, but also at various obligatory
meetings. Publicity campaigns promoting scientific worldview during normalisation were not successful. Only a small portion of population registered as atheists
but the number of non-believers rose. Ideological-educative actions did not bring
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expected results. Even the representatives of the regime realized that, because they
continued to emphasize the importance of the atheistic and scientific education
and its propagation. Some partial results were achieved, but the overall campaign to
relieve people from religion and faith fell through. By all means promoted atheism
had a reverse effect. People just concealed their faith to prevent from being bullied.
The officially declared decay of religion in the socialist state was not confirmed in
reality. The number of religious people naturally rose after the new regime came to
power in November 1989.

• Norbert Kmeť
Propaganda as an expository game: Utilization of cartoons in
the classroom when lecturing about the 1950s
Cartoons/ caricature are for sure a period material that is turned aside in the Czech general
school practice in contrast to the British or German schools. Working with cartoons is an
extremely effective way to redevelop public opinion, political attitudes and perception of the time when it was created. Moreover, using propaganda cartoons in the
classroom when lecturing about the 1950s in Czechoslovakia reinforces the expository element of the history education and accommodates the contemporary trend
of constructivist teaching methods, putting the students into the role of active
co-creators of the curriculum.
The study offers traditional topics that, in the course of analysing and interpreting cartoons from Dikobraz magazine, uncover period ideological worldview
and collective identity of the Czechoslovak society. The propagandistic overplay of
period phenomenon enables even the students of elementary schools to recognize
them, whereas older students can find space for comprehending processes of stabilisation and legitimisation of the new socialist order of the new Czechoslovakian
socialist society in the 1950s through cartoons.

• Jaroslav Najbert
Propaganda, school, normalisation. Didactic use of normalisation
propaganda
This study analyses propaganda of the so-called normalisation period and contemplates the contribution of the propaganda figures to the pedagogic practice. Propaganda
was almost everywhere during the 1970s and 1980s, its borders were not carved in
stone, so it sank into various programmes and genres. Direct propaganda was less common and was subject to actual changes in the political situation. The propaganda from
the reconstruction period differed greatly from the propaganda of the early 1970s.
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The topic of (not only) normalisation propaganda can be used in the classroom to enable the students to understand basic principles of manipulation, rather
than to study concrete content. Instead of factual knowledge (concrete exclamations of the normalisation propaganda), the conceptual knowledge and procedural knowledge (how to interpret media message, how to comprehend value anchored journalism) are important. During the analyses it is important to mention the
existence of the value anchored school, which disallows completely the “objective”
approach to the presented propaganda.

• Jaroslav Pinkas
Political propaganda and Czechoslovak cinema in 1950s
This study contemplates the matters of the Czechoslovak political propaganda in
1950s. Changes that came with the communist takeover in February 1948 influenced
almost all spheres of life of the Czechoslovak people and changed culture and consequently the movie industry. As well as the Soviets and National Socialists the ruling
communist garniture was too well aware of the important and distinctive role the
film represented when used for propaganda purposes.
The propaganda introduced through a movie did not differ from other forms of
ideological fight. And the Czechoslovak 1950s as a specific period required a clear
image of the enemy. The world divided by the so called Iron Curtain into East and
West did not even provide the propagandists with any other options. After February
1948 the ruling communist garniture accomplished a quick establishment of a new
system with working movie industry. New cultural forms and new elites were born
in this process. This system survived without distinct changes till the 1960s.

• Kateřina Lozoviuková
Who looks for “the border of the construct”. Attempt to define (one)
normalisation movie
In the movie Matrix (direction A. + L. Wachowsky, 1999) people persevere under the
dominion of gigantic robotic insects, really gigantic machines. It is an inhuman and
strange totality (which is at the same time somehow faintly familiar) ruled by a uniform artificial intelligence, where nobody knows what is Matrix. Poor individuals do
not know that they “live” in “unreal reality”. Independently of this strange existence
a group of heroic and special people operates, the “others”, who voluntarily underwent a painful rebirth, disconnection – necessary procedure comprised of a rough
slipway to the bottom of the rabbit hole”, just to see the “border of the construct”
and effectively reconnect to the Matrix. The Czechoslovak predecessor of Matrix and
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a representative of the “border of the construct” film category (movies based on the
existence of the artificial world) is without doubt Kdo hledá zlaté dno (director J. Menzel, 1974).
The effect of the movie (in general) is conditioned by actual society atmosphere,
status quo. In the 1970s the “political-religious” creative, myth and dream cinema
of course was not able to fulfil its original basic function - propagandistic (inciting)
function of general model. An attempt to realize “preaching” exemplum according
to a Stalinist model (order) would for sure lead to the devaluation (decomposition)
of totalitarian/universal character of the myth to individual “profane” and “unreal”
dream, which does not “reach the level of similar ontological level”, or even “mere
subjective fantasy” (that would according to W. Benjamin mean a fall from the imaginary throne). An intelligent director as J. Menzel undoubtedly is had to be aware of
the fact. He indulged comrades (and viewers) with a simulation almost too absurd
and real, a replica of the previous myth and dream (program). A real neo- and retromyth. Construct. At that moment complete and at the same time without an end,
expanding with every other context. With its story and visual aspect the film reaches
an absurd, extreme and over the border level of socialist hyperrealism, or decadent
biomechanical surrealism (H. R. Giger).

• Petr Kopal
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Seznam zkratek
ABC – American Broadcasting Company
ABS – Archiv bezpečnostních složek
ACILS – American Center for International Labor Solidarity
a. j. – archivní jednotka
AP – Associated Press
BAC – Broadcaster Advisory Council
BBC – British Broadcasting Corporation
BR OSN – Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov
CBS – Columbia Broadcasting System
CCF – Congress for Cultural Freedom
CIA – Central Intelligence Agency
CIPE – Center for International Private Enterprise
č. – číslo
ČEFIS – Československá filmová společnost
ČSR – Česká socialistická republika
ČSR – Československá republika
ČSSR – Československá socialistická republika
ed . – editor
f. – fond
FCC – Federal Communications Commission
FFP – Filmový festival pracujících
FP TUL – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci
HCUA – House of Representatives Committee for Un-American Activities
inv. č. – inventární číslo
IRI – International Republican Institute
kart. – karton
KSČ – Komunistická strana Československa
KSS – Komunistická strana Slovenska
MěNV – městský národní výbor
MFF – Mezinárodní filmový festival
MGM – Metro-Goldwyn-Mayer
MOT – March of Time
MPAA - Motion Picture Association of America
MPEA – Motion Picture Export Association
MSA – Mutual Security Agency
n., nn. – následující
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NA – Národní archiv
NAB – National Association of Broadcasters
NARA – National Archives and Records Administration
NATO – North Atlantic Treaty Organization
NBC – National Broadcasting Company
NCFE – National Comittee for Free Europe
NDI – National Democratic Institute for International Affairs
NDR – Německá demokratická republika
NED – National Endowment for Democracy
NKVD – Narodnyj komissariat vnutrennych del
NSC – National Security Council
OC – Office of Censorship
ONV – okresní národní výbor
OPC – Office of Policy Coordination
ORR – Office of Radio Research
OSN – Organizace spojených národů
OWI – Office of War Information
PA – public affairs
PCO – Production Code Organization
PSB – Psychological Strategy Board
r. – rok
roč. – ročník
RCA – Radio Corporation of America
RFE – Radio Free Europe
RKO – Radio-Keith-Orpheum
ROH – Revoluční odborové hnutí
s. – strana
SČSP - Svaz československo- sovětského přátelství
s. d. – sine dato
SHKS – Společnost pro kulturní a hospodářské styky se SSR
sign. – signatura
sl. – složka
SOkA – státní okresní archiv
SP SSSR – Svaz přátel SSSR
SRN – Spolková republika Německo
SSM – Socialistický svaz mládeže
SSR – Slovenská socialistická republika
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
StB – Státní bezpečnost
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sv. – svazek
TASS – Tisková agentura Sovětského svazu
Ú(A)V NF – Ústřední (akční) výbor Národní fronty
USA – United States of America
USAIC – United States Advisory Commision on Information
USIA – United States Information Agency
ÚV KSČ – ústřední výbor Komunistické strany Československa
ÚV KSS – ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska
VB – Veřejná bezpečnost
VOA – Voice of America
WAC – War Advertising Council
ZDŠ – základní devítiletá škola
ZRPŠ – Združenie rodičov a priateľov škôl
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Bush George st. 65

Adenauer Konrad 199, 202

Bušek Vratislav 97

Acheson Dean 56, 59, 63, 75, 199

Bušová-Kasalová Helena 105

al-Asad Bašár Háfiz 18

Bykov (úderník) 133

Almond Gabriel A. 29–33
Althusser Louis 8, 33, 271

C

Augusta Karel 256

Cardinalová Claudie 118
Carter Jimmy 63

B

Cibulová Tatiana 184

Baarová Lída 228

Císař Čestmír 144–146

Bagdikian Ben H. 39, 42

Clergue Pierre 242

Barnard Chester 56

Collingwood Charles 59

Barrett Edward 56

Colotka Peter 176

Barthes Roland 249

Cowles Gardner Jr. 44

Baťa Tomáš 136, 231
Beneš Edvard 21, 84, 85

Č

Benton William 47, 50

Čankajšek 199

Berija Lavrentij Pavlovič 21

Čarnický Michal 227

Bernays Edward Louis 208

Čarnogurský Pavol 187

Bernhardová Nancy 28, 37, 42–46, 48,

Čelko Jaroslav 183, 186

51–56, 59, 61–63, 68, 69

Čep Jan 97

Bernstein Carl 50, 65, 69

Černý Jaroslav 201

Besser Vilém 234

Čerych Ladislav 97

Biľak Vasil 177, 181, 185
Blum William 66

D

Bosch Hieronymus 247, 248, 256, 258,

Daquin Louis 227

261

Davies Joseph E. 80

Braun Lev 97

De Luce Daniel 83

Brejchová Jiřina 22, 103

Demetz Petr 97

Brežněv Leonid Iljič 18, 19, 115, 157

Deutsch, Karl W. 29, 31–33

Brooks William 48

Dmytryk Edward 227

Brooksová Louise 38

Doležal Václav 186

Broz Tito Josip 199

Drda Jan 225

Bruegel Pieter 247, 248

Dubček Alexander 104

Brzezinski Zbigniew 63

Dvořák Miroslav 201

Burian Vlasta 228, 229
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E
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Easton David 29–33

Hale Eric T. 66

Ebert Roger 249

Halečka Tibor 174

Eisenhower Dwight 36, 39, 75, 96

Hanzelka Jiří 121

Ejzenštejn Sergej Michailovič 224, 234

Hardy Ralph 61
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Harlan Veit 225
Harriman William A. 81

F

Havel Václav 217

Fajtl František 115

Havlíček Borovský Karel 98, 193

Fidelius Petr 7, 211

Hearst William R. 37, 38

Firt Julius 97

Hegel Georg Wilhelm Friedrich 258

Fishburne Laurence 237

Heinlein Robert A. 252, 257

Fitzurse Waldemar 242

Herben Ivan 97

Folson Frank M. 55

Hermann Edward S. 64

Fournier Jacques 241

Heywood Andrew 45, 46

Franco Francisco 199

Hiddleston Tom 249

Frank Karl Hermann 85

Hippler Fritz 225

Frazer James 243

Hitler Adolf 14, 78, 83, 97, 197, 202

Freeman Joseph 82

Hixson Walter L. 36
Hodovský Ivan 174, 186

G

Hochman Jiří 103, 104

Gabriel Jiří 184

Holešovský Václav 98

Gábriš Július 182

Hood Gavin 261

Gagarin Jurij Alexejevič 119, 153

Hoover Edgar J. 47, 51, 52

Gajdoš-Breza Juraj 21

Horáková Milada 102, 113, 201

Gallup George 39

Hostovský Egon 97

Gasperi Alcide de 199, 200

Hrabal Bohumil 251

Gastěv Alexej 112

Hrda (člen KSČ) 172

Giergielová Jana 237, 243, 264

Hrubý Petr 97

Giger Hans Rudolf 246, 247, 249, 251,

Hrušínský Jan 237, 264
Hřebejk Jan 212

276
Ginzburg Carlo 241

Hugo Victor 242

Goebbels Josef 14, 76, 77, 79, 224

Hume David 258

Göring Hermann 79

Hunt Martin 214, 216

Gottwald Klement 16, 83, 110, 156, 229

Husák František 244

Gottwaldová Marta 228

Husák Gustáv 26, 115, 123, 174, 175, 177,
179, 181, 274

Grečko Georgij Michajlovič 153
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Kravčenko Viktor 199

Chandler Norman 61

Krugler David F. 35, 36

Chomsky Noam 64, 67, 68

Krychtálek Vladimír 21

Chrobák Ondřej 193

Kusánský Mikuláš 261

Chruščov Nikita Sergejevi 201

Kuusinen Otto 20

Churchill Winston 83, 199, 201

Kvetko Martin 97

J

L

Jackson Charles D. 39, 61

Lane Arthur B. 83, 84

Jaroš Otakar 115

Lang Fritz 256

Jennings John 75

Lazarsfeld Paul 39

Jílovský Rudolf 97

Lee Ivy Ledbetter 38

Joachim M. 76, 77

Lenárt Jozef 175, 179, 185, 186

Josef Jaroslav 146

Lenin Vladimír Iljič 78, 82, 116, 123, 125
Lenský V. 77

K

Lepešinská Olga Borisovna 117

Kachyňa Karel 211

Lewis William 44

Kalčík Rudolf 239

Lichtenstein Roy 250

Kalvoda Josef 96

Loukotka Jiří 184, 189

Kant Immanuel 258

Lovett Robert 56

Kennan George 75, 84, 95

Ludvík XI. 242

Kliment Jan 250, 251

Lukáš František 210

Klivar Miroslav 195, 196

Lysenko Trofim Děnisovič 117, 130

Klusák Milan 179
Knapík Jiří 226

M

Kodíček Josef 97

MacArthur Douglas 252

Kohák Miloslav 97

Mácha Karel Hynek 146

Kohout Jára 87, 97, 105

Malák Jaroslav 201

Kohout Pavel 231

Malenkov Georgij Maximilianovič 203

Koněv Ivan Stěpanovič 114

Malia Martin 123

Kopecký Václav 8, 15, 170, 226, 228, 270

Malinovskij Rodion Jakovlevič 114

Korec Ján Chryzostom 178, 186, 187

Mandlová Adina 228

Korten David C. 63

Mao Ce-tung 199

Kosík Josef 132

Marcuse Herbert 31, 33

Kosmoděmjanská Zoja 114

Martínková Martina 235

Kostrba-Skalický Osvald 97

Marshall George 57, 59, 63, 75, 95, 96

Koševoj Oleg 114

Masaryk Tomáš Garrigue 85

Kožík František 21

Masefield John 80

Kratochvíl Viliam 194, 197

McCarthy Joseph 69
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McGrath James Howard 51

O

Méliès Georges 252

Očadlík Mirko 16

Menzel Jiří 11, 237, 238, 243, 250, 251,

Orwell George 64, 83
Ovidius Naso Publius 14

253–255, 258, 262, 264, 277
Merkulov Vsevolod Nikolajevič 21
Michajlov Angel 239, 245, 250

P

Mikolajczyk Stanislaw 199

Palacký František 195

Miller Justin 61

Paley William S. 47, 52

Mňačko Ladislav 114

Palivodová Eva 198

Molotov Vjačeslav Michajlovič 78, 81

Pántik Julius 242

Monnet Jean 202

Parenti Michael 64

Morgan John P. 37, 39

Parsons Talcott 29, 30, 32, 33

Morozov Pavlík 116

Partl Eduard 157

Moskalenko Kirill Semjonovič 114

Partlová Danuše 157

Mossová Carrie-Anne 237, 244

Pavlásková Irena 212

Mošenskij M. 77

Peck Gregory 76

Možajskij Alexandr Fjodorovič 126

Pecháček Jaroslav 100

Múdry-Šebík Michal 97

Pekelský Vladimír 103

Mundt Karl E. 9, 35, 44, 48, 51, 75, 77, 86,

Pelc Antonín 193, 197, 198
Pernes Jiří 7, 193
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Muravchik Joshua 66

Peroutka Ferdinand 16, 96–99 , 102, 103

Murrow Edward R. 54, 59, 62

Píka Heliodor 115

Muslimov Širali 118, 131

Pius XII. 199
Pokorný Pavel 146
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Pop Jaroslav 198, 202, 205

Nagy Imre 199

Price Gilbert 44

Nálepka Ján 115

Prokop Dieter 37–41, 50, 55

Nejedlý Zdeněk 120

Pulitzer Joseph 37, 38

Němeček Zdeněk 97
Neruda Jan 16, 151

R

Nestěrov Pjotr Nikolajevič 117, 129

Ransdorf Emil 103

Nesvadba Miloš 235, 253, 256

Reagan Ronald 42, 255

Neumann Stanislav Kostka 120

Reeves Keenu 237, 243, 244, 258

Neznak Václav 150

Remek Vladimír 115, 119, 123

Nietzsche Friedrich 258

Renner Karl 199

Nobile Umberto 118

Ribbentrop Joachim 78

Novotný Antonín 103

Richardsová Denise 254
Rivette Jacques 250
Robinson William 66
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Svoboda Ludvík 18, 19, 115

Rockefeller David 63
Rockefeller John D. 37, 38
Rockefeller Nelson 38, 39, 63, 71

Š

Romaněnko Jurij Viktorovič 153

Šisler Zdeněk 180

Rychlík Jan 28

Šofr Jaromír 250
Šochová Božena 231
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Štěpánek Martin 92

Říchová Blanka 30–32
T
S

Taft Robert 74

Sarnoff David 47, 61

Tesařík Richard 115

Saunders Frances S. 39, 47, 64

Thompson Craig 82

Scott Ridley 246, 256

Thompson John B. 217

Scott Walter 242

Tigrid Pavel 97, 103

Sekora Ondřej 230

Ťopek František 114

Shackford R. H. 75

Trávníček Tomáš 178

Shirer William 25

Trstenský Viktor 176, 177

Schopenhauer Arthur 258

Truman Harry 52, 54, 56, 61, 63, 75–77,
81, 96, 199–201

Schuman Robert 199, 202

Tuominen Arvo 20

Schwartz Lowell H. 36
Schwarzenegger Arnold 255, 256
Sims Beth 66

U

Sochor Antonín 115

Úradník Vendelín 182, 183

Spaak Paul-Henri 199
Spielberg Steven 85, 250

V

Sproule John M. 35, 39, 44, 55, 58, 59

Válek Jaroslav 141

Stačinská (pedagožka) 184

Van Dien Casper 254

Stalin Josif Vissarionovič 20, 23, 59, 78,

Vartíková Marta 183, 184
Vávra Otakar 232, 244

79, 81, 82, 89, 115–118, 126, 156, 201
Stanton Frank 39

Verhoeven Paul 249–251, 253–256

Steelman John R. 61

Vlček Václav 231, 235

Steinhardt Laurence A. 84, 85

Volný Sláva 92

Stelibský Josef 105

Vondráčková Helena 141

Stone Oliver 237

Vrchovský Ján 185

Stoneová Sharon 256
Stradling Robert 192, 194, 196, 197, 200
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Suda Zdeněk L. 97

Wachowski Andy 237, 275

Suchý Čestmír 22, 103, 201

Wachowski Lana 237, 275

Sychrová Anna 144

Walló Karel Michael 231, 234
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Weawing Hugo 237
Wells Herbert George 252
Whedon Joss 261
Wiever Pat 52
Wilson Woodrow 85
Winter Tomáš 193
Wintshell Walter 77
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