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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je skrze propagandistické plakáty Sovětského svazu a 

Spojených států, produkovaných za druhé světové války, nahlédnout do myšlenkových 

mechanismů daných společností. Vycházím z předpokladu, že hovorem o něčem hovoříme 

zároveň i o sobě (výběrem výrazů nebo předmětem rozpravy). Zároveň se inspiruji specifickým 

sémiologickým přístupem rozvinutým Rolandem Barthesem. Podle něj nesou sdělení i 

druhotné významy, které jsou recipientům za nějakým účelem předkládány jakoby mimoděk. 

K propagandistickým plakátům tak přistupuji jako ke sdělením, která mají svou přiznanou, 

manifestní část, zároveň však nesou i sekundární, latentní rovinu. Ta není na první pohled 

zřetelná, je ji třeba dostat na povrch a dekódovat. K takovému rozkrývání sekundárních sdělení 

dojde v rámci třech témat, která jsem si stanovil. V rámci prvního se budu zabývat tím, jak dané 

společnosti vyobrazovaly sami sebe. Ve druhém tématu se zaměřím na vyobrazování nepřítele 

a třetí téma věnuji líčenému obrazu žen. V závěrečné části porovnám, jakým způsobem se 

vnímání zvolených okruhů podobá či liší u dvou zkoumaných společností. Má práce bude mít 

zároveň přesah ve zhodnocení, který stát svá sdělení více kóduje do metajazyka vlastnímu 

latentní části sdělení. 

 

Klíčová slova: Propaganda, mytologie, SSSR, USA 
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Abstract 

The goal of this bachelor thesis is to peek into thoughts mechanisms of Soviet and 

United States society through propaganda posters they published during the World War II. I 

suppose, that the conversation about something indicates something about ourselves as well (by 

the selection of expressions or by the subject of debate).  Simultaneously I inspire myself by 

the specific semiological approach developed by Roland Barthes. He claims that every 

communication has certain secondary meaning that is submitted to the recipients for some 

purpose. I perceive propaganda posters as a communication that has its own admitted, declared 

part but at the same time it also has secondary, latent part which is not very obvious at first, but 

it is necessary to decode it. This mentioned decoding of secondary communication will occur 

in three topics which I established. Firstly I will analyze how indicated societies pictured 

themselves. Secondly I will focus on the picture of the enemy. Third theme will be dedicated 

to the picture of women. In the final part I will compare how indicated societies pictured chosen 

topics. 

 

Keywords: Propaganda, mythology, USSR, USA 
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1 Úvod  

„Řeč vždycky přesahuje toho, kdo s ní zachází.“ 

     Petr Fidelius 

 

K zabývání se jazykem mě inspirovali autoři jako Roland Barthes, George Orwell, Petr 

Fidelius nebo Vladimír Macura. Všichni čtyři vycházeli z předpokladu, jenž v jednom svém 

textu formuloval právě Fidelius, totiž že „(…) slovo je živel transcendentní, a jeho totální 

korupce je proto nemožná“ (Fidelius, 2016, s. 166). Slovo je v pojetí citovaného autora „double 

agent“ – naoko plní přání toho, kdo s ním zachází, ve stejný moment ho však zrazuje, vtahuje 

do centra, a hovoří zároveň i o něm samém. Korupcí je pak myšlena lež, manipulace s pravdou. 

Podle této logiky lež prakticky neexistuje, neboť lhář svým lhaním vypovídá pravdu sám o 

sobě.  

To je základním předpokladem mé práce. Vycházím z toho, že zdánlivý vládce slova 

svým počínáním nehovoří pouze o předmětu své rozpravy, ale samotnou rozpravou (způsobem 

jejího vedení nebo už jenom tím, že ji vede) vypovídá sám o sobě.  

Ve stejný moment má rozprava tu vlastnost, že její jazyk volíme s ohledem na její 

posluchače tak, aby bylo rozpravě rozuměno (Berger, Luckmann, 1999, s. 43). Pokud 

přistoupíme na tyto dva principy a akceptujeme, že hovorem o něčem hovoříme také o sobě, a 

zároveň hovorem k někomu hovoříme také pro někoho, otevře se nám netušený prostor bádání.  

Píši zde o jazyku, o řeči, nicméně pojetí jazyka je v mé práci spíše barthesovské. 

Předmětem zkoumání tak není ve skutečnosti primárně jazyk, nýbrž tzv. metajazyk. Tento 

poststrukturalistický koncept bude detailně popsán v kapitole přímo jemu věnované. Mohu 

ovšem předeslat, že metajazykem se rozumí určité sekundární sdělení, které je nám předloženo 

v rámci primárního sdělení. Primárním sdělením může být prakticky cokoliv. Tvar šálku na 

kávu, tanec nebo způsob splachování záchodu je v tomto pojetí také určitým sdělením. Ve 

zkratce řečeno každá lidská činnost něco vypovídá o lidech, kteří ji činí.  

Pro svou práci jsem si za primární sdělení zvolil propagandistické plakáty produkované 

Spojenými státy americkými (dále jen Spojené státy či USA) a Svazem sovětských 

socialistických republik (dále jen SSSR). Dekódováním metajazyka, neseného primárním 

jazykem, se budu snažit přiblížit myšlenkovým mechanismům daných společností. 

Plakáty vnímám jako mediátory, do kterých se otiskl – vedle primárního sdělení – i 

metajazyk. Na obrazy, resp. plakáty proto nahlížím jako na sdělení, která o něčem vypovídají. 
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Plakáty jsou pro mne promluvami, způsobem komunikace, a proto k nim přistupuji jako 

k určitému druhu jazyka.  

Za předmět svého zkoumání jsem zvolil propagandistické plakáty z druhé světové 

války, neboť se mi jeví nadmíru bohaté na mytická sdělení. To si dle mého názoru vynutila 

akutnost totální války. Totální válka má zároveň tendenci vše vyhrotit, dohnat do extrému, 

zvýraznit. Pro mě jako začínajícího badatele v této oblasti se tak taková zvulgarizovaná sdělení 

jeví být ideálním materiálem výzkumu. Zároveň je mi téma druhé světové války blízké, což je 

předpokladem pro úspěšnou rekonstrukci dobového kontextu.  

Rozhodl jsem se zkoumat sovětskou a americkou propagandu, neboť mi přijde zajímavé 

sledovat, v jakých ohledech je propaganda totalitárního státu odlišná od státu demokratického, 

nebo čím se naopak podobá. Mohl jsem namísto SSSR vybrat stát Osy, přitahovala mne však 

skutečnost, že SSSR a USA spolupracovaly. Dalším důvodem byl zájem zjistit, jak se 

v propagandě promítá komunismus a kapitalismus.  

Vrátím se ještě jednou k Barthesovi. „Způsoby přemýšlení“ nebo „mechanismy 

přemýšlení“, které jsou líčeny jako samozřejmé a přirozené, lze označit slovem mytologie. 

Věda, jenž zaštiťuje hledání a čtení znaků, se nazývá sémiologie. Úkol, jenž jsem si vytyčil, je 

rozpoznat témata, která byla pro zkoumané společnosti zásadní, a poukázat na mechanismy, 

které byly při zacházení s nimi užívány. Tento proces boření naturalizovaného se nazývá 

demytizace. Vymezení pojmů, které používám, bude věnována samostatná kapitola. 

Abych shrnul, co bylo řečeno, předpokládám, že válčící státy, produkující 

propagandistické plakáty, v nich líčily pohled na svět tak, jak chtěly, aby byl vnímán. Tím nám 

daly nahlédnout do pozadí svého přemýšlení, ukázaly nám, jak má v jejich vlastních měřítkách 

vypadat a co má dělat správná žena nebo z jakých všech důvodů máme nenávidět nepřítele. 

Zkoumání jazyka (sdělení obecně) nás přivádí ke zkoumání kultury, společnosti samé. 

Pro svou práci jsem zvolil následující strukturu.  

V této úvodní kapitole se pokusím bazálně popsat, co mám v úmyslu zkoumat, a aspoň 

rámcově vysvětlit, jak toho hodlám dosáhnout.  

Ve druhé kapitole se budu věnovat vymezení pojmu propaganda. Popíši, k jakým 

účelům propaganda slouží, a jakými způsoby se jich prostřednictvím propagandy dosahuje. 

Osvětlím typologii propagandy a neopomenu popsat způsoby jejího šíření.  

Má práce je úzce spjata s pojmy jako „znak“ či „symbol“, a považuji tak za důležité 

věnovat samostatnou kapitolu sémiologii, vědě o znakových systémech. Čtenář se tedy setká se 

základy této vědy v kapitole třetí. 
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Těžiště čtvrté kapitoly leží v charakteristice specifického přístupu, souvisejícího se 

sémiologií, totiž v charakteristice mytologie. Budou představeny její základní koncepty. Pro 

mou práci zásadní je pak podkapitola zabývající se uchopením mytologie Rolandem 

Barthesem. 

V páté kapitole popíši, které premisy přebírám od Barthese a jakým způsobem na nich 

postavím vlastní metodu provedení analýzy. 

V kapitole šesté budu analyzovat jednotlivé plakáty. Jak plyne z odstavců předchozích, 

mou práci lze charakterizovat jako snahu o nahlédnutí do myšlenkových konstrukcí dvou 

odlišných společností v konkrétním čase. Rozhodl jsem se pro zkoumání tři různých – avšak 

jak uvidíme později – propojených témat, ke kterým upřu svou pozornost. Nejdříve se budu 

zajímat o to, jak zkoumané společnosti vyobrazovaly samy sebe. U druhého zkoumaného 

tématu se budu ptát, jakým způsobem byl líčen nepřítel. U posledního zvoleného okruhu budu 

rekonstruovat líčenou roli a místo žen ve společnosti.  

Osvětlení vytyčených okruhů je dílčím cílem této práce. V sedmé, závěrečné kapitole, 

se zaměřím na vysledované podobnosti a odlišnosti přístupů k daným tématům u zkoumaných 

společností. Zastavím se i u faktorů ovlivňujících ony průniky, nebo naopak rozpory. Takové 

zhodnocení by mělo být cílem a finálním výstupem mé práce. Výzkumná otázka je tak 

rozdrobena prakticky do čtyř různých podotázek. V zásadě se však ptám, jak fungují a jak 

vypadají myšlenkové mechanismy společností v SSSR a USA v období druhé světové války. 
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2 Vymezení pojmu propaganda 

Je třeba začít konstatováním, že ucelená a uspokojivá definice propagandy je mlhavá, a 

čím více se člověk do tohoto pojmu noří, tím víc u něj roste pocit, jako by se ve skutečnosti 

jeho uchopení a poznání vzdaloval. Z dálky působí situace až banálně. Pokud by se ale badatel 

s takovou pozicí smířil, jeho závěry by i banální byly. V pohledu zblízka se však pojem jako 

by ztrácí v sociologii, politologii, lingvistice, psychologii a dalších oborech.  

 Začnu shrnutím významu slova propaganda, a jakousi minimalistickou, snad až laickou 

definicí, ke které budu postupně přidávány atributy rozšiřující onen pojem. Věřím, že se mi 

tímto postupem podaří přiblížit k podstatě a mechanismům propagandy, a nabídnu čtenáři její 

ucelený a věrný obraz. 

Kořeny slova propaganda lze nalézt v latině. „Propagare“ lze do češtiny přeložit jako 

„šířit“ (Quitt, 1993, s. 497). Šířeny byly světonázory a ideje (obecně informace) za účelem 

přesvědčení či získání sympatií cílové skupiny. Ve své práci vyjdu z knihy Maríny Zavacké – 

Kto žije za ostnatým drôtom? a pojem propaganda uchopím jako způsob šíření informací, 

doktrín, polopravd nebo přímo lží – s cílem ovlivnění veřejného mínění (Zavacká, 2005, s. 17). 

Takovým způsobem se projevovala propaganda směrem dovnitř. Směrem ven ale mohla mít 

například zastrašující charakter. Další definici pojmu nabízí American Political Dictionary, 

když propagandu klasifikuje jako „(…) communications aimed at influencing the thinking, 

emotions, or actions of a group or public through careful selection and manipulation of data“ 

(Cole, 1998, s. 620). Institucionalizovanou propagandou byla získávána loajalita občanů, jež 

byla dále mobilizována k naplňování režimem stanovených cílů (Zavacká, 2005, s. 10). Skrze 

propagandu byly také šířeny jakési šablony, vedoucí příjemce k osvojení si určitých 

předepsaných vzorců chování a myšlení. Její vedlejší funkci po vzoru Hannah Arendt nazvu 

„indoktrinací“. 

Ve veřejném diskurzu má dnes pojem „propaganda“ spíše negativní konotace, což je 

způsobeno tím, že si propagandu spojujeme hlavně s totalitárními režimy. Přesvědčení, že 

propagandu využívají pouze takové režimy, je však mylné, neboť k jejímu užití sahají vesměs 

všechny režimy. Je totiž jedním z komunikačních kanálů, skrz které si režimy upevňují svou 

mocenskou pozici, jak to popisuje Gramsci ve své teorii hegemonie (Šimeček, 2012, s. 15). 

„(…) ztotožnění propagandy s totalitními systémy a omezení jejího užívání na otevřenou, 

deklarovanou ideologickou persvazivní rétoriku, je zavádějící a do jisté míry pohodlné, protože 

nás zbavuje zodpovědnosti za rozpoznávání skrytých manipulativních technik, jejichž účinkům 

jsme sami vystaveni“ (Magincová, 2012, s. 10). 
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Autory zabývající se propagandou trápilo nalezení jasného oddělení propagandy, tedy 

šíření ideologických „pravd“, od vzdělávání stojícího na vědeckých znalostech nebo od 

reklamy. Někteří se rozhodli rozdělovat propagandu podle barev – na bílou a černou – přičemž 

úhelným kamenem má být etika. V případě bílé se vedle pravdivosti určitá etická pravidla ctí, 

v případě černé světí účel prostředky a pravdivost je naprosto irelevantní (Magincová, 2012, s. 

12). Další odlišností je, že vzdělávání (na rozdíl od propagandy) připouští i jiné výklady reality 

a vede nás k utváření vlastních názorů. Propaganda činí přesný opak (Zavacká, 2005, s. 20).  

Existuje nespočetné množství rozličných typů propagand. Lze začít dichotomií oficiální 

a neoficiální, přičemž oficiální propaganda je propaganda vládou ovládaná a řízená za účelem 

prosazování vládních cílů, vládní politiky. Naproti tomu neoficiální propaganda je vytvářena 

nejčastěji zájmovými skupinami, jež se jejím prostřednictvím snaží dopomoci k dosažení svých 

cílů. Typy propagandy lze rozlišovat i podle způsobu jejího šíření, častěji jsou však děleny 

podle oblastí, jimiž se zaobírá. Může pak jít o propagandu ideologickou, vojenskou, válečnou, 

diplomatickou, kulturní, etnickou, ekonomickou či náboženskou.   

 Sovětští revolucionáři v čele s Leninem se rozhodli rozlišovat agitaci a propagandu, 

přičemž agitace sloužila k uvědomění mas. Strana porozuměla Dějinám a jejím úkolem bylo 

masám vdechnout život, uvědomit je – seznámit s objektivními vědeckými danostmi. Masy 

byly v tomto pojetí vnímány jako hmota, kterou lze tvarovat. Po dosažení požadovaného 

„tvaru“ masy se agitace spojila s propagandou v jeden celek (Zavacká, 2005, s. 18). V této práci 

čtenář nalezne interpretaci důvodů propagandistického působení na již „uvědomělé masy“. 

Hannah Arendt přistupuje k problematice propagandy opačně, když rozlišuje mezi 

propagandou a indoktrinací, přičemž propaganda je buďto produkována v počáteční fázi 

upevňování moci totalitárního státu, nebo míří ven jako nástroj zahraniční politiky v době 

dosažené stability režimu. Naproti tomu k indoktrinaci dochází prakticky nepřetržitě v době 

trvání režimu a popisuje ji jako „(…) dodávání zdání reality svým [režimním] ideologickým 

doktrínám a účelovým lžím“ (Arendt, 2013, s. 473-475). Nepřekvapí, že propaganda je 

v souboji o moc užívána jak vládnoucími mocenskými strukturami, tak těmi, kteří se je snaží 

nahradit.  

Marína Zavacká vyzdvihla rysy typické pro propagandu v totalitárních státech. Ačkoliv 

vycházela z příkladu nacistického Německa, užité vzorce se nápadně překrývají s těmi (a nejen 

s těmi) v propagandě Sovětského svazu. Za prvé jde o snahu posílit národního (v sovětském 

případě také třídního) ducha. Konstruování magického „MY“ je součástí snad každého 

politického režimu snažícího se o mobilizaci svých občanů a jedná se o jednu z nejběžnějších 

strategií. Za další propagandisté totalitárních režimů apelují na rasovou čistotu. Tak tomu bylo 
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spíše u nacistického Německa, sovětský příklad však užívá ne nepodobnou strategii, když 

hovoří o čistotě třídní a vyzývá k likvidaci nepřátelských tříd (Zavacká, 2005, s. 21). Zajímavé 

je, že obě ideologie si ve chvílích, kdy hovořili o něčí likvidaci, povolávali na pomoc vědu. 

Komunisté poznali objektivní zákon Dějin, nacisté, ovlivněni Darwinem, zas hovořili o zákonu 

přírody (Arendt, 1951, s. 478-479). Za třetí se totalitární režimy snažily vyvolat nenávist 

k nepřátelům (vnějším i vnitřním). Tento bod úzce souvisí s prvním, jelikož napomáhá 

konstrukci kolektivního „MY“. A nakonec za čtvrté tu je snaha o budování kultu vůdce (či 

strany) (Zavacká, 2005, s. 21). 

Rozhodl jsem se pro srovnávání propagand dvou států, přičemž jeden z nich byl státem 

jednoznačně totalitárním, avšak druhý nikoliv. Nechci se v tuto chvílí zaobírat tím, jakým 

způsobem se typ režimu otiskne ve své vlastní propagandě. V tuto chvíli chci obhájit poměrně 

podrobné rozepisování se o totalitární propagandě v práci, jejímž předmětem je totalitární 

propaganda jen z poloviny. Nebudu provokovat prohlášením, že USA byly totalitární státem, 

avšak neubráním se konstatování, že propaganda USA využívala podobné mechanismy jako 

propaganda nacistická nebo sovětská.  

Jak uvidíme v kapitole 6, v propagandě USA se objevují minimálně tři ze čtyř 

mechanismů propagandy totalitárních států (tak, jak je definovala Zavacká), přičemž 

(ne)přítomnost čtvrtého je sporná. Podobnost užitých mechanismů může být způsobena tím, že 

totální válka si žádá totální nasazení a zřejmě i totální využití všech dostupných možností, jak 

ji vyhrát. Etika a morálka jdou za takové situace stranou. Nenabízí se pak ovšem otázka, zda 

každý stát v totální válce není tak trochu totalitární?  

Robert Cole zmiňuje i jiné propagandistické strategie. Jedna z nich byla užívána 

nacistickým Německem a nazývá se „Velkou lží“. Princip je jednoduchý – neustálým 

opakováním lži (nebo zavádějící informace) se lež dostane do veřejného povědomí a je přijata 

za obecně platnou, pravdivou. Další techniku nazývá „Obětní beránek“. Ta má za úkol svalit 

tíhu neúspěchů na jednu konkrétní sociální skupinu. Tato technika byla též využívána 

nacistickým Německem, když se Židům dávala za vinu porážka v první světové válce či 

hospodářská krize. Třetí technikou je dezinformace. Jejím jádrem je obyčejné šíření lživých 

nebo nepřesných, zkreslených informací, jenž jaksi ředí a relativizují ty pravdivé a ztěžují 

orientaci v nich. K ní se řadí takzvaný „card-stacking“, jehož prostředkem je opakované 

zdůrazňování kladů například politického reprezentanta, na jehož straně stojí propaganda, 

zatímco o politických oponentech či opozici obecně jsou šířeny a zdůrazňovány výhradně 

zápory. Čtvrtou technikou je takzvaná „Pátá kolona“ a není nepodobna technice obětního 

beránka – má za účel hledání zrádců, „oněch“ jenž nejsou s námi. Pátou technikou je Georgem 
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Orwellem pojmenovaný „Double-speak“. V něm jde o záměrné volení slov tak, aby byl 

výsledný význam promluvy kamsi posunut, aby zněl například liběji (Cole, 1998, s. 610-612). 

„Masové vraždění“ může být touto logikou označeno za „eliminaci“, „neutralizaci“ nebo 

„pacifikaci“, „vyhnání“ za „odsun“, „invaze“ za „bratrskou pomoc“ a obyčejná „krádež“ za 

„odklonění“.  

Pro mou práci důležitou, a často v propagandě objevující se technikou, je vyobrazování 

symbolů. Pokud se nijak emocionálně zatížený objekt (A) vyobrazí s emocionálně zatíženým 

objektem (B), pak A přebírá hodnoty B. Symboly tak plní funkci jakýchsi můstků mezi 

intelektuální a emocionální částí mysli. Mysl sice o vyobrazené postavě nic neví, pokud má 

však kalhoty ušité z hvězd a pruhů, letí nad ní orel a shůry jí žehná Socha svobody, musí se 

jednoznačně jednat o postavu kladnou, ušlechtilou. Jinými slovy: „The use of symbols in 

propaganda is a form of emotional shorthand through which the recipient is able to recapitulate 

instantly all previous knowledge, experiences, and feelings that have been attached to a symbol. 

As the message becomes more familiar, the symbol becomes the only link necessary to 

reinforce the purpose of the wielders of the image“ (Cole, 1998, s. 757). Symboly jsou 

zkratkami ke stereotypům, jež jsou užívány dle přání promlouvajících. Jsem si vědom toho, že 

v tomto odstavci užívám pojmů, aniž bych je řádně definoval. Jak jsem předeslal v úvodu, 

vymezení a definici těchto pojmů věnuji samostatnou kapitolu. 

Tvůrci propagandy užívali několik různých postupů při výběru informací a manipulaci 

s nimi. Repertoár měli poměrně široký a často docházelo ke kombinaci jednotlivých strategií, 

jež teď představím. První, nejjednodušší, byla uskutečnitelná v režimu s absolutní kontrolou 

toku informací. Strategií bylo událost zamlčet, a dále jednat, jako by se nestala. Touto logikou 

docházelo k orwellovské zpětné úpravě historických událostí, a bylo tak možné „vymazat“ 

třeba Trockého. Na podobném, avšak o něco rafinovanějším principu, stojí strategie 

autorů Stručných dějin KSSS, když informují o stalinských procesech až v kapitole o 

padesátých letech (kdy došlo k jejich odsouzení) a nikoliv v kapitole o letech třicátých (kdy 

k nim skutečně docházelo). Tímto způsobem bagatelizovali ony zločiny a zároveň se vyhnuli 

konfrontaci s deklarovanou neomylností Strany (Fidelius, 2016, s. 143). Dalším způsobem 

manipulace příjemce je deformace informace. Režim o události informuje, uznává tedy její 

skutečnost, ale interpretuje ji zavádějícím způsobem tak, aby sloužila v jeho prospěch. Třetí 

varianta má charakter kouřové clony. Představme si situaci, kdy dojde k něčemu pro režim 

nepříznivému (vojenské porážky, hladomor, politická krize). V takovém případě mají tvůrci 

propagandy možnost skutečně závažné dění přehlížet a odvádět pozornost vysíláním zpráv 
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s jiným obsahem (oslavy výročí toho či onoho, mimořádně výkonní pracovníci) (Zavacká, 

2005, s. 34). 

Způsobů šíření propagandy je několik a nejčastěji byly kombinovány tak, aby zasáhly 

co možná největší množství obyvatel. Prvním je osobní kontakt, při kterém se setkávají osvětoví 

pracovníci, agitátoři se svým publikem.  Mohlo se jednat o besedy, přednášky, školení či výuku, 

kdy samotní učitelé plnili funkci propagandistů. Posledně zmíněný případ je rafinovaný v tom, 

že lidé jsou slovy Arendt indoktrinováni v tom nejútlejším věku, jsou k indoktrinaci bezbranní 

a předávané informace přijímají za samozřejmé. Druhým způsobem je tisk. Do něj spadá jak 

tištěný text (letáky, noviny…), tak mnou zkoumané plakáty. V případě textu se čtenáři 

dostávaly do rukou propracované teze podložené argumentací. Naproti tomu plakáty měly 

v recipientovi za úkol zanechat pomocí symbolů, myšlenkových zkratek a stereotypů určitou 

předpokládanou a požadovanou emoci. Propagandistických účelů nebyl ušetřen ani rozhlas, 

televize či film. Výhodou těchto médií byla schopnost předání ucelených argumentačních 

konstrukcí, jež byly zároveň obohaceny o silnou emoci. Specifickou formou propagandy je 

umění (opery na oslavu velkých bitev, obrazy znázorňující velikost národa, budovy se 

symbolikou opěvující technickou vyspělost a monumentálnost národa). Novinkou na poli 

propagandy je pak internet.  

Jelikož se ve své práci zaobírám plakátovou propagandou, plakát jako médium rozeberu 

detailněji. Plakát se k šíření informací používá prakticky od starověku, skutečný rozkvět však 

zaznamenal až s průmyslovou revolucí a později první světovou válkou. Jeho předností je 

snadná výroba, nízké náklady, vysoká srozumitelnost a dosah. Všechny tyto faktory přispívají 

k vysoké míře mobilizace. Za druhé světové války již nebyl vzhledem k novým médiím 

dominantním prostředkem propagandy, zmíněnými výhodami však zůstával relevantním 

(Welch, 2017, s. 33). Oba zkoumané státy produkovaly propagandu profesionálně, 

institucionalizovaně. Byly zřízeny orgány, které měly propagandistickou produkci na starost. 

V SSSR šlo o Ředitelství propagandy a agitace (Darman, 2008, s. 116). V USA se jednalo o 

Úřad válečných informací (Darman, 2008, s. 150). 
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3 Sémiologie 

 Jelikož se v této práci zaobírám značením, v odstavcích následujících pojednám 

o vědě, která se znaky a značením zabývá. 

Sémiologie je vědou o znacích a znakových systémech (jak uvidíme záhy, znaky fungují 

především v rámci znakových systémů). O definici znaku se zajímali již starověcí filosofové 

(zejména Aristoteles), uspokojivé interpretace však dosáhl až svatý Augustin, když znak 

definoval jako „(…) něco, za čím se skrývá něco jiného.“ Takto pojímaná definice znaku byla 

všeobecně přijata, později k ní však přibyla ještě podmínka, že musí existovat „(…) někdo, kdo 

si takový znak uvědomuje“ (Černý, Holeš, 2004, s. 16). Semiózou se rozumí přiřazovat „(…) 

pojmu, předmětu, jevu, události nebo osobě příslušný znak“ (Černý, Holeš, 2004, s. 16). 

 Lze rozlišovat motivované a konvenční znaky, přičemž záleží na tom, jaký je vztah 

mezi znakem a tím, co označuje. Do první skupiny patří znaky, které si jsou s tím, co označují, 

podobné, existuje nějaká logická souvislost (cedule s nožem a vidličkou označující 

restauraci…). Jedná se zejména o symboly. Do druhé skupiny řadíme znaky, jejichž vztah 

k označovanému je v podstatě nahodilý. V tomto případě se jedná v zásadě o jazyková označení 

– „nůž“ označujeme slovem „nůž“, aniž by mezi nožem jako předmětem, a třemi po sobě 

jdoucími písmeny existovala nějaká souvislost. Důkazem je, že rozličné jazyky, označující se 

stejnou úspěšností to samé, užívají naprosto jiných výrazů – například „knife“ či „el cuchillo“ 

(Černý, Holeš, 2004, s.17). 

Přes aktivitu starověkých myslitelů indických a čínských na poli znaků, přes spory 

nominalistů a realistů o pojmech a idejích, zmíněného Augustina, středověké přemítání o 

symbolice náboženské, revoluci renesanční, jenž zasáhla prakticky vše  ̶ chápání znaků 

nevyjímaje, Johna Locka, který vrátil ve středověku ztracený pojem sémiologie na světlo světa, 

osvícenské filosofy, Sigmunda Freuda, jenž způsobil zásadní průlom v symbolickém čtení snů, 

Vídeňský kroužek hovořící o symbolickém vyjadřování všech forem lidské aktivity, Charlese 

Sanderse Peirce, který položil základy moderní sémiotiky vytvořením typologie znaků, 

Charlese Morrise, rozdělivšího sémiotiku na sémantiku, syntax a pragmatiku, se konečně 

dostáváme k Ferdinandu de Saussure, jehož pojetí sémiologie dále rozvinul Roland Barthes, a 

proto zde bude Saussureův příspěvek blíže popsán (Černý, Holeš, 2004, s. 22-27). 

Ferdinand de Saussure chápal sémiologii jako vědu o životě znaků v lidské společnosti, 

přičemž lingvistika má pod tuto obecnou disciplínu spadat. Pro toto odvětví bádání razil oproti 

svým americkým kolegům, kteří upřednostňovali spíše název „sémiotika“, název „sémiologie“ 

(Černý, Holeš, 2004, s. 28). 
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Saussure upozornil na protiklad vnímání jazyka, když ho rozdělil na langue (jazyk jako 

souhrn slovní zásoby, gramatiky, způsobu výslovnosti…) a parole (konkrétní promluva 

vyslovená konkrétním mluvčím v konkrétním čase). V tomto vnímání má každý znak svůj 

obsah, který však nabývá na významu až v kontextu celé promluvy (Černý, Holeš, 2004, s. 16-

17). Jazyk je takto chápán jako systém, na jehož jednotlivé prvky nelze nahlížet jako na 

oddělené a samostatně fungující (Černý, Holeš, 2004, s. 28). 

Jazykový znak pojímá dualisticky, když hovoří o jeho dvou základních a 

neoddělitelných složkách – signifiant (označující) a signifié (označované) „(…) které se jako 

celek vztahují k určitému pojmu, čímž vydělují z mimojazykové skutečnosti její určitou, přesně 

vymezenou část“ (Černý, Holeš, 2004, s. 28). První složka je vnější, jedná se o formu, a druhá 

vnitřní, evokující její význam. V tomto pojetí je znak „(…) kombinací formy a významu“ 

(Černý, Holeš, 2004, s. 40). Označující lze chápat jako „akustický obraz“ (jde o „psychický 

otisk slova v naší mysli“, jenž může být v duchu přeříkán, aniž bychom pohnuli rty). 

Označované pak jako jeho „schématický obraz“ (představa o jeho zjevu, jeho význam) (Černý, 

Holeš, 2004, s. 40). Zejména tento odstavec je třeba držet v paměti, neboť úzce souvisí 

s pojetím barthesovským.  

Podle Saussurea má jazykový znak dva základní principy. Prvním je jeho arbitrárnost. 

Touto vlastností znaku jsem se již zabýval – jde o to, že mezi označujícím a označovaným 

neexistuje přímá spojitost, význam slova je dán systémem diferencí k jiným slovům. „Nůž“ 

označujeme jako „nůž“ prakticky z nahodilosti. Kdyby se v jazyce českém pro „nůž“ ustálil 

výraz „žůn“, fungoval by ve stejném významu stejně dobře (Černý, Holeš, 2004, s. 42). 

Výjimku mohou však tvořit výrazy, jež jsou nějakým, často zvukomalebným způsobem 

motivované, inspirované. Například „kukačka“ či „chrchlat“ (Černý, Holeš, 2004, s. 17). 

Druhým principem jazykového znaku je lineární charakter označujícího: „Označující probíhá 

v čase a čas je měřitelný v jediné dimenzi. Pronesené označující může probíhat pouze v časové 

linii, jeho prvky se řadí jeden po druhém, tvoří řetězec“ (Černý, Holeš, 2004, s. 43). Tyto dva 

principy fungují u jazykových znaků, u obrazových sdělení se má však situace jinak. Za prvé 

ne všechny symboly mají arbitrární povahu a za druhé obrazové sdělení nečteme lineárně, 

respektive není “psáno“ lineárně (ačkoliv lze o jakési hierarchii – emotivní akutnosti – užitých 

výjevu a symbolů hovořit).  
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3.1 Symbol 

Symbol je dle Slovníku kulturálních studií „(…) značka zdánlivě zastupující jiný objekt 

nebo význam“ (Barker, 2006, s. 187). Symbol tedy chápeme jako způsob reprezentace. „Užití 

metafor, což zahrnuje nahrazení jednoho označujícího jiným, je symbolický akt.“ (tamtéž) 

Lacan hovoří o „symbolickém řádu“, který podle něj „(…) konstituuje gramatika znaků a 

symbolů organizovaných do smysluplných reprezentací ustavujících kulturu, tedy vzorce 

uspořádaných forem významů utvářených vztahy nebo rozdíly mezi znaky (Barker, 2006, s. 

186). 

Se symbolem je úzce spjat pojem „kód“. Kódy, podobně jako symboly, zastupují, 

reprezentují jiné znaky a jejich významy. Kódy tak ve své podstatě výrazy překládají a skrývají, 

přičemž postupně dochází k takovému zobecnění, „(…) že se význam stane ustáleným a 

naturalizovaným“ (Barker, 2006, s. 89). 

3.2 Mytologie 

S tímto základním seznámením se se sémiologií lze pokračovat ke konceptu mytologie, 

přičemž pro mou práci zásadní bude druhá část této podkapitoly. 

Naši předkové připisovali určitým událostem či jevům (zemětřesení, blesk, hvězdná 

obloha…) vyšší význam a původ, neboť si je nedovedli jinak vysvětlit. Starověké civilizace si 

vytvořili celé soustavy bohů a polobohů, které jim pomáhaly při orientaci v turbulentním světě 

plném záhad. Zároveň takové legendy sloužily jako nosiče předepsaných způsobů chování a 

jednání.  

„Obecně je za mýtus pokládán příběh nebo legenda fungující jako symbolický průvodce 

nebo mapa významu a smyslu v rámci nějakého řádu. V kulturálních studiích odkazuje koncept 

mýtu spíš k naturalizaci na konotativní rovině významu (…).  Mýtus tedy dodává konkrétním 

světonázorům zdání nezpochybnitelnosti, neboť je prezentuje jako přirozené nebo dané 

Bohem.“ (Barker, 2006, s. 127)  

Takové pojetí mýtu úzce souvisí s marxistickým chápáním ideologie. Marxismus a 

později neomarxismus si kladl otázku, jak je možné, že dělnická třída nesvrhla své 

vykořisťovatele. Odpovědí byla teze o „falešném vědomí“ – světonázoru záměrně šířeném 

vládnoucí třídou za účelem jejího prospěchu, udržení statu quo. Tento koncept byl později 

rozpracován Antoniem Gramscim v jeho teorii kulturní hegemonie. Taková hegemonie se 

projevuje dobrovolným souhlasem podmaněných s podmaňujícími. Gramsci vycházel ze 

situace, ke které došlo v Itálii, kde dělnictvo volilo fašisty, ačkoliv to bylo v rozporu s jeho 

zájmy. „Gramsci chápe ideologii jako ideje, významy a praktiky, které předstírají univerzální 



 

18 

 

pravdy, a vlastně jsou mapami významů, podporujících moc konkrétních společenských tříd. 

Ideologie není v tomto směru oddělená od praktických životních činností a zásobuje lidi 

pravidly praktického chování, zakotvených v každodenních okolnostech. Ideologie je tak 

chápána jako žitá zkušenost i soubor systematického myšlení, které hraje roli při řízení a 

propojování odlišných sociálních prvků, takže působí jako sociální tmel při formování 

hegemonních a protihegemonních bloků. (…) Zásadními dějišti ideologického konfliktu jsou 

z hlediska tohoto paradigmatu běžné vědění a populární kultura“ (Barker, 2006, s. 76). 

Později se třídní pojetí hegemonie rozšířilo o otázky genderu, etnicity či věku. 

Přemýšlení o legitimizaci a naturalizaci postavení vládnoucí třídy se tak rozšířilo o přemýšlení 

o legitimizaci a naturalizaci postavení vládnoucí skupiny.  

Foucault chápal ideologii jako „(…) pokus o ustálení významu, prováděný za určitým 

konkrétním účelem. Ideologie jsou pak vykládány jako diskurzy, které dávají smysl 

materiálním objektům a sociálním praktikám; definují a vytvářejí srozumitelné porozumění 

světu, zatímco ostatní způsoby uvažování vylučují jako nesrozumitelné a neospravedlnitelné. 

(…) Jedná se o ‚světonázor‘ jakékoliv sociální skupiny, který ji jako skupinu ustavuje a 

ospravedlňuje její jednání“ (Barker, 2006, s. 77). Mýtus chápaný v této perspektivě 

mocenských vztahů nám dává základ pro pochopení Barthesova pojetí mytologie, jež bude 

představeno právě teď. 

3.2.1 Mýtus podle Rolanda Barthese 

Jak Barthes píše ve své knize Mytologie (1957), „(…) mýtus je promluva“ (Barthes, 

2004, s. 107). Jedná se o systém komunikace, druh sdělení. „(…) existuje formální meze mýtu, 

nikoli však meze substanciální“ (Barthes, 2004, s. 107). Promluva je v autorově perspektivě 

sdělení, jenž se neomezuje na sdělení orální. Může jí být písmo či jiné zobrazení (fotografie, 

sport, divadlo, věci nejběžnějšího denního užití). „Mýtus nemůže být definován ani svým 

předmětem, ani svou materií, neboť jakákoliv materie může být arbitrárně nadána signifikací: 

rukavice, kterou hodíme, abychom někoho vyzvali k souboji, je také promluvou“ (Barthes, 

2004, s. 108). „(…) sémiolog [má] právo zacházet s písmem i obrazem týmž způsobem: 

podržuje si z nich fakt, že obojí je znakem (…)“ (Barthes, 2004, s.113). Za promluvu pojímá 

autor prakticky cokoliv, jakýkoliv předmět nebo výjev, který něco označuje.  

Barthes hovoří o tom, že každý předmět má svůj význam – motorka je dopravním 

prostředkem, dům slouží k tomu, aby měl člověk střechu nad hlavou, a vlasy si stříháme, 

abychom je měli upravené. Zároveň však mají předměty tendenci nabývat nových významů, 

resp. lidé mají tendenci jim nové významy přisuzovat – sportovní motorka se tak stává znakem 

nespoutanosti, honosný dům znakem úspěchu a punkový sestřih znakem nesouhlasu se 
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Systémem. Barthesem takto chápané předměty s sebou nesou „konotace“, druhotné významy, 

jimiž se mytolog zabývá (Barker, 2006, s. 264). 

Mytologie spadá do sémiologie právě tím, že na odhalené momenty nahlíží z té 

perspektivy, že jejich hodnota nese hodnotu něčeho jiného. „Sémiologie je vědou o formách, 

protože studuje signifikace nezávisle na jejich obsahu (Barthes, 2004, s. 110). Mytologie stojí 

na pomezí mezi sémiologií (formální vědou) a ideologií (historickou vědou), jelikož studuje 

ideje, které mají svou specifickou formu. Mytologie také užívá pojmů „označující, označovaný 

a znak“, nicméně je přebírá v jiných významech, jelikož je sekundárním sémiologickým 

systémem. Saussure označuje spojení označujícího a označovaného za znak a je pro něj finálním 

výstupem. Pro Barthese je však tento „finální výstup“ vstupem. „Prvotní znak“ je 

v mytologické rovině pouze označujícím. Označovaný v sekundární rovině nabírá roli 

konstruktivního prvku mýtu, „(…) je pohnutkou, díky níž je mýtus vyřknut“ (Barthes, 2004, s. 

117). Syntézou těchto dvou členů – podobně jako v sémiologii – vzniká znak, tentokrát však 

„druhotný“ a jde o mýtus samotný (Barthes, 2004, s. 113). 

Pro názornost přikládám citovaným autorem vytvořené schéma. 

 

(Barthes, 2004, s. 113) 

Barthesem zformulovaný sekundární sémiologický systém je systémem poměrně 

složitým, resp. vztahy uvnitř jeho jednotlivých členů, a vztahy mezi jednotlivými jeho členy, 

jsou složité. Z toho důvodu budou níže podrobně popsány. 

Jak bylo naznačeno, označující mýtu má dvojí charakter. Buďto je výslednicí 

jazykového systému, anebo vstupem mytického systému. Na rovině jazyka Barthes nazývá 

tento člen „smyslem“, na rovině mýtu pak „formou“. Označované rozpolceno není, nazývá se 

pouze „konceptem“. Aby nedošlo k záměně výstupu primárního sémiologického systému 

s výstupem toho sekundárního, autor nazývá výsledný člen sekundárního systému „signifikací“ 

(Barthes, 2004, s. 115). 

V autorově pojetí se mýtus „zmocňuje“ primárního systému, „parazituje“ na něm. Když 

k tomu dojde a smysl se stane formou, dochází k „ochuzování, vytrácení příběhu“. „Máme 
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pocit, že smysl umírá, avšak jedná se o odročenou smrt: smysl ztrácí svou hodnotu, ale 

uchovává si život, z nějž se bude vyživovat forma mýtu. Smysl bude pro formu něčím jako 

okamžitou rezervou příběhu, určitým bohatstvím, jež si podrobila (…) aby forma mohla znovu 

zapustit kořeny ve smyslu a vyživovat z něj svou podstatu; a především je třeba, aby se v něm 

mohla skrýt. Právě tato zajímavá hra na schovávanou mezi smyslem a formou definuje mýtus“ 

(Barthes, 2004, s. 116). Koncept je líčen jako příběh pohlcující formu. Je hybnou silou mýtu, 

pohnutkou jeho vyslovení. Je jakýmsi historickým pozadím, kulisou, do které je mýtus zasazen. 

„(…) přechodem od smyslu k formě obraz ztrácí vědění, ovšem jen proto, aby lépe přijal vědění 

skýtané konceptem“ (Barthes, 2004, s. 117). 

Jak bylo řečeno, v sémiologii je zřetelný pouze znak a zbylé dva členy, které ho tvoří, 

jsou skryté. V mytologii je to přesně naopak. Označující a označovaný jsou zřetelné, jejich 

syntéza, tedy signifikace, však nikoliv – ta se teprve musí dešifrovat, demytizovat, dostat na 

povrch.  

Mýtus lze chápat jako systém, v němž jsou formy motivovány konceptem. O samé 

podstatě mýtu autor poznamenal: „Mýtus nic neskrývá a nic neukazuje: mýtus deformuje; 

mýtus není lží ani přiznáním: je inflexí. (…) Mýtus přeměňuje dějiny na přirozenost“ (Barthes, 

2004, s. 127-128). Účelem mýtů je naturalizace určitých vztahů, přičemž naturalizaci chápeme 

jako proces, při kterém je nějaký stav vydáván za přirozený a jediný správný. „(…) úkolem 

mýtu je zakořeňovat dějinnou intenci v přirozenosti a nahodilost ve věčnosti. (…) A stejně jako 

se buržoazní ideologie definuje zrušením slova ‚buržoazní‘, mýtus je konstituován ztrátou 

dějinného charakteru věcí: věci v něm ztrácejí vzpomínku na to, jak byly vyrobeny. Svět 

vstupuje do řeči jako dialektický vztah lidských aktivit a činů a vychází z mýtu jako harmonický 

vztah lidských esencí. Došlo k jakémusi kouzelnickému triku, který obrátil skutečnost, vyňal 

z ní dějiny a naplnil ji přirozeností, vzal věcem jejich lidský smysl, a to tak, že je přiměl, aby 

značily nepřítomnost lidské signifikace. Funkcí mýtu je vyprazdňovat skutečnost: mýtus je 

doslova nepřestajným odtékáním, krvácením či – chceme-li – vypařováním, je zkrátka 

vnímatelnou absencí. (…) Mýtus nepopírá věci, jeho funkcí je naopak o nich mluvit: mýtus je 

jednoduše očišťuje, činní je nevinnými, zakořeňuje je v přirozenosti a věčnosti, dodává jim 

jasnost, která není jasností vysvětlení, nýbrž konstatování: pokud konstatuji francouzský 

imperialismus, aniž jej vysvětluji, chybí již jen málo k tomu, abych jej shledal samozřejmým: 

a tím dochází klidu“ (Barthes, 2004, s. 140-141).  

Mýtus je z této perspektivy jakýmsi ospravedlněním. Vládnoucí skupina pomocí mýtů 

vydává své jednání za samozřejmé, přirozené a dějinami determinované. Mýty dodávají 

nerovným vztahům ve společnosti legitimitu. Říkají: „Věci se mají takhle, jak taky jinak?“ 
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Pro ilustraci budu parafrázovat, jak Barthes demytizoval výjev vyobrazený na obálce 

časopisu: voják černé pleti salutuje a svůj zrak upírá pravděpodobně k francouzské vlajce. Na 

rovině jazykové je označující zkrátka obrázek, shluk barev. Označovaným je salutující voják. 

Dohromady tvoří znak. Posuneme-li se však do sekundárního sémiologického systému, tento 

prvotní znak je označujícím signifikace. Označovaným je pak historií motivované tvrzení, že 

Francie je mocnou říší. Onou signifikací, mýtem, je naturalizace kolonialismu.  
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4 Metoda analýzy 

Než přistoupím k analyzování plakátů, představím, jakým způsobem je hodlám 

zkoumat. 

Jak je z odstavců věnovaných Rolandu Barthesovi patrno, nebude se jednat o analýzu 

kvantitativního typu, jako spíš o analýzu kvalitativní, založenou na interpretaci, která je nutně 

do jisté míry subjektivní. Prostor, jenž jsem Barthesovi věnoval, byl důležitý pro uvědomění si 

různých povah a intencí sdělení. Barthes je pro mě osobně zároveň zcela průkopnický 

v poznání, jakým způsobem lze se sděleními zacházet. 

Zmíněným autorem se však jen volně inspiruji. Zásadní je pro mě jeho objevení 

sekundárního sémiologického systému, sekundárních významů. 

 Jak bylo řečeno, taková sdělení jsou recipientům za určitým účelem předkládána 

v rámci primárního sdělení. Předpokládám tedy, že sdělení, kterými se budu zabývat (tedy 

plakáty), mají svou deklarovanou, manifestní rovinu, ale také svou část latentní, chcete-li 

mytickou.  

Ačkoliv jsem naznačil, že metoda analýzy nebude zcela tradiční, je třeba ji nějak blíže 

vymezit a ukotvit. Budu postupovat ve dvou krocích. 

Pokaždé bude dvojici kroků předcházet předložení zvoleného plakátu. Všechny 

přiložené plakáty pocházejí z katalogu World War II: Allied and Axis Propaganda 1939-1945, 

jehož autorem je Peter Darman. V této publikaci lze najít bezmála čtyřicet sovětských a 

sedmdesát amerických plakátů, což považuji za dostatečně pestrý vzorek. Obsah katalogu jsem 

navíc porovnal s obsahem webu neboltai.org, který shromažďuje propagandistickou tvorbu. 

Výběr Petera Darmana jsem shledal reprezentativním. 

Rozhodl jsem se zkoumat obraz nás samých, obraz nepřítele a obraz žen, neboť se mi 

tato tři témata jeví být zásadním způsobem v rámci obou propagand diskutována. Témata budou 

strukturována do podkapitol, a rozeberu je ve stejném pořadí, v jakém je uvádím v tomto 

odstavci. Každé téma bude začínat analýza sovětských plakátů. Jako celek nazvu tuto kapitolu 

Iluminace. 

Kritériem výběru plakátů byla jejich co možná největší míra reprezentativnosti v rámci 

zmíněných témat. Přiložené plakáty tedy reprezentují jistou množinu plakátů, které se vyskytly 

ve zmíněném katalogu, a které podobným způsobem uchopují zvolená témata. Není to tudíž 

tak, že bych z jednoho osamoceného výjevu rekonstruoval myšlenkovou mapu daných 

společností. Pozorované mechanismy jsou obecnými a opakovaně objevivšími se úkazy. 
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Zároveň však uznávám, že jejich interpretace jsou subjektivní. To je úskalím i předností tohoto 

způsobu výzkumu. 

V prvním kroku budu rekonstruovat manifestní část sdělení. Budu se snažit přiblížit 

požadovanému účinku a deklarovanému smyslu plakátu. 

Druhý krok bude krokem zásadním, bude představovat těžiště mého bádání. Rozšíří 

totiž krok předchozí o demaskování latentní části sdělení. Tento krok spočívá ve vyzvedávání 

skrytých věcí na povrch. Jedná se o čtení metajazyka, rekonstrukci myšlenkové mapy 

společností v daných tématech. 

Ve druhém i třetím kroku se objeví věty typu „Japonci jsou špinaví, degenerovaní a 

slabí.“ nebo „Vítězství komunismu je nevyhnutelné.“ Nejedná se o mé názory, nýbrž o 

rekonstrukce dobového diskurzu, který se pokusím parafrázovat.  
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5 Iluminace 

5.1 Kdo jsme my? 

5.1.1 SSSR 

 

 

Obrázek 1 

(Darman, 2008, s. 121) 

 

Manifestní rovina 

Na obraze vidíme srocené vojáky Rudé armády. Jsou dobře vyzbrojení a v tvářích mají 

výraz odhodlání. Nápis nám prozrazuje, za co pochodují na frontu: „Chlapci a dívky, braňte 

svobodu, vlast a čest, kterou vybojovali vaši otcové.“ Revoluční minulost je explicitně přítomna 

v pozadí, jako by tvořila oblohu nad zástupy vojáků a vojaček – ty jsou přítomny v osobě 

zdravotní sestry. Obloha je vyvedena rudou barvou a sestává se z dělnicko-rolnických mas, jež 

jsou korunovány datem 1917, tedy datem Říjnové revoluce. 

Účelem tohoto plakátu bylo mobilizovat obyvatelstvo k boji, dát mu smysl, proč a za co 

bojovat. To ostatně uvádí nápis. Důvody užití slovního spojení „chlapci a děvčata“ jsou dva. 

Prvním je zájem na získání zejména mladých vojáků. Mladí lidé jsou zdraví, silní, odhodlaní. 

Jsou zkrátka lepšími vojáky než jiní. Těžiště druhého důvodu leží v slůvku „děvčata“. Jak bylo 

zmíněno v teoretické části, druhá světová válka byla válkou totální, žádající totálního nasazení. 

Po prvních porážkách Rudé armády nestačilo, že ženy nahrazovaly muže ve výrobě, bylo jich 
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třeba taktéž na frontě v boji nebo alespoň jako zdravotnic. Tento plakát tedy obsahuje apel 

k ženám, aby se fyzicky účastnily bojů, což bylo doposud něco docela nevídaného. V situaci, 

v jaké se SSSR nacházel, se to však jevilo nezbytným. Navíc když se zároveň jednalo o obranu 

revoluce, kterou „vybojovali naši otcové“. 

Latentní rovina 

Jak jsem poznamenal v části zabývající se manifestní rovinou plakátu, na výjevu 

objevivší se datum 1917 je symbolem revoluce, a Rudá armáda se k němu hrdě hlásí. Hlásí se 

ke své rolnicko-dělnické povaze, k hájení a přímo obraně toho, co revoluce toho roku přinesla. 

Zároveň má toto sepjetí svůj podtext, ba dokonce několik podtextů. Začněme tím, který nazvu 

sebe utvrzujícím. Tím, že se Rudá armáda staví na stranu dělníků, podle marxistické logiky 

prakticky vylučuje svou možnou porážku, jelikož stojí na straně Dějin. Vítězství komunismu je 

objektivně vědecky nevyhnutelné, tak se věci dle této logiky mají.  

Druhá světová válka je v takové perspektivě pouze jakýmsi intermezzem (nebo 

součástí) skutečného boje, o který doopravdy jde, totiž boje třídního. A ten probíhá všude, 

nikoliv pouze na frontě. Nasazené bajonety, které si spojíme spíše s frontovou linií, s bojem 

muže proti muži, vidíme daleko v týlu při nástupu vojska. Samozřejmě mají symbolizovat 

bojovnost, ale mimo to také vždy-připravenost. Vždy-připravenost čelit nepříteli, je jedno 

jakému a je jedno kde. Pochodující masy jsou touto optikou nadčasové v tom smyslu, že 

převálcují kohokoliv, kdo se vzepře směru Dějin, kdo bude reakční.  

Odhodlaný a sebevědomý pohled si vojáci mohou dovolit právě z tohoto titulu. Jsou 

odsouzeni k výhře. I takovou funkci má odkazování na rok sedmnáctý.  

Druhý podtext vyobrazené číslovky, pod níž kráčí zástupy, nazvěme legitimizační. 

Hned na začátku mohu prozradit, že úzce souvisí s funkcí první. Jejím jádrem je totiž étos 

revoluce a mas. Právě masovost a kolektivní úsilí je pro komunistický režim zásadním důkazem 

oprávněnosti jeho existence a důkazem správnosti jeho konání. Masovost a všelidová podpora 

je pro stranu důkazem skutečné demokratičnosti režimu, jenž nastolila. Strana odvozuje svou 

legitimitu od podpory lidu a pochopení Dějin.  A kdo tvoří lid? Přeci pracující, dělníci zejména. 

A kdo se stará o blaho dělníků? Přeci strana, které vděčíme za revoluci. Tak se dostáváme znovu 

na začátek a vidíme, že lid-strana-revoluce-legitimita tvoří kruh, jenž je navíc posílen tím, že 

(čímž se opět vracíme k předešlému odstavci) stojí-li za námi dělníci, stojíme my na straně 

Dějin, na té správné straně (Fidelius, 2016, s.64-65). 

Třetí motiv oné číslovky má komparativní charakter, neboť svou argumentaci staví na 

srovnání tehdejšího stavu a současnosti. Naši otcové v rudém nebi se ženou vstříc osudovému 

střetnutí v ošuntělých rubáškách a zmuchlaných čepicích. Jsou vyzbrojeni (vedle rudých zástav 



 

26 

 

symbolizujících jen ty nejlepší úmysly) pouze tyčemi, pistolemi, svou upřímností a 

odhodláním. A teď se podívejme na současnost. Sovětský voják je vyzbrojený špičkovými 

zbraněmi, které jeho druh-dělník na svém vlastním úseku fronty v továrně za Uralem vyrábí. O 

teplém vaťáku, přilbě a granátech u pasu se nikomu v sedmnáctém roce ani nesnilo. A hle, co 

prostý sovětský člověk dokázal! Pokud naši otcové zvítězili proti tyranii s tím málem, co měli, 

zvítězíme dnes my zcela určitě s tím, co vymoženosti socialistického hospodářství přináší. 

Zvláště pak, uchováme-li si víru v socialismus a nadšení pro něj.  

 

 

Obrázek 2 

(Darman, 2008, s. 125) 

 

Manifestní rovina 

Plakát vyobrazuje Rudou armádu, která spěchá podpořit válečné úsilí při obraně 

Leningradu (jak napovídá nápis: „Všechny síly na záchranu Leninova města!“). A skutečně, 

jsou přítomni všichni – pěšáci, letectvo, tanky, strana v podobě Lenina, který udává směr, i 

dělníci symbolizovaní kouřícími komíny.  

Takovýto výjev přímo apeloval na nutnost celospolečenského sepjetí a podřízení 

jednotlivce kolektivu v době války. Chceme-li zachránit NÁS, je nutno, aby každý obětoval 

SEBE. A je jedno, jestli tak učiní na frontě nebo v továrně. Zároveň plakát demonstroval 

ohromnou sílu sovětské společnosti, pokud bude jednotná. 
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Latentní rovina 

Co plakát nesděluje přímo, ale zároveň je přítomné, se skrývá v nápisu a samotné osobě 

Lenina. Souboj, který je veden, je nám předkládán tak, že nemá charakter souboje o území, o 

zdroje, ale spíš že se jedná o ideový souboj. Objevivší se Lenin a neodkladná potřeba záchrany 

JEHO města, tak spíše ukazuje na obranu revoluční symboliky, s kterou je Lenin a Leningrad 

spojen. Leningrad nesmí padnout, neboť by šlo o zpochybnění a snad i negaci revoluce samé.  

Vyobrazení Lenina má zde i jinou funkci. Tak, jako jsou vlastnosti společnosti 

přenášeny na Vůdce (je lidový, je jeden z nás…), tak jsou subjektivní vlastnosti Vůdce 

přenášeny na společnost. Lenin tak na masy, kterým ukazuje směr a žene je kupředu, přenáší 

svou neústupnost, odhodlanost nebo moudrost. Vzájemně si vyměňují to nejlepší ze sebe. 

Třetí bod je opět spojen s Říjnovou revolucí a souvisí s tím, co již řečeno bylo. Tentokrát 

však budu na předurčenost k vítězství nahlížet z jiného úhlu. Sovětský lid zvítězí, neboť je 

morálně výš. A to z toho titulu, že stojí na straně dobra, na straně obyčejných lidí – vede 

spravedlivou válku. A tak jako vždy vyjde pravda najevo, revoluce bude zachráněna a nepřátelé 

zahnáni.  

Plakát prozrazuje hrdost sovětského vedení na to, jakých výsledků SSSR pod vedením 

Strany dosáhl. Jedním z ukazatelů dosaženého pokroku je míra organizovanosti. Vojenské šiky 

jsou dokonale symetricky seřazené, nikdo z nich ani v náznaku nevybočuje, všem směřují 

pušky nahoru pod identickým úhlem. Letouny taktéž tvoří dokonalou formaci. Druhého 

pokroku bylo dosaženo v modernizaci, a to na všeobecné rovině. Pouze stát s nejmodernější 

technologií je schopen vyrábět sofistikované stroje kroužící po obloze nebo rychle se ženoucí 

stepí.  

Zastavím se u poměrně intenzivně protežovaného tématu, kterým je vize dovršené 

realizace komunismu. Inspiruji se Macurou a takový stav nazvu Rájem. Často se prozrazuje 

upřenými pohledy kamsi do výše či pochodem někam. Socialistická symbolika trpí obsesí 

v duplikování, události se ztvrzují svým opakováním a skrz něj získávají svou legitimitu 

(Macura, 1992, s. 100-103). K nalezení příměru a souvislosti došlo i na rovině světových válek. 

Tak jako první světová válka zažehla revoluci, druhá světová válka ji má dokončit. Druhá 

světová válka byla vnímána apokalypticky – starý svět se hroutí, nastává čas světa nového. Je 

zajímavé, že ačkoliv byla v SSSR církev systematicky vykořeňována a víra odmítána jako 

„opium lidstva“, komunistický režim si z ní vzal tuto typicky náboženskou tématiku. Jak bylo 

řečeno, uskutečněním komunismu měl vzniknout Ráj, SSSR byl líčen jako Země zaslíbená či 

Hvězda východu (Macura, 1992, s. 11). Masy zří Ráj a svým pochodem vpřed k němu směřují, 

nebo již přímo jeho hranice rozšiřují.  
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Obrázek 3 

(Darman, 2008, s. 144) 

 

Manifestní rovina 

Plakát vyobrazuje mladého smějícího se sovětského vojáka, který drží svou zbraň a 

květiny. Za vojákem vlají rudé vlajky s pěticípými hvězdami. 

Nápis slibuje vítězným vojákům slávu a oblibu celého národa. Měl tak za úkol 

v podstatě motivovat bojující muže – až vyhrajete, zasypeme vás květinami a polibky.  

Latentní rovina 

V pozadí tohoto výjevu se ukrývá adorace kultu mládí. Takový kult je úzce spojen s vizí 

naplnění ideálu komunismu. Užiji stejného výrazu jako u předchozího plakátu s podobnou 

tematikou, a stav dovršení komunismu nazvu Rájem. Mládí souvisí s Rájem z toho důvodu, že 

to jsou právě mladí lidí, kteří mají Ráj obydlet. Jsou totiž neposkvrnění, nezatížení stíny dob 

minulých. Kult mládí v sobě vedle neposkvrněnosti nese také svěžest a sílu. Čerstvý vítr 

skoncuje se starým, prohnilým, odumřelým. Sovětský voják je zde líčen v dobré tělesné 

kondici, jeho obličej je zdravý, souměrný a jeho zuby jsou bílé.  

 Úsměvem deklaruje chlapec svou příslušnost k Ráji, neboť nic necharakterizuje 

obyvatele Ráje tak dobře jako pozitivní emoce. Smutek je naproti tomu reakční, je doménou 

starých časů plných nespravedlností a příkoří. 

Stejnou symboliku nesou květiny. Kvetením vzniká něco nového, čistého, svěžího a 

krásného. Rozkvět je antonymem úpadku. Léto je taktéž protikladem šedivé a nevlídné zimy 
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(Macura, 1992, s. 16). Květiny, jako výraz díků, v sobě nesou sdělení, že svých vojáků si 

doopravdy vážíme, jsou pro nás důležití a nezapomeneme na oběti, které skládají na oltář boje 

za Ráj.  

 

 

Obrázek 4 

(Darman, 2008, s. 118) 

 

Manifestní rovina 

Na plakátu vidíme dva sovětské vojáky. Jeden je starý, druhý mladý. Oba hledí upřeně 

kamsi v dál a na důkaz své odhodlanosti a bojovnosti drží samopaly vysoko nad hlavou. Mladší 

z nich je zraněný, má obvázanou ruku.  

Výjev nám přináší zprávu o celospolečenském charakteru válečného úsilí. Bojují staří, 

mladí, zranění, bojují všichni.  

Nápis deklaruje závazek sovětského lidu pomstít se hitlerovským agresorům. 

Latentní rovina 

Tento plakát je unikátní vyobrazením utrpení, jaké podstupuje sovětský člověk. 

Sovětská propaganda překvapivě málo tematizuje příkoří, kterým si občané SSSR v průběhu 

války prošli. A když už to dělá, nese se to v pozitivním duchu, jako zde. Tento výjev nemá 
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sebelítostivý charakter. Nenese v sobě zprávu o útrapách, jeho poselství je naopak pozitivní. 

Chlapec je odhodlaný bojovat dál, i přestože je zraněný. Nikdy se nevzdá. 

Pohnutky takového, pro mě vcelku překvapivého přístupu, mohou pramenit z 

následujícího. Překvapivého, neboť bych čekal, že se v sovětské propagandě promítne příběh o 

sebeobětování za záchranu civilizace (Napoleon i sama Velká vlastenecká válka). Čekal bych, 

že bude toto téma silně protežováno, že na něm bude stavěna argumentace pro poválečné 

územní požadavky nebo sovětský morální kredit.  

Je možné, že nízká akcentace obrazu vlastního utrpení pramení z předpokládané 

samozřejmosti obětování se ve prospěch kolektivu, ve prospěch komunismu a národa. Takováto 

situace je považována za natolik samozřejmou, že vlastně není ani hodnou vyobrazení. Padnout 

za věc komunismu nemuselo být vnímáno jako něco zlého, spíše naopak. Není potřeba něco 

měnit, nějak se poučit, není potřeba smutnit. Stejně jako si Fučík přál, aby se lidé z jeho smrti 

radovali a nesmutněli.  

V absenci vyobrazování vlastní smrti se opět promítá konstrukce Ráje. Ta si „(…) 

vynucovala popírání smrti. Smrt se jevila čímsi zcela nepřirozeným, zásadně narušujícím 

základní principy ‘nové doby’. Socialismus byl v příznačně eschatologickém pojetí nazírán 

jako konečné dosažení ideální říše štěstí a pozemského blaha, a přírodní fakt zániku se ocital 

s touto představou v přímém rozporu. Smrt tak byla znakově vyčleňována mimo svět 

socialismu a spojována s cizím, nepřátelským světem za hranicemi edenu. (…) V každém 

případě smrt v dobové interpretaci vyžadovala zvláštní rámec, který ji posouval k pozitivnímu 

zhodnocení. Dokonce i smrt heroická – jakkoliv vykupovaná nadosobním posláním, a tedy 

vkladem do optimisticky gradovaného vývoje lidstva – tíhla k tomu být oslabována, v krajním 

případě dokonce mohlo docházet i k vytváření jiných, optimistických verzí tradičních 

tragických dějů. (…) Nedala-li se smrt z obzoru přímo vyloučit, musela být alespoň zbavena 

tragiky“ (Macura, 1992, s.54). 
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5.1.2 USA 

 

 

Obrázek 5 

(Darman, 2008, s. 173) 

 

Manifestní rovina 

Na plakátu vidíme rozkročené nohy, které ničí, na co šlápnou. Již zničily Británii a teď 

se chystají na Spojené státy. Svastika na podrážce jasně značí, o koho se jedná.  

Nápis „Pomozte Británii bránit Ameriku“ dělá z pomoci Británii národní zájem USA. 

Pokud nechceme, aby skončil New York v plamenech jako Londýn, musíme táhnout se 

Spojenci za jeden provaz, podporovat se, a vydat ze sebe nejlepší výkon.  

Poslední zmíněné odvozuji z druhé části nápisu, totiž z „Urychlete produkci!“ Výkonné 

hospodářství tímto podmiňuje vítězství ve válce, čímž se apeluje na maximální nasazení i na 

„domácí frontě“. 

Latentní rovina 

Socha svobody není vyobrazena pouze jako symbolické vodítko k identifikování New 

Yorku, potažmo Spojených států, ale její symbolická funkce zároveň leží v líčení Spojených 

států jako země, která byla založena na těch nejušlechtilejších principech, mimo jiné na 
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principu svobody. Druhá světová válka je tím líčena jako střet dobra a zla, svobody a tyranie. 

Tyranie, řádící v Evropě, popírá hodnoty, na kterých USA stojí, čímž si jsou přirozeně 

protikladné, znepřátelují se. Takový antagonismus zároveň dobře sloužil k mobilizaci – MY 

jsme ti hodní a válčíme za ušlechtilé, nás přesahující cíle, válčíme za svobodu a svobodný svět. 

Máme za úkol nést pochodeň, šířit světlo. Kdežto ONI jsou zlí barbarští ničemové. 

Plakát zároveň říká, že izolacionismus není správnou cestou, neboť nepřítel na nás 

dosáhne. Oceán již není dostatečnou ochranou USA před vnějšími vlivy, jako tomu bylo dřív, 

a my se tomu musíme adekvátně přizpůsobit. Musíme se integrovat do mezinárodního systému 

a hrát v něm aktivní roli.  

Příklon k intervencionalismu zároveň vychází z idealistického pohledu na válku, který 

byl líčen v předešlém odstavci. Jde totiž o ideje, o morálku, která nás opravňuje, a dokonce nutí, 

bránit dobro a stavět se zlu.  

V USA byl těsně před válkou poměrně silně zakořeněný izolacionistický pohled na 

zahraniční politiku (theatlantic.com, 2013). Vláda Spojených států tak pro svůj obrat 

k intervencionalismu nutně potřebovala najít pádné důvody, proč by občané USA měli umírat 

kdesi v Evropě nebo na bezejmenných ostrůvcích v Tichomoří (i když druhý příklad se od 

prvního liší tím, že Tichomoří vnímaly USA jako svou zájmovou sféru, prostor pro prosazování 

své síly).  

Akt překročení oceánu v sobě zároveň nese symboliku konce světa starého a příchodu 

reality světa nového. Především technický pokrok zničil staré pořádky a nám nezbývá než se 

přizpůsobit těm novým. Je možné, že v tomto výjevu stále rezonoval první sólo přelet 

Atlantského oceánu Charlesem Lindberhem, který byl před válkou paradoxně silný 

izolacionista a který se zároveň v té době těšil oblibě v nacistickém Německu. 

Podobně jako si myslím, že není Socha svobody vyobrazena nahodile a neslouží pouze 

jako symbol New Yorku, myslím si, že i vyobrazené mrakodrapy v sobě nesou jistý skrytý 

podtext. Dle mého názoru značí a dávají na odiv technickou a hospodářskou vyspělost USA. 

Jsou oslavou ekonomického úspěchu kapitalismu, který svou výkonností zaručuje vítězství. Je 

to kapitalismus, který nám dovoluje vyhrát, jemu vděčíme za vítězství minulá i budoucí. 

Mrakodrapy šplhající se k nebesům se dotýkají bohů, bohů nových – Nabídky a Poptávky, 

Zisku, Volného trhu – které uctíváme. 
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Obrázek 6 

(Darman, 2008, s. 217) 

 

Manifestní rovina 

Plakát zobrazuje výčet potravin, které mají občané USA denně jíst, aby byli zdraví a 

silní. Výjev demonstruje zájem vlády na péči o obyvatele, na péči o jejich nejlepší možnou 

kondici. 

Latentní rovina 

Předložený obraz v sobě podprahově nese zprávu o blahobytu a přebytku, který skýtá 

systém, ve kterém američtí občané žijí. 

Vyobrazená hojnost je, podobně jako předešle vyobrazené mrakodrapy, díkem a 

potvrzením správnosti kapitalismu. Za blahobyt a hojnost vděčíme kapitalistickému systému, 

tržnímu hospodářství. 

Vyobrazená situace má však ještě jiný kontext, který je utvářen spojením deklarovaného 

se skrytým. Zdraví, síla a dobrá kondice (i na obecné rovině) je spojována s kapitalismem. 

Kapitalismus zaručí hojnost a hojnost zaručí sílu a síla zaručí vítězství.  

O spojení zdraví a války se rozepisuje David Welch: „Total war meant that civilians in 

the home front had to be physically fit in order to fight, work efficiently (…) and generally 

endure the discomforts caused by shortages of food and fuel (Welch, 2017, s.93). 
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Obrázek 7 

(Darman, 2008, s. 179) 

Manifestní rovina 

Plakát vyobrazuje urputně válčícího vojáka Spojených států. Je sám ve tmě, střílí 

z kulometu a u pasu má pistoli.  

Nápis nám dává vědět, že je potřeba výrobou podporovat válčící vojáky. Je potřeba jim 

dát dostatek válečného materiálu a včas, abychom zvítězili. 

Latentní rovina 

Svým ne na první pohled zřejmým sdělením plakát líčí válčícího vojáka armády 

Spojených států jako chrabrého válečníka, který neopustí pozice, nevzdá se, i kdyby to pro něj 

znamenalo že skončí kdesi v temném pralese úplně sám, pod palbou, s uniformou na cáry. 

Nevzdá se, bude dál bojovat za své ideály a za ideály své země, i kdyby se mu měl roztavit 

kulomet a měl by padnout. Pokud máme takto výtečné hrdinské vojáky, už jim stačí dát jen dost 

nábojů a oni v té válce zvítězí. Masivní výroba se nám zas a opět dostává do středu dění. 

Několikrát zmíněné kolektivní válečné úsilí, jež je nejčastěji líčeno jako 

celospolečenské sepjetí za účelem dosažení vítězství, má v tomto výjevu i svou druhou stránku. 

Možná překvapivě je to opak té první, válka totiž bude vyhrána, pokud každý jednotlivec ze 

sebe vydá to nejlepší. Jde o individualistickou perspektivu, která se v tomto plakátě snoubí 

s kolektivistickou. Výsledkem takového spojení je tedy příběh o NÁS, kteří dovolíme, aby ze 

sebe ON vydal vše pro to, abychom MY VŠICHNI vyhráli. 
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Obrázek 8 

(Darman, 2008, s.192) 

 

Manifestní rovina 

Tento obraz líčí útok nepřátelských letounů a ponorek na spojeneckou loď.  

Výjev má charakter varování: „Nepoužívejte radiové přijímače, můžete zapříčinit 

lokalizaci a potopení plavidel.“ 

Latentní rovina 

Americká propaganda poměrně často a ráda vyobrazuje sama sebe v pozici trpící oběti. 

Američané jsou v ní nezřídka pod palbou, tonoucí nebo přímo mrtví. Myslím si, že důvody 

takového vyobrazování pramení ze dvou příčin. První je snaha o vykreslení Američanů jako 

obětí proti své vůli zavlečených do války. Jedná se o poměrně jednoduchou konstrukci, která 

vypadá asi takto: „My jsme ti hodní, my válku nechtěli, byla nám vnucena a pouze bráníme 

sebe a svobodný svět. Vedeme spravedlivou válku na straně dobra proti zlu.“  

Druhá konstrukce je o něco složitější a zajímavější. Mám za to, že motivy vyobrazování 

svého vlastního utrpení lze hledat v americkém vnímání vysoké hodnoty lidského života, resp. 

vysoké hodnoty života amerického občana. Smrt amerického občana je vnímána jako něco 

mimořádného. Smrt amerického vojáka, válčícího za ušlechtilé hodnoty, pak dvojnásob. A to 

už není ani tak mimořádné, jako spíš nepřijatelné. Když už k tomu však dojde, je třeba takovou 

smutnou a nanejvýš negativní událost přetavit v něco pozitivního. Taková událost nesmí přijít 

vniveč. Musí být alespoň vyobrazena a pomoci válečnému úsilí. Je třeba se pomstít (s tím se 
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setkáme u jiného plakátu v části zabývající se nepřítelem) anebo se poučit. Zasadit se o to, aby 

už se něco takového neopakovalo. Vypnout radiové přijímače, zvýšit produkci, odevzdat 

námořnictvu nedostatkové dalekohledy, dávat si pozor, o čem se bavíme na veřejnosti, dát 

cenzorům volnou ruku a tak podobně.  

 

5.2 Kdo je náš nepřítel? 

5.2.1 SSSR 

 

 

Obrázek 9 

(Darman, 2008, s. 141) 

 

Manifestní rovina 

Plakát vyobrazuje postupující Rudou armádu zabíjející nepřátele. Jde o koordinovanou 

ofenzívu pěchoty, tanků, dělostřelectva i letectva. Tato síla postupuje na západ a vytlačuje 

německé agresory. 

Deklarovaný smysl tohoto plakátu by se dal shrnout do jednoho slova. „Vpřed!“ Nápis 

burcuje a pobízí k ještě větší urputnosti a nesmiřitelnosti. 

Latentní rovina 

Na předloženém výjevu je možno sledovat několik již rozklíčovaných motivů (stojí za 

námi revoluce, masovost, Ráj), přičemž právě posledně zmíněné bude teď ještě o něco víc 

rozpracováno, doloženo.  
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Nepřítel je v sovětské propagandě často líčen tak, aby jeho obraz zapadal do příběhu o 

blížícím se příchodu Ráje, nebo o příběhu Ráje již existujícího, jehož hranice sovětský voják 

svým postupem rozšiřuje. Nepřítel je prezentován jako antagonismus nás samých. Můžeme si 

všimnout, že konkrétně na tomto plakátu je to jakási šedivá postava v úpadku, hroutící se na 

smetiště dějin. Je šedou minulostí, přežitkem. Často je porouchaný, rozbitý, je to kus šrotu nebo 

zmrzlá postava. Ustupuje a jeho místo zaujímá rudá zář z východu, lepší zítřky. 

Macura k tomuto tématu dodává: „Uvnitř socialistického světa se pak smrt spínala 

s těmi, kdož se z něho vydělovali jako ’nepřátelé’, ’zrádci‘, ’zaprodanci‘. Ti byli uvnitř hranic 

socialismu představiteli cizí ’civilizace smrti‘, v ráji ’smrt rozsévali‘ a podle zákona odplaty 

jim byla také souzena. Jurisdikce tak vlastně jen vyplňovala mytické schéma: my = život, oni 

= smrt“ (Macura, 1992, s.54). 

Nepřítel padá k zemi pod údery pažby sovětského vojáka, což ukazuje na naši bojovnost 

a na to, že „německo-fašistické bastardy vyženeme z naší vlasti“ i kdybychom neměli střelivo 

a museli je ubít klacky. A ani se nám moc nebrání, padají k zemi jakoby samospádem, 

zkostnatělou setrvačností, svou podstatou, tíhou Dějin. 
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Obrázek 10 

(Darman, 2008, s. 121) 

 

Manifestní rovina 

Na obraze vidíme Adolfa Hitlera, který se sápe po své kořisti, Sovětském svazu. Ačkoliv 

byl útok nečekaný (zničil pakt Ribbentrop-Molotov) je zastaven rudoarmějcem na stráži.  

Je možno zpozorovat přímé zdůraznění nepřítelovi prohnanosti, neupřímnosti a 

falešnosti. Jak bylo řečeno, dere se na nás skrze platnou smlouvu o neútočení, čímž sejmul svou 

masku (dokonce explicitně), a vyjevil své pravé já. 

Tento plakát pochází z roku 1941 a byl šířen těsně po napadení SSSR Německem. V té 

době postupovaly německé jednotky závratnou rychlostí, zajímaly obrovské počty sovětských 

vojáků, šly od vítězství k vítězství. Výjev, na kterém je nacistický nepřítel vyobrazen jako 

slabý, zaskočený sovětským odporem a de facto odražený, byl – vzhledem k dění na bojištích 

– fikcí. Byl spíše přáním. Nápis: „Nemilosrdně rozdrtíme a zničíme nepřítele!“ měl tak mít 

povzbuzující a burcující účinek, aby se vyobrazené stalo skutečným. 

Latentní rovina 

Voják-obránce je včetně výzbroje a výstroje vyveden v rudé barvě, což neslouží jen 

k jeho identifikaci, to poznáme už ze tvaru přilby a hvězdy na ní, nebo tím, že stojí napravo 

(tedy i tam, kde je na mapě SSSR). Voják vypadá tak jak vypadá, aby byl zdůrazněn ideový 
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charakter sváru. A jak vidno, komunismus vítězí nad nacismem. My jsme nepříteli nadřazení 

už jen z této podstaty.  

Svou ideovou charakteristikou stojí tedy nepřítel pod námi. Jak je na tom ale po fyzické 

stránce? Jeho ruka, která, spíš než ruku, připomíná pařát, zaujme jako první. Taková věc ho 

dělá monstrem, něčím, co není člověkem. Je to zvláštní, ale on nakonec jako člověk vyobrazen 

je. Jedná se zde o dehumanizaci, ale polovičatou. Je to člověk, co ho ale člověkem přestává 

dělat, je jeho útočnost a brutalita. 

Celkově je jeho obličej asymetrický, ošklivý, nakonec ale lidský. Prořídlé vlasy, 

chybějící zuby, vrásky, propadlé tváře, pohled prozrazující jeho psychickou rozkolísanost, nám 

napovídá o jeho celkově špatném stavu. V tom spatřuji opět odkaz na Ráj. V této formě se jedná 

o poukazování na odsouzení k odchodu starého a úsvit nového. Všechno, co se střetne s naší 

silou, rozpadne se na prach. 

Již jsem zmínil podlost a neférovost nepřítelova konání, když zaútočil, ačkoliv se 

zavázal tak nedělat. Útok byl doslova přepadením, které je hodné spíš nějakého bandity než 

státníka. A přesně tak je Hitler líčen. Pistole, kterou drží, může mít dva významy. S prvním 

jsme se setkali v podkapitole pojednávající o nás samých, a jedná se o význam pozitivní. 

Ukazuje naši bojovnost a hrdinství: „Bojujeme, ačkoliv jsme špatně vyzbrojeni, a máme pouze 

pistole.“ Druhý význam, který je blíž tomuto případu, je negativní. Pistoli nosí zločinci a 

přepadávají s ní své oběti.  

Moment přepadení, porušení smlouvy, je pro mě v sovětském podání v podstatě 

překvapivým výjevem. Jedná se o hanebný akt, diskreditující toho, kdo tak činí. To je 

samozřejmé. Zvláštní ale je, že Sověti vůbec na nějakou dohodu mezi sebou a nacisty 

upozorňují, a přiznávají se tak ke spolupráci s nimi. Čekal bych, že nechají tuto kapitolu svých 

dějin zmizet, ale oni na ní naopak konstruují svou argumentaci, proč stojí morálně výš. Zároveň 

se staví do role oběti, přitom obětí tohoto paktu bylo Polsko a pobaltské státy. 

Vysvětlení takového paradoxu nabízí maska, kterou drží Hitler. My totiž nevěděli, jací 

jsou Němci doopravdy. My jim uvěřili jejich hezkou tvář, o které jsme nevěděli, že je falešná, 

a pod kterou skrývali své pravé obludné já.  

Z tohoto líčeného obrazu cítím, že Sověti nebyli sami se sebou spokojeni. Nepřišlo jim 

v pořádku, jakou historickou úlohu sehráli. Cítili potřebu konstrukce, která by jim pomohla 

znovunabýt pocit své nevinnosti a z ní pramenící pocit morální nadřazenosti. 
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5.2.2 USA 

 

Obrázek 11 

(Darman, 2008, s. 174) 

 

Manifestní rovina 

Na plakátu je vyobrazen had symbolizující Japonce, který si neprávem uzurpuje jakýsi 

ostrov. Orel symbolizující Spojené státy na něj svrhává bombu a činí jeho nekalostem přítrž.  

Nápis nám říká, abychom sbírali šrot, čímž pomůžeme „odstřelit“ Japonce. Jedná se o 

další agitaci, která civilistům radí, jakým způsobem mohou přispět válečnému úsilí. 

Latentní rovina 

Americké propagandistické plakáty volí často místo vyobrazování postav jako panáčků 

dohumanizování. Symbolickými postavami jsou zvířata. Japonec je symbolizován kobrou, 

Američan orlem. Takováto volba jistě není nahodilá. Kobra-Japonec je smrtonosná, zákeřná, 

slizká a ohavná. Je svou podstatou necivilizovaná a jako by už nepatřila do našeho věku, je 

špinavou minulostí. Všemi výše zmíněnými negativními konotacemi vzbuzujícími znechucení 

a odpor se přibližujeme bodu, kdy Japonce skutečně nevnímáme jako lidské bytosti, a proto 

není problém je zabíjet. Dobře dehumanizaci a její důsledky ilustruje výpověď amerického 

vojáka, objevivší se v dokumentárním cyklu The Vietnam War. Námořník se svěřuje, že po 

zabití prvního člověka cítil vinu, a proto se zapřísáhl, že už nikdy žádného člověka nezabije. 

Místo toho po zbytek turnusu zabíjel „ťamany, rákosníky a žluťáky“.   
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Nepřítel-Japonec v americké propagandě není vyobrazován jako člověk, neboť zabíjení 

lidí je amorální a proti přikázání. Pomáhání si dehumanizováním tak lze vnímat jako 

kompromis, pomůcku dovolující nám konat nedovolené. Jde o obezličku, díky níž netrpíme 

výčitkami, nočními můrami, pochybami o nás samých, nezešílíme.  

Nejčastěji je Japonec vyobrazován jako opice, princip dehumanizace však zůstává 

neměnný: „The image of a subhuman primate was key to devaluing the humanity of the enemy“ 

(Welch, 2017, s. 179).  

To, co jsme se doposud dozvěděli o Japoncích, však nestačí. Americká propaganda se 

nespokojí s tím, že jsou Japonci nebezpeční, podlí a ohavní. Výrazný předkus kobry prohlubuje 

stereotypní rasistickou představu o Japoncích jako o geneticky deformovaných, nízkých a 

směšných "lidech", stojících zkrátka v protikladu k silným, souměrným a majestátním 

Američanům, na výjevu zastoupeným přesně tak vypadajícím orlem. 

Orel, obecně pták-dravec, je navíc přirozeným nepřítelem hada. Jde o hluboce 

zakořeněné, přírodou dané nepřátelství. Ve kterém má navíc navrch pták-dravec-orel-my. Jde 

o podobný způsob vytváření a využívání antagonismů jako v případě svoboda/tyranie, 

hodný/zlý a tak podobně (Welch, 2017, s. 173). 

Americká obliba v zesměšňování Japonců se nepromítá jen v jejich vyobrazování jako 

rasově podřadných, ale má potřebu je ponižovat i označováním. Výraz „Jap“ je hanlivý 

podobně jako české označení pro Němce „Skopčák“.  

 

 

Obrázek 12 

(Darman, 2008, s. 187) 
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Manifestní rovina 

Na plakátu jsou vyobrazeni dva japonští vojáci vedoucí amerického pilota na popravu. 

Pro ty, kteří by děj na fotce nerozklíčovali, je přiložen novinový výstřižek, pojednávající o této 

události. 

Nápis „Japonský způsob: chladnokrevná vražda.“ je otevřeným nařčením nepřátelské 

strany ze zločinů spáchaných na válečných zajatcích. Druhá polovina nápisu se nese v duchu 

odplaty, která je ovšem podmíněna naším zvýšeným hospodářským úsilím. 

Latentní rovina 

Ačkoliv se plakát tváří, že hovoří o konkrétní události, jeho obsah je obecnější. Skutečně 

má co dělat s popravenými letci tzv. Doolittlova náletu, ti ovšem slouží pouze jako vodítko 

k pochopení kontextu. Zmíněný nálet byl odplatou za Pearl Harbor, a zde se již dostáváme 

k jádru věci. Pokud si za fotografii válečných zajatců vlečených na popravu dosadíme fotografii 

potápějící se USS Arizony, sdělení nezmění význam, i když nápisy zůstanou stejné.  

Spatřuji za tím přetrvávající americkou trpkost a rozzuřenost z napadení Pearl Harboru. 

Američané útok vnímají jako zločin, jako chladnokrevnou vraždu. Jako podlost, která je vlastní 

právě Japoncům, a která nemá co dočinění s férovým vedením války. A s tím my se potýkáme. 

To se pak nelze divit, že třeba i oplácíme stejnou mincí a bombardujeme civilní cíle. Jak jinak 

máme zvítězit proti takovému nepříteli? (Welch, 2017, s. 182) 

Zaujala mě skutečně vysoká přítomnost msty v příběhu, který plakát líčí. Podle nám 

napadli Pearl Harbor, tak jsme se pomstili na Tokiu. Oni se za Tokio pomstili na chycených 

letcích, a teď je opět na nás, abychom se my pomstili za ony letce. 

U předchozího plakátu jsem se zabýval obcházením vyobrazování nepřítele 

dehumanizací. Ani tento plakát nevyobrazuje Japonce jako panáčky, jde na to však z druhé 

strany. On totiž personifikuje, dělá z vyobrazeného aktu osobní věc. Když už má být Japonec 

vyobrazen jako postava-člověk, je to ten jeden konkrétní člověk, co má své jméno a dýchá a co 

setnul hlavy našim vojákům, kteří mají jméno a dýchali. Je to člověk, který může být vinen, 

popřípadě za svou vinu být souzen a nést trest. 
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Obrázek 13 

(Darman, 2008, s. 221) 

 

Manifestní rovina  

Na plakátu je ztvárněn německý důstojník. Tváří se nepřátelsky a v okuláru se mu 

zrcadlí oběšenec, pravděpodobně oběť zrůdného nacistického režimu.  

Nápis „Toto je nepřítel“ tedy líčí nepřítele-nacistu jako zlého, vražedného, absolutně 

nesympatického svou krutostí, což je smyslem a účelem tohoto výjevu. 

Latentní rovina 

U předchozího obrazu jsme si všimli ponižování a zesměšňování nepřátel-Japonců 

prostřednictvím jejich vyobrazování jako rasově nízkých, nedokonalých a tak podobně. Taktéž 

byla rozebrána strategie dehumanizace. Tento model se nám zde do určité míry opakuje, ačkoliv 

Američané pro vyobrazování Němců vyvinuli opačný mechanismus. Jejich zrůdnost spatřují 

v jejich pruské dokonalosti, strohosti a strojovitosti. Jde v určitém smyslu taktéž o 

dehumanizaci, neboť tím vším jako by přestávali být lidmi a stávali se pouze vraždícími 

monstry. Výsledek je obdobný – monstra nepatří do našeho světa, nejsou lidmi, a proto je není 

špatné zabíjet.  

Vyobrazované zlodušství v sobě nenese pouze zprávu o děsivosti líčených nestvůr, ale 

svou podstatou stojí tyto nestvůry morálně níž, čímž se jakoby vydělují z našeho myšlenkového 

světa. Nepochopily moderní svět, jsou přežitkem minulosti.  
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Zároveň Němci prosazovanou rasovou dokonalost, „árijskost“, líčí Američané jako ve 

své podstatě směšnou. Ostré rysy jsou karikovány do podoby pinokiovského nosu. Takže i zde 

je patrné ponižování nepřítele na základě jeho zevnějšku. Přese všechny jeho ostatní vlastnosti, 

které ho činí strašlivým, je v určitém ohledu směšný a především je karikaturou sebe sama.  

 

5.3 Kdo jsou ženy? 

5.3.1 SSSR 

 

Obrázek 14 

(Darman, 2008, s. 131) 

 

Manifestní rovina 

Tento plakát tematizuje odchod mužů do boje a jejich související nahrazování ženami 

ve výrobě.  

Jsou zde vidět pochodující šiky vojáků, jedoucí děla a obloha je plná letounů. Z věže, 

nacházející se v levé části plakátu, lze soudit, že žena to celé pozoruje z výrobní linky. Tomu, 

že se jedná o dělnici, dále nasvědčuje šátek na hlavě, umazané ruce a rukavice.  

Žena-dělnice dává slib: „Nahradíme je!“ Účelem plakátu bylo přesvědčit ženy, že jsou 

s to zaujmout místo mužů u soustruhů a fréz. Deklarovaný slib má takovýto charakter: „Když 

oni riskují své životy, nezůstaneme pozadu, a všechny své síly napřeme ke společnému úsilí – 

porazit nepřítele.“  
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Latentní rovina 

Výše v textu jsem sliboval, že se ještě k tematice Ráje vrátím. Mohu zde předeslat, že 

obraz ženy je jí v sovětské propagandě prostoupen zcela.  

Měřítkem krásy ženy se stalo její pracovní nasazení a obětování se pro příchozí lepší 

svět. Ženy v SSSR mají být „(…) krásné ve své práci, a nikoliv utýrané dřinou starého světa“ 

(Macura, 1992, s. 10). Ze sovětské ženy se měla stát žena bojovnice, údernice, absolutně oddaná 

válečnému úsilí a komunistické věci (Freiová, 2008, s. 57-58). 

V líčeném obrazu ženy se do velké míry promítá sovětské potlačování individualismu, 

a naopak zdůrazňování kolektivismu. Žena tak má být vyvedena ze soukromé sféry, s čímž je 

spojeno její oderotizování. Její krása měla být spatřována v oddání se kolektivu a komunismu, 

jak již ostatně bylo řečeno. Každá soudružka je tak krásná svou duševní čistotou (Macura, 1992, 

s. 37-38). 

Měřítka a atributy krásy světa starého jsou zapomenuty. Žádné nastrojené šatstvo či 

líčení prohlubující faleš. Takové věci do světa nového, plného upřímnosti, nepatří. Krása 

člověka je spatřována v jeho prostotě, neboť svědčí o jeho autenticitě. Líbivé oblečení, či módní 

nepraktické výstřelky (kravata, lakýrky…), jsou neodmyslitelně spjaty s dobou, kdy lid dusila 

buržoazie. Proto je takové ošacení nepřípustné (Macura, 1992, s. 74). Vedle toho, že svým 

ošacením demonstruji, do jaké sociální třídy patřím, neslouží například zmíněné kravaty 

žádnému účelu. Všechny zdroje jsou určeny k budování socialismu, plýtvat cennými látkami 

na něco tak nepraktického, je proto trestuhodné.  

Líčení se je falešné, k tomu navíc pomíjivé. Falešná krása stejně jednou vyprchá. Co 

však zůstane, co je nadčasové, je právě prostota, o to cennější svou upřímností.  

Umolousaná rubaška, kterou má na sobě vyobrazená žena, tak nesvědčí o její bídě, ale 

naopak o jejím duševním bohatství. Jak by mohla být nastrojená a nalíčená? Kde by vzala čas 

na vystávání před zrcadlem, když se celé dny ohání bruskou v továrně a společnému úsilí vše 

věnuje? Když se buduje, tak se buduje. Estetika jde stranou. 
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Obrázek 15 

(Darman, 2008, s. 141) 

 

Manifestní rovina 

Plakát nám předkládá obraz pětice chrabrých mužů ve zbroji, bránících ženu s dítětem. 

Žena je zahalena rudou vlajkou a jak napovídá nápis, symbolizuje vlast, Sovětský svaz.  

Tento plakát byl určen především mužům. Nesl poselství, že jejich zem se bez nich 

neobejde, musí ji bránit se stejnou přirozeností, jako by muž měl bránit ženu.  

Latentní rovina 

Tento výjev mě opět přivádí k tématice Ráje. Spojení Ráje s mládím již probráno bylo, 

ve zkratce ho teď shrnu. Mladí lidé nežili ve vykořisťovatelské společnosti, narodili se do 

společnosti socialistické, proto nejsou indoktrinováni pokřiveným pohledem na svět. Nenesou 

v sobě stíny doby minulé, naopak jsou neposkvrnění, čistí ve svých úmyslem. Jsou lidmi, kteří 

obydlí Ráj. 

Takovýto mechanismus uvažování o mladých lidech lze stopovat v sovětské 

společnosti. Dvojnásob pak platí u dětí. Vyobrazené dítě symbolizuje budoucnost, ale je to 

právě žena-matka, která ho přivedla na svět a která ho opatruje. Takováto úloha byla tedy 

svěřena sovětským ženám. Takovýmto způsobem jsou ženy-rodičky-opatrovatelky úzce spjaty 

se zemí zaslíbenou. 

Mužova úloha je zajišťovací. Musí Ráj vybojovat, zajistit pro něj a pro lidi v něm žijící 

vhodné podmínky.  
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U předešlého plakátu jsem zmínil oderotizování sovětské ženy. To je na jedné straně 

zapříčiněno její kolektivizací. Druhý důvod vymizení sexuality lze hledat právě v akcentaci 

mládí. Ta vedla k tomu, že vztah muže a ženy začal být vyobrazován poněkud infantilně. „Také 

dobové potlačení sexuality a omezení vztahů mezi mužem a ženou na ‘věrné přátelství’ a 

spolupráci při společném úkolu bylo zřetelně dětské. (…) Vše bylo oklešťováno nebo 

přizpůsobováno podle potřeb oné všeovládající dětské perspektivy (rozporné, složité 

ustupovalo jednoduchému, jednoznačnému, tragické optimistickému, vášnivé bezpohlavnímu, 

přemítavé nadšenému)“ (Macura, 1992, s. 86-87). 

Nezřídka se setkáváme s vyobrazením, kdy je vlast, revoluce nebo strana (nebo všechno 

dohromady) symbolizována ženou, a předložený plakát je toho příkladem. To mělo mít za efekt, 

že na naši vlast, revoluční domovinu, stranu, je nahlíženo jako na něco, co nám – stejně jako 

žena – dá život, co nás vychovává a opatruje. Je to právě komunistická strana, která seznámila 

neuvědomělé masy s jejich skutečnými zájmy, a vdechla jim tak život. Jak ostatně 

poznamenává Fidelius: „‚Masa’, jak víme ze slovníku, na prvním místě znamená ‚hmota jako 

materiál, surovina’. Takto pojatý ‚lid’ je zřejmě pouhou látkou (energií), které je třeba 

vdechnout duši (dát směr), aby mohla být dějinám k užitku. ‚Oživujícím’, orientujícím 

elementem je pak logicky ten, kdo spolehlivě prohlédl chod dějin, a proto ví, kam a kudy je 

třeba jít“ (Fidelius, 2016, s. 34). 
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5.3.2 USA 

 

Obrázek 16 

(Darman, 2008, s. 171) 

 

Manifestní rovina 

Plakát vyobrazuje manželský pár. Muž má na sobě sako, vypadá jako úředník. Žena je 

ošacena pracovně, jedná se jednoznačně o dělnici. Muž ženu drží, žena má odhodlaný a 

sebevědomý výraz. Toto její rozpoložení korunuje zaťatými pěstmi. Vlaje za nimi americká 

vlajka a pod sebou mají nápis, ženinu zpověď: „Jsem hrdá, můj manžel chce, abych přispěla.“ 

Takový výjev měl za úkol líčit pracující ženy jako ctnostný a následováníhodný úkaz. 

Měl ženy motivovat, dám jim sebedůvěru a hrdost, že jsou v továrnách stejně důležité, jako 

muži na frontě. Deklarovaným poselstvím bylo: „Přispět může každý.“  

Latentní rovina 

Ačkoliv obraz líčí ženy jako sebevědomé, silné a důležité pro válečné úsilí, vztah mezi 

mužem a ženou nezaznamenává výrazných změn. Mocenská hierarchie hovoří jasně a žena 

stále musí čekat na mužův souhlas. Muž SVOU ženu opatrovnicky drží a říká jí, co může a 

nemůže dělat. Je navíc starší než ona, proto je moudrý a může za ni dělat správná rozhodnutí. 

Je dozajista úspěšný, vzdělaný, dobře situovaný, a i z tohoto titulu je pánem domu. 

Zajímavá je neurčitost nápisu „Jsem hrdá…manžel po mně chce, abych pracovala.“ 

Dobrá tedy, ale hrdá na co? Hrdá na sebe, že pracuje? V takovém významu by se nápis obešel 
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bez zápletky s manželem. Nebo že by jen díky manželovi mohla pociťovat hrdost? Hrdá na 

manžela, že je tak pokrokový? Že byl té lásky a dovolil jí pracovat? Možná. Anebo hrdá na nás 

oba, na naši vlasteneckou rodinu?  

Líčené harmonické vztahy mezi mužem a ženou jsou zapříčiněny pokrokovým režimem 

Spojených států. Americká vlajka v pozadí má za funkci připomínat liberálnost režimu. I na to 

může být žena hrdá. Je hrdá, jaké myšlenkové prostředí se v USA rozvinulo.  

Americká žena proto na sebe nevezme jiné montérky než modro-bílé, ladící k její 

červené rtěnce. Dobrá americká žena je pracující žena. 

 

 

Obrázek 17 

(Darman, 2008, s. 169) 

 

Manifestní rovina 

Na plakátu vidíme ženu-dělnici, usilovně pracující na střelecké věži bombardovacího 

letounu. Tím je nám předkládán přímý a úzký vztah mezi válčícími muži a ženami, které se 

v továrnách zasazují o to, že vůbec může být válka vedena. Tato souvislost je ještě prohloubena 

nápisem „Čím více žen v práci, tím dříve vyhrajeme.“ Na produkci, obstarávanou ženami, 

závisí naše vítězství.  
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Že ženy mohou zastávat i jiná zaměstnání, která jsou navíc mnohem častěji spojována 

s muži (řidička autobusu), pojednává druhá část nápisu. 

Latentní rovina 

Deklarovaným účelem plakátu bylo povzbudit ženy v přijímání jejich nové role. Ve 

stejnou chvíli však takovéto sdělení směřovalo k mužům, kteří měli vzít na vědomí, že až si 

příště zastaví taxík, domů je klidně může vézt žena, a nebude na tom nic k pozastavení se. 

Druhotný účel lze nazvat normativní. 

Ovšem nic nejde tak rychle. Žena má na levé části oděvu našitou zlatou plaketu. Při 

detailnějším zkoumání zjistíme, že nese nápis „Temporary“ tedy „Dočasné“. Se ženami se ve 

skutečnosti dlouhodobě nepočítalo. Žena je označena plaketou, která dává jak jí, tak okolí na 

srozuměnou: „Dobrá, teď montujete, ale až se vrátíme z fronty, půjdete zpět do domácností.“ 

Orwell si všímá, že muži vnímají ženy za sobě rovné pouze v nejvypjatějších chvílích. Když 

svízelné okamžiky pominou, vše se vrací zpět do zajetých kolejí a respekt k ženám se vytrácí. 

(Orwell, 2000, s. 6) Toto je přesně takový případ. 

Dočasnost a pomíjivost nově nabytého ženina postavení spatřuji v následujícím. 

Ačkoliv pracuje v továrně, má nalakované nehty, namalované oční stíny a rtěnkou nalíčené rty. 

Na rukou se jí blyští snubní prstem a náramek. Z pod šátku ji vylézají zlatavé vlasy. Pro mě tím 

výjev nese poselství o zachování statu quo. Je zprávou určenou mužům, že jejich ženy sice 

pracují, ale nemaskulinizují se. Jsou stále křehké a krásné. A podléhají jim. Tento obraz říká, 

že ženská aktivizace má patriotický charakter, nikoliv emancipační. 

V tomto smyslu hovoří i David Welch: „Generally speaking, women played a vital part 

in World War II, altough their roles varied from country to country. But, as with the aftermath 

in World War I, women at the end of 1945, found that the advances they had made were greatly 

reduced when soldiers returned from fighting abroad. Postwar, women were returned to many 

of the mundane jobs they occupied before the war started. Where once the manufacturing 

factories and the armed forces represented an escape from domestic life and liberty, they now 

returned to the male-dominated field they were before the war.“ (Welch, 2017, s. 92) 
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6 Závěr 

Závěrečnou kapitolu věnuji shrnutí a porovnání vysledovaných mechanismů u tří témat, 

která byla zkoumána v analytické části. Rozhodl jsem se – pro větší ucelenost – první část této 

kapitoly strukturovat do dvou bloků, sovětského a amerického. Jde u shrnující část, na kterou 

naváže část komparativní. 

6.1 Myšlenkové mechanismy SSSR 

Sovětské vyobrazováních vlastní společnosti bylo prostoupeno kolektivním 

charakterem válečného úsilí a kolektivistickým charakterem společnosti samé. Důraz byl 

kladen na masovost. Když už je vyobrazen jednotlivec, skládá přísahu za kolektiv (nápis 

„Nahradíme je!“). 

Sověti zakládali argumentaci své síly na tom, že stojí na straně obyčejného lidu a hájí 

jeho zájmy. Taková argumentace má tři podtexty. Za prvé je tedy sovětská armáda lidová, lid 

bojuje pro lid. Tudíž je armáda početná a silná. Druhý její podtext je morální. Sověti vedou 

spravedlivou válku, neboť hájí lid. Masovost a lidovost je zároveň pro režim signálem jeho 

oprávněnosti, legitimity. 

Síla SSSR a praktická předurčenost k vítězství pramení z pochopení Dějin. Tato 

argumentace je tedy ideologická, stojí na tezi o nevyhnutelnosti vítězství komunismu.  

Na probíhající konflikt je nahlíženo taktéž ideologicky. Jde o zápas dobra se zlem. 

Na sovětských plakátech se často objevují symboly revoluce, rudé zástavy nebo přímo 

její vůdci. Jde o konstrukci dodávající sovětskému lidu sebedůvěru. Nejde pouze o to, že za 

armádou stojí lid, ale tato armáda je pokračovatelem a dovršitelem revolučního sedmnáctého 

roku.  

Opravdu velmi zřídka se lze setkat s vyobrazením sovětského občana jako trpící bytosti. 

Když už se tak stane, jedná se o pozitivní sdělení. Sovětský voják nepřestane bojovat ani přes 

své útrapy. Vysvětlení nabízí pozitivní pohled na obětování se pro komunismus, a především 

pak konstrukce Ráje, v rámci které vlastní smrt nezapadala do líčeného příběhu. 

Podobně jako všechna tři témata prostupuje kolektivismus, lze u nich pozorovat 

představu o dovršení a naplnění komunismu. Takový stav jsem nazval Rájem. Tato vize byla 

předkládána jako konec řádu starého (špatného) a úsvit nového (dobrého). V rámci tohoto 

tématu lze zpozorovat sakrální symboliku, u které je probíhající válka líčena jako apokalyptický 

děj. Pochodující armády vyhání zlo a rozšiřují hranice země zaslíbené. 

S Rájem je velmi úzce spojeno vyobrazování mládí, neboť symbolizuje čistotu. Mladí 

lidé, o to více děti, na sebe berou úlohu andělů, obyvatel budoucí harmonické země. Často 
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vyobrazované mládí zároveň souvisí se silou a svěžestí, která je protikladem úpadku a 

prohnilosti. 

Nepřítel je líčen jako antagonismus Sovětů. Je zbědovaný, amorální, nekvete, ale vadne. 

Odumírá. Patří minulosti. Takto vykreslený nepřítel také zapadá do příběhu o Ráji. Symbolizuje 

zlo, peklo. Vedle ostatních negativních vlastností je nepřítel ohavný a děsivý. Přestává být 

člověkem svou brutalitou a krvelačností.  

Obraz ženy, ve výrobě nahradivší válčící muže, kombinuje kolektivismus i stav dovršení 

komunismu. Žena se má aktivně účastnit kolektivního úsilí, má se obětovat příchodu lepšího 

světa. 

Vnímání estetiky dostálo výrazných změn, neboť vše nastrojené začalo být vnímáno 

jako falešné, zbytečné a marnivé. Atributem krásy se stala autentičnost, sebeobětování 

individua ve prospěch kolektivu. 

Strana je nezřídka symbolizována ženou. Takové vyobrazení mělo vyzvedávat 

výchovný, opatrovnický charakter Strany. Důležitá je především její mateřská povaha. Jak bylo 

popsáno, dala lidu život. 

6.2 Myšlenkové mechanismy USA 

V americké propagandě se objevuje jedno zásadní téma, jeden motiv. Válka je líčena 

idealisticky jako střet dobra a zla, světla a tmy, pokroku a barbarství, demokracie a tyranie. 

Příběh o USA je líčen následovně. Americká strana válčí za svobodný svět, válku si nepřála, 

ale byla do ní zavlečena. Resp. povinnost bránit ušlechtilé hodnoty jí nedovolila jinak než 

zakročit. Jednoznačně nebyla agresorem a vede spravedlivou válku za svobodu a mír. V tomto 

smyslu lze u USA konstatovat přítomnost mesianistických sklonů. 

S tím je spojeno další téma, které bylo v rámci americké propagandy vyobrazováno. 

Jedná se o otázku integrace do systému globální světové politiky. Plakáty USA vyobrazují 

izolacionismus jako neúnosný, nepřizpůsobený modernitě, a svou podstatou pro USA 

nebezpečný. Naopak intervencionismus má zaručit světovou stabilitu a tím pádem prosperitu a 

bezpečí pro USA. Takováto argumentace směřovala k americké veřejnosti, která se po 

zkušenostech první světové války zdráhala opět obětovat životy svých synů kvůli evropským 

záležitostem. 

USA vnímaly kapitalismus jako svou výhodu, svůj trumf, který zvrátí vývoj války na 

jejich stranu. Výkonné hospodářství mělo zaručit masovou produkci válečného materiálu, který 

měl být obrácen proti nepříteli. 
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Nutnost kolektivního úsilí byla u amerických plakátů přítomna často v manifestní části 

sdělení, nejednou přímo v nápisu. Takový přístup k válce se projevoval apelem u na zvýšení 

produkce. 

Ve stejnou chvíli se u amerických plakátů objevují výjevy ukazující i na 

individualistický charakter souboje. Takové plakáty říkají, že jde také o snahu každého 

jednotlivce, každého jedince. 

Američtí propagandisté se často uchylovali k líčení občanů USA jako trpících. Nezřídka 

je vidíme pod palbou, umírající nebo přímo mrtvé. První vysvětlení souvisí s tím, co bylo 

řečeno výše, a pramení ze snahy vykreslit USA jako oběť války. Druhým vysvětlením je způsob 

vnímání hodnoty života amerického občana. Hodnota takového života je nepřijatelně vysoká. 

Když už dojde ke smrti Američana, nesmí přijít vniveč. Musí vést k něčemu pozitivnímu. 

Při vykreslování nepřítele volí americká propaganda dehumanizování. Japonci jsou 

zpravidla vyobrazeni jako zvířata (kobry, žraloci, krysy…). Naproti tomu Němce si jako 

člověka vyobrazit dovolí, jeho nelidskost však spočívá v jeho dokonalosti, strojovosti a 

brutalitě. Oba přístupy mají společnou snahu vylíčit nepřítele nelidsky. Zabíjení lidí je špatné, 

na zabíjení něčeho nelidského už tolik špatného není. To bylo účelem takové strategie. Oba 

přístupy se ho zároveň snaží zesměšnit na základě jeho zevnějšku. 

V rámci vyobrazování žen je opět akcentováno kolektivní válečné úsilí. Ženy mají muže 

nahradit ve výrobě i jiných zaměstnáních. Díky tomu nabývají ve společnosti nové postavení. 

Je však explicitně i implicitně naznačeno, že zavedené mocenské vztahy mezi mužem a ženou 

ve skutečnosti změn nedostojí. Žena je stále líčena jako muži podléhající. Je vyobrazována jako 

krásná, což je její pravý účel, se kterým se i do budoucna počítá. 

6.3 Srovnání 

Jak jsem avizoval, tato část nabídne porovnání přístupů k zadaným tématům, zjištěných 

v analytické části. Jedná se o finální výstup, jímž naplním stanovený cíl práce. 

Oba státy při vyobrazování sama sebe akcentují masovost. U Sovětů jde o zdůrazňování 

svých počtů i průmyslové výroby. Američané si počínají podobně, oproti Sovětům však 

akceptují i individuální roli každého jednotlivce. 

Obě strany líčí sami sebe jako účastníky do války proti své vůli zavlečené. V obou 

případech sami sebe vnímají jako ty dobré, vedoucí spravedlivou válku. Sověti válčí za 

záchranu své země před agresorem. Zároveň válčí za budoucí spravedlivý socialistický řád. 

Američané válčí za svou zemi a ideály s ní spojené (spravedlnost, svoboda…). Oba státy tak 

v tomto smyslu sama sebe vnímají jako za nosiče pochodně, ochránce a šiřitele světla. 
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Důvody vlastního vítězství jsou spatřovány v následovném. Sovětská strana vnímá své 

vítězství jako nevyhnutelné, vědou podložené. Pochopili třídní vztahy a směřování Dějin, které 

stojí na jejich straně. Američané taktéž vděčí za svou převahu „něčemu nad nimi“, nějakým 

idejím, systému. Tím je kapitalismus. Samozřejmě takové vztahy přímo nedeklarují, 

nemanifestují, ale prezentují je jakoby mimoděčně, čímž nabývají klidu ve své líčené 

přirozenosti.  

Američané skutečně často a barvitě líčí své válečné útrapy, Sověti tak činí jen velmi 

okrajově. Vysvětlení byla popsána v analytické i shrnující části. Ve zkratce však jde o rozdílné 

vnímání hodnoty lidského života a toho, jak se má se smrtí naložit, když už k ní dojde. 

Co se týče fyzického znázornění sama sebe, USA i SSSR akcentují svou tělesnou sílu a 

zdraví. To staví do opozice k tělesně deformovaným nepřátelům v úpadku. O nich pojednají 

následující odstavce. 

SSSR se stejně jako USA vrací k momentu napadení své země, který líčí jako hanebný, 

nevojenský a proti pravidlům. Také na tom staví argumentaci nepřítelova nízkého morálního 

kreditu. 

USA volí při vyobrazování nepřítele taktiku dehumanizace, navíc ho k tomu 

zesměšňují. Jejich přístup se v určitých ohledech liší ve vyobrazování Němců a Japonců. Nikdy 

však nepřítele nevyobrazí mrtvého. Dehumanizace měla za účel udělat z lidské bytosti předmět, 

což sloužilo k usnadnění zabíjení. Zároveň byla americká dehumanizace motivována rasismem. 

Sovětská strana také dehumanizuje, ale jen okrajově. Explicitně a frekventovaně je 

předkládán akt nepřítelova zabití (často brutálního – bajonetem nebo pažbou). Legraci si dělá 

nanejvýš z Adolfa Hitlera, z řadového vojáka nikdy.  

Vysvětlení těchto dvou rozdílných přístupů dle mého názoru spočívá v tom, kde se vedla 

válka. Jak známo, na území USA se neválčilo, američtí občané neumírali po milionech. 

Nenávist k nepříteli nedosahovala takové úrovně jako v SSSR, kde reálně hořely vesnice a 

města, a kde byla páchána nacistická zvěrstva. Proto může sovětská propaganda vyobrazit 

nepřítele-vojáka jako člověka, proto může být zobrazen akt jeho zabití, a proto si z něj nedělá 

legraci.  

Oba státy se shodují na nutnosti zapojení žen do válečného úsilí. Ženy jsou však líčeny 

odlišně. V sovětském provedení jsou plně oddány kolektivní snaze, jsou pokryty špínou, což je 

činí krásné v jejich autentičnosti. Americké ženy jsou naopak dokonce i v továrnách nalíčené a 

upravené. Tento rozdíl pramení z odlišného vnímání estetiky. Jak bylo řečeno, sovětská strana 

nachází krásu v obětování se kolektivu a upřímnosti, americká strana pak v upravenosti, péči o 

sebe, civilizovanosti. 
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Sovětská propaganda působí celkově mnohem ucelenějším dojmem než ta americká. 

Stojí na určitých předpokladech, zásadách, paradigmatech, ze kterých neslevuje. Z vytyčených 

linií (kolektivismus nebo směřování vpřed) se neodchyluje. Je prosycena komunistickou 

naukou a ta je pro ni směrodatná. 

Naproti tomu americké plakáty působí v některých ohledech nekoncepčně. Taktéž 

sledují určité linie, dochází však k větší oscilaci na jejich osách. Přístupy ve sledování takových 

linií se liší. Dosažení vítězství bude dosaženo jak celospolečenským semknutím, tak přičiněním 

jednotlivce. Nepřítel je dehumanizován i personifikován, je směšný i děsivý. Žena je líčena jako 

urputná pracovnice, zároveň ale jako křehká bytost.  

Má práce je založena na předpokladu, že existují dvě části, dvě roviny sdělení. První je 

přiznaná, nic neskrývající, naopak má deklarovaný, manifestní charakter. Druhá část je jakoby 

pod povrchem skrytá. Byla nám v rámci manifestní roviny vědomě podsunuta. 

Přijmeme-li takovou interpretaci, lze se ptát, jaký je interval mezi líčenými rovinami. 

Jakou část sdělení zaujímá která rovina. Slovy Barthese, jak velké části sdělení se zmocnil 

mýtus a parazituje na ní. 

S převedením takovýchto premis do praxe se můžu zajímat o to, která ze dvou 

zkoumaných propagand víc přímo značila v manifestní rovině a příliš neskrývala, nebo naopak 

která svá sdělení spíše kódovala do metajazyka vlastnímu mýtům.  

Snaha o vyčíslení takového intervalu by byla nanejvýš komplikovanou, navíc 

s nejistým, dost možná zavádějícím výsledkem. Pokud bych se však měl v této věci spolehnout 

na výstupy své analýzy, musel bych konstatovat, že „hra na schovávanou mezi smyslem a 

formou“ je zřetelnější u americké propagandistické tvorby. Sovětská propaganda je sice 

prostoupena ideologií, jejím skrýváním se ale příliš neobtěžuje. Často ji manifestně značí, a 

ačkoliv bylo u sovětské propagandy zpozorováno velké množství skrytých mechanismů, jejich 

„vyzvedávání z hlubin“ pro mě nebylo nijak zvlášť obtížné. Naproti tomu americká propaganda 

působí v tomto směru rafinovaněji, její mýty jsou robustnější, hloub a silněji zakořeněné. 

S přihlédnutím k typologii vytvořené Zavackou, se americká propaganda od propagand 

totalitárních států neliší ani v posilování národního ducha, konstruování MY pomocí 

antagonismů, ani rasismem, ani ve vyvolávání nenávisti k nepřátelům. Co ji však odlišuje od té 

sovětské, je rozdílný poměr manifestního a latentního, který dle mého názoru pramení právě 

z povahy jejího demokratického režimu. 

Demokratické režimy, na rozdíl od těch totalitárních, musí přesvědčovat. Musí si 

pěstovat fasádu, neboť je pro ně důležité, jak vypadají, jakým dojmem působí dovnitř i navenek. 

Musí být důmyslnější v boji o duše svých příznivců. Musí mít PR, maskovat, zkrášlovat, 
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konstruovat. Naproti tomu totalitární režimy tolik přesvědčovat nemusí. Resp. přesvědčovat 

musí taktéž, ale – a v tomto se shoduji s Arendt – především v počáteční fázi upevňování 

režimu. Jakmile pro sebe uzurpují moc, represivně ji využívají pro udržení sama sebe. 

Propaganda pak pro konsolidované totalitární státy není primárním nástrojem naklonění si 

svých občanů, ale jejím prostřednictvím manifestují svou moc (Fidelius, 2016, s. 165). 

Kvůli této vlastnosti je sovětská propaganda ve svém značení přímočařejší, kdežto skutečná 

povaha amerických sdělení se má potřebu více maskovat. 
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