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Anotace 

Práce se zabývá pojmem „železná opona“, sleduje jeho původ, vývoj a použití. V 
teoretické části pojednává o významu jazyka pro popis a interpretaci dějin. Definuje 
několik druhů pojmů, které historiografie používá – mnohonásobné názvy, metafory, 
přirovnání a eufemismy.  Metodologicky vychází z postupů historického studia pojmů 
(Begriffsgeschichte). Zkoumá, jaká jména dáváme historickým událostem a jak to 
ovlivňuje naše vnímání těchto událostí. Hlavní část práce se věnuje pojmu „železná 
opona“. Sleduje historii tohoto pojmu a rozebírá řeč Winstona Churchilla, známou jako 
„Projev o železné oponě“. Závěrečná část sleduje pojem „železná opona“ na stránkách 
československého tisku z let 1946 a 1948. Na příkladu „železné opony“ práce ilustruje, 
že názvy historické události nejen vysvětlují, ale také vytváří. 

 

Annotation 

The essay deals with the historical concept of the Iron Curtain, its origin, development 
and formative influence. In the general part, it focuses on the process of labeling 
historical events with respect to the interpretative power of such labels. Structuring 
various types of concepts (competing labels, metaphors, eufemisms, comparisons), the 
author analyses the link between used language forms and their respective historical 
interpretations. The methodology of Begriffsgeschichte („History of Concepts“) serves 
as a guidance. Following representative list of examples shows how different names can 
be given to the very same historical event, every one of them allowing its particular 
interpretative framework. In the central part of the essay the concept of the Iron Curtain 
is investigated. A brief insight into the history of the term is provided, followed by an 
analysis of the Iron Curtain Speech by Winston Churchill. In the final part the author 
inquires into the influence of the speech in the Czechoslovak newspapers in the years 
1946 and 1948. The insight into the evolution of the Iron Curtain concept and the way it 
was originally adopted shows us the way, in which labeling events eventually means 
constructing and interpreting them. 
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„Neboť právě tak, jako je běžné mluvit o tváři doby nebo země, lze za výraz určité 
epochy označit i její jazyk.“  

 
Viktor Klemperer: Jazyk Třetí Říše – LTI. Poznámky filologovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 

Prostor a čas – střední Evropa a rok 2009. To jsou okolnosti, které ovlivnily 

výběr tématu mé bakalářské práce. Letošní rok je pro střední Evropu ve znamení oslav 

dvaceti let od pádu železné opony, tedy konce komunismu v někdejším východním 

bloku, kam středoevropský region čtyřicet let patřil. Z časového odstupu se dnes 

nejrůznějšími způsoby zamýšlíme nad tím, co vlastně znamená dědictví „železné 

opony“, která se stala jedním z nejvýraznějších artefaktů naší minulosti. Svou prací 

bych ráda k reflexi tohoto fenoménu dílem přispěla.  

Zajímá mě, jak dějiny utváří naši identitu a jakou roli v tomto procesu hraje 

jazyk (vyprávění o dějinách). Zaměřila jsem se proto na materiál, se kterým při studiu 
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historie pracujeme – tedy na pojmenované události. Mou tezí je, že názvy historických 

událostí mají nejen interpretační, nýbrž i formativní funkci. Názvy, kterými označujeme 

historické události, jsou zásadní pro to, jak tyto události vnímáme a interpretujeme. Že 

tedy pojmenováním historii nejen vysvětlujeme, ale také vytváříme. 

Inspirací pro takový přístup, který se zaměřuje na jazyk a symbolický význam 

pojmů a událostí, mi byly texty Viktora Klemperera – Jazyk třetí říše LTI1, Petra Fidelia 

– Řeč komunistické moci2 a Vladimíra Macury – Šťastný věk3. David Raynolds mě v 

textu „The Origins of the Two 'World Wars“ inspiroval svou metodou – sledováním 

určitého pojmu na stránkách novin (v jeho případě to byly britské The Times a americké 

The New York Times). 

První část práce je teoretická – zabývá se obecně názvy historických událostí. Ve 

druhé části se zaměřuji konkrétně na pojem „železná opona“ a sleduji jeho vznik a 

vývoj. Odrazila jsem se od roku 1989, kdy se mluví o „pádu železné opony“. Z toho je 

zřejmé, že původní metaforická bariéra se stala skutečnou. A proto se dále ptám po jejím 

vzniku. Pojem „železná opona“ jsem sledovala na stránkách československých deníků z 

poválečných let. Nejprve jsem prošla noviny z března a dubna 1946 s cílem zjistit, jak 

reagovaly na fultonský projev Winstona Churchilla, a jestli se výraz „železná opona“ 

ihned uchytil. Poté jsem přeskočila do období únor – březen – duben 1948, abych 

zjistila, jestli už byl v té době pojem „železná opona“ běžně používaný, a jestli zazníval 

v souvislosti s komunistickým převratem v Československu, který spouštění „železné 

opony“ za sovětskou sférou vlivu ve střední Evropě završil. 

Ke sledování pojmu „železná opona“ jsem vybrala deníky, které zastupovaly 

čtyři hlavní politické aktéry poválečného Československa. Svobodné noviny (List 

sdružení kulturních organizací, později jako List syndikátů českých spisovatelů) 

poskytovaly na svých stránkách prostor zejména národním socialistům (Československá 

strana národně socialistická). Deník Lidová demokracie byl oficiálně Orgánem 

Československé strany lidové. Právo lidu vyjadřovalo stanoviska sociálních demokratů 

(Ústřední deník československé sociální demokracie) a Rudé právo bylo Ústředním 

orgánem Komunistické strany. Kromě těchto deníků jsem také sledovala, jak s tématem 

„železná opona“ zacházel satirický týdeník Dikobraz. Dalšími zdroji pro výzkum by 

mohly být například dobové názorové a kulturní týdeníky (Vývoj, Obzory, Dnešek, 

                                                 
1
 Klemperer, V.: Jazyk Třetí Říše – LTI. Poznámky filologovy. H&H, Jinočany, 2003. 

2 Fidelius, P.: Řeč komunistické moci, Triáda. 2002. 
3
 Macura, V.: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Academia, Praha, 2008. 



- 9 - 

Kulturní politika, Tvorba, apod.), ale pro účely této práce jsem upřednostnila tématicky 

nevyhraněná periodika z co největším nákladem a co nejširším publikem, abych 

sledovala, jak se pojem „železná opona“ mohl dostávat do hovorové řeči běžných 

čtenářů. 

 

Metoda a filosofické předpoklady práce 

Na úvod je třeba zmínit základní předpoklady, ze kterých práce vychází. 

Naznačený způsob zkoumání historického pojmu se nemůže obejít bez inspirace jinými 

společenskovědními disciplínami, zejména lingvistikou a sémiotikou. Je třeba tedy 

ujasnit metodologické předpoklady, s nimiž se budu fenoménu „železné opony“ 

věnovat. Považovat názvy historických událostí za slova, která bezprostředně formují 

naši představu o dějinách, není zcela samozřejmé. Historická věda se zdaleka nevzdala 

své klasické snahy odhalit, „jak tomu skutečně bylo.“ Tradiční historicismus by názvu 

události přisoudil význam pouhého označení nálezu, ke kterému došlo na rozlehlém 

archeologickém nalezišti minulosti. Tato práce ovšem nechápe historickou událost jako 

nález badatele, ale jako konstrukci, představu. Přestože v minulosti tisíce vojevůdců 

překročily v různých chvílích rozličné vodní toky, jen málokterý z těchto pohybů se stal 

historickou událostí. Teprve pojmenování minulé skutečnosti a příběh, do něhož je 

zasazena, dělají z nahodilosti historii. Rozlišení skutečnosti na minulou a současnou tak 

můžeme považovat spíš za logické uspořádání než za neopracovanou danost.4 

Neartikulovaný chaos minulosti dostává výraz teprve jako historie, jako „příběh dějin.“ 

Jméno historické události pak není dešifrováním nějaké objektivní minulosti, ale její 

artikulací. Takové formování skutečnosti může být jen výjimečně neutrální, ať už ve 

svém politickém významu nebo analytických důsledcích.5 

Je třeba vzít v úvahu i východisko jazykovědné. Způsob, jakým tento text 

pracuje s jazykem, vychází z jednoty mezí jazyka a světa, jak ji formuloval L. 

Wittgenstein.6 Skutečnost jsme schopni nahlédnout, uchopit a zpracovat jedině 

prostřednictvím slov – dovedeme-li do důsledku tuto představu, přeměníme filosofii 

                                                 
4 Srv. Le Goff, J.:Paměť a dějiny. Argo, Praha 2003. str. 25. 
5
 Srv. Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International 

Politics. str. 29. 
6
 „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus. 

Praha: OIKOYMENH. 1993. částka 5.6 
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dějin na filosofii jazyka.7 Proto je zde studium historické události tak pevně spojováno s 

analýzou pojmů, protože myslet minulost není možné mimo jazyk. Studium jazykových 

kategorií, které utvářejí historickou debatu, je tedy analyticky zcela zásadní. V této práci 

pak ale pochopitelně nejde o klasické jazykovědné bádání. Problematizováním 

zavedených historických pojmů a sledováním jejich geneze a způsobu používání chci 

naznačit, že lingvistické hledisko je při studiu dějin neopominutelné. 

Tyto předpoklady ústí v metodologii známou jako historická analýza pojmů 

(„History of Concepts,“ „Conceptual History,“ „Begriffsgeschichte“). Tento způsob 

interdisciplinárního zkoumání pojmů se rozšířil především ve dvacátém století v 

Německu a v „době diskursu“8 nachází stále častěji uplatnění a popularitu.9 Jde o 

disciplínu, která problematizuje klasický pozitivistický přístup a jejíž výstupy – zejména 

historické slovníky, které v sémantických analýzách nahlíží „do kuchyně“ základních 

pojmů – obohacují moderní dějepisné bádání. 

 

Jak se jmenují dějiny 

Historiografie, tedy věda zabývající se dějinami, nemá na rozdíl od většiny 

jiných oborů své vlastní názvosloví a používá proto dobový přirozený jazyk. Pro psaní o 

dějinách nemáme k dispozici nějakou konsensuální terminologii, která by rozdělovala 

události do kategorií typu „-itý“ nebo „-ičitý“. Je to proto, že minulost můžeme 

interpretovat a tedy také označovat různě. Tak jako děti pojmenovávají svět kolem sebe 

a tím si ho osvojují, historikové pojmenovávají minulost ve snaze najít v ní nějaký 

smysl. Vzniká tak specifický diskurz, v rámci kterého jsou události vysvětlovány a 

vnímány určitým způsobem. V jednotlivých společenstvích (státních, národních, 

kulturních, apod.) je tento diskurz tvořen jinou sadou historických pojmů. Zároveň ale 

stejné události mohou mít v různých prostředích rozdílné názvy podle toho, jaký 

význam jim dané společenství přikládá. Příkladem za všechny je první a druhá světová 

válka, viz níže. Některé pojmy také mohou mít pro určitou skupinu jednoznačně 

zabarvený význam a pro jinou znít zcela neutrálně. Například u nás „všichni vědí“, že 

pojmy „únor 1948“, „srpen 1968“ a „listopad 1989“ označují zlomové okamžiky 

                                                 
7 „Není skutečnosti mimo jazyk“ Srv. Flusser, V. Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda. 2005. 
8 Srv. Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International 

Politics. str. 29. 
9 Srv. Bermes, Ch. eds.: Archiv für Begriffsgeschichte, Universität Trier. 

<http://de.wikipedia.org/wiki/Archiv_für_Begriffsgeschichte> 20. 5. 2009. 
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československých dějin, ale v jiném prostředí to také mohou být pouhá data v kalendáři. 

V českém kontextu je možné mluvit o „polistopadové době“ a je zřejmé, že se nemyslí 

měsíc prosinec, ale že se jedná o období po pádu komunistického režimu v roce 1989, 

tedy že jde o 90. léta 20. století. 

Následující odstavce uvádí některé příklady, které ilustrují, jakou roli hraje jazyk 

v označování a vnímání historie. Uvedené pojmy je možné rozdělit na několik druhů. 

Velkou skupinu tvoří události, které mají několik různých názvů. Dalším druhem jsou 

obrazná a metaforická pojmenování. Do třetí skupiny patří pojmy, které se přesouvají do 

nových souvislostí a slouží jako přirovnání. A na závěr budou zmíněny některé výrazně 

interpretující výrazy z poslední doby. 

 

Různé názvy téhož 

Zajímavým příkladem toho, jak se do pojmenování historické události promítá 

hodnotící postoj, jsou první a druhá světová válka. Dnes si těžko dokážeme dvacáté 

století bez pojmu „světová válka“ představit, protože ho tento výraz pojmově ovládá. Z 

dnešního zpětného pohledu začalo dvacáté století „předválečným“ obdobím, pak přišla 

„první světová válka“, dvacátá a třicátá léta jsou roky „meziválečnými“ a po nich 

následovala „druhá světová válka“. Několik dalších desetiletí pak trvala hrozba, že se 

studená válka vyhrotí v „horkou“ a vypukne „třetí světová válka“. 

Pojem „světová válka“ je dnes všeobecně používaný a přijímaný, ale nebylo 

tomu tak vždy, zejména ne na počátku obou konfliktů. Jednotliví aktéři pro ně měli (a 

stále mají) různá jiná označení podle toho, za co v nich bojovaly a čeho v nich chtěly 

dosáhnout. Historii těchto názvů detailně sleduje David Reynolds ve své studii The 

Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics.10 

Diskurz „světové války“ v obou případech prosadily zejména Německo a 

Spojené státy. Obě země usilovaly o mezinárodní vliv, ale každá ve zcela jiné formě. 

Německo si v první světové válce chtělo vybojovat pozici světové velmoci (své „místo 

na slunci“), zatímco pro Spojené státy a zejména prezidenta Woodrowa Wilsona tato 

                                                 
10
 Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics. In: 

Journal of Contemporary History. Vol. 38, No. 1, Redesigning the Past. Sage Publications, London, 2003. 
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válka měla vyústit v nové uspořádání světa a světový mír, který by napříště podobnému 

konfliktu zamezil.11 

V případě druhé světové války to bylo podobné. Hitlerovým cílem bylo udělat z 

Německa světovou velmoc (v prvním díle svého spisu Mein Kampf mluví o „Der 

Weltkrieg“ - světové válce, skrze kterou se Německo buď stane světovou velmocí, nebo 

zanikne)12. Americký prezident F. D. Roosevelt se snažil touto válkou vymanit Spojené 

státy z izolacionismu a stejně jako jeho předchůdce W. Wilson usiloval o nové 

uspořádání světa. 

Ostatní válčící strany ale vnímaly tyto globální konflikty jinak. Velká Británie 

bojovala v prvním případě nejprve v „evropské válce“ („War, European“), později ve 

„Velké válce“ („The Great War“) a tento název se pro první světovou válku v Británii 

používá dodnes.13 Ve Francii se nejprve mluvilo jen o „Válce“ (la Guerre) a následně 

také o „Velké válce“ („la Grand Guerre“). Ve 30. letech 20. století pak Francie a 

Británie přistoupily i na možné označení „světová válka“.14 Pojmové dělení mezi 

Německem a Spojenými na jedné straně a Francií a Británií na straně druhé se ale v 

prvních meziválečných letech projevovalo i v překladech historických prací.15 

Pro druhou světovou válku je pak škála různých názvů ještě větší. V Británii se 

během válečných let používal jen výraz „the War“ a až ke konci války se uchytilo 

označení „The Second World War“. Dokonce o tom jednala i vláda, ale oficiální předpis 

nevydala.16 Výraz nakonec zpečetil Winston Churchill, když v roce 1948 vydal první díl 

svých válečných pamětí.17 

                                                 
11
 Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics. 

str. 33. 
12
 Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics. 

str. 38. 
13
 V českém překladu používá pojem „Velká válka“ Ivan Šedivý v knize Češi, české země a Velká válka 

1914–1918. Protože to v našem prostředí není běžně používaný pojem, vysvětluje autor v úvodu, proč se 
pro něj rozhodl – výraz „Velká válka“ podle něj vystihuje závažnost konfliktu a hloubku, se kterou zasáhl 
evropskou společnost a krajinu a vyjadřuje totální povahu světové války. [Šedivý, I.: Češi, české země a 
Velká válka 1914–1918, NLN, 2001. str. 12.] 
14
 Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics. 

str. 31. 
15
 Například z anglického originálu Gooch, Temperley: British Documents on the Origins of the War 

1898–1914 se v německém překladu stalo Die Britischen Amtlichen Dokumente über den Ursprung des 
Weltkriegs 1898–1914 a naopak z pamětí amerického generála John J. Pershinga My Experiences in the 
World War ve francouzském překladu vzniklo Mes Souvenir de la Guerre [ Reynolds, D.: The Origins of 
the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics. str. 31.] 
16
 Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics. 

str. 36. 
17
 Geneze pojmu u Churchilla také prošla několika fázemi.  V roce 1940 Churchill používal výraz 

„second war against German aggression“, následující rok „the war against Nazism“, po invazi Německa 
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Ostatní účastníci války přišli s vlastními názvy. Sovětský svaz vedl „Velkou 

vlasteneckou válku“ – v návaznosti na výraz „vlastenecká válka“, ve které bojovalo 

Rusko proti Napoleonovi v roce 1812. Čína byla v letech 1937–1945 ve „Válce odporu 

proti Japonsku“. V Japonsku však byla masivní invaze do Číny zlehčována a označena 

eufemismem „Čínský incident“. Když se v roce 1941 do konfliktu zapojily Spojené 

státy a evropské kolonie, začalo Japonsko bojovat ve „Velké východoasijské válce“ a po 

okupaci Spojenými státy v roce 1945 se ocitlo v „Pacifické válce“.18 

Ne vždy si jedna historická událost vyslouží tolik různých pojmenování, jako je 

tomu v případě světových válek. Většinou jsou to jen dva výrazy, které spolu soupeří v 

interpretaci dané události – jeden ji vysvětluje pozitivně nebo neutrálně a druhý ji 

naopak odsuzuje. Hned několik takových příkladů najdeme v našich moderních 

dějinách. To, že po druhé světové válce museli němečtí občané z nařízení tzv. 

Benešových dekretů opustit Československo, úřady oficiálně prezentovaly (a doposud 

prezentují) jako „odsun“. Ti, kteří však s tímto opatřením nesouhlasí a odsuzují ho, 

používají mnohem silnější výraz „vyhnání“. Různá přízviska má také rozhodnutí, které 

přijaly evropské mocnosti Německo, Velká Británie, Francie a Itálie na Mnichovské 

konferenci v září 1938. Neutrální výraz pro souhlas s připojením Sudet k 

velkoněmeckému státu, který tehdy západoevropští státníci udělili Hitlerovi, zní 

„Mnichovská dohoda“. Tento krok, který předcházel německé okupaci ČSR, ale bývá 

označován také jako „Mnichovský diktát“, protože zástupci Československa se 

mnichovských jednání neúčastnili, jen jim byl oznámen text dohody bez možnosti se 

vůči němu ohradit. Ještě silnější výraz, který poukazuje na porušení spojeneckých 

závazků Francie a Sovětského svazu vůči Československu, celou záležitost označuje 

jako „Mnichovskou zradu“.19 

                                                                                                                                               
do Ruska „a great world war“ a po japonském útoku na Pearl Harbour se přiklonil k výrazu „world war“. 
V roce 1946 ve svých válečných pamětech zmiňoval „The Second Great War“ a nakonec se v roce 1947 
rozhodl pro název svých pamětí „The Second World War“. [Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World 
Wars': Historical Discourse and International Politics. str. 36.] 
18
 Reynolds, D.: The Origins of the Two 'World Wars': Historical Discourse and International Politics. 

str. 35. 
19
 Vyhraněný postoj k závěrům Mnichovské konference vyjadřují také pravidla českého pravopisu, které 

výslovně uvádějí „mnichovskou dohodu“ a zdůrazňují, že se píše s malým písmenem. Malé počáteční 
písmeno jako kdyby vyjadřovalo nesouhlas. Pravidla říkají: „S velkým písmenem se píšou oficiální názvy 
ústav, mezinárodních smluv, dohod, úmluv, listin. […] Namísto oficiálních názvů některých dokumentů 
se velmi často používá spojení přídavného jména utvořeného od jména města, kde se obsah projednával 
nebo byl schválen, a podst. jm. dohoda, smlouva, úmluva. Způsob psaní je v praxi značně rozkolísaný: 
maastrichtská i Maastrichtská smlouva, římská i Římská smlouva, bruselská i Bruselská smlouva, 
schengenská i Schengenská dohoda, Lisabonská i Lisabonská smlouva. Tradičně se píše mnichovská 
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Velký odkaz dvojakých názvů po sobě zanechal komunistický režim, který 

využíval historii k vlastní legitimizaci. Nejen dobové události, ale i starší historická 

témata přepisoval tak, aby zapadala do komunistické ideologie. Proto o převratu v únoru 

1948 mluvil jako o „vítězném únoru“, Pražské jaro odsuzoval jako „kontrarevoluci“ a 

okupaci Československa v srpnu 1968 proto označoval jako „osvobození“ a Pražské 

povstání, které vypuklo na konci druhé světové války, nazýval „národně-demokratickou 

revolucí“, od které měl být už jen krůček k socialistické revoluci. Ze starších událostí to 

byla třeba bitva na Bílé Hoře a její následky prezentované jako „bělohorská tragédie“, 

období baroka jako „doba temna“20 nebo husitství jako „husitské revoluční hnutí“ 

(příp. husitská revoluce). 

Různé názvy jedné události ale nemusí však stát proti sobě a ne vždy jsou 

důsledkem ideologické manipulace. Když se například zamyslíme nad všeobecně 

známým pojmem „Pražské jaro“, značícím liberalizační proces v Československu v roce 

1968, můžeme se ptát, zda se vše odehrávalo jen v Praze a jak události s tím spojené 

například vnímali Slováci. Zatímco cizojazyčné zdroje mluví v překladu o „Pražském 

jaru“ („Prager Frühling“, „Prague Spring“) slovenské zdroje kromě toho události roku 

1968 označují také jako „Česká a slovenská jar“, „Česko-slovenská jar“ nebo 

„Československá jar“. Znovu se tím potvrzuje, že pojmenování určité události je pro její 

aktéry velmi důležité, protože se tak daný jev vysvětluje. Tyto alternativní názvy pro 

Pražské jaro mají tedy zdůraznit, že Slováci se na obrodném procesu v 60. letech také 

podíleli. 

 

Sugestivní názvy 

Do této skupiny patří výrazy, které popisují historii obraznými nebo 

metaforickými obraty. Jsou to pojmy, které se uchytily a běžně se používají, vyjadřují 

tedy převládající konsensus.  

Bylo by možné sem zařadit například spojení „železná opona“ nebo „Pražské 

jaro“, ale ty jsou zmiňovány na jiných místech v této práci. Dalším takovým pojmem je 

„Sametová revoluce“., označujícím události v Československu na sklonku roku 1989. 

                                                                                                                                               
dohoda.“ Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR <http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=190> 20. 3. 
2009. 
20
 Když Národní galerie v roce 2001 uspořádala výstavu s názvem „Sláva barokní Čechie“, znamenalo to 

zásadní rehabilitaci baroka, které komunistická ideologie desítky let úporně očerňovala jako „dobu 
temna“ a barbarství. 
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Použití výrazu „revoluce“ je v tomto případě diskutabilní, nicméně šlo o změnu režimu, 

která na rozdíl od jiných středoevropských zemí proběhla nenásilně, a proto dostala 

přízvisko „sametová“. Údajně toto označení začal nejprve používat zahraniční tisk 

(„Velvet Revolution“, „la Revolution de velours“) a teprve v překladu ho přejala i 

čeština.21 Ve slovenském kontextu se ale výraz „Sametová revoluce“ nepoužívá, místo 

toho se mluví o „Nežnej revolúcii“.22  

Poetické označení získal také revoluční rok 1848. Většinou evropských zemí 

proběhla během tohoto roku vlna protestů ve znamení národních a liberálních hodnot. 

Revoluční hnutí, ve které vyústily emancipační tendence evropských národů, si 

vysloužilo název „Jaro národů“.  

S revolučními událostmi roku 1848 souvisí metafora „četník Evropy“ 

(„gendarme of Europe“). Není to mistrovský titul pro nejlepšího evropského strážníka, 

ale označení role, do které se stavělo Rusko za vlády cara Mikuláše I. (1825–1855). Car 

vystupoval proti revolučním a národním hnutím v Evropě a usiloval o udržení 

monarchistického statusu quo. Když bylo třeba, tento „četník“ rázně zasáhl. Na 

požádání císaře Františka Josefa I. tak Rusko například v roce 1849 vojensky zasáhlo 

proti revoluci v Uhrách.23 

V souvislosti s moderními dějinami Německa můžeme narazit na pojem „rok 

nula“. Neznamená to, že by byl v Německu zaveden nový kalendář, tak jako ve Francii 

v revolučním období po roce 1789.24 Výraz „rok nula“ vystihuje stav, ve kterém se 

Německo nacházelo v roce 1945. Po prohrané válce nastalo politické bezvládí, vypukla 

humanitární krize, veškerá průmyslová a dopravní infrastruktura v zemi byla zničena, z 

většiny měst včetně metropole zůstaly jen trosky. „Rok nula“ tedy vyjadřuje, že je nutné 

začít zcela od začátku, obnovit zemi z ničeho.25 

                                                 
21
 Pečenka, M., Luňák, P.: Encyklopedie moderní historie. Libri, Praha, 1999. 

22
 Ústav pamäti národa <http://www.upn.gov.sk/aktuality/20—vyrocie-neznej-revolucie-medzinarodna-

konferencia-zmena-terminu/> 20. 5. 2009. 
23
 Švankmajer, M.: Četník Evropy. In: Dějiny a současnost 4/1969, str. 6–11. 

24
 V roce 1793 jakobíni nahradili křesťanský kalendář novým revolučním kalendářem, jehož letopočet 

začínal vyhlášením francouzské republiky, tedy 22. 9. 1792. Kalendář zavedl nové názvy měsíců a dnů, 
jeho součástí bylo také nové dělení časových jednotek (den byl rozdělen na 10 hodin, každá hodina měla 
100 minut a každá minuta se dělila na 100 sekund.) Celý systém Napoleon v roce 1805 zrušil. Revoluční 
kalendář byl na několik dní obnoven v době Pařížské komuny v březnu 1871. 
25
 „Německo v roce nula“ (v originále „Germania anno zero“) je jedním z trojice neorealistických filmů 

italského režiséra Roberta Rosselliniho, zabývajících se válečným traumatem. Snímek byl natočen v 
autentických reáliích rozbombardovaného Berlína v roce 1945, do kin se dostal v roce 1948.  
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A nakonec velmi sugestivními výrazy jsou také „dlouhé devatenácté století“ a 

„krátké dvacáté století“. Nevycházejí samozřejmě z toho, že by století mohlo trvat různě 

dlouho – někdy více než sto let a jindy méně. Spíše než časový úsek totiž tyto pojmy 

vyjadřují určitou charakteristiku doby, kterou označují. O dvacátém století se mluví jako 

o krátkém, protože to, to co se pro něj stalo charakteristické (totální války, totalitní 

režimy, střídání politických a ekonomických extrémů, kulturní relativizace, globalizace, 

…), probíhalo hlavně mezi první světovou válkou a rozpadem Sovětského svazu, tedy v 

letech 1914 a 1991. Naopak to, co bylo typické pro (západní) civilizaci 19. století 

(„která byla kapitalistická ve své ekonomice, liberální ve své právní a ústavní struktuře, 

buržoazní v image své typické a dominantní třídy, pyšná na pokrok vědy, poznání a 

vzdělání, na pokrok materiální i morální, a hluboce přesvědčená o ústředním postavení 

Evropy“)26, trvalo déle než sto let a přesáhlo až do následujícího století.  

 

Historické příměry 

Názvy historických událostí mohou sloužit také jako přirovnání. Použitím 

zažitého pojmu v novém kontextu se dávají do souvislosti události, které jsou si svou 

povahou podobné. Z názvu se tak stává nositel určité kvality nebo charakteristiky. 

Někdy má historické přirovnání přidat nové události na závažnosti (udělat z ní 

„Událost“). 

Zdrojem dvou výrazů, které se často používají v nových souvislostech, je Velká 

francouzská revoluce. „Thermidor“ (Termidor), původně název jedenáctého měsíce 

francouzského revolučního kalendáře, se vžil jako obecné označení pro konec revoluce, 

případně pro bod zlomu, ve kterém se revoluce začíná konsolidovat. 9. Thermidoru roku 

II (27. července 1794) byli zatčeni vůdci jakobínů v čele s Robespierrem a následně 

popraveni, čímž skončila „vláda revolučního teroru“. Pojem „Thermidor“ se tak 

vyskytuje v souvislosti i s dalšími revolucemi, například „Lipany jako Termidor 

husitské revoluce“27, „Thermidor Sametové revoluce“28, „Stalinův thermidor“29. 

Podobně se zobecnil i pojem „jakobínství“ jako výraz pro radikální politické 

přesvědčení, které může přerůst v likvidaci vlastních přívrženců. 

                                                 
26
 Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké dvacáté století 1914–1991, Argo, Praha, 1998. str. 19. 

27
 Kalandra, Z.: Intelektuál a revoluce. Český spisovatel, Praha, 1994. 

28
 Konkurzní noviny <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=1284> 18. 5. 2009. 

29
 Britovšek, M.: Stalinův thermidor. Praha. 1991. 
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Další výraz, který se používá v přeneseném významu je „čínská zeď“, 

významový předchůdce dnešní „železné opony“.30 „Čínská zeď“ vyjadřuje informační 

bariéru, izolaci a uzavřenost. Rakousko-Uhersko bylo v druhé polovině 19. století 

označováno za „evropskou Čínu“, protože se ve snaze ubránit se revolučním trendům a 

liberálním myšlenkám uzavíralo okolnímu světu. „Čínskou zeď“ Rakousko-uherské 

monarchie tvořila cla, cenzura, přísný dohled nad kulturní produkcí nebo dominance 

katolické církve nad školstvím.31 

Několik příkladů přirovnání aktuálních událostí k minulosti pochází z velmi 

nedávné doby. Když v roce 1997 proběhl vnitrostranický převrat v české Občanské 

demokratické straně, začalo se mluvit o „Sarajevském atentátu“. Tento „atentát“ měl 

spočívat v tom, že byl tehdejší předseda strany a premiér Václav Klaus vyzván, aby 

vedení ODS opustil. Klaus byl ale v danou chvíli pracovně v zahraničí a nečekaná 

výzva ho zastihla v Sarajevu, odtud „Sarajevský atentát“. Po jeho odstoupení z čela 

ODS a z pozice předsedy vlády kabinet podal demisi, nastoupila úřednická vláda a 

následně proběhly předčasné volby. Přirovnávání těchto důsledků k událostem první 

světové války, vyvolané „Sarajevským atentátem“ na následníka rakouského trůnu 

Ferdinanda d'Este v červnu 1914, je však nepřiměřené. Tento příměr se snaží zvětšit 

význam událostí roku 1997 a zveličuje podobnost osudů hlavních aktérů. 

Těžkým kalibrem je také přirovnávání aktuálně projednávané Lisabonské 

smlouvy k „mnichovské dohodě“. Takové srovnání občas zaznívá v emotivní (a 

poněkud hysterické) české debatě o nové evropské ústavě. Lisabonská smlouva přitom 

nijak nezasahuje do územní integrity státu, nevymezuje svou agendu podle 

národnostního klíče, nezasahuje do majetkových práv a byla přijata většinou 

demokraticky zvolených politických zástupců s jejich plným vědomím, pod co se 

podepisují.  

Historickým příměrem se zaštiťoval také bývalý americký prezident George W. 

Bush v tradičním „Projevu o stavu unie“ proneseném 29. ledna 2002. Bush v něm 

mluvil o státech, které podporují terorismus a vyvíjí zbraně hromadného ničení. Irák, 

Írán a Severní Koreu v této souvislosti označil za „Osu zla“ („Axis of Evil“).32 

                                                 
30
 Ryan B.H.: A New Look at Churchill´s ´Iron Curtain´Speech. In The Historical Journal, Vol.22, No.4, 

December 1979, Cambridge University Press, 1979. str. 897 
31
 Austria-Hungary History. I. The Whole Monarchy. Part 12. In: The Encyclopaedia Britannica, Vol. II, 

Eleventh Edition, 1911.  
32
 CNN inside/ politics <http://edition.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/01/29/bush.speech.txt/> 20. 5. 

2009. 
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Odkazoval tím na někdejší fašistické nepřátele ve druhé světové válce „Osu Berlín – 

Řím (- Tokio)“, někdy označované jen jako „Osa“. Vyjádření „Osa zla“ může vyvolávat 

také asociace s výrazem „Říše zla“ („Evil Empire“), kterým označil americký prezident 

Ronald Reagan v 80. letech Sovětský svaz.33 

V nových a zcela aktuálních souvislostech zaznívá také pojem „železná opona“. 

Například východoevropské státy, které nejsou členy Evropské unie, se obávají, že 

čerství členové schengenského prostoru budují na jeho hranici „novou železnou oponu“ 

snižováním počtu udělovaných víz.34 Podle varování bývalého maďarského premiéra 

Ference Gyurcsányho „nová železná opona“ může být ekonomického charakteru a 

oddělit západní a východní státy EU podle hospodářského klíče.35 Během opozičních 

nepokojů po volbách v Moldávii v dubnu 2009 se vyjádřil prezident sousedního 

Rumunska, že nedovolí, aby mezi oběma zeměmi vznikla „nová železná opona“. 

Rumunsko proto na truc moldavským komunistům zrychlilo vydávání svých pasů 

občanům Moldavska s rumunskými kořeny.36 

 

Hledání správných slov 

V této poslední části kapitoly o názvech je zařazeno ještě několik zcela 

aktuálních příkladů toho, jak nové označení mění způsob, jímž vnímáme určitou událost 

nebo situaci. 

Zkratka GWOT, neboli „Global War On Terror“ („Globální válka proti teroru“) 

se stala charakteristickou součástí rétoriky předchozí americké administrativy vedené 

prezidentem Bushem. Střídání v Bílém domě po prezidentských volbách v roce 2008 

však přivedlo na scénu nejen nové tváře, ale také nový slovník pojmů. Přestože Spojené 

státy nadále fakticky pokračují v boji proti teroru na všech dosavadních frontách, 

napříště už se má podle amerického ministerstva obrany mluvit raději o „Krizových 

zámořských operacích“ („Overseas Contingency Operations“).37 Změnou oficiálního 

názvu těchto aktivit se chce administrativa prezidenta Obamy distancovat od 

kontroverzních postupů, které byly součástí „Globální války proti teroru“, a které 

                                                 
33
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ospravedlňovaly porušování lidských práv (zadržování osob podezřelých z terorismu 

bez řádného soudu nebo vyslýchací metody hraničící s týráním). Nový název má tedy 

americké bezpečnostní a vojenské politice přiřknout nové kvality. 

Příklad takové změny pojmenování najdeme také v evropském kontextu. 

Evropská unie se už několik let snaží přijmout zastřešující legislativu, která by zajistila 

její fungování při stále rostoucím počtu členů. O první verzi takové smlouvy se mluvilo 

jako o „Evropské ústavě“ nebo „Euroústavě“ (oficiální název je „Smlouva o Ústavě pro 

Evropu“). Smlouva byla podepsána v říjnu 2004 v Římě a následně ji měly ratifikovat 

členské státy. Ve dvou z nich ale dokument narazil na odmítnutí v referendu a proces 

ratifikace se potom úplně zastavil. Důvodů, proč tento projekt neuspěl, je celá řada, ale 

jedním z nich může být také výraz „ústava“. Evropská unie asi ještě není natolik 

integrovaná a její členové s ní necítí dostatečnou sounáležitost, aby nezaznívaly obavy z 

oslabení ústavních pravomocí jednotlivých států. Nový upravený dokument, který by 

měl plnit funkci evropské ústavy, se tedy nazývá jen „Lisabonská smlouva“ a o ústavě 

explicitně nemluví. Možná tento neutrální název činí ústavní podstatu Lisabonské 

smlouvy přijatelnější. 

A posledním příkladem je pojem, který se v poslední době skloňuje velmi často, 

a sice název chřipky, která se začala šířit z Mexika. Média detailně informují o každém 

novém případu infekce a varují před vypuknutím pandemie. Ponechme stranou otázku, 

zda jde o uměle vyvolávanou hysterii nebo jestli opravdu hrozí nějaké nebezpečí. Pokud 

jde o pojmy, média jsou v dnešní době většinou tím, kdo rozhoduje, jak vlastně o věci 

mluvit. Když používají název „prasečí chřipka“, nelíbí se to výrobcům vepřového masa, 

protože lidé ztrácejí zájem o jejich výrobky, přestože konzumací vepřového masa 

nákaza nehrozí.  Když se mluví o „mexické chřipce“, poškozuje to zase Mexiko a jeho 

obyvatele, kteří jsou tak vnímáni jako původci komplikací, které nemoc způsobuje. 

Zbývá tedy jen vědecké označení „virus H1N1“. Pokud by ale opravdu vypukla 

pandemie a vyžádala si miliony životů tak jako po první světové válce, ze kterého z 

těchto názvů by se asi stal historický pojem? A jaký vliv to má na Španělsko, že se 

ničivé pandemii z let 1918–1919 říká „španělská chřipka“ nebo také „španělská dáma“? 
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Lékařský výzkum navíc prokázal, že nákaza se tehdy nejspíš rozšířila z Francie a z 

Británie.38 

 

Železná opona 

Z pojmů, které výrazně ovlivňují a utváří naše představy o dějinách, si „železná 

opona“ zaslouží zvláštní pozornost. Není to totiž jen symbolické slovní spojení, ale také 

pojem, jenž získal fyzickou podobu. Právě tato dvojí kvalita dodává tématu „železné 

opony“ zvláštní přitažlivost a závažnost. 

V 80. letech 20. století procházely komunistické režimy ve střední Evropě 

postupnou erozí a jejich nástroje k ovládání společnosti ztrácely na síle. Komunistické 

vedení přestávalo mít kontrolu nad rostoucí silou opozice a občanské společnosti. 

Liberalizační tendence, urychlené nástupem Michaila Gorbačova do čela Sovětského 

svazu, vyvrcholily pádem komunistického zřízení ve středoevropských zemích a 

následným rozpadem celého východního bloku a Sovětského svazu jako takového. V 

souvislosti s těmito událostmi se mluví o „hroucení“ a „pádu železné opony“. V tuto 

chvíli už je pojem „železná opona“ zcela etablovaným výrazem s politologickými, 

ekonomickými a sociologickými konotacemi. Existence „železná opony“ je v této době 

nezpochybnitelná nejen na pojmové (ideové) rovině, ale i fakticky.  Když mluvíme o 

„pádu železné opony“, znamená to, že se v roce 1989 nejen rozpadlo komunistické 

zřízení ve východním bloku jako ideologický systém, ale že také fyzicky spadla bariéra, 

která ho oddělovala od zbytku Evropy. „Železná opona“ byla totiž zhmotněna v podobě 

hraničních pásem, plotů a zdí, a proto se teď mohla viditelně hroutit a padat. 

„Železná opona“ ovlivnila životy milionů lidí, ať už tím, že za ní museli žít, že o 

ní neustále slýchali, že se ji pokoušeli překonat nebo třeba tím, že byli jejími strážci. Z 

„železné opony“ se stal historický fenomén spjatý se středoevropským prostorem, kudy 

tato dělící čára procházela. Kde jsou ale počátky této metafory, která budí dojem 

neproniknutelnosti a která byla zhmotněna ve skutečně neproniknutelnou bariéru? 

Následující kapitoly se věnují tomu, odkud pochází pojem „železné opony“ ve svém 

přeneseném smyslu a jak se postupně přetvářel v označení skutečnosti. 
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Pojem „železná opona“ 

Když se vydáme po stopách pojmu „železná opona“, tak jak je všeobecně známý 

a používaný dnes, naše kroky nejprve povedou k Winstonu Churchillovi a jeho 

fultonskému projevu.39 Churchill v něm použil metaforu „železná opona“ pro označení 

hranice, která po druhé světové válce rozdělila Evropu na západní demokratické státy a 

země sovětského bloku. Nicméně Churchill je spíše popularizátorem než vynálezcem 

tohoto výrazu. Dnes se „železná opona“ používá v přeneseném smyslu a stala se z ní 

všudypřítomná fráze s politickým a historickým významem. Původ tohoto sousloví se 

ale datuje až do 18. století. Tehdy začala evropská divadla zavádět skutečnou železnou 

oponu jako ochranu proti požáru. Jako první tuto novinku zavedlo v roce 1754 divadlo v 

Lyonu, v roce 1794 následovala londýnská scéna The Drury Lane.40 Od roku 1864 se 

tato protipožární ochrana stala povinnou ve všech pařížských divadlech a od roku 1889 

byla nezbytnou výbavou divadelních budov také v Německu. Hlavní pohnutkou pro 

zavedení železné opony ve všech zbývajících evropských divadlech byl zničující požár 

ve vídeňském Ring Theater v roce 1881.41 

Začátkem devatenáctého století označení tohoto divadelního zařízení 

pravděpodobně začalo i svou kariéru metafory. Není samozřejmě možné udělat 

vyčerpávající soupis případů, ve kterých se výraz „železná opona“ objevil. Následující 

řádky proto zmiňují jen několik vybraných příkladů.  

Pravděpodobně nejstarší písemně doložený případ najdeme v cestopisném líčení 

Journal of a Route across India, through Egypt to England42 z roku 1819, kde se píše: 

„Devatenáctého listopadu jsme překročili řeku Betwah a smrt zmizela, jako kdyby se 

mezi nás a trestajícího anděla spustila železná opona.“ (On the nineteenth November we 

crossed the river Betwah, and as if an iron curtain had dropped between us and the 

avenging angel, the deaths diminished.)43    

V literárním smyslu se „železná opona“ objevila v roce 1919 v knize ruského 

spisovatele a filosofa Vasilije Rozanova Apokalypsa naší doby. Rozanov obrazně popsal 
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dopad bolševické revoluce, která „železnou oponou“ oddělila Rusko od jeho historie: „S 

duněním a rachotem se na konci ruských dějin spouští železná opona. […] Představení 

skončilo. Je čas si obléct kabáty a jít domů.“44  

Na poli mezinárodní politiky byl tento přenesený divadelní pojem 

pravděpodobně poprvé použit v roce 1923. Walther Nicolai, někdejší šéf tajné služby 

německého velení během první světové války, ho použil ve smyslu „nepřátelské bariéry 

mezi národy“, když napsal: „Je jasné, že v případě vypuknutí války nepřítel oddělí 

Německo od okolního světa železnou oponou.“45  

Podle některých zdrojů ale už v roce 1920 metaforu „železné opony“ použila 

Lady Snowden přímo v souvislosti se Sovětským svazem. Takto popsala návštěvu SSSR 

s delegací britské Labour Party: „Tak nakonec jsme se dostali za 'železnou oponu'!“ (We 

were behind the „iron curtain“ at last!)46  

„Železnou oponu“, která odděluje sovětské Rusko od Evropy, zmínil už v roce 

1930 sovětský spisovatel Lev Nikulin. Nazval tak přímo jeden z úvodníků moskevského 

literárního časopisu Literaturnaya Gazeta (což byl oficiální orgán Svazu sovětských 

spisovatelů). V tomto případě ale „železná opona“ označovala bariéru v opačném 

smyslu než dnes. Nikulin psal, že se západní buržoazie snaží spustit železnou oponu 

mezi Ruskem a západem, aby zabránila šíření komunismu. Tato buržoazie a její hloupí 

pomahači přitom neberou na vědomí, jak moc je západní civilizace té ruské blízká, a že 

výměna informací mezi nimi je tedy nezbytná.47 

Většina zdrojů se shoduje v tom, že vyjádření „železná opona“ použil také 

nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels. 25. února 1945 vydal ve svém týdeníku 

Das Reich článek s názvem „Das Jahr 2000“ („Rok 2000“), ve kterém se snažil 

načrtnout, jak bude svět vypadat o dvě generace později. Předpověděl, že pokud 

Německo přestane bojovat a prohraje, vejdou v platnost dohody z nedávné jaltské 

konference a „Sovětský svaz obsadí celou východní a jihovýchodní Evropu včetně části 

Říše. Na okraji tohoto území, které bude včetně Sovětského svazu obrovské, se 

okamžitě spustí železná opona.“  

(Wenn das deutsche Volk die Waffen niederlegte, würden die Sowjets, auch nach 

den Abmachungen zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin, ganz Ost-und Südost-
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europa zuzüglich des größten Teiles des Reiches besetzen. Vor diesem einschließlich der 

Sowjetunion sriesigen Territorium würde sich sofort ein eiserner Vorhang 

heruntersenken, hinter dem dann die Massenabschlachtung der Völker, […], 

begänne.)48 

Přestože Goebbels použil termín „železná opona“ ve stejném významu, jako 

zazněl později ve Fultonu, není jasné, jestli s tím byl Churchill obeznámen. Podle 

některých zdrojů neexistují žádné důkazy toho, že by o tom Churchill věděl.49 Někteří 

autoři se ale domnívají, že v pravidelném monitoringu zahraničního tisku, který 

Churchillovi poskytovalo BBC, byl Goebbelsův článek obsažen a že si tedy Churchill 

jeho výraz vypůjčil.50 

O „železné oponě“ a o tom, co se děje na územích obsazených sovětskou 

armádou, promluvil 2. května 1945 německý ministr zahraničí Schwerin von Krosigk. V 

rozhlasovém projevu, který druhý den otiskl britský deník The Times, řekl: „Ulicemi 

zatím neokupovaného Německa se směrem na západ valí proudy zoufalých a hladových 

lidí, pronásledovaných stíhacími bombardéry, kteří utíkají před nepopsatelným terorem. 

Na východě za železnou oponou nezadržitelně postupuje dílo zkázy, které svět dosud 

nepoznal.“51  

Opakovaně použil metaforu „železné opony“ také americký republikánský 

senátor Arthur H. Vandenberg. V listopadu 1945 varoval před „železnou oponou 

utajení“ (an iron curtain of secrecy), kterou Sovětský svaz spustil mezi sebe a zbytek 

světa.52 A v prosinci 1945 zopakoval, že se Rusko [sic] uzavírá za neprodyšné „železné 

závěsy“. (We want to banish atomic bombs from the earth. But it is impossible unless 

Russia agrees to a total exchange of information instead of hermetically sealing herself 

behind 'iron curtains'.)53 

V prosinci 1945 vyřkl ostrá slova na účet Sovětského svazu také představitel 

americké bezpečnostní agentury CIA Allen Dulles. Coby ředitel Úřadu pro strategické 

služby se vyjádřil k počínání Sovětů při okupaci jejich německé zóny. Sovětské 
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okupační síly označil za „bandu lupičů“ (bunch of thugs) a řekl, že „[…]železná opona 

se spustila na osud těchto lidí [německých obyvatel] a podmínky tam jsou opravdu 

hrozné. Navzdory slibům z Jalty se osm až deset milionů lidí stalo otroky.“ (an iron 

curtain has descended over the fate of these people and very likely conditions are truly 

terrible. The promises at Yalta to the contrary, probably eight to ten million people are 

being enslaved)54 

Další výraznou příležitostí, kdy byla „železná opona“ zmíněna, už je projev 

Winstona Churchilla ve Fultonu v březnu 1945. Z uvedených příkladů je zřejmé, že tou 

dobou měl pojem „železná opona“ za sebou poměrně dlouhou kariéru metafory. 

Churchill ho ale vypustil do každodenní řeči55 a zajistil mu dlouhou budoucnost. 

S postupem „studené války“ se pak z této fráze stal „terminus technicus“ mezinárodní 

politiky. 

 

„Železná opona“ a Winston Churchill 

Winston Churchill bývá spojován s výrazem „železná opona“ na základě 

takzvaného fultonského projevu. Řeč, kterou bývalý britský premiér přednesl v březnu 

1946 na Westminster College ve státě Missouri ve Spojených státech, byla první 

příležitostí, kdy metafora „železné opony“ v tomto smyslu zazněla před širokou 

veřejností. Churchill ji nicméně použil k označení mezinárodní situace, která se vyvíjela 

už delší dobu a kterou se on sám už několikrát předtím pokusil pojmenovat. V soukromé 

státnické korespondenci nebo v projevu k britskému parlamentu už během roku 1945 

hledal ta správná slova pro fakt, že Evropa se nezadržitelně rozděluje na dva tábory tím, 

jak Sovětský svaz v její východní části upevňuje svůj vliv. Projevem ve Fultonu tedy 

Churchill pouze završil své dosavadní obavy z toho, co se děje na evropských územích 

obsazených Sovětským svazem a definitivně vypustil do veřejného oběhu přirovnání, 

které podle něj situaci nejlépe vystihovalo.  Churchillův myšlenkový pochod k pojmu 

„železná opona“ ale nevedl přímo. 
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Co je za oponou?  

S blížícím se závěrem druhé světové války narůstaly Churchillovy výhrady k 

východnímu spojenci a postupně se utvrzovalo jeho přesvědčení, že se Sovětský svaz 

mění v nepřítele. Později to ve svých pamětech popsal takto: „Hlavní svazek společného 

ohrožení, jenž z nás předtím činil nerozlučné spojence, přes noc zmizel. Nacistického 

nepřítele už vystřídala, alespoň v mých očích, sovětská hrozba.“56  

Pokud Churchill doposud vedl válku za demokracii v Evropě, Sovětský svaz byl 

teď další silou, která ji ohrožovala. „Nemohl jsem se v duchu zbavit strachu, že vítězné 

armády demokracie budou brzy rozpuštěny a že skutečná a nejtěžší zkouška nás teprve 

čeká. […] Vnímal jsem jen rozsáhlé projevy sovětského a ruského imperialismu 

valícího se vpřed přes bezmocné země.“57 

Své přesvědčení, že Sovětský svaz postupně od východu pohlcuje evropské 

země a že se napříč Evropou natahuje neprostupná hranice, Churchill během jara 1945 

vyjádřil hned několikrát. Jeho podezření se zprvu týkalo hlavně vývoje v Polsku.  

Spojenci se zásadně rozcházeli v otázce ustanovení nové polské vlády. Moskva 

neuznávala polský exilový kabinet, který sídlil v Londýně a prosazovala tzv. lublinskou 

vládu – loutkový kabinet sestavený pod sovětskou kontrolou v červenci 1944 v Moskvě. 

Na jaltské konferenci v únoru 1945 vznikla kompromisní dohoda o tom, že lublinskou 

vládu doplní představitelé londýnské exilové vlády a zástupci polského domácího 

odboje a že budou v Polsku co nejdříve vypsány svobodné volby. Sovětský svaz ale své 

závazky nedodržoval a postupně likvidoval členy demokratických polských kruhů a 

podzemní odbojové armády. Z Polska přicházely zprávy o hromadném zatýkání, 

popravách a deportacích na východ. 

Znepokojení západních spojenců bylo o to větší, že se jim o dění v Polsku 

nedostávalo žádných úplných a potvrzených informací. Na území ovládané Rudou 

armádou neměli britští a američtí pozorovatelé přístup, přestože Churchill i Rooosevelt 

o to opakovaně žádali sovětského ministra zahraničí Molotova. Pokusy o výsadek 

polských vojáků a demokratických představitelů z exilu na jejich domácí půdu z většiny 

skončily špatně. Výsadkáři byli často zajati a popraveni nebo skončili v Gulagu.58 

Jediná mise, která mohla jen omezeně nahlédnout za vnikající železnou oponu a vylíčit, 
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co se na polském území děje, proběhla v březnu 1945 pod vedením britského důstojníka 

Davida Floyda. Ten se za účelem repatriace osvobozených válečných zajatců dostal do 

oblasti Lublinu a potvrdil, že příznivci londýnské vlády jsou perzekvováni a že 

Sovětský svaz dělá všechno proto, aby dění v Polsku zůstalo před západními spojenci 

skryto.59 

V telegramu z 16. března 1945 Churchill proto napsal americkému prezidentu F. 

D. Rooseveltovi: „Nyní je našim představitelům jakýkoliv vstup do Polska zcela 

znemožněn. Celá scéna je zahalena neproniknutelným závojem.“60 (an impenetrable 

veil)61  

Představa závoje, který zakrývá skutečný výraz a úmysly, se objevuje i v 

korespondenci se sovětským vůdcem. V telegramu Stalinovi si Churchill 1. dubna 1945 

stěžuje na nepřehlednost dění v Polsku slovy „Tak jsme zbaveni všech možností, jak si 

sami ověřovat často krajně skličující informace, jež jsou nám téměř denně zasílány 

polskou vládou sídlící v Londýně. Nechápeme, proč by polská scéna měla být takto 

zahalována rouškou tajemství.“ (a veil of secrecy drawn over the Polish scene).62 

O měsíc později pak Churchill poprvé použil spojení „železná opona“ (iron 

curtain). V obsáhlém telegramu novému americkému prezidentovi Harrymu S. 

Trumanovi63 z 12. května 1945 se zabývá hlavně vztahy se Sovětským svazem. Depeše 

má pět bodů a ve třetím z nich se o ruských spojencích píše: „Na jejich frontě byla 

spuštěna železná opona. Nevíme, co se děje za ní. Zřejmě nemůže být pochyb, že celé 

oblasti ležící východně od linie Lübeck – Terst – Korfu se brzy octnou zcela v jejich 

rukou.“64 Z Churchillových pamětí je zřejmé, jakou důležitost teorii „železné opony“ on 

sám přikládal. Tento telegram Trumanovi je zařazen v šestém díle pamětí, v knize II s 

názvem Železná opona. V přehledu témat na začátku kapitoly 34 přitom jako čtvrtá 

položka stojí: MŮJ TELEGRAM OBSAHUJÍCÍ ZMÍNKU O „ŽELEZNÉ OPONĚ“ Z 12. KVĚTNA. 

Nesmíme samozřejmě zapomenout, že Churchill své paměti o druhé světové válce psal 

teprve později v letech 1952 a 1953 (vydány byly poprvé v anglickém originále v roce 
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1954).  Z tohoto časového odstupu už proto věděl, jak expresivní přirovnání pro situaci 

v Evropě tehdy zvolil a jaký ohlas jeho metafora o „železné oponě“ vyvolala. Z 

komentáře, kterým onen telegram Trumanovi uvádí, se pak zdá, že si chce zpětně zajistit 

určitou interpretaci svých slov, když říká: „V těchže dnech jsem prezidentu Trumanovi 

odeslal i telegram, jenž by se dal nazvat poselstvím o 'železné oponě'. Ze všech 

veřejných dokumentů, jež jsem o této záležitosti koncipoval, bych byl nejraději 

posuzován právě podle něho.“ O významu přirovnání svědčí i uvozovky, do kterých 

autor sousloví „železná opona“ dává. 

Geneze pojmu tím však ještě nebyla završena. Jen o pár dní později, 18. května 

1945, Churchill mluvil s tehdejším sovětským velvyslancem v Londýně Fjodorem T. 

Gusevem. Tentokrát zvolil pro popis evropské situace výraz „železná clona“ (iron 

screen).65 

Avšak k termínu „železná opona“ se Churchill vrátil už v dalším telegramu 

prezidentu Trumanovi ze 4. června 1945. „Pohlížím s hlubokými obavami na ústup 

americké armády k linii vymezující na středním úseku vaše okupační pásmo, jehož 

vinou sovětská moc pronikne do srdce západní Evropy, a mezi námi a vším, co leží 

směrem na východ, bude spuštěna železná opona.“66 

Na postupimské konferenci pak Churchill použil výraz „železný plot“ (an iron 

fence), když si stěžoval Stalinovi, že jsou tímto pomyslným plotem obklíčeni západní 

představitelé na Balkáně. Stalin to údajně odmítl slovy, že to jsou jen pohádky.67 

 Před vznikající „železnou oponou“ pak Churchill znovu varoval při projevu k 

dolní komoře britského parlamentu 16. srpna 1945. Tehdy už mluvil z pozice bývalého 

předsedy vlády (konzervativci v čele s Churchillem prohráli ve volbách v červenci 1945 

a novým premiérem se stal Clement Attlee) a svou řečí chtěl poslance mimo jiné 

varovat, aby se nenechali zcela zaslepit nadšením z vítězství nad stoupenci Osy, ale 

věnovali pozornost problémům, se kterými se poválečná Evropa nyní potýká. Tady 

začíná éra silných slov, zaznívajících nejen v Británii, ale také ve Spojených státech, v 

souvislosti s podmínkami ve východní Evropě.68 V pochmurné zprávě o exodu 

německých obyvatel z nových polských území a o osudu dalších milionů lidí ve zničené 
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střední Evropě Churchill varoval před „možnou tragédií obrovského rozsahu 

propukající za železnou oponou, která teď rozděluje Evropu“ (it is not impossible that 

tragedy on a prodigious scale is unfolding itself behind the iron curtain which at the 

moment divides Europe in twain).69 Jeho varování před dopady rozdělené Evropy se ale 

tehdy nesetkalo se zájmem. 

Všechna vyjádření, kterými během roku 1945 Churchill popisoval rostoucí vliv 

Sovětského svazu v Evropě, v sobě mají aspekt utajování. Západní spojenci neznali 

úmysly SSSR v jeho okupačních zónách a jejich tázavému pohledu bránila překážka, o 

které Churchill opakovaně mluvil. Jak rostlo jeho znepokojení, přiostřovala se také jeho 

představivost – od závoje, přes roušku a oponu vedly jeho úvahy ke cloně, až nakonec 

do jeho duše a rétoriky vstoupilo přízvisko „železný“.70 

 

Fultonský projev 

Churchillův projev ve Fultonu 5. března 1946 se nakonec stal klíčovým, protože 

tady zazněl pojem „železná opona“ před doposud největším publikem a začal se 

usazovat v každodenním slovníku široké veřejnosti.71 Churchillovu řeč přenášel rozhlas 

a televize po celých Spojených státech i ve světě. Malé město Fulton bylo 5. března 

1946 plné novinářů z celého světa. Přepis projevu nebo alespoň některé úryvky s 

hlavními myšlenkami otiskla většina světových deníků.72 Britské ambasády po světě 

přepsaly projev z vysílání BBC a ve svém denním bulletinu ho distribuovaly všem 

důležitým místním deníkům, knihovnám, oficiálním institucím a zástupcům médií.73 

Tento proslov patří mezi nejslavnější události Churchillovy řečnické kariéry a výrok o 

železné oponě se stal bonmotem studené války. Někteří autoři ho dokonce považují za 

jeden z impulzů tohoto konfliktu mezi „východem“ a „západem“.74 

Churchill dostal pozvání přednášet na Westminsterské koleji ve Fultonu v říjnu 

1945. Jednalo se o nabídku přednášet v rámci každoročního cyklu Green Foundation 

Lectures. Za normálních okolností by pozvání odmítl, tentokrát to ale byla příležitost, 

jak si znovu získat pozornost světové veřejnosti poté, co musel po prohraných volbách 
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opustit dosavadní vrcholnou exekutivní pozici. Churchill ztrátu premiérského křesla 

podle vlastních slov nesl velmi těžce. „Moc, jež je nutná k utváření budoucnosti, mi 

bude odepřena. Vědomosti a zkušenosti, které jsem shromáždil, autorita a dobrá vůle, 

již jsem v celé řadě zemí získal, pominou.“75 Veřejnou přednáškou ve Spojených státech 

se tak mohl znovu dostat na titulní stránky. Pozvání do Fultonu navíc doprovázel osobní 

vzkaz od prezidenta Trumana.76 Americká hlava státu v něm slibovala svou přítomnost 

na přednášce a zaručovala tak Churchillovým slovům zvláštní pozornost. 

Fultonský proslov je dnes všeobecně známý jako „projev o železné oponě“ (Iron 

Curtain Speech). To ale není název, který mu Churchill dal. Nicméně dobře vystihuje, 

jakým výrokem se projev nejvíc proslavil. Churchill pro svou řeč nejprve zvažoval 

poněkud všeobecné tituly jako „World Affairs“ („Události ve světě“) nebo „World 

Peace“ („Světový mír“), ale nakonec se rozhodl pro symbolický nadpis „Sinews of 

Peace“ („Pilíře míru“).77 

Obsah své přednášky Churchill několik týdnů předem konzultoval s vůdčími 

postavami americké administrativy – prezidentem Harrym Trumanem, ministrem 

zahraničních věcí Jamesem Byrnesem a také s admirálem Williamem D.Leahy, který v 

Bílém domě zastával funkci náčelníka štábu.78 

Projev je možné shrnout do čtyř hlavních tezí. Tou nejvýraznější je pochopitelně 

koncepce „železné opony“. Churchill ji vysvětlil těmito slovy: „Od Štětína na Baltu po 

Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Za touto linií 

leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, 

Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato proslulá hlavní města 

i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou, a 

všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha 

případech rostoucí míře ovládání z Moskvy.“79 Na takto vytyčeném území je potom 

hlavní hrozbou šíření komunistické ideologie. „V železné oponě, která se táhne napříč 

Evropou, vidím další důvody k obavám. […] v celé řadě zemí, vzdálených od ruských 

hranic a rozsetých po celém světě, se vytvořily komunistické páté kolony, a ty působí v 

                                                                                                                                               
74
 Nálevka, V.: Studená válka, Triton, Praha, 2003. str. 14. 

75
 Churchill W.S.: Druhá světová válka, VI. díl Triumf a tragédie. str. 543. 

76
  „P.S.This is a wonderful school in my home state. Hope you can do it. I'll introduce you. Best regards 
– Harry S. Truman“ (Reynolds, D.: From World War to Cold War. str. 256) 

77
 Snad šlo o parafrázi tradičního Ciceronova přísloví „Pecunia est nervus belli“ („Money is the sinew of 

war“ – „Peníze jsou pružinou války“). 
78
 Reynolds, D.: From World War to Cold War. str. 259. 

79 Churchill W.S.: Druhá světová válka, VI. díl Triumf a tragédie. str. 652. 



- 30 - 

naprosté jednotě a slepé poslušnosti podle pokynů, jež dostávají z komunistického 

ústředí.“ 80 

Churchill dále varuje, že problémy se Sovětským svazem nebude možné vyřešit 

„politikou appeasementu“. Tento termín, tradičně používaný v souvislosti s 

předválečným Německem, tu zaznívá ve spojitosti se Sovětským svazem poprvé. 

Churchill tak načrtává srovnání komunismu s fašismem. 

Další důležitou myšlenkou je tzv. „zvláštní vztah“ (special relationship) jako 

alternativa k politice appeseamentu. Jde o „bratrské spojení anglicky mluvicích národů“ 

založené na „zvláštním vztahu“ mezi Britským impériem a Spojenými státy. Tento vztah 

by stál nejen na jednotícím jazyku, ale také na společných institucích včetně jakéhosi 

„společného občanství“ (common citizenship). Tento pojem stejně jako „železnou 

oponu“ Churchill zmiňoval už dřív, ale teprve tímto projevem se dostal do všeobecného 

povědomí a odtud do slovní zásoby mezinárodní politiky.81 Potřebu tohoto „zvláštního 

vztahu“ Churchill odůvodňoval právě rostoucím vlivem SSSR v Evropě a vznikem 

„železné opony“.  

A čtvrtou tezí jsou právě ony „pilíře míru“ (sinews of peace) z původního názvu 

Churchillovy řeči. Tyto pilíře měla tvořit zejména soudržnost mezi Velkou Británií a 

Spojenými státy a dále dohoda se Sovětským svazem pod křídly Organizace spojených 

národů. Churchill chtěl apelovat na udržení těsných vztahů mezi Velkou Británií a 

Spojenými státy i po válce. Intenzivní spolupráce, která během války probíhala, totiž po 

jejím skončení začala rychle ochabovat a vzájemné vztahy se rychle ochlazovaly. 

Společné vojenské velení se mělo brzy rozpustit a americký kongres se stával čím dál 

víc anglofobní. Británie přitom s napětím čekala, jestli Kongres schválí půjčku, která by 

ji zachránila od státního bankrotu.82 

 Když se blíže podíváme na sdělení, která Churchill do fultonského projevu 

vložil, je zřejmé, že jeho vizionářský smysl se neprojevil jen v konceptu „železné 

opony“, ale že vystihl i další možné problémy, se kterými se poválečný svět bude 

potýkat. Z dnešního pohledu například působí velmi výstižně jeho obavy z fungování 

OSN. V projevu k tomu Churchill řekl: „Musíme zajistit, aby její činnost přinášela 

výsledky, aby se stala skutečností a nezůstala jen humbukem, proměnila se v sílu 

schopnou jednat, a nezabředla do pouhého žvanění, aby se stala skutečným chrámem 
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míru, v němž budou jednoho dne zavěšeny odložené válečné štíty mnoha národů, a 

nezměnila se toliko v kohoutí arénu u paty babylonské věže.“83 Dnes, po více než 

šedesáti letech existence OSN, můžeme připustit, že nedostatky, před kterými tehdy 

Churchill varoval, se v mnohém staly skutečností.  

Jak je obvyklé pro Churchillův řečnický styl, jazyk i tohoto projevu je celkově 

velmi obrazný a plný symbolů a přirovnání. Spojení „železná opona“ zdaleka není 

jediným, které se mohlo stát okřídleným rčením. Z předešlého úryvku je zřejmé, že 

Churchill přirovnává OSN ke „chrámu míru“, a proto pokračuje přirovnáním 

jednotlivých členských států OSN k dělníkům, kteří tento chrám budují: „Tento chrám 

musí postavit dělníci ze všech zemí.“ Kdyby se totiž tento široce mezinárodní projekt 

nepovedlo vybudovat, hrozil by další válečný konflikt. Znamenalo by to, že se svět 

nepoučil z nedávných válečných útrap, a musel by znovu dostat za vyučenou: „[…] a 

všichni bychom se museli vrátit do školy války“. Churchill dále varuje před nepříznivým 

vývojem, když říká „[…] doba kamenná se může vrátit na zářivých křídlech vědy“. V 

právě skončené válce se totiž ukázalo, že vědecký pokrok a vyspělé technologie mohou 

být zneužity, jako například v podobě vražedného mechanismu nacistických táborů. Teď 

hrozí, že věda znovu ukáže svou odvrácenou tvář, pokud bude zneužit vynález atomové 

bomby. Churchill ale zároveň ujišťuje, že pomocí rozumných opatření je možné se 

dalším konfliktům vyhnout: „[…] Cesta moudrosti existuje. Prevence je lepší než 

léčba.“84 Každopádně situace na východ od „železné opony“ zůstává znepokojující: 

„[…] Na místa teprve nedávno ozářená spojeneckými vítězstvími dopadl stín.“ Proto je 

tak důležité uvést do chodu OSN, která bude udržovat světovou rovnováhu mírovými 

prostředky a nahradí tak vojenskou sílu. A v tomto bodě už Churchill neváhá použít ani 

přirovnání z Bible a parafrázuje Nový Zákon: „Než však odhodíme pevné ozbrojené 

záruky vlastní sebezáchovy, musíme mít jistotu, že náš chrám nebyl postaven na písku 

nebo močálu, ale na pevné skále.“85 Odkaz najdeme v Matoušově evangeliu, v 

„Podobenství o dvou stavitelích“86. A Novým zákonem se Churchill zaštiťuje znovu, 

když obhajuje svou koncepci „zvláštního vztahu“ mezi Velkou Británií a USA. Tvrdí, že 
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bilaterální smlouvy nejsou na škodu světové organizace. Uvádí to slovy vypůjčenými 

tentokrát z Janova evangelia: „V domě mého otce je mnoho příbytků.“87 A použití tohoto 

citátu pak vysvětluje takto: „Zvláštní vztahy mezi členy Spojených národů, které nejsou 

agresivně zaměřeny proti jiné zemi a neskrývají úmysly neslučitelné s Chartou OSN, 

nejen že nejsou škodlivé, ale jsou naopak prospěšné a – jak pevně věřím – 

nepostradatelné.“88 

Churchill si byl vědom, že jeho závěry jsou do značné míry provokativní, a 

přestože opakovaně deklaroval své sympatie k ruskému lidu a trval na přátelském 

vztahu se Stalinem, jeho slova míří ostře na siláckou povahu Sovětského svazu, která je 

hrozbou celému poválečnému světu. „Považuji za svou povinnost podat obraz stínu, 

který dopadá – na Východě stejně jako na Západě – na celý svět. […] Nevěřím, že 

Sovětský svaz touží po válce. Touží jen po plodech války a po neomezeném šíření vlastní 

moci a ideologie. […] Na základě toho, co jsem za války spatřil u našich ruských přátel 

a u spojenců, jsem přesvědčen, že nic neobdivují tolik jako sílu a k ničemu nechovají 

menší úctu než k slabosti, především vojenské.“89  

 

Síla slov o „železné oponě“ 

Že projev vyvolá ostré reakce, bylo nevyhnutelné, ale řečník byl spokojen. 

Svému hostiteli na Westminster College Churchill řekl, že doufá, že rozpoutal debatu, 

která vstoupí do dějin (some thinking that would make history). Cestou z Fultonu pak 

prohlásil, že to byl nejdůležitější projev v jeho kariéře.90 

Churchillova slova vyvolala rozruch jak v politických kruzích tak mezi 

veřejností. Západní svět v té době ještě nebyl připraven na tak ostrou a otevřenou kritiku 

Sovětského svazu, dosavadního klíčového spojence. Převládající interpretací fultonské 

řeči se proto stalo tvrzení, že Churchill předpovídá a dokonce vyzývá k nové válce a že 

potápí rodící se Organizaci spojených národů. V Evropě a ve Spojených státech 

protestovaly hlavně levicově orientované skupiny a média. Americký svaz odborových 

organizací CIO v ulicích New Yorku rozdával občanům varovné letáky s hesly jako 
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„Churchill chce vaše syny!“ nebo „Žádný Američan nesmí zemřít pro Churchilla!“ a 

„Žádná třetí světová válka!“91 

Nejostřejší odpověď přišla pochopitelně z Moskvy, i když se zpožděním.  8. 

března 1946, dva dny po projevu, sovětské deníky píší, že Churchill pronesl 

„protisovětskou řeč“, její znění ale neuvádějí.92 Teprve 11. března 1946 partajní list 

Pravda ocitoval text projevu. Doplnil ho ale rozsáhlým úvodníkem s titulem „Churchill 

chřestí zbraněmi“ a tento nenávistný komentář vysílal rozhlasem v různých jazycích. Za 

další dva dny, 13. března 1946, se formou rozhovoru na stránkách Pravdy vyjádřil sám 

Stalin.93 Obvinil Churchilla, že účelem jeho „nebezpečného“ projevu bylo zasít rozkol 

mezi spojeneckými národy a že podněcuje k válce proti Sovětskému svazu. 

Churchillovu výzvu k bližší spolupráci mezi anglicky mluvícími národy označil za 

rasovou teorii založenou na jazyce, jako kdyby anglicky mluvící lidé patřili k jediným 

plnohodnotným národům, které mají vládnout ostatním. Stalin v tomto smyslu dokonce 

Churchilla přirovnal k Hitlerovi.94 V reakci na to vyšly 14. března 1946 americké 

noviny New York Times s hlavním titulkem STALIN SAYS CHURCHILL STIRS WAR AND 

FLOUTS ANGLO-RUSSIAN PACT
95 (Stalin tvrdí, že Churchill vyzývá k válce a opovrhuje 

anglicko – ruskou smlouvou). Záměrem Churchillova projevu rozhodně nebyl osobní 

útok na Stalina. Chtěl mluvit hlavně o nutnosti poválečného anglo-amerického 

spojenectví. Ale Stalinova odpověď způsobila, že spíše než „zvláštní vztah“ nebo 

„opory míru“ se na titulní strany dostala „železná opona“.96 Ať už měl Stalin k tak ostré 

reakci jakoukoliv pohnutku, tento konflikt se stal úvodní salvou studené války. 97 

Oficiální reakce Velké Británie na fultonský projev byla odtažitá. Spíše než od 

Churchillových slov ale britská vláda dávala ruce pryč od sporů, které projev vyvolal. 

Britští konzervativci, a zejména Anthony Eden (Churchillův pravděpodobný nástupce 

ve vedení strany), byli uraženi, že s nimi nebyl projev konzultován.98 Britský premiér 

Clement Attlee se 11. března 1946 vyjádřil před parlamentem, že vláda neznala předem 

obsah Churchillovy řeči a že ani není jejím úkolem, aby se vyjadřovala k projevům 
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soukromých osob pronesených v zahraničí.99 Britský ministr zahraničí Ernest Bevin 

řekl, že Chuchillova slova nevyjadřují oficiální směr britské zahraniční politiky a znovu 

zdůraznil, že bývalý ministerský předseda promluvil jako soukromá osoba a svou řeč s 

ministerstvem nekonzultoval.100 Pro tato vyjádření se nicméně ještě dlouho nenašlo 

místo na stránkách sovětských deníků a sovětský tisk i nadále kvůli fultonskému 

projevu napadal Británii jako takovou.101 

Zajímavý je postoj amerického prezidenta Harryho Trumana. Ten Churchillovu 

řeč znal do posledního slova – kromě dřívějších konzultací ji četl ještě ve vlaku cestou z 

Washingtonu do Fultonu.102 Znění projevu se mu velice líbilo a co víc, zapadalo do jeho 

koncepce zahraniční politiky. Přesto chtěl zůstat pokud možno v pozadí celé fultonské 

události, aby se mohl od projevu případně distancovat, kdyby vyvolat příliš velkou 

nevoli.103 Mnoho okolností však nasvědčuje tomu, že byl za Churchillova veřejně 

vyslovená slova rád. Fultonský projev mohl Trumanově administrativě pomoci pohnout 

veřejným míněním a otevřeně zaujmout mnohem tvrdší postoj vůči někdejšímu 

východnímu spojenci.104 Ostrá kritika Sovětského svazu, která v řeči zazněla, totiž 

nebyla bleskem z čistého nebe, ale dalším z projevů napjaté atmosféry. Washington už 

nějakou dobu postupně zaujímal tvrdší linii vztahů vůči SSSR.105 Potvrzením toho může 

být Trumanův veřejný projev z 27. října 1945, ve kterém prohlásil, že Spojené státy 

prozatím ponechají svou vojenskou sílu v pohotovosti, aby ji v případě potřeby použily 

k zajištění míru a dále, že neuznají žádnou vládu, která bude dosazena nějakému národu 

cizí mocí.106 To všechno v samozřejmé narážce na Sovětský svaz. 

Atmosféru vzájemného podezírání a napadání dokresluje také Stalinův projev 

pronesený 9. února 1946 před volbami do Nejvyššího sovětu. Stalin se v něm dovolával 
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marxistické doktríny, že válka mezi kapitalistickými státy je nevyhnutelná a vyzýval k 

produkci surovin, aby byl Sovětský svaz připraven na všechno [míněno na válku].107  

A v neposlední řadě kontext fultonského projevu ovlivnil tzv. Kennanův dlouhý 

telegram, který se také stal jedním z mezníků počínající studené války.108  Nevybíravá 

analýza ruské historie a sovětské politiky očima tajemníka americké ambasády v 

Moskvě, George F. Kennana, přišla jen několik dní před Churchillovým projevem, 22. 

února 1946. Text byl rozeslán všem členům Trumanova kabinetu a členům 

administrativy, kteří měli co do činění se zahraničními a vojenskými záležitostmi. 

Telegram v amerických politických kruzích výrazně zapůsobil na změnu uvažování o 

Sovětském svazu.109 Churchill tedy svými slovy ve Fultonu potvrzoval argumenty, na 

základě kterých Spojené státy nastupovaly na cestu konfrontace se SSSR. Prezident 

Truman měl proto jasný zájem na tom, aby Churchillova slova měla co největší 

publikum a dopad.110 

 

Chytlavá vyjádření 

Bylo by omylem si myslet, že fultonská přednáška se svým výrokem o „železné 

oponě“ je mezi Churchillovými projevy zcela výjimečná v tom, jak vstoupila do 

všeobecného povědomí.  Zejména v anglicky mluvícím prostředí koluje celá řada 

Churchillových výroků a citací z jeho projevů. Jeho řečnické kariéře a odkazu se věnují 

různé společnosti a instituce.111 

Expresivní vyjádření, která Churchill používal, už často žijí svým vlastním 

životem. Jeden z mnoha příkladů je ústřední motiv projevu, který přednesl před 

britským parlamentem 4. června 1940 po evakuaci spojeneckých jednotek z Dunkerque. 

Jeho sdělením bylo, že se Británie nikdy nevzdá a ubrání se hrozbě německé invaze na 

britské ostrovy. Churchill tehdy řekl: „Budeme bojovat až do konce. Budeme bojovat ve 

Francii a na mořích a oceánech; budeme se vzrůstající silou a jistotou bojovat ve 
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vzduchu. Budeme svůj ostrov hájit za každou cenu; budeme bojovat na plážích, v 

přístavech, budeme bojovat na polích, v ulicích a v kopcích. Nikdy se nevzdáme!“ (We 

shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, 

we shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend 

our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the 

landing-grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hilus. 

We shall never surrender!)112 A právě výzva k boji na britských plážích („We shall fight 

on the beaches“) se stala oblíbenou frází, která se často objevuje v mediích v novém 

kontextu a s různými významy. V roce 1996 ji například použil deník The Guardian 

jako komentář volební kampaně britské Labour Party: „New Labour, New Sandpies as 

Big John Fights Them on the Beaches“113. Jindy je tato fráze sloganem surfařů, kteří 

protestují proti zákazu ministerstva obrany používat pláže v blízkosti vojenských 

výcvikových oblastí: „Surfers vow to fight them on the beaches after MoD ban“.114 A 

jako výzva k boji tato věta slouží, i když jde o zcela nepolitického nepřítele. Editor 

přírodovědné rubriky časopisu The Independent tak upozorňuje, že Británie musí 

bojovat proti přemnoženým medúzám: „Jellyfish invasion: Britain to fight them on the 

beaches“115. 

Podobně zprofanovanou se stala i věta z Churchillova proslovu z 13. května 

1940, ve kterém promluvil před parlamentem jako nový předseda vlády. To, co zemi 

pod jeho vedením mělo čekat, shrnul do věty: „Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, 

slzy a pot.“ (I have nothing to offer but blood, toil and tears and sweat.)116 

 

Prorocká slova? 

Uvedené příklady dokládají, že Churchillovy výroky a obrazná vyjádření mají 

silný potenciál stát se populárními frázemi a uchytit se v hovorové řeči. V případě 

„železné opony“ Churchill popisoval realitu poválečného dění v Evropě. Nepřišel s 

nějakou dosud neznámou politickou koncepcí, ale popsal situaci, která už nastala. Ve 
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fultonském projevu nahlas artikuloval to, co už mnozí nejen v politických kruzích tušili, 

ale nechtěli si to připustit. Churchill řekl, že „král je nahý“, tedy že záměry Sovětského 

svazu na územích, které osvobodil od nacismu, nejsou vůbec nezištné a že používá 

odsouzeníhodné metody k upevnění svého vlivu.  

Churchill tím, co řekl, tuto situaci v jistém smyslu potvrdil. Neznamená to, že 

svým výrokem o „železné oponě“ rozdělil Evropu, a že kdyby býval nic podobného 

neřekl, Evropa by rozdělena nebyla. Nicméně tím, že tuto hrozbu takto veřejně a 

expresivně pojmenoval, jako by ji učinil představitelnou. Železná opona nevznikla 

proto, že Churchill vyslovil pojem „železná opona“. Ale v momentě, kdy byl k dispozici 

tak sugestivní výraz, stala se i její fyzická existence představitelnější. Myšlenku 

„železné opony“ bylo rázem snazší přijmout, protože pro ni existovalo jméno. 

(Takovým způsobem vzniká médii vytvářená realita – dokud se o něčem nemluví, jako 

by to neexistovalo a naopak čím více se o něčem informuje, tím závažnější se to jeví.) 

Churchillova řeč sama o sobě neurčila vývoj událostí, ale zcela jistě ho urychlila. Slova 

o „železné oponě“ zásadně změnila podmínky odborné i veřejné debaty na téma 

mezinárodních vztahů. 

 

Železná opona na stránkách tisku 

Churchillův fultonský projev byl velmi výraznou mediální událostí – byl vysílán 

se v přímém přenosu a jeho znění následně otiskly a komentovaly světové deníky. Jak 

bylo řečeno dříve, díky fultonské přednášce se již existující metafora „železné opony“ 

dostala do širokého povědomí právě v tom smyslu, jak ji chápeme dnes. Následující 

nahlédnutí do dobového československého tisku si klade za cíl poodkrýt, jak společnost 

s obrazem této události zachází prostřednictvím médií. Stránky novin budou nyní 

terénem pro stopování výrazu „železná opona“ a měly by ilustrovat, jestli a jak se tento 

pojem bezprostředně po Churchillově projevu začal usazovat ve všeobecném povědomí 

a řeči.  

„Železná opona“ tady není předmětem zájmu jen na čistě jazykové rovině, ale 

také jako politické označení situace, která později vyústila ve faktické zhmotnění 

„železné opony“ v podobě hraničních pásem, plotů a zdí. Vedle článků, ve kterých se 

výraz „železná opona“ doslova objevuje, proto budou zmíněny také širší reakce na 

projev „o železné oponě“, který se stal jedním z katalyzátorů počínající studené války. 

Churchill v něm totiž promluvil o hrozbách a příčinách, které později vedly k tomu, že 
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se „železná opona“, která doposud „pouze“ bránila pohledu, stala neprostupnou a 

zůstala spuštěna na další desítky let. 

 

Březen 1946 

Než nahlédneme do deníků z března 1946 – Rudého práva, Práva lidu, Lidové 

demokracie a Svobodných novin, můžeme si položit několik otázek. Například jakou 

roli v reakci těchto novin hrálo to, že Československo spadalo do území, které Churchill 

označil jako sovětskou sféru vlivu zakrytou „železnou oponou“? Snažily se s tím deníky 

nějak polemizovat? A jak komentovaly Churchillovu poznámku, že Československo je 

ještě jako jediné z těchto inkriminovaných zemí demokratické? 

O projevu ve Fultonu 

První zprávy o fultonském projevu se objevily druhý den po jeho vyslovení, tedy 

6. března 1946. Některé listy ve svých titulcích vyzdvihly právě tu část projevu, která se 

týkala Československa.  Právo lidu napsalo Churchill: v ČSR je demokracie117 a na 

titulní straně Lidové demokracie stálo Churchill o demokracii v Československu. Pro 

těsnou spolupráci Velké Británie se Spojenými státy118. Oba články zmínily hlavní 

body projevu a citovaly některé jeho části, zejména o situaci na Balkánu a ve východní 

Evropě, kde „s výjimkou Československa není nikde opravdové demokracie. […] Jen 

Athény si svobodně rozhodnou ve volbách díky britským a francouzským 

pozorovatelům.“ Nejobsáhlejší doslovné části projevu otiskly Svobodné noviny a 

zdržely se jakýchkoliv vysvětlujících komentářů.  

Jejich titulek na druhé straně vydání z toho dne zní Winston Churchill o 

mezinárodních problémech. Pro vojenské záruky míru119. Rudé právo ten den 

žádnou zprávu o fultonském projevu nepřineslo. Teprve v dalším vydání, 7. března 

1946, se na třetí straně objevil nadpis Pokus o rozbití velmocenské spolupráce. 

Churchillovo protisovětské vystoupení.120 Článek komentuje hlavní body projevu, 

ale doslovně necituje. Jako hlavní téma Rudé právo vyzdvihlo kritiku Sovětského svazu. 

„Churchill přimlouval se ve svém projevu za nejužší spolupráci Velké Británie a 
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Spojených států. […] Zbytek dvouhodinové řeči zasvětil Churchill v podstatě útokům 

na Sovětský svaz a evropské komunisty.“  

 

Ohlasy ve světě 

Dva dny po projevu, 7. března 1946, některé noviny informovaly své čtenáře, 

jaké ohlasy Churchillova slova vyvolala ve světě, respektive jak je komentovaly světové 

deníky.  Lidová demokracie uvedla svůj článek takto: Rozdílný ohlas Churchillovy 

řeči ve Fultonu. Times: Anglo-americké přátelství nemůže býti jedinou a výlučnou 

základnou britské politiky121 a zmínila reakce britských deníků The Times a News 

Chronicle, a amerického listu komunistické strany Daily Worker. V příspěvku Ohlas 

Churchillovy řeči ve světě. Dohady o jejím pravém smyslu122  přinesly Svobodné 

noviny názory mnoha dalších světových deníků – New York Herald Tribune, 

francouzské komunistické Humanité, pravicového Currier de Paris, listu Morning 

Standard Bombay a italských listů Avanti, komunistického Unita a monarchistického 

Italia Nuova). 

Se zprávami ze světa přišly 8. března 1946 také deníky Rudé právo a Právo lidu 

a příznačně citovaly reakci předsedy britské Labour Party Harolda Laskiho. Na titulní 

straně Rudého práva jsme se mohli dočíst Oficiální prohlášení anglické vlády: 

Britská vláda se zříká Churchilla123. „[...] Churchillova řeč odsuzována jako pokus o 

vytvoření anglo-amerického bloku proti SSSR; Harold Laski, předseda Labour party 

prohlásil: Jestliže Churchill navrhuje svatou alianci proti komunismu, koho zastupuje?“ 

Deník Právo lidu konstatoval, že H.Laski odsuzuje Chrurchilla124 a citoval jeho slova 

o tom, že pokud chce Churchill vymýtit komunismus, ať vymýtá jeho příčiny. 

 

Úvodník deníku Pravda 

Hodně prostoru se Churchillovi a „kauze Fulton“ dostalo na stránkách deníků 

12. března 1946. Všechny listy komentovaly reakci sovětského deníku Pravda v podobě 

známého úvodníku, jehož znění vysílal moskevský rozhlas. Poprvé se v těchto článcích 

také objevuje pojem „železná opona“. Deník Rudé právo napsal „Pravda“ komentuje 
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řeč Winstona Churchilla: Churchill haraší zbraněmi. Žalostné pokusy 

Churchillovy zabrzdit běh historie.125 Článek cituje některé části úvodníku Pravdy: 

„[…] Když byla Velká Británie ve smrtelném nebezpečí, předstíral Churchill, že je 

přítelem sovětského lidu a přísahal, že britsko-sovětské přátelství a britsko-sovětsko-

americké spojenectví budou upřímné. Nebezpečí však pominulo a Churchill se stal opět 

starým Churchillem. Na co Churchill naráží, pronáší-li jedovatě poznámky o sovětské 

rozpínavosti, o železné oponě, jež byla spuštěna nad Evropou, o stínu z východu, jenž 

padl na luhy, osvětlené spojeneckým vítězstvím? Pokouší se, jako dříve, postrašit celý 

svět hrůzami sovětské rozpínavosti, které ohrožují „pravou“ západní demokracii.“ 

Titulek Práva lidu rovnou převzal názory sovětského deníku a zněl Churchill opět 

mluví jako imperátor. A již nezastírá své úmysly proti Sovětskému svazu126 a z 

úvodníků Pravdy citoval „[...] Mluví hněvivě o Varšavě, Praze, Bělehradu, Bukurešti, 

Budapešti, a Sofii, jež jsou k Churchillově hrůze v ´oblasti sovětského vlivu´. ...Dělejme 

vše, abychom zvětšili vlastní síly. To je vedoucí strategická zásada, kterou Churchill 

vyhlásil ve své fultonské řeči.“ Co stálo předchozí den v úvodníku Pravdy, převyprávěl 

také list Lidová demokracie pod titulkem Moskevská „Pravda“ odpovídá 

Churchillovi.127 Zmínil, že podle Pravdy Churchill vyzývá k nové válce zejména proti 

SSSR a že po neúspěchu v Británii si hledá publikum v USA, ale sklízí opět neúspěch. 

Na titulní straně Svobodných novin stálo Sovětská kritika Churchilla. Britská vláda o 

projevu nevěděla.128 Noviny přetiskly celé znění úvodníku Pravdy a přidaly postoj 

britské vlády. Ta údajně takovou odezvu ze SSSR očekávala, ale zároveň slovy svého 

ministra zahraničí Bevina řekla, že projev předem neznala. Na třetí straně Svobodných 

novin ten den vyšel ještě další článek k tématu: Sovětské hlasy proti mezinárodní 

reakci.129 „[…] Diplomatický pozorovatel listu Pravda odpovídá na nedávnou 

Churchillovu narážku o „železné oponě“, která zahaluje východoevropské země před 

pohledem pozorovatelů. List píše, že jsme svědky konsolidace demokratických sil. 

Ohromné síly, které se dosud v lidu skrývaly, byly uvolněny rozbitím německého 

fašismu. Nejdůležitějším rysem dneška je jejich rozvoj a upevňování. Někteří novináři 

tohoto tábora dělají, jako by neviděli, co se děje v zemích, osvobozených od 

fašistického jha. Jiní vynalézají všelijaká obvinění proti východoevropským zemím a 
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tvrdí, že jsou odděleny od ostatního světa „železnou oponou“. V těchto zemích však 

probíhá mírový a tvořivý proces hospodářský, viditelný všem, kdo nezavírají úmyslně 

oči. List pak připomíná zprávu britské parlamentní delegace, která navštívila Polsko a 

další země na východě Evropy.“ 

 

Stalinova reakce 

Další událostí, která se odrazila na stránkách československých deníků, byl 

rozhovor redaktora sovětského deníku Pravda se Stalinem. Noviny o něm informovaly 

14. března 1946. Rudé právo převzalo většinu rozhovoru a vydalo ho s názvem 

Stalinova odpověď Churchillovi. Generalissimus Stalin přijal korespondenta 

„Pravdy“ a odpověděl na otázky vztahující se k Churchillově řeči ve Fultonu.130 

Tam, kde bychom očekávali Stalinovu reakci na výroky o „železné oponě“, se můžeme 

dočíst: „[…] Otázka: Jak hodnotíte tu část řeči p. Churchilla, kde napadá demokratická 

zřízení s námi sousedících evropských států a kde kritisuje dobré sousedské vzájemné 

vztahy mezi těmito státy a Sovětským svazem? Odpověď: Tato část řeči pana Churchilla 

představuje směs prvků pomluv a s prvky hrubosti a beztaktnosti. Pan Churchill tvrdí, 

že Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť, Sofie, že všechna tato 

slavná města a lidé je obývající, jsou v sovětské sféře, a že všechna v té či jiné formě 

podléhají nejen sovětskému vlivu, nýbrž v značné míře rostoucí kontrole Moskvy. 

Všechno to pan Churchill kvalifikuje jako bezmezné expansivní tendence SSSR. Bez 

velkých potíží lze dokázati, že pan Churchill hrubě a opovážlivě pomlouvá jak Moskvu, 

tak jmenované, se SSSR sousedící státy.“ Právo lidu rozhovor zmiňuje na druhé straně 

vydání s nadpisem Generalissimus Stalin odpovídá Churchillovi. Kdo se chystá k 

třetí světové válce, bude poražen,131 ale spíše opisem popisuje Stalinovy odpovědi, 

včetně jeho přirovnání Churchilla k Hitlerovi. Stalin totiž interpretoval Churchillův 

návrh na „zvláštní vztah“ mezi anglicky mluvícími národy jako rasovou teorii 

založenou na jazyce. Rozsáhlé citace Stalinových odpovědí redaktorovi Pravdy otiskla 

také Lidová demokracie s titulkem Generalissimus Stalin odpovídá Churchillovi. 

Ostré odmítnutí Churchillovy řeči ve Fultonu.132 Rozhovor se objevil i na titulní 

straně Svobodných novin pod titulkem Stalin odpovídá Churchillovi. Rozhovor 
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redaktora deníku „Pravda“.133 (Při srovnání všech čtyř deníků zjistíme, že Svobodné 

noviny jsou jediné, které při této příležitosti netitulovaly Stalina jako „generallisima“ a 

zachovaly civilní tón.)  

 

Reakce ministrů zahraničí USA a Velké Británie 

Tématem, které najdeme ve všech sledovaných denících, je reakce britských a 

amerických politických špiček na situaci vyvolanou fultonským projevem. Přesto, že od 

této události uplynuly už dva týdny, její dozvuky stále ještě plnily stránky novin. 

Všechny listy informovaly 19. března 1946 o vyjádření britského ministra zahraničí 

Ernesta Bevina a některé deníky zmínily také postoj amerického ministra zahraničí 

Jamese Byrnese. Právo lidu napsalo BEVIN A BYRNES ODMÍTAJÍ 

CHURCHILLA. Anglie neučiní nic, co by rozdělilo lidstvo na nepřátelské tábory – 

Byrnes o Churchillovi.134 V příspěvku jsme se mohli dočíst, že Bevin se svým 

veřejným vystoupením ve městě Port Talbot ve Walesu snažil utišit znepokojení 

vyvolané Churchillovými slovy. Řekl, že osou vnějších vztahů státu je oficiální 

zahraniční politika, nikoliv řeč, kterou prosloví nějaký jednotlivec. A americký šéf 

diplomacie Byrnes se údajně vyjádřil proti anglo-americké alianci navrhované 

Churchillem. O Bevinově vystoupení ten den napsala také Lidová demokracie. Na svou 

titulní stranu napsala Bevin žádá, aby se přestalo s útočivostí135 a citovala britského 

ministra zahraničí, proč se k fultonskému projevu musí vyjádřit: „Mnozí lidé z celého 

světa se mě tázali, měl-li jsem co společného s Churchilovou řečí…“. A podobný titulek 

najdeme také ve Svobodných novinách: Bevinův smířlivý projev. Odmítá 

Churchillova slova136. V článku se dozvíme, že Bevin je zastáncem padesátileté 

smlouvy mezi Velkou Británií a Sovětským svazem a vyostřené vztahy chce uklidnit. 

„[…] Neučiním nic, co by, byť i jen vzdáleně připomínalo agresi a vyzývám ostatní 

země, aby se – ať jsou jejich historické nároky jakékoli, zřekli agresivní politiky 

propagandou, nervovou válkou nebo činy, jež nutí druhé, aby byli ve střehu. Rád bych 

ujistil celý svět, že Churchill se s námi neradil. Promluvil výhradně na svou vlastní 

odpovědnost.“ Na třetí straně Svobodných novin z toho dne najdeme ještě článek 
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Byrnes odmítá Churchillův podnět137, který uvádí Byrnesovo odmítnutí 

Churchillova návrhu na zvláštní spolupráci mezi Velkou Británií a Spojenými státy. 

Rudé právo interpretovalo vyjádření britského ministra zahraničí Bevina  jednoznačně 

negativně vůči Churchillovi. Do titulku napsalo: Bevin se zříká Churchilla.138 

 

Další ohlasy 

Z reakcí některých dalších politiků, o nichž noviny v této době informovaly, je 

možné zmínit například dřívější článek Lidové demokracie, která 9. března 1946 napsala 

President Truman o Churchillově řeči139. Truman údajně tvrdil, že mu Churchillův 

projev nebyl znám, ale že ve Spojených státech platí naprostá svoboda projevu. K 

otázce spolupráce Spojených států s Británií se vyjádřil tak, že společný vojenský štáb 

bude ve Washingtonu fungovat, dokud nebude válka skončena oficiálně. Schůzka tří 

velmocí je podle něj zatím nepravděpodobná, ale nevyloučil možnost jejího konání do 

budoucna. Na stránky Svobodných novin se dostal také názor československého ministra 

zahraničí a to 17. března 1946. Titulek zněl Ministr Masaryk o Churchillově 

projevu140 a pod ním stálo: „Ministr zahraničí Jan Masaryk navštívil v pátek 

Pardubice. V sále sokolovny měl projev, v němž zdůraznil přátelský postoj Spojených 

států a hlavně jejich zesnulého prezidenta Roosevelta k naší republice.  Letmo se dotkl 

Churchillova projevu a zdůraznil, že s ním zásadně nesouhlasí. Dále zdůraznil nutnost 

všeslovanské politiky.“141 Další negativní vyjádření, tentokrát z úst československého 

ministra Zdeňka Nejedlého, přineslo 19. března 1946 Rudé právo. Informovalo, že 

Nejedlý odsoudil Churchillův projev a zároveň velmi ocenil Stalinovu reakci na něj. Z 

Churchillových témat ho nejvíce popudila zmínka o sporech mezi západními spojenci a 

SSSR. Článek vypadal takto: Churchillovo tažení proti míru. „Ministr školství a 

osvěty univ. prof. dr. Zdeněk Nejedlý proslovil v neděli 17 t.m. do rozhlasu přednášku: 

Na okraj dne, v níž mimo jiné pravil: Poslední vystoupení Churchillovo bylo ze všech 

bezohledných vystoupení nejhorší. Odtud také jedinečný způsob odpovědi Stalinovy na 

toto Churchillovo vystoupení. Už to, že Stalin promluvil, ukazuje, jakou váhu přikládá 
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Churchillovým slovům, neboť Stalin nepatří k hovorným diplomatům západního typu. 

[…] Churchill ve své řeči vytvořil nový protiklad: protiklad mezi světem anglosaským a 

slovanským. […] Z jeho argumentace zní stará pýcha Západu proti novému světu na 

východě.“142  

 

Churchill a nacismus 

Výrazným motivem, který se během března 1946 několikrát objevil na stránkách 

deníků Rudé právo a Právo lidu, je přirovnávání Churchilla k proponentům nacistického 

režimu. Churchill je zde zobrazován jako sympatizant fašismu a nacismu. Rétorika 

těchto listů ukazuje zásadní obrat – představitel dosavadních spojenců je rázem 

spojován s dosavadním nepřítelem. V Rudém právu z 10. března 1946 najdeme titulek 

Úvodník Daily Workeru k Churchillově řeči. Churchill používá göbbelsovské [sic] 

techniky.143 V témže listu je 16. března uveden článek Velký ohlas Churchillova 

štvaní mezi nacisty.144 A ještě 31. března 1946 Rudé právo cituje reakci 

československého ministra informací na Churchillovu koncepci „zvláštního vztahu“. Na 

straně 5 najdeme Řeč ministra informací soudruha Václava Kopeckého na VIII. 

sjezdu KSČ. O národní a státní ideologii nového Československa.145 Ministrův 

projev je zde uveden v plném znění, v kapitole s názvem Východ-západ se dočteme: 

„Módou zpátečnických štváčů, kteří pokračují v Goebblesově a Moravcově propagandě, 

je, mluviti o nějaké nižší kultuře slovanského východu a proti ní vynášeti pokrytecky 

kulturu západní. […] A když se nedávno Churchill odvážil Sovětskému svazu znovu 

hrozit válkou, odpověděl mu Stalin s nejvyšším sebevědomím, že noví útočníci by byli 

opět drtivě poraženi. (Potlesk).“ Na stránkách deníku Právo lidu se například 13. března 

1946 dočteme Světový mír musí být udržen. Churchillův projev podporou nadějí 

fašistů a nacistů146 a o dva dny později, 15. března 1946, v rubrice Poznámky, list 

rozvádí Stalinovo přirovnání Churchilla k Hitlerovi. „Odpověď generalissima Stalina 

Churchillovi na fultonský projev je odpovědí státníka, který nepřikrývá svých pravých 
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myšlenek do hezkých vět, nýbrž odpovídá jasně. […] Stalin pravil, že národy prolévaly 

svou krev ve válce, aby měly svobodu a nezávislost, a ne, aby panství Hitlerovo 

zaměnily Churchillovým.“147 

 

Československo jedinou demokracií 

Tomu, že Churchill ve svém projevu označil Československo za jedinou 

zbývající demokracii ve střední a východní Evropě, deníky nevěnovaly příliš 

pozornosti. Kromě zmíněných úvodních titulků v denících Lidová demokracie a  Právo 

lidu už se k tomu žádný list po celý měsíc nevrátil. Teprve 2. dubna 1946 najdeme 

znovu v Lidové demokracii komentář, který československou demokratičnost vysvětluje 

velmi svérázným způsobem a zásluhy na ní připisuje komunistům: Co je národní 

fronta? (Z kruhů parlamentních).148 „Mohl-li Winston Churchill ve své proslulé řeči 

ve Fultonu prohlásiti Československo za jedinou demokracii (tak, jak se tomuto pojmu 

rozumí na západě) ve střední a východní Evropě, pak jistě znamenitý podíl na této 

možnosti má existence naší Národní fronty, či spíše zřetelný rozdíl, který existuje mezi 

naší Národní frontou a „vlasteneckými frontami“ ostatních zmíněných zemí. Není 

zajisté nikomu tajno, že všechny tyto fronty vděčí za svůj vznik především iniciativě 

komunistů a že jsou podle jejich koncepce pokračováním tzv. „lidových“ a „levých“ 

front z doby předválečné, i když se během války vzhledem k vlasteneckému vývoji v 

pokořených zemích objevilo nutným vtisknouti jim nacionalistický charakter.“ 

 

Dikobraz 

 Satirický týdeník Dikobraz zareagoval na Churchillův projev ve Fultonu 

a jeho dopady velmi opožděně. Jeho první číslo v měsíci vyšlo právě 6. března 1946, 

tedy v den, kdy výše uvedené deníky o projevu přinesly zprávu. V době, kdy Churchill 

mluvil, už měl Dikobraz pravděpodobně po uzávěrce, a tak se v tomto čísle se o celé 

záležitosti nestačil zmínit. Žádnou reakci nicméně nenajdeme ani v následujících dvou 

číslech ze 13. března a 20. března 1946. Teprve vydání z 27. března 1946 Churchillovi 

věnovalo titulní stránku.149 S třítýdenním odstupem už ale karikatura neznázorňuje, o 

čem Churchill ve Fultonu mluvil, ale jak byla jeho slova interpretována a kolem čeho se 
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mezitím točila domácí i mezinárodní debata – tedy, že Churchill rozdmychává válku. I 

tento satirický časopis se v rámci československého tisku zařadil do hlavního proudu, 

který Churchilla označoval jako válečného štváče. Kresba Ondřeje Sekory na titulní 

straně proto znázorňuje Churchilla, jak nevědomky drží žhavý konec svého 

příslovečného doutníku pod atomovou bombou. Komentář zní: „Dovoluji si vás 

upozorniti, sire, že jste si položil svoje cigáro poněkud neopatrně.“150 Na třetí straně 

tohoto vydání pak najdeme narážku na jednu z tezí, kterou Churchill v projevu zmínil – 

totiž, že na rozdíl, od zemí střední a východní Evropy kontrolovaných Moskvou, v 

Řecku proběhnou svobodné volby díky britským, americkým a francouzským 

pozorovatelům. Ironický komentář zní: „Velký ohlas Churchillovy řeči byl i mezi členy 

řecké vlády. Téměř všichni ministři na znamení souhlasu s řečí o svobodě řeckých voleb 

– odstoupili!!“151 A narážky na témata fultonského projevu jsou ukryté také v anekdotě 

s názvem CHURCHILLOVY SLIBY152. „Byl pozván Winston na lov do Jižní Ameriky. 

Móc dlouho tam byli, móc toho postříleli i pochytali. Nejvíce se mu líbil chameleon, 

snad proto, že také každou chvíli v nebezpečí měnil, jako on, svou barvu. Všelijak se s 

ním chtěl spřátelit a chtěl ho ochočit, ale nešlo to. I zkusil to dle starého receptu a 

jednou mu večer šeptal do ouška: 'No, myslím, old boys, že v dohledné době budeme 

mít společné občanství!'“ 

V následujícím čísle ze 3. dubna 1946 je Churchill opět dáván do spojitosti s 

Hitlerem. Na obrázku na páté straně je vyobrazen Hitler, jak několika žákům ukazuje 

Churchillův portrét s nápisem „Nepřítel č.1“ a říká:  „Mluvil o možnosti války mezi 

západními mocnostmi a Sovětským svazem, tak si, milí verwolfíci, škrtněme to 

NE.“153 A škrtá předponu ne- ve slově nepřítel. Vtip na straně 8 téhož čísla potom 

naráží na to, jak se o Churchillovi a jeho projevu vyjádřil Stalin. Anekdota zní: 

„Povídali si dva biletáři: 

„Tak prý Stalin teďka taky uvádí.“ 
„???“ 
„No, Churchilla už usadil.“154 

Další číslo Dikobrazu opět prosazuje názor, že Churchill vyzývá k nové světové 

válce. Tentokrát je to formou fiktivního dopisu matky jejímu synovi na vojnu: „Milý 
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 Dikobraz, 27. 3. 1946, viz příloha č. 2 
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 Dikobraz, roč. II, č. 13, 27. 3. 1946, str. 1. 
151 Dikobraz, roč. II, č. 13, 27. 3. 1946, str. 3. 
152 Dikobraz, roč. II, č. 13, 27. 3. 1946, str. 7. 
153 Dikobraz, roč. II, č. 14, 3. 4. 1946, str. 5. viz příloha č. 2 
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Frantíku! Stále na Tebe vzpomínáme, jak se Ti na tej vojně vede […] Napiš nám taky, 

co je na tom pravdy, že bude ta třetí světová válka. Přinesla to onehdy stará Dvořáková, 

že to povídal tenhleten Čurčil. [...]“155 

Nové téma nepřináší ani vydání ze 24. dubna 1946, kde jsou opět tématem volby 

v Řecku. Text zní: „Šušká se, že Angličané měli řecké volby v rukou. Tato zpráva je 

vylhaná. Pravdou je, že Angličané v nich měli pouze prsty.“156 

 

Závěr – tisk 1946 

Způsob, jakým uvedené deníky a týdeník Dikobraz během března 1946 

reagovaly na Churchillův projev, byl z většiny velmi kritický a odmítavý. S výjimkou 

Svobodných novin zaujaly všechny listy k Churchillovi a jeho výroků negativní postoj a 

jejich reakce se nesly v silně prosovětském tónu. Spíše než expresivnímu pojmu 

„železná opona“ se noviny věnovaly celkovému vyznění fultonského projevu a 

interpretovaly ho hlavně jako útok na Sovětský svaz. Nejvíce v článcích z března 1946 

rezonovalo téma další možné války a Churchill byl označován za toho, kdo válku 

přivolává. Churchillova „pochvala“ československé demokracie našla v novinách velmi 

malý nebo žádný ohlas. Redakce nepřišly s žádnými komentáři nebo úvahami o situaci 

ve střední Evropě, které by se dalo očekávat, že Churchillovy výroky vyvolají. Žádný 

list si nedovolil napsat, že by Sovětský svaz opravdu uplatňoval svůj vliv ve střední 

Evropě takovým způsobem, aby ho potřeboval ukrývat před zraky západu „železnou 

oponou“. Lze to považovat za doklad toho, že společnost v tehdejším Československu 

trpěla velmi silnými sympatiemi a nekritickým obdivem k Sovětskému svazu, stejně 

jako celý politický systém, který se mu rychle přibližoval. Jakákoliv kritika na účet 

Sovětského svazu se proto setkávala s podrážděnými reakcemi. 

Co se týká pojmu „železná opona“, je třeba konstatovat, že se v této době na 

stránkách tisku objevoval jen ojediněle. Vzhledem k tomu, že média jsou obzvlášť 

náchylná k expresivním a symbolickým vyjádřením, je to překvapivé zjištění. Žádný list 

tomuto pojmu nevěnoval větší pozornost, ale nedá se ani říct, že by se mu záměrně 

vyhýbal. Takové podezření se však nabízí v případě Stalinovy reakce. Stalin doslovně 

citoval některá vyjádření z fultonského projevu a ohradil se vůči nim, ale „železnou 

oponu“ nezmínil. Jistě takové vyjádření nechtěl udržovat při životě tím, že by ho také 

                                                                                                                                               
154 Dikobraz, roč. II, č. 14, 3. 4. 1946, str. 8. 
155 Dikobraz, roč. II, č. 15, 10. 4. 1946, str. 8. 
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sám vyslovoval. Stejný důvod pro záměrné odmítnutí pojmu „železná opona“ by se dal 

očekávat, vzhledem k jeho jasné prosovětské orientaci, také u deníku Rudé právo. 

Nicméně vedle Svobodných novin to bylo právě Rudé právo, na jehož stránkách se 

„železná opona“ objevila. (V obou listech to bylo 12. března 1946.) 

Jaro 1948 

 
Pokud se Churchillova slova o rozdělené Evropě v březnu 1946 zdála ještě příliš 

ostrá a nečekaná, na jaře 1948 už by nikoho nepřekvapila. Rétorika obou táborů se za ty 

dva roky přiostřila a někdejší spojenci z druhé světové války teď otevřeně stáli proti 

sobě. V Československu, které Churchill ve Fultonu označoval za poslední 

demokratickou zemi v sovětské sféře, v únoru 1948 vypukla vládní krize a moc převzali 

komunisté.  Země se tak definitivně ocitla v táboře zemí ovládaných Sovětským 

svazem. Západní mocnosti postupovaly v integraci svých německých okupačních zón a 

směřovaly k vytvoření západního Německa157. Spojené státy spustily podpůrný program 

pro Evropu, tzv. Marshallův plán158 a Sovětský svaz svým nátlakem zabránil 

středoevropským zemím, aby se ho účastnily.159 Rozdělení Evropy na dva bloky, za 

jedním z nichž stály Spojené státy a druhý byl pod kontrolou Sovětského svazu, už bylo 

v této době realitou. 

Témat, která během února a března 1948 plnila stránky novin, bylo v zásadě jen 

několik. Jedním z nejvýraznějších byly výpady proti Marshallovu plánu. Ostrou kritiku 

                                                                                                                                               
156

 Dikobraz, roč. II, č. 17, 24. 4. 1946, str. 3. 
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 Závěry Jaltské a Postupimské konference trvaly na hospodářské nedělitelnosti Německa a požadovaly, 
aby bylo spravováno v koordinaci všech čtyř okupačních zón. Sovětský svaz a Francie si ale ve své 
zóně hojily především vlastní válečné ztráty bez ohledu na potřeby ostatních území. Britská a 
americká okupační zóna se proto v prosinci 1946 sloučily do tzv. Bizónie. V červnu 1948 proběhla v 
západních zónách měnová reforma – jeden z největších kroků ke vzniku západoněmeckého státu a 
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republika Německo a Německá demokratická republika.  [Pečenka, M., Luňák, P.: Encyklopedie 
moderní historie. Libri, Praha, 1999.] 
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celkem 13 miliard dolarů.  [Pečenka, M., Luňák, P.: Encyklopedie moderní historie. Libri, Praha, 
1999.] 
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československá vládní delegace (K. Gottwald, J. Masaryk, P. Drtina, a další). 
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sklízely také západní okupační mocnosti za svou politiku vůči Německu. V novinách se 

objevil také jakýsi předchůdce pojmu studená válka, a sice výraz „válka nervů“. 

Redaktoři mluvili o „nervositě“ jednak v souvislosti s volbami v Československu, ale 

zejména jako o charakteristice mezinárodní situace. Nešlo o „horkou válku“, ve které se 

poměřují vojenské síly, ale o konflikt, ve kterém zvítězí pevnější nervy. Otevřeně už se 

také mluvilo o dvou znepřátelených táborech – „Východem“ a „Západem“, případně o 

„východní Evropě“ a „západní Evropě“. A nechyběly samozřejmě ani zmínky o 

„železné oponě“, i když se vyskytovaly jen ojediněle. Následující odstavce ukazují 

několik konkrétních příkladů dobových článků na zmíněná témata. 

 

Marshallův plán 

Pomoc, kterou Spojené státy nabízely evropským zemím v podobě Marshallova 

plánu, samozřejmě nezůstala ekonomickou otázkou, ale přerostla v politické téma. 

Přestože byl plán původně určen všem evropským zemím, které projeví zájem, tedy 

nejen těm západoevropským, ale i zemím středo- a východoevropským, nakonec se stal 

jedním z indikátorů rozdělené Evropy. Právo lidu napsalo 8. února 1948: Nový cíl 

Marshallova plánu „V projevu před norským parlamentem řekl norský ministr 

zahraničí soudr. Halvard Lange v sobotu, že s pomocí Marshallova plánu musí západní 

Evropa překlenout roztržku mezi Východem a Západem, jež dnes vnáší nejistotu do 

světové situace.“160 Svobodné noviny otiskly 19. února 1948 zcela opačný postoj, který 

vyjádřil polský delegát na zasedání OSN, a podle kterého Marshallův plán naopak 

Evropu ještě více rozdělí: Marshallův plán zdrojem stálých neshod. Polská rezoluce 

Spojeným národům o Marshallově plánu. „Na zasedání Hospodářské a sociální rady 

Spojených národů polský delegát Oskar Lange prohlásil, že plán na pomoc západní 

Evropě by Evropu rozdělil na dva tábory a současně by byl již předem odsouzen k 

neúspěchu, jelikož je politicky nebezpečný a hospodářsky nezdravý. [...]“161 

Československý tisk zastupoval ty, kteří se Marshallova plánu neúčastnili, a tak 

vehementně pomlouval druhou stranu a jakékoliv politické jednání dával do souvislosti 

s tímto programem. Rudé právo proto 19. února 1948 napsalo o zasedání Rady 

Bezpečnosti OSN: Loutkové divadlo v Lake Succes. Zajatci Marshallova plánu.162 

Ostrou kritiku přinesl také satirický týdeník Dikobraz, ale teprve v dubnových a 
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květnových vydáních roku 1948. (Finanční pomoc v rámci Marshallova plánu začala do 

Evropy proudit po několikaměsíčních průvodních jednáních právě v dubnu 1948.) Na 

titulní ilustraci Dikobrazu z 6. dubna 1948 je s titulkem „MARNÝ PROTIPLÁN“ 

zobrazena válkou zničená západní Evropa, která svým „protiplánem“ (míněno 

Marshallovým) nemůže konkurovat úspěchům na východě. Obyvatele nového 

východního domu nelákají nabídky amerických půjček.163 V tomto čísle najdeme také 

narážku, která Marshallovu plánu přisuzuje charakter vojenského spolku, když ho 

přirovnává ke Svaté alianci164: „Navrhujeme pro západní blok název 'Svatá 

Marshalliance'“.165 V jednom z dalších čísel Dikobrazu je Marshallův plán interpretován 

jako nástroj, kterým si Spojené státy podrobují evropské státy a finanční pomoc 

podmiňují slepým přitakáváním. Kreslený vtip znázorňuje George Marshalla v čele 

stolu, jak krájí salám ve tvaru značky amerického dolaru. Kolem poslušně sedí evropští 

státníci a čekají, co dostanou. Titulek zní: „A když budete hodní, dostane se na 

všechny!“166 Evropa, ovládnutá Spojenými státy prostřednictvím Marshallova plánu, je 

také námětem ilustrace s titulkem Nová Evropa v Marshallově plánu v jednom z 

květnových vydání Dikobrazu. Americká vlajka zapíchnutá uprostřed evropského 

kontinentu naznačuje, že Spojené státy ovládly hospodářskou, kulturní i vojenskou 

mapu Evropy.167 

 

Dělení Německa 

Dalším faktorem postupně se rozdělující Evropy byl rozdílný přístup k 

Německu, zejména v otázce okupačních zón, ale i sjednocování západní Evropy jako 

takové. Československý denní tisk coby hlásná trouba sovětského postoje obviňoval 

západní spojence z fašistického smýšlení za to, že se rozhodli obnovit hospodářsky silné 

a soběstačné Německo. Některé články přímo zmiňovaly uzavírající se hranici mezi 

oběma tábory. 
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Výjimečně neutrální příspěvek stihla 3. února 1948 otisknout Lidová 

demokracie. Šlo o článek Pavla Tigrida168 s názvem Evropa se dělí.169 Tigrid 

parafrázoval projev britského ministra zahraničí Bevina v dolní sněmovně, který 

zmiňoval odklon Velké Británie od úsilí o spolupráci a dohodu se všemi spojenými 

národy, především se SSSR. Británie měla být napříště v čele snah o vytvoření bloku 

západoevropských států. Bevin zmínil, že tyto tendence formuloval už před dvěma roky 

Winston Churchill ve známém fultonském projevu. 

Právo lidu informovalo v půlce února 1948 o uzavírajících se hranicích mezi 

západními okupačními pásmy a sovětskou zónou v Německu: Zajišťování hranic 

uvnitř Německa „Podle zpráv ze sovětských pásmových hranic, staví se na východní 

straně pohraniční čáry překážky z ostnatého drátu a silniční závory, které mají 

znemožnit ilegální přechody. Z nařízení sovětské vojenské vlády mají být v lesnatých 

krajích vykáceny 15 metrů široké pásy. Na hranici mezi Duryňskem a Hessenskem je 

povolen přechod již jen u Obersuhl-Heenbach a všechny ostatní přechody byly 

zrušeny.“170 

Hranice se uzavíraly i kolem Československa. Už 23. února 1948 vešlo v 

platnost nařízení ministerstva vnitra o státních hranicích a státních pasech. Ministr 

vnitra Václav Nosek tak zrušil platnost všech cestovních pasů, k nimž nebyla 

ministerstvem udělena dodatečná výjezdní povolení. V novinách to však nevyvolalo 

žádný ohlas.  

Lidová demokracie zmínila 24. února 1948 ohlasy domácího dění v zahraničních 

novinách: Světový tisk k vládní krisi v Československu. Článek říká, že britský tisk se 

zájmem sleduje události v Československu, kde hrozí, že vypukne komunistický puč a 

„ukončí naděje Anglo-Američanů, že si Československo zachová úlohu poslední bašty, 

chránící západní Evropu od komunistického vlivu.“171 Britské obavy se vyplnily a 25. 

února 1948 komunisté převzali moc. Československo tak doplnilo skupinu zemí 

východního bloku, ovládaných komunistickými stranami řízenými z Moskvy. Státní 
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hranice se postupně začala proměňovat v neprostupnou „železnou oponu“ a ti, kdo se 

rozhodli ještě na poslední chvíli projít, byli označováni za zrádce. V Rudém právu ze 17. 

března můžeme najít titulek Na západní hranici klid. SNB střeží cesty zrádců.172 

Otevřený spor mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem a vytváření 

západního bloku v Evropě bylo samozřejmě tématem také pro Dikobraz. Hned několik 

příspěvků se týkalo spojených okupačních zón Bizónie a Trizónie. V posledním 

březnovém čísle bychom našli tyto „vtipy“: „Berlín. Zástupci čtyř velmocí se tu dnes 

sešli ke slavnostní schůzi, na které byl podepsán protokol o připojení Trizonie k 

sovětskému okupačnímu pásmu.“173 a „Kurt Bollbauer z Bizonie hledá dobrého učitele 

němčiny. Zn.: Dvě dcery, pět Američanů.“174 V následujícím čísle pak můžeme číst: „Co 

tomu řeknou bisoni, že do Bizonie utíkají všichni volové?“175 Rozdíl mezi západními 

mocnostmi a Sovětským svazem týdeník vykresluje takto: „Cesty mohou býti rozličné… 

SSSR: Chceme mír! Demobilisujeme! USA: Chceme mír! Mobilisujeme!“176 A 

nechybějí ani narážky na přístup západu k obnově Německa: „Dovedli byste spočítat... 

...kolik let uplynulo od konce poslední války, že se leckde tak dokonale zapomnělo, kdo 

ji vyvolal?“177 nebo „Dříve naříkali: Silné Německo, zapadni! Teď volají: Silné 

Německo západní!“178 Na titulní straně jednoho z květnových čísel pak Dikobraz 

explicitně spojuje okupační mocnosti s nacismem. Ilustrace znázorňuje britského a 

amerického vojáka, jak líbají ruce německé dívce na louce plné květin s květy ve tvaru 

hákového kříže. Celý výjev se odehrává za plotem z ostnatého drátu se samopaly místo 

sloupků.179 

 

Válka nervů 

Výrazy „válka nervů“ a „nervosita“ pro popis mezinárodní situace si v únoru 

1948 oblíbil zejména deník Právo lidu. Na titulní straně vydání ze 14. února 1948 stálo: 

Držme slovanské spojenectví. Máme blíže k Moskvě než k Washingtonu ...zejména 

pokud jde o naši zahraniční politiku, pravil s. Laušman, že válka nervů se stupňuje 
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 Dikobraz, 6. 4. 1948, str. 4. 
178 Dikobraz, 6. 4. 1948, str. 6. 
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 Dikobraz, 11. 5. 1948, str. 1., viz příloha č. 2 
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a že národ žijící v srdci Evropy, musí v této válce obstát. „Obstojíme, zbavíme-li se 

strachu, že válka nervů vyústí ve válku zbraní, zůstaneme-li věrni své dosavadní 

zahraniční politice, jejíž základním kamenem je spojenectví se Sovětským svazem a 

nezradíme-li své národní tradice a tím i sami sebe. […] v zájmu bezpečnosti svých 

hranic máme mnohem blíže k Moskvě než k Washingtonu, mnohem blíže k Varšavě a 

Bělehradu, než k Madridu a Lisabonu...“180 (Z příspěvku přitom není jasné, co tolik 

napíná a drásá nervy „národa v srdci Evropy“. Je to snad nerozhodnost na kterou stranu 

se přiklonit? Nebo tíživý pocit z už vykonaného špatného rozhodnutí?  Následující den 

krátký komentář ve sloupku Poznámky reflektuje používání těchto „neurologických“ 

pojmů: „MLUVÍ SE STÁLE O VÁLCE NERVOVÉ, a to samo o sobě už je znepokojující. 

Rozšiřují se všelijaké zprávy, které slouží této válce.“181 Ve vydání Práva lidu z 19. 

února 1948 se objevuje „nervosita“ jednak jako označení napjaté mezinárodní 

atmosféry, ale také v souvislosti s děním na domácí scéně, kde se očekávají parlamentní 

volby. Ve sloupku Poznámky na titulní straně se píše: „NERVOSITA PROBÍHÁ celým 

světem. Není to radostný zjev. Víme, co je jeho příčinou: mezinárodní napětí, které 

vzniklo proto, že mezi vedoucími velmocemi dochází ke konfliktům a že nelze najít 

základny, na níž by se k dohodě dospělo.“182 A na druhé straně čísla najdeme titulek Už 

to začíná. (Jan Doubrava) „Jsme před volbami. Neklid a nervosita zaplavují náš 

vnitropolitický život. [...]“183  A „nervosita“ si našla místo na stránkách Práva lidu 

znovu 21. února 1948 opět ve sloupku Poznámky: „PŘÍZNAKEM MEZINÁRODNÍ 

NERVOSITY je skutečnost, že v těchto dnech bylo vypovězeno z Anglie pět bulharských 

příslušníků. […] Britská tajná služba vypracovala směrnice, aby se Anglie mohla zbavit 

„cizích agentů, poslaných do Anglie k podněcování stávek, komunistů nebo extremistů. 

… K takovýmto opatřením se obvykle sahá, je-li situace krajně napjatá.“184 

 

Východ-Západ 

Bipolární rozdělení světa, charakteristické pro studenou válku, našlo své 

označení už krátce po skončení druhé světové války. Záhy se začalo mluvit o 

„Východu“ a „Západu“ jako dvou soupeřících skupinách zemí, politických koncepcí a 
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vojenských sil. Zatímco však bezprostředně po válce ještě někteří doufali v možnost 

mezinárodní spolupráce, v roce 1948 už se otevřeně mluvilo o znepřáteleném „Západu“ 

a „Východu“, „východní a západní Evropě“ a „východním a západním bloku“. Tyto 

pojmy byly jasně vymezené vůči sobě navzájem, takže i když byl zmíněn každý zvlášť, 

vyjadřoval protiklad k tomu druhému. Následující příklady zdaleka nejsou 

vyčerpávající, mají jen ukázat různé použití těchto výrazů.  

V deníku Právo lidu z 8. února 1948 můžeme číst o tom, jak „Východ“ začíná 

budovat svou vojenskou sílu: První krok vojenské obrany Východu „Podle 

sovětského vládního orgánu „Izvěstija“ považuje Sovětský svaz rumunsko-sovětskou 

smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci za první krok připravující východní Evropu pro 

vojenskou obranu – bude-li nutna – proti Marshallovovu, Trumanovu a Bevinovu plánu 

na vytvoření západní Evropy.“185 Často opakovaným tématem bylo pojetí 

Československa jako „mostu mezi Východem a Západem“. Příklad najdeme ve 

Svobodných novinách z 15. února 1948, i když tady je právě tato koncepce odmítána: 

Prohlubujeme své přátelství se SSSR. Úkoly manifestačního sjezdu přátel 

Sovětského svazu. „[…] Jde o to, aby byly jasně a nevyhýbavě odmítnuty všechny 

theorie o 'mostu mezi Východem a Západem', jež zeslabují naši zahraničně politickou 

orientaci na síly míru a demokracie, aby byly odsouzeny a bezohledně potírány snahy 

oslabit naše přátelství k SSSR pomluvami.“186 Svobodné noviny o několik dní později 

rozhořčeně informovaly o jakémsi plakátu, který poukazoval na zastírané pravé úmysly 

Sovětského svazu v Evropě. Článek v rubrice KRONIKA zněl: Pobuřující plakát. „V 

Rybářích byl podle úřední zprávy 12. února zabaven ve výkladní skříni plakát, který 

znázorňoval mapu Evropy. Dole v levém rohu byl postaven medvěd, oblečený v 

uniformě, který zřejmě znázorňoval Sovětský svaz. Medvěd zamalovává Evropu rudou 

barvou, zatím co od západu se snáší orel s atomovou pumou a šípy ve spárech. U 

medvěda byla napsána věta: „Jak dlouho budu tu Evropu ještě lakovat?“ Plakát vzbudil 

veřejné pohoršení a byl s to ohroziti veřejný pořádek, nehledíc k tomu, že mohl vzbudit 

dojem nějakého válečného nebezpečí, tj. konfliktu mezi Východem a Západem.“187 

V březnových číslech Práva lidu jsou zmínky o východním a západním „bloku“. 

Pod titulkem Západní blok skutečností se mluví o konferenci pěti západoevropských 

států (Velká Británie, Francie, Holandsko [sic], Belgie, Lucembursko) a o návrhu jejich 
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187 Svobodné noviny, 18. 2. 1948, str. 2. 
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vzájemné smlouvy o spolupráci hospodářské, sociální a kulturní.188 A další článek 

odsuzuje vojenskou spolupráci těchto zemí: Věříce v ideály spojených národů, budují 

svazek armád. Vojenský blok západu uskutečněn.189 

Svým charakteristickým způsobem se k napětí mezi „Východem“ a „Západem“ 

vyjadřoval také Dikobraz. V jednom z dubnových vydání otiskl sérii výsměšných 

obrázků s nadpisem  ZÁPAD A VÝCHOD JEDNO JSOU.190 

 
Železná opona 

A konečně přichází odpověď na otázku, jak se na stránkách novin v tomto 

období vyskytoval sledovaný pojem „železná opona“. Přestože fakticky bylo rozdělení 

Evropy pomyslnou „železnou oponou“ už skutečností, československé deníky toto 

obrazné označení nepoužívaly nebo jen velmi výjimečně. Prosovětský pohled, který tyto 

listy zastávaly, teorii „železné opony“ spouštěnou Sovětským svazem samozřejmě 

nepřipouštěl, ale ani se proti ní doslovně neohrazoval. Proto se toto sousloví v textech 

těchto deníků neobjevuje. 

Během února a března 1948 se „železná opona“ vyskytla jen v článku Lidové 

demokracie z 25. března 1948, který parafrázoval slova sovětského velvyslance ve 

Washingtonu Alexandra Panuškina. Titulek zněl: Sovětský velvyslanec ve 

Washingtonu na veřejné schůzi. Sovětský svaz chce žít v míru s USA. 191 V 

Panuškinově podání ale „železná opona“ proti vůli Sovětského svazu zakrývala jeho 

pravou povahu. Velvyslanec údajně pravil, že „mezinárodní reakce spustila železnou 

oponu, aby tak zakryla pravdu o Sovětském svazu. Každý návštěvník Moskvy ihned 

pocítí ovzduší mírumilovného budování a v žádných novinách ani časopisech neuvidíte 

nadpisy, které vyhrožují válkou nebo vyzývají k mobilizaci. […] Proti Sovětskému 

svazu se vede obrovská pomlouvačná kampaň [...]“.192 O projevu sovětského 

velvyslance informovalo ten den také Rudé právo pod titulkem Kapitalismus a 

socialismus mohou žít vedle sebe. SSSR pro přátelství a hospodářské styky s 

USA.193 Panuškinova slova o „železné oponě“ ale neuvedlo. 

Doslova pak zmiňuje „železnou oponu“ už jen časopis Dikobraz v čísle z 20. 

května v pomyslném inzerátu: „Vyměním román 'O železné oponě' za pohádku 'O 
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Rudém teroru' Nab. pod znač. 'Dětská četba'“194 Z tohoto krátkého textu opět vyznívají 

sympatie vůči Sovětskému svazu. „Železná opona“ je interpretována jako námět pro 

román, tedy jako něco smyšleného. Nebo je to možné chápat také tak, že o „železné 

oponě“ už toho bylo hodně napsáno („úplné romány“), ale vlastně nejde o nic 

skutečného. Stejně tak „rudý teror“, jak bývá nazýváno období čistek a krvavého 

prosazování komunistické ideologie ve 30. letech ve stalinském Sovětském svazu, je tu 

zlehčován jako pohádka. Řeči o „železné oponě“ a „rudém teroru tedy jako by byly jen 

báchorkami pro děti. 

 

Závěr – tisk 1948 

Na jaře 1948 československé deníky reflektovaly a zároveň ilustrovaly faktické 

rozdělení Evropy.  Pokud byly noviny už na začátku roku 1946 silně prosovětské a 

jejich tón určovalo Rudé právo, v únoru 1948 už bychom alternativní názory na jejich 

stránkách hledali jen velmi těžko. Jednotnému proudu se nedokázaly ubránit ani do té 

doby nezávislé Svobodné noviny.  Šéfredaktor Ferdinand Peroutka byl vyloučen ze 

Syndikátu českých spisovatelů a 24. února 1948 sesazen z vedení redakce. Na jeho 

místo dosedl Jan Drda. Do 26. února 1948 Svobodné noviny vycházely s podtitulem List 

sdružení kulturních organisací, následující den už to byl List syndikátů českých 

spisovatelů. 28. února 1948 pak Svobodné noviny otiskly Prohlášení Syndikátu 

českých spisovatelů, ve kterém se mimo jiné říkalo: „[...] Akční výbor a obnovený 

ústřední výbor Syndikátu československých spisovatelů se bez výhrad hlásí k prohlášení 

kulturních pracovníků a radostně pozdravuje utvoření nové vlády obrozené Národní 

fronty v čele s Klementem Gottwaldem. […] Hlásí se k účasti na splnění 

budovatelského plánu hospodářské a kulturní výstavby. [...] Ať žije náš velký spojenec 

Sovětský svaz!“195 

 

Jsem si vědoma toho, že provedená analýza dobového tisku zdaleka není 

vyčerpávající. Pro poválečné ročníky československých deníků není k dispozici index 

výrazů, takže mé pátrání po pojmu „železná opona“ spočívalo v listování jednotlivými 

deníky a pročítání článků. Snadno jsem tak mohla hledaný výraz v několika případech 

přehlédnout. Mým cílem ale bylo vysledovat určitý trend v používání tohoto pojmu 
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spíše než sestavit úplný seznam jeho výskytu na stránkách novin. Velký vliv na 

výsledky tohoto pátrání měla výrazná konformita sledovaných periodik s  prosovětskou 

orientací tehdejší československé politické scény. Právě proto, že na ně působila politika 

„železné opony“ (sovětský vliv), noviny o pojmu „železná opona“ nemluvily. (V tomto 

případě se protnuly dvě úrovně fenoménu „železná opona“ – politická a jazyková.)  

Domnívám se, že výraz „železná opona“ se v mnohem větší míře vyskytoval 

v západoevropském a americkém tisku z té doby. Kvůli rozsahu této práce a také kvůli 

nedostupnosti zahraničních novin u nás jsem ale jejich analýzu neprováděla. Počítám 

s tím nicméně pro další studium tohoto tématu. Stejně tak by další kapitolou měla být 

reakce tisku na stavbu Berlínské zdi v roce 1961. V této souvislosti se totiž metafora 

„železné opony“ přímo nabízí a je pravděpodobné, že právě tehdy se tento výraz začal 

více používat.  

Při psaní této práce jsem měla na paměti, že tisk jako zdroj informací skýtá 

určitá úskalí. Noviny totiž reflektují nejen „vnější“ události, ale jednotlivé deníky také 

na sebe vzájemně reagují a odkazují, čímž vzniká specifický obraz skutečnosti. Musela 

jsem proto brát ohled například na to, že když Rudé právo informuje o debatě v Británii, 

většinou je jeho zdrojem socialistický list Daily Worker, jehož perspektiva a výběr témat 

už je určitým způsobem selektivní a vyhraněný. Některé události jsou potom vyloženě 

mediální povahy – například rozhovor se Stalinem, který otiskl v reakci na fultonský 

projev moskevský deník Pravda, vyvolal další reakce a komentáře, které žily svým 

vlastním životem už jen na stránkách novin. 

 

Závěr 

 
Jedním z hlavních cílů této práce bylo zjistit, kdy se z výrazu „železná opona“ 

stává symbolický pojem, všeobecně rozšířený a používaný tak, jak ho známe dnes. 

Navzdory mému očekávání se výraz „železná opona“ v hovorovém jazyce usazoval jen 

pomalu a na stránkách zkoumaných novin se v daném období objevoval pouze 

výjimečně. Dnes se Churchillově fultonské řeči říká „projev o železné oponě“, ale 

v době, kdy byla proslovena, vzbudily pozornost spíše důvody a okolnosti, které 

k vyřčení takových slov vedly, než ta slova samotná. Notoricky známým se výraz 

„železná opona“ stal až během pozdějších let. Možná proto, že čím déle trvalo bipolární 
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rozdělení světa, čehož byla železná opona ztělesněním, tím výstižněji toto označení 

působilo. 

 

„Železná opona“ ale nemusí zůstat jen označením pro někdejší faktickou a 

ideologickou hranici mezi východní a západní Evropou. Mohli bychom se například 

vrátit k původní podstatě této metafory a rozvinout ji do dalších přirovnání minulosti k 

divadlu. Divadelní terminologie by se tak rozšířila i na to, co se nacházelo na jedné a 

druhé strany opony. Východ by mohl představovat jeviště a Západ by byl 

charakterizován jako hlediště. Jeviště je prostor určený pro soubor herců vedených 

režisérem, kteří ztvárňují vybraný text. A opravdu, život ve východním bloku se v 

mnohém vyznačoval podobnými principy. Režisérem byl Sovětský svaz, divadelní 

soubor tvořili občané zemí v jeho sféře vlivu a textem byla ideologie marxismu-

leninismu. Tak by se dalo pokračovat až do detailu úvahami o různých rolích, které 

občané hráli, o kolektivismu v divadelním souboru, o kulisách v podobě 

„Potěmkinových vesnic“, o uniformách coby kostýmech nebo o světelné aparatuře jako 

propagandě, která přibarvuje skutečnost. Charakteristika Západu by pak v tomto 

divadelním přirovnání mluvila o divácích jako individualistech, kteří se sami rozhodují, 

jakou hru chtějí vidět a na rozdíl od herců mohou odejít, když se jim představení 

přestane líbit. 

Divadelní konotace už ale dnes málokdo slyší, když se dnes řekne „železná 

opona“. Spíše než technické zařízení divadla se nám před očima objeví hranice, která 

dříve rozdělovala Evropu na dva různé světy. „Železná opona“ v podobě plotů a zdí už 

sice zmizela, ale její důsledky stále trvají. Historický čas plyne rychleji než čas lidský, a 

tak mnohé rozdíly a představy těch, kteří byli na jedné straně opony o těch druhých, 

zůstávají živé. Dokladem toho může být takzvaná „dvourychlostní Evropa“. Mezi členy 

Evropské unie stále panují velké rozdíly, které rozdělují členské státy podle linie 

někdejší železné opony. Na jedné straně stojí zakládající, bohatší a stabilnější země 

bývalé západní Evropy a na druhé straně členové někdejšího východního bloku.  

V souvislosti s letoším výročím dvaceti let od pádu železné opony se konají 

různé akce, které dopady rozdělené Evropy reflektují a snaží se je překonat.196 Reflexe a 

překonávání tíživého dědictví železné opony v Evropě zůstává stále aktuální.  

 

                                                 
196 Seznam akcí, které při této příležitosti zatím proběhly v České republice (zejména V Praze), viz 

příloha č. 3. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Winston Churchill: Sinews of Peace („Projev o želené oponě“) 

(Westminsterská kolej, Fulton, Missouri, USA, 5. 3. 1946) 
 
Na základě celoživotní zkušenosti si mohu dovolit zamyšlení nad problémy, které na 
nás doléhají těsně po naprostém vítězství našich zbraní, a zároveň se pokusím ze všech 
sil zaručit, že všechno, čeho jsme dosáhli za cenu takových obětí a takového utrpení, 
zůstane zachováno pro budoucí slávu a bezpečnost lidstva. 
Spojené státy v této chvíli stojí na vrcholu světové moci. Je to pro americkou 
demokracii slavnostní okamžik. Neboť s mocenským primátem jde ruku v ruce i 
odpovědnost vůči budoucnosti, jež probouzí hrůzu… Dnes se nám naskýtá jasná a 
lákavá příležitost, jíž se mohou chopit obě naše země. Odmítnout ji… by znamenalo na 
dlouho na sebe přivolat všemožné nekonečné výčitky… Musíme dokázat, že tváří v tvář 
těmto náročným požadavkům obstojíme, a jsem přesvědčen, že to dokážeme. 
Aby nespočetné domovy mohly žít v bezpečí, musí být chráněny před dvěma mocnými 
bandity – válkou a tyranií… Dnes nám do očí bije strašlivé zpustošení Evropy  i s její 
celou zašlou slávou jako zničení velké části Asie. Když plány zlých lidí nebo agresivní 
choutky mocných států zničí na rozsáhlých územích strukturu civilizované společnosti, 
musí prostí lidé čelit obtížím, s nimiž si nedokáží poradit. Pro ně je všechno rozvráceno, 
rozbito, ne-li přímo rozdrceno na prach. Když tu stojím v dnešním klidném odpoledni, 
s hrůzou se děsím pouhé představy toho, co se právě děje miliónům lidí a co se ještě 
stane v té době, kdy Zemi obchází hlad… 
Byla již vytvořena světová organizace, jejímž hlavním účelem je zabránit válce. OSN, 
nástupkyně Společnosti národů, rozhodujícím způsobem posílena členstvím Spojených 
států a vším, co z toho vyplývá, už začala působit… 
Bylo by nicméně nesprávné a neprozíravé svěřit utajované informace a zkušenosti, které 
jsou nyní společně známy Spojeným státům, velké Británii a Kanadě, světové 
organizaci, která je dosud v plenkách.Bylo by trestuhodným šílenstvím přehodit je jen 
tak na pospas dnešnímu rozvrácenému a nejednotnému světu… Nevěřím, že bychom 
všichni spali tak klidně, kdyby se situace vyvinula obráceně a nějaký komunistický 
nebo neofašistický stát si prozatím uchoval monopol na tyto strašlivé prostředky. Už 
pouhý strach z nich by mohl být snadno využit ke vnucení totalitních systémů 
svobodnému demokratickému světu s důsledky, jaké se vymykají lidské představivosti. 
Bůh to nedopustil a my jsme získali alespoň chvilku oddechu, abychom si udělali doma 
pořádek dřív, něž tomuto nebezpečí budeme muset čelit... 
Na místa teprve nedávno ozářená spojeneckými vítězstvími dopadl stín. Nikdo neví, 
jaké jsou v tuto chvíli bezprostřední úmysly sovětského Ruska a komunistické 
mezinárodní organizace a jaké meze mají… jejich expanzivní sklony. Mám hluboký 
obdiv a velikou úctu k hrdinnému sovětskému lidu a svému příteli z dob války maršálu 
Stalinovi… Chápeme, že si Rusové potřebují zabezpečit západní hranice odstraněním 
všech možností německé agrese… 
Je však mou povinností, abych vás seznámil s fakty, jak je skutečně vidím a  předložit 
vám některé skutečnosti o nynější situaci v Evropě. 
Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna 
železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní 
Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna 
tato proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím 
nazvat sovětskou sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského 
vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy. Jediné 
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Athény – tedy Řecko se vší svou nehynoucí slávou – mohou svobodně rozhodnout o 
vlastní budoucnosti ve volbách konaných pod dohledem britských, amerických a 
francouzských pozorovatelů. Polské vládě ovládané Ruskem se dostalo povzbuzení, aby 
se neoprávněně zmocnila rozsáhlých německých území a právě probíhá masové 
vyhánění Němců, jehož hrozivý dosah si až dosud nikdo nedokázal představit. 
Komunistické strany, které v těchto zemích byly velice malé, získaly postavení a moc 
zdaleka přesahující počet jejich členů a ze všech sil se snaží prosadit totalitní vládu. 
Téměř ve všech případech byl nastolen policejní stát a prozatím nikde, s výjimkou 
Československa, neexistuje skutečná demokracie. 
Turecko a Persie (dnes Írán) jsou hluboce znepokojeny a zneklidněny požadavky, jaké 
jsou na ně kladeny i tlakem, který na ně vyvíjí moskevská vláda. Rusové se ve svém 
okupačním pásmu v Berlíně právě pokoušejí vytvořit jakousi komunistickou stranu tím, 
že skupinkám německých levicových předáků udělují zvláštní výhody… 
Jestliže se sovětská vláda pokouší na svém obsazeném území vytvořit prokomunistické 
Německo, způsobí tím nové vážné potíže v britském a americkém pásmu a poražené 
Německo si bude moci vybrat v dražbě mezi Sověty a západními demokraciemi… 
Tohle rozhodně nebude osvobozená Evropa, za kterou jsme bojovali. A také to nebude 
Evropa uspořádaná tak, aby v ní mohl nastat mír… 
V Itálii je vliv komunistické strany značně omezen tím, že je tato strana nucena 
podporovat požadavky, jež komunisty vyškolený maršál Tito vznáší na bývalá italská 
území na severním konci Jaderského moře. Přesto zůstává budoucnost Itálie na 
vážkách.A nikdo si nedovede představit obnovenou Evropu bez silné Francie… V celé 
řadě zemí vzdálených od ruských hranic a rozsetých po celém světě se vytvořily 
komunistické páté kolony a ty působí v naprosté jednotě a slepé poslušnosti pokynům, 
jež dostávají z komunistického ústředí… 
Na základě toho, co jsem u našich ruských přátel za války spatřil, jsem přesvědčen, že 
nic neobdivují tolik, jako sílu a k ničemu nechovají menší úctu, než k slabosti, 
především vojenské. Z tohoto důvodu ztratila stará politika mocenské rovnováhy své 
oprávnění. Nemůžeme si dovolit… pohybovat se v mezích nepatrné převahy a tím se 
vystavovat možnosti, že by někdo mohl podlehnout pokušení a pokusit se o vzájemné 
změření sil… 
Budeme-li se neochvějně řídit Chartou OSN a budeme-li vystupovat s vědomím klidné 
a střízlivé síly, která netouží po cizím území ani bohatství a nepokouší se svévolně 
ovládat lidské myšlení, spojí-li se všechny britské materiální i morální síly a 
přesvědčení s vašimi v bratrském svazku, cesty k budoucnosti zůstanou volné nejen pro 
nás, ale pro všechny, a nejen dnes, ale i po všechna příští staletí. 
 

Pramen: Winston S. Churchill, Druhá světová válka, sv. VI., Praha 1995, s. 645–65 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Týdeník Dikobraz 1946, 1948 (kreslené vtipy) 
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Příloha č. 3: Akce u příležitosti 20 let od pádu železné opony   
 
 
Filmový festival Sbohem opono, kino Ořechovka, Praha 31. 1. - 3. 2. 2009 
 
Cirkus totality - Opona o.p.s., Praha 23. 4. - 3. 5. 2009: 
Kalendárium totality – putovní expozice, Náměstí republiky 
Osobní anamnéza - divadelní inscenace dokumentárního a fyzického divadla, 
Experimentální prostor Roxy/NoD 
Věčné časy: československé totalitní roky – publikace, Respekt edice a Knihovna 
Václava Havla, 2009 
<http://www.oponaops.eu/index.php?go=circus&lang=cs> 
 
Mene Tekel - mezinárodní festival proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť 
národa, 
Praha 23.2.-1.3.2009 
<http://www.menetekel.cz/cz/> 
Výstava Překonej stěnu smrti – výstava o historii československé železné opony, 
autoři: Miroslav Kasáček, Luděk Navara, Občanské sdružení Paměť 
 
Fimový festival Jeden svět, Praha 11. - 19. 3. 2009 
<http://www.jedensvet.cz/ow/2009/> 
 
16. Dny Eropského filmu, Praha 16. -23. 4. 2009  
<http://www.eurofilmfest.cz/> 
 
Inventura demokracie - studentská iniciativa  
<http://www.inventurademokracie.cz/> 
 
Dolnorakouská zemská výstava 2009 - Telč, Horn, Raabs 1. 4. - 1. 11. 2009 
<http://www.dolnorakouska-vystava.cz 
 
“Od pádu železné opony v roce 1989 po rozšíření Evropské unie v roce 2004”, 
(Úloha občanské společnosti a myšlenka Evropy v průběhu demokratické 
transformace ve střední a východní Evropě) 
Mezinárodní konference, 1. 5. 2009 Praha  
<http://www.eu2009.cz/event/1/3592/> 
 
LIFE WITHOUT BARRIERS – 5 LET BEZ HRANIC, 20 LET BEZ OPONY, 
Koncert k oslavám 20. výročí pádu železné opony, 
1. 5. 2009 Divadlo Archa, Praha 
<http://www.archatheatre.cz/cz/menu/program/948.html> 
 
VŽDY PŘIPRAVEN! DISKOTÉKA PETRA SÍSE, 7. - 30. 5. 2009, Praha 
Dokumentární výstava ke knize Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou 
 
 


