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Anotace 

Předkládaná práce se zabývá rolí národních dějin a jejich „oficiálních“ interpretací jako 

nástroje legitimizace politických systémů v Československu v průběhu let 1988-1990. Změny 

interpretací minulosti, ke kterým v této době došlo v souvislosti se společensko-politickou 

transformací umožňují operacionalizovat historický narativ jako příklad symbolické legitimity 

politické moci. Specifickou artikulací historického narativu je svátkové právo. Práce sleduje 

jeho vývoj a výklad v komunistickém a polistopadovém období na příkladu legislativního a 

publicistického diskursu. V případě legislativního diskursu analyzuje argumentace související 

se zaváděním či rušením dnů ve svátkovém právu, v případě publicistického diskursu se 

zaměřuje na diskurs „oficiálních“ periodik, na jehož základě je skrze interpretace jednotlivých 

dnů ve svátkovém právu rekonstruován historický narativ, kterým se politická moc 

legitimizovala.    

 

Klíčová slova: legitimizace, interpretace dějin, Československo 1988-1990, Rudé právo, 

Lidové noviny, svátkové právo 
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Annotation 

This thesis describes the role of national history and its “official” interpretations as a 

tool to legitimize different political systems in Czechoslovakia at the turning point of 1988-

1990. The interpretation of history changes according to the social and political interests of 

the period when history is written. The historical narrative thus becomes important in 

reinforcing the symbolical legitimacy of the present political power. A specialized form of 

historical narrative is embodied in the national holidays’ law. The paper compares the 

changes in the holidays included in the holidays’ law between the communist era and after 

November 1989. For each change the thesis describes the arguments given in the legislative 

discussions. The legislative discussions analyzed present the arguments given for 

implementing and removing the days included in the national holidays’ law. The media 

explanations reviewed originate from descriptions given in regime-supporting newspapers. 

The thesis demonstrates how the legitimacy of the present political system was strengthened 

by the changes in the national holidays’ law and the public historical narrative chosen to 

introduce them.  

 

Key words: legitimacy, historical narrative, Czechoslovakia 1988-1990, The Red Law, The 

People’s News, The national holidays’ law    
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ÚVOD 

 
„V kognitivní sféře, stejně jako v jiných, existuje soupeření mezi skupinami a kolektivy o 

zmocnění se toho, čemu Heidegger říká „veřejná interpretace reality“.  S rozdílnou mírou 

intencionality skupiny v tomto sporu chtějí učinit svou interpretaci převažující ve výkladu 

toho, jak věci byly, jsou a budou.“  

Robert K. Merton 

 

Specifická role a postavení symbolů a historických výkladů v době společensko-

politických transformací, mě přivedly k zájmu o téma symbolické legitimity a paměti 

v Československu v průběhu let 1988-1990. V obou těchto tématech hraje historie důležitou 

roli. Samozřejmě není jedinou složkou, která by tyto fenomény utvářela, ale spíše jen jednou 

z  jejich mnoha vrstev. Aktivizace či aktualizace určitých historických témat a jejich 

konkrétních interpretací pro vysvětlování přítomnosti není přivoláním si na pomoc 

nezávislého arbitra, ale naopak aktem vztaženým k soudobé potřebě a situaci, využitelným 

pro politické nebo společenské účely. K tomu dochází tím zřetelněji v době společensko-

politických změn, kdy přechod od jednoho uspořádání k druhému a jeho stabilizace jsou 

doprovázeny vymezením se vůči tomu předchozímu. „V přechodném období vztah veřejnosti 

k minulosti těsně souvisí s tím, jaký obraz sebe a svého režimu chtějí politikové ukazovat,       

a obvykle vychází ze zavržení předcházející zkušenosti. Význam minulosti pro veřejné mínění 

lze vysvětlit její závažností a zčásti i ochotou aktérů dovolávat se minulosti, chtějí-li vyjádřit, 

kdo jsou. (…) v procesech kolektivní identifikace je [minulost] výsadním zdrojem.“ 1 

Některé státy střední Evropy po pádu komunismu v roce 1989 budovaly (a budují) svou 

legitimitu na rétorickém i faktickém odvržení komunistické zkušenosti a odmítání kontinuity 

s předchozím režimem/politickým uspořádáním. Tato snaha po odlišení probíhá na mnoha 

úrovních, jmenujme například přejmenování státu, změny státních symbolů a svátků, 

přejmenování veřejných prostorů (ulic, náměstí, zastávek metra i třeba turistických cest), 

odstraňování pomníků osobnostem spojovaných s komunistickým režimem, jejich soch a 

dalších objektů či atributů komunistické agitace. Vedle takto „zhmotnělých“ změn se může 

vymezování vůči předchozímu režimu odehrávat i na subtilnějších úrovních, mezi něž patří 

například (re)interpretace dějin.    

                                                 
1 Françoise Mayer, Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, Praha 2009, s. 23. 
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V době změn politického, společenského a státního uspořádání tak mohou role 

historických narativů, které zakládají a propagují určitou paměť na minulost, vystupovat do 

popředí, jakožto jeden z faktorů konstituující symbolickou legitimitu. V tomto smyslu je 

možné historii chápat nejen jako odbornou disciplínu, ale také jako „sociální praktiku“.2 

Dimenze přítomnosti je v dějinách silně zastoupená, protože „ať už se fakta do nich spadající 

zdají být chronologicky jakkoli dávná a dávno minulá, jde ve skutečnosti o dějiny vždy 

vztažené k nynější potřebě a situaci (…)“.3 Minulost je tedy chápána a hodnocena ze 

současných pozic a tato perspektiva s sebou může nést určitou revalorizaci nebo (myšleno 

disjunktivně) reinterpretaci dosavadních výkladů. Eric Hobsbawm se domnívá, že v tomto 

procesu nejde jen o pozice současné a výklad minulosti, ale i o protenci budoucnosti, a proto 

se ptá: jakou minulost pro jakou budoucnost?4  

Podle Jana Křena oficiálně pojaté dějiny spíše než o kognitivní hodnotu usilují               

o potvrzení stávající moci a jejích držitelů.5 Mocenské změny, k nimž na území 

Československé republiky v průběhu 20. století došlo, s sebou přinášely také změny pohledu 

na minulost, která tak byla vykládána nikoli podle vědeckých hledisek, ale podle 

„krátkodobých politických konjunktur“. Výsledkem bylo „falšování“ a „zneužívání“ dějin, 

které umožnil státní či stranický ideologický monopol na jejich výklad. Tyto myšlenky Křen 

adresuje převážně státnímu/oficiálnímu komunistickému dějepisectví, ale domnívám se, že 

tezi o potvrzovacím charakteru oficiálního historického narativu je možné extrapolovat i na 

demokratické poměry. Zdá se, že rozdíl mezi historickými výklady v autoritativní a pluralitní 

společnosti tak spočívá méně v jejich funkci a více v jejich podmínkách, tj. v možnosti 

existence jejich plurality a odlišném (v případě demokratické společnosti diminučním) nároku 

na normativitu.  

Tématem, kterému se v diplomové práci věnuji jsou proměny „oficiálního“ historického 

narativu v Československu v průběhu let 1988-1990. Bude mě zajímat zejména modalita 

změny, ke které dochází, nicméně s ohledem na níže popsané prameny a zvolené metody 

nepůjde o modalitu změny v čistě tranzitologickém diskursu. Práce si spíše klade za cíl 

přiblížit roli národních dějin, respektive jejich interpretací jako možného nástroje symbolické 

legitimizace komunistického a demokratického politického systému. Jednou z výchozích tezí 

práce je, že každý politický systém zakládá svou legitimitu jednak na legitimitě faktické, 

                                                 
2 Christophe Prochasson, L'Empire des Émotions : Les historiens dans la mêlée,  Paris 2008, s. 141-2 a s. 153. 
3 Benedetto Croce, Historie jako myšlenka a jako čin, Brno 2006, s. 14. 
4 Eric Hobsbawm, On History, New York 1997, s. 27. 
5 Jan Křen, Historické proměny češství, Praha 1992.  
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nejčastěji právní, a jednak na legitimitě symbolické. A právě historii, respektive její oficiální 

interpretaci, která implikuje určitý normativní nárok, považuji za jeden z příkladů této 

symbolické legitimity. Historii nelze brát za jediný zdroj legitimity, neboť společnosti 2. 

poloviny 20. století samy sebe potvrzují i jinými strategiemi a nástroji, ale pozornost, které se 

minulosti dostává po ukončení politických zvratů či válečných konfliktů svědčí o významu, 

který „žádoucí“ interpretace minulosti či jen zneplatnění interpretací předchozích a otevření 

prostoru pro interpretace nové, pro politickou moc představuje.     

Ke zkoumání historických narativů, které různé politické ideologie s různou mírou 

intencionality a instrumentality vytváří a kterými se obsluhují, si nevybírám interpretační 

proměny v historiografii samotné, ale spíše proměny ve společensko-politickém diskursu        

o minulosti. Jedním z konkrétních uplatnění historického narativu jsou dny zařazené mezi 

státní svátky, dny pracovního klidu a významné a památné dny. Tyto dny, nejen s ohledem na 

pozornost, která jim byla v médiích věnována, představují jednu z nejvíce viditelných forem 

prezentace politického uspořádání a jeho hodnot. Skrze ně se stát snaží konstruovat a nabízet 

svou identitu. Státní svátky, výročí a významné dny jsou tak důležitá „místa paměti“. 

Vedle konceptu legitimity, v němž se opírám o teze Maxe Webera, je jedním z faktorů, 

které s (re)interpretacemi dějin souvisí také fenomén paměti. Na základě dosavadních 

výzkumů lze ukázat, že změna mocenských systémů s sebou často přináší tendenci 

k vytváření nové, či nově interpretované historické paměti, která je jednou z komponent 

symbolické legitimity. V tomto procesu má důležitou roli právě historie. Ta nabízí rezervoár 

kódů, ze kterého je možno tuto paměť konstruovat. Národní paměť artikulovaná například 

skrze historický narativ či státní svátky není něco nezprostředkovaného, ale naopak dobově 

podmíněná a s určitým cílem vybraná minulost. Bádání provedená v oblasti „politiky 

paměti“6 - ať s ohledem na výzkum toho, co je připomínáno či naopak toho, co je z národní 

paměti vylučováno - tuto funkci kolektivní paměti dokládají. „Paměť, chápaná zde v širším 

smyslu vztahu k minulosti není nikdy čistě „strategická“ a „záměrná“, ale neexistuje ani 

paměť, která by byla determinována jen minulost, jak se skutečně stala. Naopak proces jejího 

vzniku značně přispívá k redefinování různých společenstev ve společnosti. V tomto ohledu 

paměť možná odráží stejně tak minulost jako přítomnost.“ 7 Historii nelze redukovat pouze na 

rezervoár politických argumentů a na  „státotvorný mýtus“. Prezentismus a politické využití 

minulosti nejsou obsaženy v minulosti samotné, ale jsou výsledkem jejího specifického 

„čtení“ a představují tak jen jeden z možných přístupů k minulosti. Je však zajímavé ptát se 
                                                 
6 Např. Rafał Stobiecki, Historici a historická politika, in: Dějiny -  teorie - kritika, 1/2007, s. 27-41.   
7 Françoise Mayer, Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, Praha 2009, s. 2 
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spolu s Milošem Havelkou po skutečnosti, proč jsou to právě obrazy národních dějin, které se 

v českém prostředí tak často stávají prostředkem vytváření „struktur smyslu“ a posilování 

identity společenství.8 

Časové vymezení práce je zvoleno s ohledem na politickou transformaci v průběhu let 

1989-1990, která se chtěla od předchozího režimu odlišovat nejen svým přítomným konáním, 

ale i odlišným výkladem minulosti, který měl být „pravdivý“ a „nezkreslený“. Je jistě 

příznačné, že v obdobích, která s sebou přináší společenské a politické změny dochází 

k zesílené potřebě hledání, případně vytváření paměti, identity a symbolické legitimity. 

Selekce minulých událostí vytváří určitý, často exkluzivní historický narativ, který v duchu 

sociologie vědění poskytuje rámce sociální souvislosti smyslu, „to znamená, že se na jeho 

základě vytváří možnost specifického výkladu skutečnosti, který má silné sociálně-integrativní 

funkce, a zároveň i možnost specifického ospravedlňování jednotlivých sociálních institucí      

a jednotlivých politických rozhodnutí.“ 9 Je přitom otázkou, do jaké míry je selekce a redukce 

komplexity nutným epistemologickým předpokladem historie a společenských věd obecně10   

a do jaké míry je nutné normativní upřednostňování jednoho narativu a hierarchická 

klasifikace ostatních.  

Pojem Československo, jež je obsažen v názvu práce chápu jako název státního celku. 

Prameny analyzované ve čtvrté a páté kapitole jsou české provenience a usuzovat na jejich 

základě na interpretace dějin na Slovensku by mohlo přinést neadekvátní závěry. Jedním 

z důvodů zaměření se na výklady minulosti v Česku je i skutečnost, že v české společnosti se 

„interpretace komunistické minulosti staly jedním z centrálních uzlů politické debaty (…)     

na  Slovensku měly spíše sekundární význam.“ 11  

Na základě představené problematiky jsou v práci vymezeny dvě hlavní otázky, na něž 

se budu snažit odpovědět: jakým způsobem se v souvislosti se změnou režimu v roce 1989 

mění historická interpretace a argumentace týkající se dějinného narativu a státních svátků? 

Dále se práce zaměřuje na to, jakými způsoby se minulost, respektive zacházení s její 

interpretací podílí na symbolické legitimizaci či naopak delegitimizaci politické moci.  

Odpovědi na tyto otázky budou nabízeny na základě výzkumu dvou odlišných pramenů. 

Jednak půjde o prameny legislativní povahy, mezi něž patří zákony upravující svátkové právo 

                                                 
8 Miloš Havelka, Dějiny a smysl: obsahy, posuny a akcenty „ české otázky“  v letech 1895-1989, Praha 2001, s. 
12.   
9 Ibid., s. 12.  
10 Niklas Luhamnn, Trust and Power, Chichester, 1979. 
11 Michal Kopeček, Hledání „paměti národa“. Politika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu, in: 
Dějiny - teorie - kritika, 1/2007, s. 18.  
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a parlamentní diskuse s nimi spojené. Tyto diskuse odráží politický diskurs o minulosti, jež je 

příkladem nikoli kritického, ale mytologického diskursu a rozhodnutí o komemoraci určitých 

dní či osob je tak politicko-hodnotovou volbou. V případě jednání o svátkovém právu v roce 

1990 byl proti komunistické politické mytologii staven „racionální“ diskurs, jež na jedné 

straně komunistickou politickou mytologii dekonstruoval, ale zároveň byl sám argumentem 

pro vytváření nových symbolů, tedy součástí nové politické mytologie.  

Druhý pramen, který jsem pro výzkum zvolil představuje publicistika, konkrétně noviny 

Rudé právo a Lidové noviny. U obou mě zajímají výklady minulosti, které se na jejich 

stránkách objevovaly. Kompletní popis interpretací minulosti vzhledem k šíři a pestrosti 

článků publikovaných v těchto periodikách přesahuje časové možnosti, jež jsou určeny pro 

vypracování diplomové práce. Výběr článků k analýze se tedy opírá o legislativní perspektivu 

a je zvolen s ohledem na narativ artikulovaný skrze soubor státních svátků, dní pracovního 

klidu a významných a památných dní. V Rudém právu i Lidových novinách se mezi těmito 

dny objevovala určitá hierarchie, neboť ne všechny dny zařazené do svátkového práva byly 

naplňovány legitimizačním potenciálem, případně stejně silným legitimizačním potenciálem   

a naopak některé události, které svátkové právo nezmiňovalo představovaly pro politickou 

moc značný legitimizační potenciál. S ohledem na zkoumání minulosti a jejích interpretací 

jako příkladu symbolické legitimity jsem považoval za vhodné tyto události do analýzy 

pramenů zařadit. V případě Rudého práva se jedná o mnichovskou dohodu, nacistickou 

okupaci a události roku 1968, v případě Lidových novin se jedná o výklad událostí 50. let.  

Zaměření práce na jednu rovinu (oficiální) výkladů minulosti vede k nutnosti chápat její 

závěry jako odpovídající reprezentativnosti diskursu, který zastupují, artikulují, ale také 

konstruují vybrané prameny. Absence analýzy společenských reakcí a zaměření se na ideovou 

a ideologickou rovinu interpretace minulosti neznamená ztotožnění se s paradigmatem 

totalitarismu o dichotomii státu a společnosti ani předpoklad „mechanického“ přejímání 

ideologických nároků. Uvědomuji si, že významy a interpretace nemají schopnost generovat 

způsoby jejich recepce, k jejich prosazení dochází teprve ve společenském kontextu, v němž 

nachází různou míru rezonance či odmítnutí.12 Zkoumání ideologického podkladu interpretací 

minulosti však považuji za zajímavé a důležité nejen z hlediska artikulace odlišných hodnot 

                                                 
12 Zkoumání způsobů osvojení se v 90. letech, zejména v německém prostředí, stává podstatnou složkou 
výzkumu socialismu, jmenujme například koncept „diktatury hranic“ Thomase Lindenbergera nebo koncept 
„Eigen-Sinn“ Alfa Lüdtkeho z dějin každodennosti. Thomas Lindenberger, Die Diktatur der Grenzen. Zur 
Einleitung, in Thomas Linderberger (ed.), Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur 
Gesellschaftsgeschichte der DDR, Köln, Weimar, Sien 1999, s. 13-44. Alf Lüdtke,Eigen-Sinn: Fabrikalltag, 
Arbeitserfahrung und Politik vom Keiserraich bis in den Faschismus, Hamburg 1993.   
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jednotlivých politických systémů, ale také proto, že poukazuje na reciproční vztah symbolické 

a politické moci. Přijmeme-li tezi Pierra Bourdieu, že důležitou složkou politické moci je 

schopnost nastolovat určité principy konstrukce reality – a sociální reality zvláště13 – pak 

studium proměn historických narativů jako prostředku symbolické legitimity lze považovat za 

fenomén, který představuje nerepresivní aspekt založení politické moci a kterému se pro 

období 1988-1990 v dílech historiků dostalo jen nepatrné pozornosti. 

Zatímco politické dějiny tohoto období jsou velmi dobře popsány, symbolickým 

aspektům legitimity, jimiž se předkládaná práce zabývá, příliš pozornosti věnováno nebylo. 

Dosavadní články a studie popisují spíše změnu v historické vědě samotné, mě však bude 

přednostně zajímat politický a společenský diskurs o minulosti. K otázkám legitimizace 

politických uspořádání skrze interpretaci minulosti napsal několik podnětných studií Michal 

Kopeček, ale širší bádání o tomto fenoménu v českém prostředí dosud chybí. Otázky 

legitimity jsou zatím předmětem zájmu spíše jiných společenských věd - sociologie                

a politologie. Jednou z perspektiv pro výzkum vztahu politického uspořádání k minulosti, je 

tzv. transnational justice, ale ani ona neodpovídá tematickému vymezení práce. Tato 

perspektiva studuje zákony, soudní postupy a právní systém obecně jako prostředek 

vyrovnávání se s minulostí.14 Předkládaná práce svým časovým vymezením klade důraz        

na dynamiku změny a nabízí diachronní pohled, který v dosud publikovaných statích o tématu 

chybí.  

Co se týče struktury, práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována 

představení konceptuálních přístupů, tj. symbolické legitimity a historické paměti. Druhá 

kapitola přináší rozbor legislativního diskursu státních svátků, významných a památných dní   

a svátkové právo z let 1988-1990 zasazuje do dlouhodobějšího vývoje. Třetí kapitola popisuje 

metodologické založení analýzy komunistického a polistopadového narativu, všímá si 

charakteristických znaků oficiálního jazyka a ukazuje způsoby, jimiž se ideologie projevuje 

v textu. Čtvrtá a pátá kapitola analyzují výklady minulosti na stránkách Rudého práva            

a Lidových novin.    

 

 

 

                                                 
13 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Cambridge 1977, s. 34. 
14 Tento přístup je aplikován zejména na politická uspořádání, která v 80. letech prošla politickou transformací 
(pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě), ale také například na Jihoafrickou republiku po roce 
1994 a jejím vyrovnáváním se s apartheidem.   
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1. LEGITIMITA A HISTORICKÝ NARATIV  

Problematika legitimity patří v české historiografii mezi problematiky doposud spíše 

opomíjené. Různé koncepty a teoretické uchopení legitimity tak zatím rozpracovávaly spíše 

ostatní společenské vědy (zejména juristika, dále pak politologie a sociologie).                      

Na nejobecnější úrovni lze legitimitu považovat za ospravedlnění moci ve smyslu uznání 

práva na normotvornou i výkonnou moc. Tyto otázky jsou úzce spjaty s politickou teorií           

a v podobě ospravedlnění politické moci byly rozpracovávány od antiky. V přístupech 

k legitimizaci moci lze rozlišit tři skupiny odpovědí na otázku po legitimitě, jež se v různých 

podobách a variacících objevují v moderních i pozdně moderních politických teoriích. Mezi 

ně patří jednak přirozenoprávní koncepty, které se snaží určit univerzální a racionálním 

diskursem poznatelný normativní řád jako referenční kritérium, k němuž se vztahuje 

legitimita politické moci, dále pozitivistické koncepty, jež rezignují na objektivní možnost 

posouzení legitimity a nadpozitivní zdroje práva a legitimita v nich splývá s akceptací 

legitimizační doktríny a dále teorie suverenity, která spojuje transcendentní sféru                        

s empirickou realitou skrze prvek reprezentace abstraktně pojímané entity lidu v jeho 

konkrétním reprezentantovi či způsobu jeho výběru.15   

Obecně lze rozlišit eticko-právní aspekt legitimity, jež se soustřeďuje na externí 

normativní základ mocenského řádu a na sociologický aspekt legitimity, jež se zaměřuje         

na akceptaci legitimizačních konceptů těmi, na něž se vztahují. Problém závislosti 

legitimizačních norem na instanci, která je posuzuje a snaha založit legitimizační koncepty 

méně na objektivní normativitě, jež je signifikantní pro přirozenoprávní koncepty, vedla 

k oddělení normy a skutečnosti, tj. založení konceptů procedurální legitimity, v nichž je 

legitimita norem odvozena z procesuálních pravidel.16 Takové pojetí legitimity ale také 

předpokládá externě normativní prvek, jímž je postulát racionality a správnosti 

komunikačního procesu. Toto pojetí bylo dále rozvinuto v diskursivním pojetí legitimity17, 

podle nějž jsou garantem legitimity procesní pravidla vyplývající z diskursivní etiky, což 

předpokládá schopnost racionálně rozpoznávat dobré a špatné argumenty a komunikativní 

povahu člověka, přičemž tato povaha se tak stává apriorní normou legitimity normotvorného 

procesu. Podle diskursivní etiky jsou tedy garantem legitimity procesní pravidla vyplývající 

z této etiky. Problém diskursivního pojetí legitimity spočívá v založení na kritériu 

                                                 
15 Vojtěch Belling, Legitimita moci v postmoderní době, Brno 2009, s. 8-11. 
16 Např. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Berlin 1969 nebo John Rawls, A Theory of Justice, 
Oxford 1999. 
17 Zejména Jürgen Habermas, Theorie des komunikativen Handelns, Frankfurt 1997. 
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potencionálního absolutního konsenzu, opomíjení nerovností, jež právní systémy vytváří          

a dále v normativitě tohoto pojetí, jež klasifikuje jiné než deliberativně demokratické systémy 

jako nelegitimní. Racionálně-procedurální koncepty legitimity jsou de facto formálně 

podobné přirozenoprávním konceptům, když odkaz na mimopozitivní zdroj platnosti 

v podobě objektivních hodnot nahrazují procedurou, jež je ale ve svém výsledku neméně 

hodnotově založena.  

Oproti tomu sociologické koncepty legitimity rezignují na transcendentní založení moci 

a akcentují její faktické uznání. Na tomto přístupu je založen i koncept legitimity Maxe 

Webera, o nějž se budu ve své práci opírat. V jeho konceptu je z hlediska pravdivosti otázka 

po založení legitimity nedůležitá, klíčová je faktická akceptace daného legitimizačního 

konceptu. Weber tak svou teorii zakládá empiricky a nenormativně. Výsledkem tohoto 

přístupu je zaměření na funkci legitimizačního konceptu a nikoli na jeho pravdivost. „Max 

Weber v tomto duchu identifikuje legitimitu s vírou v ní reálně přítomnou ve společnosti,           

a chápe ji (…) jako faktum, jako vlastnost každého politického systému.“ 18 Tato východiska 

umožnila Weberovi rozlišit legitimitu panství na charismatické, tradiční a legální. 

Weberův koncept legitimního panství se zabývá souvislostí mezi vírou v legitimitu           

a potenciálem ospravedlnění řádu a jejich faktickou platností. Legitimitu panství je tak 

množné chápat jako „šanci“, že bude takto brána v praxi. Východiskem Maxe Webera je teze, 

že „se žádné panství jako se šancemi svého dalšího trvání dobrovolně nespokojí s motivy, 

které jsou pouze materiální, nebo pouze afektivní, anebo pouze hodnotově racionální. Každé 

se spíše snaží vzbudit a pěstovat víru ve svou legitimitu.“ 19 Víra v legitimitu je tak ztotožněna 

s vírou v legalitu. Tato myšlenka vedla k diskusi předních německých intelektuálů v 60. 

letech o vztahu legitimity k pravdě. Pokud by totiž víra v legitimitu byla závislá na pravdě, 

odkaz na legální vznik rozhodnutí by nestačil a ospravedlnění by vyžadovaly samotné 

legitimizační síly. Tuto pozici zastával jurista Johannes Winckelmann, který zdůraznil 

nedostatečnost formální racionality pro konstituování legitimity legálního panství. Toto 

panství podle něj může odůvodnit racionální konsensus, jež splní nároky formálních procedur 

na spravedlnost v určitých institucionálních rámcích.  

Weber si je vědom, že uznání nějakého systému se neopírá jen o víru v legitimitu, ale 

také o sociální či psychologické faktory, mezi které patří například strach z nepřímo hrozících 

sankcí, nedostatek alternativ, pouhé snášení moci či uspokojení a apatie. Weber ve svém díle 

                                                 
18 Vojtěch Belling, Legitimita moci v postmoderní době, Brno 2009, s. 53. 
19 Max Weber, Die Typen der Herrschaft, in: týž, Wirtschaft und Gesellschaft, Köln 1956, s. 158. Citováno podle 
Jürgen Habermas, Problémy legitimity pozdním kapitalismu, Praha 2000, s. 123. 
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o politických panstvích rozlišuje dva druhy legitimního řádu – konvenci a právo. Platnost 

obou je garantována zvnějšku, ale zatímco v případě konvence je to šance, že odchylka od 

řádu narazí v určité skupině na nesouhlas, v případě práva je to „šance fyzického nebo 

psychického nátlaku, a to jako jednání k tomu zvláště ustanoveného štábu lidí, jež je zaměřeno 

na dodržování řádu a na postih provinění.“ 20 Hlavní odlišnost těchto druhů legitimního řádu 

tak spočívá v absenci či naopak existenci aparátu zaměřeného na dodržování a tím de facto 

také reprodukování jednání jež legitimní řád garantuje.  

Tuto distinkci budu extrapolovat na působení legitimity, o níž je potom možné 

přemýšlet jako o fenoménu, který působí na faktické i symbolické úrovni. Přechod mezi 

legitimitou faktickou a symbolickou je plynulý a podobně jako v případě distinkce konvence 

a práva není dán obsahovou diferencí, ale mnohem spíše normativitou působení této 

legitimity, tj. její možnou garancí represivním aparátem. Za příklad faktické legitimity 

považuji oblast zákonů, jejichž dodržování je možné vynucovat příslušným aparátem, zatímco 

legitimita symbolická je v demokratických společnostech spíše než řízeným aparátem 

vynucována reakcemi nesouhlasu určitého vykazatelného uskupení lidí. Legitimita 

symbolická je ve vzájemném vztahu s legitimitou faktickou a poskytuje určitou žádoucí 

harmonizaci kognitivních a empirických struktur, čímž může vytvářet bázi určitého 

myšlenkového konformismu.  

Příkladem, na kterém otázky symbolické legitimity studuji jsou „oficiální“ interpretace 

minulosti, které představují konkrétní koherentní narativ, jímž se dané politické uspořádání 

mohlo obsluhovat. Situování se do určité dějinné kontinuity totiž reprezentuje jeden 

z důležitých legitimizačních prvků politické moci. Tyto narativy tak slouží jako výkladové 

systémy, jejichž cílem i funkcí je překonání složitosti a nahodilosti přítomnosti i minulosti, 

potřeba orientace ve světě, stabilizace hodnot a zavedení jejich hierarchie skrze „redukci 

komplexity“.21 Předpokladem konstrukce narativních prezentací tak je představa (a možná i 

potřeba) možnosti odlišit důležité a nedůležité.  Nejen legitimizaci obecně, ale i historický 

narativ jako součást symbolické legitimizace, je podle mého soudu možné považovat za 

konkrétní uplatnění této funkce. „Nejdůležitější funkcí společnosti je nomizace. Jejím 

antropologickým předpokladem je lidská touha po smyslu, která se zdá mít sílu instinktu. Lidé 

jsou od přírody nuceni do skutečnosti vnášet smysluplný řád. Tento řád však předpokládá 

                                                 
20 Max Weber, Metodologie, sociologie, politika, Praha 1998, s. 166 
21 Redukci komplexity chápu jako nutně selektivní vztah systémů k jeho prostředí. Niklas Luhamnn tento pojem 
rozšířil o aspekt nepřístupnosti komplexity v rámci vlastního systému. Niklas Luhmann, Vertrauen: Ein 
Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart 1968. 
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sociální akt uspořádávajícího výkladu světa.“ 22 Jürgen Habermas popisuje vývoj těchto 

„smyslotvorných“ konstrukcí jako cestu od mýtů, jež měly překonávat nahodilost přírody          

a „drastickou“ zkušenosti s ní, k současným obrazům světa, jež v důsledku rostoucí 

nezávislosti na přírodě jsou čím dál více naplňovány sociálně integrační rolí.23 Otázkám 

smyslu, jeho možné typologii a funkcím se obšírně věnuje Miloš Havelka.24  

Historické události často ve výkladech nestojí samostatně, ale spojují se v určitý 

komplex interpretací, který v předkládané práci nazývám historický narativ. Historické 

narativy reprezentují zpravidla reálné události a nelze tedy na ně koukat jako na fiktivní, ale je 

to způsob čtení těchto událostí, jež kauzálním či chronologicky zřetězeným výkladem vytváří 

konstruovaný příběh o minulosti, který má podávat svému publiku více či méně explicitní 

poselství. Minulost, respektive její stylizovaná prezentace, tak nabízí pro politickou moc 

konkrétní výklady, jež mohou plnit funkci legitimizačních potřeb politiky. Znakem 

historického narativu předkládaného politickou mocí je často jeho teleologický charakter, 

směřující k ospravedlnění soudobé politické moci a jejímu situování do dějinné kontinuity, 

kterou zároveň vytváří.  

Historické narativy lze považovat za příklad politické mytologie, neboť vykazují kvality 

politických mýtů. Mezi ně podle Eleny Mannové patří zakotvenost ve vědomí široké 

společnosti, přinášení konkrétního poselství, jež je vnímáno jako přirozené a samozřejmé          

a persvazivní schopnost a afektivní účinnost.25 Samotným politickým mýtem je již nacionální 

perspektiva historických výkladů, která tak národu přisuzuje primordialistický charakter. 

V historickém narativu lze najít některé kategorie politických mýtů podle klasifikace Heidi 

Hein-Kircher26, která dělí mýty na zakladatelské (v případě komunistického historického 

narativu tuto úlohu plnil 9. květen 1945 a 25. únor 1948, v případě demokratického narativu 

28. říjen), mýty o katarzi (v komunistickém narativu tuto roli měly události roku 1968             

a následná „normalizace“ poměrů, v demokratickém narativu se vyskytovala rétorika o katarzi 

v souvislosti s odsunem sudetských Němců, ale chyběl v ní aspekt obrody společnosti), mýty 

dosvědčující (sem patří především politické mýty přítomnosti – technického pokroku za 
                                                 
22 Peter L. Berger, The Sacred Canopy, New York 1967, s. 22. Citováno podle Jürgen Habermas, Problémy 
legitimity pozdním kapitalismu, Praha 2000, s. 149. 
23 Jürgen Habermas, Problémy legitimity pozdním kapitalismu, Praha 2000, s. 150-151. 
24 Miloš Havelka, Dějiny a smysl: obsahy, posuny a akcenty „české otázky“, Praha 2001, s. 44-69.  
25 Elena Mannová, Politický mýtus a jeho miesto v národnej pamäti, in: Vladimír Goněc (ed.), Česko-slovenská 
historická ročenka 2008, Brno 2008, s. 27-28. 
26 Heidi Hein-Kircher, Überlegungen zur einer Typologisierung von politischen Mythen aus historiograhischer 
Sicht – ein Versích. In heidi Hein-Kircher, Hans Henning Hahn (eds.), Politische Mythen im 19. und 20. 
Jahrhundert in Mittel- und Osteuropa, Marburg, s. 410-415. Citováno podle Elena Mannová, Politický mýtus a 
jeho miesto v národnej pamäti, in: Vladimír Goněc (ed.), Česko-slovenská historická ročenka 2008, Brno 2008, 
s. 34.  
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socialismu a „pravé“ demokracie a svobody po listopadu 1989) a mýty objasňující (tyto mýty 

slouží budování identity skrze traumatizaci a stylizaci do role obětí. V komunistickém 

narativu bylo tímto způsobem líčeno období okupace, v demokratickém narativu období 50. 

let).  

(Vy)nalézání nadčasovosti a metafyzického charakteru hodnot, událostí i osobností 

neguje singularitu historických událostí a často je jen projekcí současných hodnot do 

minulých časů, což zpětně vede k naturalizaci těchto hodnot. Teleologické konstrukce dějin 

mohou snadno podléhat argumentaci v kruhu, kdy jejich premisou se stává něco, co je třeba 

teprve analyticky dokázat. Legitimizačním výkladům však nelze upřít autenticitu jako 

výkladům historickým. Historiografie a historie v sobě nese polaritu současnosti a minulosti, 

historické výklady tak podávají informace nejen o minulosti, ale i o době svého vzniku.   
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2. STÁTNÍ SVÁTKY, VÝZNAMNÉ A PAMÁTNÉ DNY A JEJICH VÝKLADY A PROMĚNY V LETECH 

1946-1990 

V souladu se zájmem o oficiální historický narativ a výše zmíněnou tezí, že každé 

politické uspořádání se ve své legitimizaci opírá také o určitý výklad minulosti, jsem zvolil 

státní svátky, výročí a významné a památné dny jako „místa paměti“, která na tento výklad 

poukazují, respektive jej reprezentují. Tyto dny představují jednu z nejvíce viditelných forem 

prezentace politického uspořádání a jeho hodnot a skrze ně se stát snaží konstruovat a nabízet 

svou identitu. Ta se vedle jiného opírá o konkrétní historický narativ, který představuje 

současné politické panství nejčastěji jako přirozené, jako uspořádání, k němuž dějinný vývoj 

vždy směřoval. V „nomenklatuře“ dní se symbolickým potenciálem stojí nejvýše státní 

svátky. Měly by vyjadřovat vztah k historickým událostem, které jsou soudobou společností 

považovány za klíčové v dějinách státu či národa. Z minulosti jsou vybrány takové události, 

které skrze konkrétní interpretaci získávají nějaký vztah k současnosti. Dušan Kováč píše, že 

„nutne preto v sebe obsahujú [státní svátky] skryté prvky politického nacionalizmu a stopy 

písania a vnímania dejín ako národných príbehov.“ 27  

Vzhledem k malému počtu státních svátků v komunistickém období (dlouho byl za 

státní svátek uznán jen 9. květen, v roce 1988 k němu přibyl 28. říjen) se zaměřím i na další 

dny, které považuji za „místa paměti“. Jedná se o významné a památné dny, které jsou 

vyjmenovány v zákonech o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných                

a významných dnech a v neposlední řadě také výročí.28 Výročí mají na jedné straně 

proměnlivý charakter, kdy některé události nebo osobnosti jsou připomínány jen při 

„kulatém“ výročí (např. výročí konání sjezdu českého dělnictva, výročí narození Jaroslava 

Haška, výročí podepsání smluv se zeměmi „socialistického společenství“), na druhé straně se 

objevují stálá výročí (např. výročí narození V. I. Lenina, výročí narození Klementa 

Gottwalda). Výše zmíněné dny jako „místa paměti“ mají určitý imaginární charakter, neboť 

na rozdíl od pomníků, soch či názvů ulic jediné jejich zhmotnění je název v kalendáři. 

Skutečnost, že nejsou svázána s jedním místem umožňuje jejich širokou působnost a jejich 

připomínání je nejčastěji zprostředkováno sdělovacími prostředky.  

                                                 
27 Dušan Kováč, Štátne sviatky v Slovenskej republike ako „miesto pamäti“, rukopis, s. 15.  
28 Rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi dnů prošel určitým vývojem. Základní distinkcí mezi státními svátky a 
významnými a památnými dny je hledisko den pracovního klidu – pracovní den. Od roku 1951 jsou státní svátky 
dny pracovního klidu, zatímco na významné a památné dny se toto opatření nevztahuje. Podrobnější popis 
z tohoto hlediska lze nalézt v přehledu státních svátků, významných a památných dnů v letech 1925-1990, 
přiloženém na konci kapitoly.  
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Státní svátky, výročí, významné a památné dny představují symbolickou rovinu 

prezentace politické moci a ve srovnání s každodenní politikou mají více perzistentní 

charakter. V roce 1988 a 1989 dochází k značnému štěpení na politické úrovni, ale 

symbolická stránka, konkrétně výklad minulosti zůstává skoro stejný, politickou fragmentaci 

z něj nelze vyčíst. Změny v „panteonu“ státních svátků je sice možno provést poměrně rychle, 

ale společenská praxe, která se s nimi pojí se mění mnohem pomaleji. „Celkom určite existuje 

niečo, čo by sme mohli nazvať „duchom štátnych sviatkov“, tento duch, tradícia spravidla 

pretrváva aj po náhlych revolučných zmenách. Revolúcie môžu veľmi rýchle zmeniť inštitúcie, 

ale symboly a rituály, nie vo svojej vonkajškovosti, ale ako súčasť životného štýlu, žijú dlhšie 

ako inštitúcie a politické štruktúry.“ 29 Na druhou stranu není vždy prvním zájmem nové moci 

předělávat kalendář a upravovat svátkové právo. Při změnách společensko-politického 

uspořádání jsou dominantní problematikou spíše ekonomické, sociální a státoprávní 

záležitosti. To lze pozorovat jak v průběhu let 1945-1948, tak v letech 1989-1990.  

Na příkladu kalendářů a zejména legislativy týkající se státních svátků, dnů pracovního 

klidu a památných a významných dnů bych rád stručně ukázal vývoj, kterým tato 

problematika prošla do doby, v níž začíná můj pramenný výzkum. Legislativní perspektiva 

nenabízí možnost zkoumat společenskou praxi aktérů tak, jak o ní mluví Dušan Kováč, ale 

díky oficiálnímu charakteru a normativním implikacím, které si nárokuje se stává jedním        

z míst, v nichž se projevuje ideová a hodnotová platforma, resp. ideologie politické moci.  

Rok 1948 lze v souvislosti s politickou změnou považovat za možný počátek formování 

nového kalendáře. Soubor svátků v tomto roce ale nástupu nové politické moci nenasvědčuje 

a pokus odečítat z něj ideovou či ideologickou orientaci komunistického režimu je tak velmi 

zavádějící. Podle kalendáře z roku 1948 lidé v Československu slavili Nový rok (1. 1.), Jméno 

Ježíš (4. 1.), Zjevení Páně (6. 1.), Svatou rodinu (11. 1.), Narozeniny T. G. Masaryka (7. 3.), 

Květnou neděli (21. 3.), Velký pátek (26. 3.), Hod Boží velikonoční (28. 3.), Pondělí 

velikonoční (29. 3.), Svátek práce (1. 5.), Nanebevstoupení Páně (6. 5.), Den vítězství (9. 5.), 

Hod Boží svatodušní (16. 5.), Pondělí svatodušní (17. 5.), Nejsvětější trojici (23. 5.), Hod 

Božího těla (27. 5.), Narozeniny prezidenta Edvarda Beneše (28. 5.), Památku mučedníků 

lidických (10. 6.), svátek Petra a Pavla (29. 6.), svátek Cyrila a Metoděje (5. 7.), mistra Jana 

Husa (6. 7.), Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), den Slovenského národního povstání (29. 8.), 

Den svobody (28. 10.), svátek Všech svatých (1. 11.), Početí Panny Marie (8. 12.), Narození 

Páně (25. 12.) a Štěpána (26. 12.).  

                                                 
29 Dušan Kováč, Štátne sviatky v Slovenskej republike ako „miesto pamäti“, rukopis, s. 13. 
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Důvody, které se pro vysvětlení této skutečnosti nabízí jsou následující : jedním z nich 

je časová prodleva, kterou trvá změna či návrh zákona o svátcích, dalším důvodem pak může 

být to, že změna svátků a kalendáře obecně není pro danou politickou moc prioritou, že se 

zabývá spíše ekonomickými a sociálními záležitostmi, které mají bezprostřednější význam 

(další znárodňování, pokračování pozemkové reformy, úprava živnostenských daní atd.). 

Minulost a její interpretace se sice stala důležitou složkou nového režimu a nové 

budoucnosti30, ale na úrovni kalendářů a svátkového práva se tyto změny neprojevují. 

„Období let 1948-1951 vykazuje vzhledem k bouřím, které se prohnaly politickou scénou, 

jistou stagnaci – změny se v kalendáři neobjevují, jako by snad ani k žádnému převratu 

nedošlo.“ 31 Diskrepanci mezi změnami na politické a symbolické rovině je možné také 

interpretovat jako snahu komunistů situovat se do určité kontinuity, čemuž by překotné 

měnění státních svátků    a významných a památných dní příliš nepřispělo. Svátkové právo tak 

sice pozornosti komunistů neuniklo - poprvé se jím zabývali v roce 1946 a posléze i v roce 

1948 - ale ani jednou nedošlo k výraznějším změnám oproti dosavadní normě a většina 

státních svátků a památných dnů měla buď náboženský charakter nebo odkazovala k starším 

dějinám země (Cyril a Metoděj, Jan Hus, sv. Václav). Z této typologie se vymykal jen 

památný den 7. březen, který byl dnem narození T. G. Masaryka a dále 1. květen, který byl 

slaven jako svátek práce.  

Časté přesouvání jednotlivých dní mezi kategoriemi státních svátků, významných          

a památných dnů a dnů pracovního volna může působit poměrně nepřehledně, a proto jsem na 

konec kapitoly zařadil přehled státních svátků, významných a památných dní, které byly 

v platnosti po jednotlivých úpravách svátkového práva.      

 

2.1. Zákony o státních svátcích v letech 1946 a 1948 

Výsledkem jednání o úpravě svátkového práva byl zákon z 20. prosince č. 248/1946 Sb., 

který uznával 10 státních svátků a 6 památných dnů. Více než o změně souboru svátků           

a památných dnů (oproti předchozímu zákonu č. 65/1925 Sb. a vládnímu nařízení č. 63/1939 

                                                 
30 Příkladným vyjádřením tohoto postoje je kniha Zdeňka Nejedlého, Komunisté, dědici velikých tradic českého 
národa. Otázkou historie jako nástroje legitimizace komunistických režimů se zabývá Michal Kopeček, který 
analýzou Rudého práva po roce 1948 ukazuje „panteon“ osobností a historických epoch, ke kterým měl 
komunistický režim kladný postoj. Článek je originální komparativním rozměrem, neboť si kromě 
Československa všímá také Polska (Trybuna Ludu) a NDR (Neues Deutschland). Zajímavým zjištěním je 
skutečnost, že ve srovnání s okolními komunistickými zeměmi je v Rudém právu tematika dějin a jejich celková 
charakteristika nejvíce zastoupena. Ve službách dějin, ve jménu národa – historie jako součást legitimizace 
komunistických režimů ve střední Evropě v letech 1948-50, in Soudobé dějiny VIII, 1/2002, s. 23-43.     
31 Doubravka Olšáková, Pohyblivé svátky. Kalendáře a významná výročí let 1945-1960, in: Dějiny a současnost 
8/2008, s. 34.  
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Sb. se ruší pouze dva svátky – pondělí velikonoční a pondělí svatodušní) lze mluvit                   

o suspendování některých svátků a památných dnů jako dnů pracovního klidu, pokud 

připadají na všední den. Podle důvodové zprávy se jednalo jen o přechodné opatření kvůli 

hospodářským potřebám státu. „Poněvadž prohlášení všech těchto dnů [státní svátky              

a památné dny] za dny pracovního klidu by bylo v přímém rozporu s budovatelským úsilím, 

směřujícím k obnovení a oživení hospodářství Československé republiky a ohrozilo by zdárné 

splnění všech těchto úkolů, jak si je vytkl zejména dvouletý hospodářský plán, bylo nutno čtyři 

další svátky a dva památné dny prohlásiti (…) za normální pracovní dny. Celkem by tedy 

zatím bylo - vedle nedělí - deset dnů pracovního klidu v roce.“ 32 Na druhou stranu svátky, 

které zůstávaly dny pracovního klidu byly pracovním klidem pro všechny, zatímco podle 

předchozího zákona se pracovní klid o svátcích vztahoval jen na veřejné úřady a veřejný 

sektor obecně, nikoli na soukromé podnikání, kde byla tato záležitost reglementována 

kolektivními smlouvami. Přestože soubor státních svátků a památných dnů zůstal obsahově 

nezměněn, samotná jejich formální změna, tj. nivelizace na úroveň všedních (pracovních) dní 

vyvolala u některých poslanců nevoli. Na schůzi Ústavodárného Národního shromáždění 

republiky Československé vystoupili proti této změně zejména slovenští poslanci Ján Daxner 

(Strana Slovenskej obrody), Tibor Šabo (Strana slobody) a poslanec Československé strany 

lidové Jan Sova. Změna z dnů volna na všední dny zasáhla totiž převážně katolické svátky 

(svátek Tří králů, Nanebevstoupení Páně, svátek apoštolů Petra a Pavla, Neposkvrněné Početí 

Panny Marie), dále pak památný den 7. března a 28. září. Co je společné argumentaci 

poslanců vystoupivších v rozpravě o tomto zákonu, je vyjádření přesvědčení, že navrhované 

změny jsou skutečně jen dočasné povahy. „Nová úprava svátečních dnů má trvat po dobu 

našeho dvouletého plánu. Jen s ohledem na tento plán přistupujeme k omezení počtu svátků 

(…) Je ovšem pro nás bolestné, že svátek sv. Václava nebude dnem pracovního klidu. Je to 

projev nevděku, poněvadž položil základy našeho státu a jeho tisíciletá tradice sílila náš 

národ v dobách poroby a ponížení.“ 33 Slovenští poslanci vyslovovali kritiku na adresu tohoto 

zákona kvůli zásahům do náboženského cítění a náboženských svobod a ukazovali historický 

význam některých svátků (svátek Cyrila a Metoděje) pro slovenský národ. Argumentovali 

tím, že náboženství je jeden ze základů slovenského národního života, a proto je slovenský lid 

citlivý na každou změnu, která zasahuje do jeho náboženské svobody. Hospodářský úspěch či 

                                                 
32 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 259), 
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/T0259_00.htm. 
33 Poslanec Jan Sova v rozpravě o úpravě svátkového práva, Ústavodárné NS republiky Československé, 32. 
schůze, 20. 12. 1946, http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/032schuz/s032010.htm. 
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neúspěch podle nich nestál na práci i ve sváteční dny, ale na vysokém pracovním nasazení    

ve všední dny a odpočinku a načerpávání sil k tomuto nasazení o svátečních dnech. „Treba si 

však uvedomiť, že problém úspechu či neúspechu nášho budovateľského programu, najmä 

dvojročného plánu nespočíva v obmedzení sviatkov a v nasadení práce i vo sviatočné dni. 

Podmienkou úspechu nášho budovateľského úsilia (…) je to, aby sme všetci, každý na svojom 

mieste, vykonali v pracovné dni všetko, čo je v našich silách, a nedele i sviatky svätili a v nich 

naberali a načerpávali si čerstvých duševných a fyzických síl pre prácu v ďalších pracovných 

dňoch.“ 34 

O dva roky později byl v dubnu vydán nový zákon č. 78/1948, který měnil a doplňoval 

výše zmíněný zákon. Přinesl mnohem méně změn a také diskuse, která se k němu vyskytla 

nebyla zdaleka tak pestrá. Ke státně uznaným svátkům bylo přidáno pondělí velikonoční        

a pondělí svatodušní a tyto dny patřily do kategorie svátků se statusem dne pracovního klidu. 

Tento přesun byl na druhé straně kompenzován přesunutím svátku Božího Těla a Nanebevzetí 

Panny Marie mezi pracovní dny. Tyto změny byly zdůvodněny jednak snahou o větší shodu 

se společenskou praxí a jednak hospodářskými argumenty. Důvodová zpráva k návrhu zákona 

uvádí „[předchozí právní úprava z r. 1946] způsobila v praxi určité nesnáze, poněvadž slavení 

velikonočních a svatodušních svátků, jichž se užívá obvykle také k návštěvě vzdálených rodin, 

je již v nejširších vrstvách obyvatelstva trvale vžito a má svoji hluboce zakořeněnou tradici, 

kterou lze těžko právní normou překonávati (…) V závěru bylo by ještě zdůrazniti, že vedle 

všech svrchu zmíněných momentů bylo při přípravě osnovaného zákona vodítkem ovšem také 

hledisko hospodářské, které má zejména nyní rozhodující význam, a podle něhož je 

hospodářsky daleko výhodnější zastavit práci na dva dny po sobě jdoucí (velikonoční              

a svatodušní dvojsvátky) než na jediný den uprostřed týdne (vždy Boží Tělo a zpravidla 15. 

srpen).“ 35 Fakticky došlo k růstu počtu svátků, ale nikoliv k růstu dnů pracovního klidu.     

Dosavadní státní svátky byly převážně církevní a i jejich úpravy se v zákonech z roku 

1946 a 1948 touto linií řídily. Události, od kterých komunistický režim odvozoval svou 

identitu a legitimitu zatím mezi státní svátky a památné dny zařazeny nebyly. V tomto smyslu 

si myslím, že je možné v souvislosti se změnami ve svátkovém právu v letech 1946 a 1948 

hovořit spíše o hospodářských účelech než o účelech ideologických a propagandistických. To 

se ukazuje i na příkladu zákona č. 154/1949 Sb., který zmocňoval vládu k tomu, aby svátky 

                                                 
34 Poslanec Tibor Šabo v rozpravě o úpravě svátkového práva, Ústavodárné NS republiky Československé, 32. 
schůze, 20. 12. 1946,  http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/032schuz/s032010.htm. 
35 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 1116), 
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/T1116_00.htm. 
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nebo památné dny připadající na střed týdne mohla přesunout tak, aby tvořil s nedělí nebo 

s jiným dnem pracovního klidu několikadenní přestávku.   

 

2.2. Zákony o státních svátcích v letech 1951, 1975 a 1988 

Jiný obraz však nabízí kalendář a koncepce svátkového práva z roku 1951, která 

nabývala účinnosti 1. ledna 1952. V ní se rýsují historické události, od kterých chce politická 

moc odvozovat svou kontinuitu, legitimitu a hodnoty. Zřejmě nejvýraznější změnou je 

zavedení 9. května jako jediného státního svátku, který v komunistické rétorice vytvořil více 

než úspěšný protipól 28. říjnu. 9. květen na sebe přejal roli zakladatelského mýtu. „Státní 

svátky všech zemí připadají na výroční dny událostí důležitých pro vznik státu, resp. pro vznik 

jeho politicko-mocenské soustavy. Tak na př. státním svátkem SSSR je 7. listopad — výročí 

Velké říjnové socialistické revoluce. Státním svátkem Francie je 14. červenec, výročí 

francouzské buržoasní revoluce. V Československu byl až dosud podle zákona č. 555/1919 Sb. 

státním svátkem 28. říjen, na jehož výročí se váže vznik předmnichovské republiky. 

Osvobození Československa Sovětskou armádou, které vyvrcholilo osvobozením Prahy dne 9. 

května 1945, má rozhodující význam pro vznik lidově demokratické republiky u nás. Proto se 

v nové zákonné úpravě prohlašuje za státní svátek Devátý květen.“ 36 Prohlášením tohoto dne 

za státní svátek bylo navíc jasně řečeno, komu patří dík a zásluhy za ukončení války i 

nacistické vlády a vedlo k vyzdvihování Sovětské armády na úkor západních spojenců               

a příslušníků jiného odboje než toho, který byl organizován komunisty a Moskvou. Název 

Sovětská armáda byl anachronismem, neboť ČSR osvobodila Rudá armáda, která                    

na Sovětskou armádu byla přejmenována až v roce 1946. Návrh na zavedení 9. května do 

kalendáře jako státní svátek se řešil již v souvislosti se zákonem o státních svátcích z roku 

1946, ale zásah Edvarda Beneše, který jej odmítnul a navrhoval nahradit 5. květnem, dnem, 

kdy Pražané povstali proti německým okupantům, jeho zapracování do zákona odložil. 

Osvobození Rudou armádou bylo v komunistické rétorice jedním z nejdůležitějších 

argumentů pro nastolení socialismu a práva vládnout. Doubravka Olšáková ve výše 

zmíněném článku ukazuje, že skrze tuto událost docházelo v 50. letech k budování 

„socialistického internacionalismu“ a významné milníky zrodu jednotlivých „lidově 

demokratických“ států sovětského bloku se dostávaly ke slovu až na druhém místě. Z této 

pozice se odůvodňuje prohlášení 9. května za státní svátek, neboť „také státní svátky všech 

                                                 
36 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 587), 
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0587_00.htm. 
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lidově demokratických států ve střední a jihovýchodní Evropě připadají na výroční dny, kdy 

tyto země byly osvobozeny Sovětskou armádou“.37  

28. říjen sice připomínán byl, ale už nikoli jako státní svátek a dokonce ani jako den 

vzniku Československé republiky, ale jako Den znárodnění. Svátková typologie se trochu 

komplikuje, neboť v tomto zákoně existuje jeden státní svátek (9. květen), šest dní pracovního 

klidu (1. leden, pondělí velikonoční, 1. květen, 28. říjen, 25. a 26. prosinec), dále tři 

významné dny (25. únor, 29. srpen a 7. listopad) a dva památné dny (5. a 6. červenec). Zavádí 

se nové významné dny - ty mají vztah k nedávné minulosti, jinými svátky se navazuje na 

dosavadní tradice. Vedle hospodářské argumentace, která vedla ke snížení dnů pracovního 

klidu z deseti na sedm bylo hlavním účelem tohoto zákona „dát právní výraz skutečnému 

stavu a stanovit také v Československu - obdobně jako se to stalo v ostatních lidových 

demokraciích - státní svátek tak, jak to odpovídá cítění lidu a charakteru naší lidově 

demokratické republiky, pro jejíž vznik má rozhodující význam osvobození Československa 

Sovětským svazem.“ 38 Cílem tak bylo prezentovat skrze státní svátky „charakter republiky“    

a tím vytvářet takovou historickou paměť, která by odpovídala - tehdejší budovatelské - 

přítomnosti. Hodnoty politického uspořádání jsou prezentovány na nejrůznějších úrovních        

a jednou z nich je i soubor dní zmíněných ve svátkovém právu. Dalším záměrem tohoto 

zákona z roku 1951 bylo také sjednocení v oboru svátkového práva a skoncování 

s nejrůznějšími provisorii. Cílem bylo artikulovat změny, ke kterým došlo po osvobození od 

nacistické okupace. V tomto zákoně se explicitně vyjadřovala správná interpretace 

jednotlivých dní, neboť konkrétní data státních svátků, významných a památných dnů byla 

opatřena vysvětlením v závorce. Jediným dnem, u kterého měl tento krok své opodstatnění 

byl 28. říjen, jehož nová interpretační vrstva – jakožto Dne znárodnění - by nemusela být 

všem jasná, ostatní dny byly v „historické paměti“ Čechů nezaměnitelné. Důvod k zachování 

28. října, který byl spojovaný především s předchozím politickým uspořádáním spočíval ve 

skutečnosti, že tímto dnem „se stal lid vládcem ve své vlasti a znárodněním učinil první 

rozhodný krok     k socialismu. 28. říjen se tak stal po osvobození dnem oslav znárodnění a je 

také výročním dnem slavnostního vyhlášení jak dvouletého, tak pětiletého hospodářského 

plánu. Tyto skutečnosti ukazují politický a hospodářský přerod naší republiky ve stát 

                                                 
37 Ibid. 
38 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 587),  
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0587_00.htm. 
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socialistického typu a odůvodňují plně, aby se 28. říjen stal v tomto novém pojetí svátkem - 

dnem pracovního klidu.“ 39     

Poslanec Zdeněk Vácha (KSČ), zpravodaj ústavně-právního výboru, který se vyslovoval 

k návrhu zákona o svátcích se ve své argumentaci opíral o komunistický výklad minulosti         

a marxisticko-leninské pozice. Explicitně se hlásil k tomu, že „určení státního svátku                 

a památných a významných dnů jest vždy a všude výrazem a zevním ukazatelem cítění 

vládnoucí třídy ve státě a vyjádřením před světem, jakého charakteru je státní zřízení.“ 40 

V jeho referátu se objevuje silný internacionální apel a zdůrazňuje se role Sovětského svazu 

nejen při osvobození Československa, ale i dalších zemí socialistické soustavy - „lidově 

demokratických států“. Vděčnost SSSR a příslušnost do „tábora míru a socialismu“ byla 

vyjadřována určením svého státního svátku na den osvobození Rudou armádou „ze jha 

německého a italského fašismu“. 9. květen byl „pravý“ svátek, který „vrátil našemu lidu 

nejen jeho samostatnost a osvobodil jej z fašistického útlaku, nýbrž také mu umožnil, aby 

formou lidově demokratického zřízení zajistil si svou skutečnou vládu na svém území, 

odstranil vykořisťování, vykořisťovatelské třídy a její pomocníky a zajistil si budování 

socialismu“. 41 Oproti tomu 28. říjen byl den, který „lidu tolik sliboval, ale nakonec tak málo 

dal“ a „pracujícím masám“ byl uzmut. Poslanec Vácha ve svém vystoupení připomněl snahu 

prosadit za státní svátek 9. květen už dříve, k čemuž ale kvůli zamítavé reakci prezidenta 

Beneše nedošlo. Tato historická anabáze pro něj představovala „jen další důkaz toho, že 

jakákoliv historická pravda, která se nehodila třídním zájmům buržoasie, měla být co 

nejrychleji z paměti našeho lidu vymazána.“ 42 Zdůrazňoval se také sociální rozměr nového 

svátkového zákona, tj. skutečnost, že za den pracovního klidu přísluší všem zaměstnancům 

náhrada výdělku, což v předchozím „kapitalistickém zřízení“ nebylo, respektive kapitalisté 

prý vypláceli jenom těm, jejichž přízeň si pro svou podporu kupovali. 

V určení dalších významných a památných dní je patrná snaha integrovat do svátkového 

práva marxisticko-leninský výklad nedávné minulosti. Marxismus-leninismus obecně byl 

důležitým nástrojem legitimizace strany, neboť jí umožňoval poznávat „požadavky vývoje“ 

společnosti a odhalovat „zákony“ historického vývoje. Redukcí církevních svátků                   

a zavedením nových občanských důležitých dní, měl být vyjádřen „charakter našeho lidově 

                                                 
39 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 587),  
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0587_00.htm. 
40 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona o státním svátku (tisk č. 589), 
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/059schuz/s059006.htm. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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demokratického zřízení“. Mezi nově zavedené významné dny patřil 25. únor, který 

symbolizoval únor 1948, během kterého, nahlíženo marxisticko-leninským prizmatem, došlo 

k „definitivnímu zúčtování s reakcí“, dále 29. srpen, který odkazoval k Slovenskému 

národnímu povstání a boji Slováků za „setřesení jha vlastního i německého fašismu“ a dále 7. 

listopad jako výročí revoluce v Rusku, která měla mobilizační účinek a přispěla k rozpadu 

Rakouska-Uherska.  

Mezi památné dny patřil také 5. červenec, kterým se slavilo výročí příchodu Cyrila         

a Metoděje, kteří přinesli „pochodeň kultury z východu“ a 6. červenec - výročí upálení mistra 

Jana Husa, který spolu s husitstvím reprezentoval „nejpokrokovější tradice“ českého národa. 

Všechny tyto historické události byly vybrány s ohledem na svou „pokrokovost“. Návod, jak 

ji chápat nalezneme u Zdeňka Nejedlého. Mezi pokrokovými tradicemi „je to na prvním místě 

lidovost, demokratismus, (…) v nichž je spatřován přímo jeden ze základních rysů charakteru 

našeho národa. (…) A druhý rys, neméně význačný, jest stálý postup vpřed české lidovosti, 

českého demokratismu.“ 43 Touto perspektivou se interpretovalo husitství a táborský 

komunismus jako předobraz února 1948. Pokrokové bylo obecně to, co přispívalo 

uskutečnění socialismu.  

V roce 1975 došlo k novelizaci zákona č. 93/1951 Sb. o státním svátku, o dnech 

pracovního klidu a o památných a významných dnech. Změna, ke které došlo nemá podle 

mého soudu nijak zásadní charakter. Na základě hospodářské argumentace a snahy o navýšení 

počtu odpracovaných hodin došlo k přesunutí svátku 28. října (Den znárodnění), který byl 

dnem pracovního klidu, mezi významné dny státu, jež z pracovněprávního pohledu 

představují všední den. K tomuto opatření se přistoupilo kvůli poklesu týdenní pracovní doby, 

ke kterému došlo od předchozího zákona o svátcích (1951). Poslanec Rudolf Zíma ve svém 

projevu tento vývoj přesně vyčísluje a tvrzením, že úprava svátkového práva „vychází 

především z ekonomických potřeb našeho národního hospodářství, [realizací úpravy] 

přispějeme vedle opatření v zájmu maximálního využívání pracovní doby ke zvýšení 

využitelného ročního fondu pracovní doby a tím též k posílení podmínek pro úspěšné splnění 

vytyčených náročných úkolů v dalším progresívním růstu naší ekonomiky“ 44 se tak shoduje 

s argumentací důvodové zprávy, kterou je zákon č. 56/1975 Sb. opatřen. Tento zákon měl 

přispět ke stabilizaci pracovního fondu pro období šestého pětiletého plánu a zvýšit 

efektivnost národního hospodářství. Z obdobných důvodů Slovenská národní rada v květnu 

                                                 
43 Zdeněk Nejedlý, Komunisté, dědici velikých tradic českého národa, Praha 1978, s. 38-39.    
44 Poslanec Rudolf Zíma v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální shromáždění, 19. schůze, 11.6. 1975, 
http://www.psp.cz/eknih/1971fs/slsn/stenprot/019schuz/s019014.htm. 
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1975 zrušila zákon č. 69/1969 Sb., který vyhlašoval den 29. srpen (Den Slovenského 

národního povstání) za státní svátek Slovenské socialistické republiky, a tudíž den pracovního 

klidu. Diskuse o tomto zákoně se nevedla, zpravodajové (všichni KSČ) jednotlivých výborů, 

které se k zákonu vyjadřovaly - ministr práce a sociálních věcí (Michal Štanceľ), výbor pro 

sociální politiku a ústavně právní výbor (společný zpravodaj Rudolf Zíma) a dále zpravodaj 

výboru Sněmovny národů (Gregor Puškáš) - doporučili jej schválit a zákon byl jednomyslně 

přijat.  

Další úprava svátkového práva, ke které došlo v září roku 1988, již spadá do časového 

vymezení mé práce a v Rudém právu jí jsou věnovány dva články. Změnou, kvůli které byla 

tato novela vydávána je opětovné prohlášení 28. října za státní svátek. Ten v „panteonu“ 

významných dnů byl, ale neměl status státního svátku a nebyl proto ani dnem pracovního 

klidu. V 28. říjnu sedimentují různé vrstvy historické paměti (vznik Československa, Den 

znárodnění, Den vzniku československé federace), nicméně v souvislosti s nadcházejícím 28. 

říjnem, kdy se oslavovalo 70. výročí československé samostatnosti, rozhodující měrou 

k prohlášení za svátek přispěla právě historická i symbolická hodnota 28. října 1918. „Devátý 

květen, výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a dvacátý osmý říjen, den 

vzniku samostatného československého státu, se prohlašují za státní svátky Československé 

socialistické republiky.“ 45 Důvodová zpráva tento den interpretuje jako výsledek „národně 

osvobozeneckého boje“, mezinárodních podmínek a vlivu idejí „Velké říjnové socialistické 

revoluce“. Říjnové dny se „do historie našich národů zapsaly významnými činy, na které 

epocha socialismu navazuje, rozvíjí je a dále zhodnocuje pro dnešek i zítřek našich 

národů.“46 Takovým navázáním byl 28. říjen 1945, který jakožto Den znárodnění  

v komunistickém výkladu představoval důležitý moment, jež vytvořil podmínky pro 

„přerůstání národně demokratické revoluce v revoluci socialistickou“. Další interpretační 

vrstvou 28. října byl vznik československé federace v roce 1968, který představoval opět jen 

pokračování a navazování na odkaz 28. října 1918, neboť rozvíjel řešení národnostních 

poměrů a vytvářel „kvalitativně nové“ - tj. marxisticko-leninsky řešené - uspořádání 

státoprávních podmínek soužití Čechů a Slováků. Přestože rozhodujícím důvodem pro 

zavedení 28. října jako státního svátku bylo 70. výročí vzniku republiky, důvodová zpráva 

valorizuje všechny vrstvy 28. října a říká, že „historická paměť, vědomí o nezastupitelné síle 

                                                 
45 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb. z 21. září 1988, 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1988/sb30-88.pdf. 
46 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 98),  
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0098_00.htm. 
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národních tradic v celé jejich šíři objektivně vede k uznání a posílení všeho, co je v minulosti 

našich národů významné a promlouvá k dnešku. Proto vláda Československé socialistické 

republiky navrhuje, aby byl 28. říjen jako významný den v životě našich národů prohlášen 

tímto zákonným opatřením státním svátkem.“ 47 Tím se 28. říjnu navracel status, který měl od 

roku 1919 do roku 1975, přičemž v letech 1919-51 byl státním svátkem Vzniku 

československé republiky, v letech 1952-1975  byl slaven jako Den znárodnění.         

 

2.3. Zákony o státních svátcích v roce 1990 

K jednání o svátkovém právu a jeho úpravách došlo v roce 1990 dvakrát. O prvních 

změnách po listopadu 1989 se diskutovalo na půdě Federálního shromáždění na jaře roku 

1990 a jejich výstupem byla novela zákona č. 167/1990 Sb., druhá diskuse proběhla rovněž na 

jaře, ale tentokrát na úrovni České národní rady a jejím výsledkem byl zákon č. 204/1990 Sb.  

Prvně zmíněná novela byla chápána jako reakce na „okamžité potřeby demokratizačního 

úsilí státu a společnosti v oblasti právní úpravy státních svátků a významných dnů.“ 48 Je 

přitom zdůrazňováno, že se jedná jen o první a nejnutnější úpravu této problematiky a mělo 

dojít ke zřízení zvláštní komise, která by usilovala o komplexní posouzení úprav státních 

svátků, významných a památných dnů a navrhla jejich případné změny. Sledování jednání je 

poměrně komplikované, neboť se díky množství pozměňovacích návrhů odchyluje od 

původně předloženého návrhu, takže sami poslanci „neví, o čem budeme hlasovat. Je tu 

původní návrh skupiny poslanců, tisk 375. Pak byly připomínky ústavně právních výborů, 

které jsme nedostali písemně. Odložení bylo odůvodněno tím, že musí být známo stanovisko 

vlády. Jenomže stanovisko vlády, které zde bylo předneseno, se týkalo jen 5. července a ne 

navrhovaného 24. prosince, nemluvě už o dalším navrhovaném dni 6. července. Pak zde 

JUDr. Stome vystoupil s dalším upraveným návrhem, který do značné míry původní návrh 

měnil. (…) dříve než budeme hlasovat, nám zcela přesně musí být řečeno, o čem vlastně máme 

hlasovat.“ 49 

Témat jednání a následných změn, které se promítly do zákonné úpravy svátkového 

práva bylo několik. Mezi důležité a diskutované změny - ovšem nikoli v rovině kontroverzí, 

ale množstvím vystoupení vyjadřujících podporu této změně - patřilo zavedení 5. července, 

                                                 
47 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 98),  
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0098_00.htm. 
48 Důvodová zpráva k návrhu na úpravu svátkového práva (tisk č. 375),  
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0375_00.htm. 
49 Poslanec Jaroslav Mezník (Československá sociální demokracie) v rozpravě o úpravě svátkového práva, 
Federální shromáždění, 28. schůze, 8.5. 1990, 
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/028schuz/s028041.htm. 
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dne Cyrila a Metoděje, jakožto symbolu „bratrské jednoty Čechů a Slováků“ mezi státní 

svátky. Přidal se tak k 28. říjnu a 9. květnu, který však měl být slaven jako den osvobození od 

fašismu a nikoli jako výročí osvobození Československa sovětskou armádou.50 Formálně-

logická změna je jen nepatrná, neboť v obou případech tento den má odkazovat ke skončení 

fašistické okupace v Československu, ale psychologická změna vyplývající ze změny 

pojmenování je podstatná v tom, že zbavuje Sovětský svaz monopolu na toto osvobození, 

které sloužilo jako zakladatelský a legitimizační prostředek komunistů na právo vládnout. 

Nová formulace nikomu neupírala právo být osvoboditelem, protože se vyhnula jeho 

pojmenování a zaměřila se na to, co bylo osvobozením odstraněno. Podrobněji budu tuto 

otázku analyzovat v následujících kapitolách, které se věnují popisu a rozboru oficiálního 

historického narativu ve sdělovacích prostředcích. Mezi významné dny byly nově navrženy    

a později zařazeny 5. květen a 17. listopad (den boje studentů za svobodu a demokracii) a ze 

skupiny významných dnů došlo naopak k vypuštění 25. února a 7. listopadu. Jediným 

významným dnem, který „přežil“ tyto změny a podržel si svůj statut byl 29. srpen, jako den 

Slovenského národního povstání. Obdivuhodnou stálost mezi památnými dny vykazoval 6. 

červenec, den upálení Jana Husa, který byl mezi památnými dny od roku 1925. Jeho zavedení 

a první oslavy vyvolaly nicméně roztržku s Vatikánem51. Mezi ostatní dny pracovního klidu 

byl nově zařazen 24. prosinec.           

Závažnost symbolického charakteru státních svátků, významných a památných dnů         

a jejich odkazování k hodnotám, kontinuitě a legitimitě akcentoval ve svém vystoupení Milan 

Šútovec (bezpartijní). „Systém štátnych sviatkov, významných a pamätných dní a dní 

pracovného pokoja vyjadruje základné hodnotové orientácie a hodnotové priority každej 

spoločnosti. Tento symbolický systém zrozumiteľným spôsobom ukazuje na tradície, ktoré si 

chce tá-ktorá spoločnosť kultivovať, pretože v nich vidí kostru a oporu svojho hodnotového 

systému. Návrh skupiny poslancov na zmenu zákona (…) je prejavom vedomia, že 

substanciálne spoločenské zmeny musia získať aj svoj primeraný symbolický výraz.“ 52 To 

může pomoci vysvětlit, proč argumentace u událostí a osobností, které jsou do změn 

svátkového zákona navrhovány odkazuje k současným hodnotám (samostatnost, svoboda, 

vztah Čechů a Slováků, evropský rozměr události) a proč jsou jim nezřídka udělovány 

                                                 
50 V původním návrhu zákona podle tisku 375 se 9. květen rušil jako státní svátek a měl být zařazen mezi dny 
pracovního klidu s označením „den osvobození od fašismu“.  
51 Více k této otázce se lze dočíst v článku Zdeňka Hojdy, Jak slaví národ Husův : Jan Hus jako české jubileum, 
in Dějiny a současnost 8/2008, s. 41-43. 
52 Poslanec Milan Šútovec v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální shromáždění, 27. schůze, 23. 4. 
1990, http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/027schuz/s027044.htm. 
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anachronistické významy a interpretace, jež jsou příkladem i konstituentem nové politické 

mytologie 

Rád bych stručně popsal argumentaci, která se rozvíjela u nově zaváděných dnů a která 

„zvýznamnila“ dosavadní památný den Cyrila a Metoděje na státní svátek. Často se v ní 

objevují velmi generalizující a obecné důvody pro jeho zavedení. Argumentuje se 

nejrůznějšími klišé, jejichž význam tkví mnohem méně ve faktické rovině a více v rovině 

symbolické. Tato klišé se opírají o stereotypy v historické paměti. Schválení některých dní za 

státní svátky a významné a památné dny je tedy spíše politicko-hodnotovou volbou než 

argumentativně racionálním aktem. Příchod Cyrila a Metoděje je viděn jako krok, který „(…) 

jednoznačne ovplyvnil celý kultúrny, historický a tým aj politický vývoj na nasom území, (…) 

a všetkého toho, čo sa tu potom rozvíjalo“.53  

Snaha o zařazení svátku Cyrila a Metoděje mezi státní svátky byla prý podnětem 

návrhu, do kterého byla při té příležitosti zapracována i další data. Důvody k prohlášení 

svátku Cyrila a Metoděje za státní svátek jsou vedeny „logickým významem“ Cyrila                

a Metoděje pro náš stát. Spojitost mezi Velkou Moravou a Československou republikou pro r. 

1990 považuji za dosti účelovou. Význam Cyrila a Metoděje je obvykle spatřován nejen 

v kulturní (písmo, jazyk), náboženské (křesťanství) a politické (slovanská liturgie jako 

posílení státnosti země a samostatnosti) oblasti, ale i v symbolizování jednoty Čechů a 

Slováků.54 Změněná společensko-politická situace dává prostor k uctění velkých osobností, 

neboť „predchádzajúci systém robil prísny výber, kto sa mohol, alebo nemohol oslavovať, 

alebo vzdať tej alebo onej osobe príslušnú úctu“ 55  a prohlášení 5. července za státní svátek 

by bylo vyjádřením pocty, kterou si „Slovanskí vierozvestcovia si právom túto poctu, hoci 

oneskorene, zaslúžia.“ 56  

O přijetí 5. května za významný den se v jednání Federálního shromáždění nic neříká. 

Toto datum asi nebudilo rozepře a vyjednávání o tomto dni jako v roce 1946 a 1948 se 

neopakovalo. Poměrně konsensuální bylo i prohlášení 24.12. za den pracovního klidu. 

Argumentovalo se tím, že pracovní výkonnost v tento den byla mizivá a tudíž dopad na 

hospodářství nebude významný. Navíc v kategorii dnů pracovního klidu byly převážně 

                                                 
53 Poslanec Roman Zelenay (bezpartijní) v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální shromáždění, 27. 
schůze, 23. 4. 1990http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/027schuz/s027045.htm 
54 Dušan Třeštík ukazuje, že výklady spojující cyrilometodějskou misii s národním a christianizačním významem 
jsou spíše příkladem určité národní mytologie než kritického diskursu. Více viz. Dušan Třeštík, Cyril a Metoděj, 
in:  Dušan Třeštík,Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005, s. 275-280. 
55 Poslanec Igor Mičieta (SSI) v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální shromáždění, 27. schůze, 23. 4. 
1990, http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/027schuz/s027044.htm. 
56 Ibid. 
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církevní svátky, mezi které Štědrý den patří. Dosavadní úprava, která obsahovala jen 25. a 26. 

prosinec prý ignorovala lidové cítění (setkávání rodin) i kulturní tradice (příprava na 

nadcházející den, kdy „evropské dějiny dostali nový rozměr“).  

Za zajímavou považuji skutečnost, že v parlamentní rozpravě o tomto zákoně se 

neobjevila diskuse k zavedení 17. listopadu jako památného dne „boje studentů za svobodu     

a demokracii“. V tomto datu sice sedimentovaly různé interpretační vrstvy (17.listopadu 1939 

a 1989), je to však dění 17. listopadu 1989, které přispělo k jeho zavedení do svátkového 

práva. Přestože nejsilnější stranou ve Federálním shromážděním byla KSČ komunisté a tento 

den byl z komunistické perspektivy nežádoucí a odporoval její identitě, je současně třeba vzít 

v potaz určitý konsensuální diskurs, který se v komunistické rétorice v roce 1990 objevoval     

a byl důvodem skutečnosti, že KSČ nevystupovala proti návrhu zařadit 17. listopad mezi 

významné dny a svým hlasováním zákon č. 167/1990 Sb., kterým se tak stalo, podpořila.57 

Reakci na návrh zavést tento den mezi významné dny představuje přečtení dopisu od Klubu 

angažovaných nestraníků (KAN), který místo původního označení 17. listopadu jako „dne 

boje studentů za svobodu a demokracii“, navrhoval přejmenování na „den boje českého 

studentstva proti nacistické a komunistické zvůli“. Už samotný název tak navrhuje hodnocení 

a interpretaci nejen tohoto dne, ale celých období českých dějin. V dopisu KAN dále stojí, že 

tento den má nejen historické události připomínat, ale být též „mementem, že proti zlu je 

nutno bojovat, příkladem budoucím, oslavou těch, kteří se proti nacistické a komunistické 

zvůli dne 17. 11. postavili“.58  O tomto přejmenování se ale příliš nemluvilo, a když, tak 

odmítavě, s odkazem na podíl SSM na událostech 17. listopadu 1989.59  

Mezi další nepřijaté návrhy, patřil návrh Československé církve husitské na prohlášení 

6. července (den upálení Jana Husa) za státní svátek. Důvodem pro zavedení měla být jednak 

tradice slavení tohoto svátku v době před 2. sv. válkou, což je doba, „k jejímž hodnotám se 

dnes vracíme“ a dále „trvale inspirující mravní a náboženský odkaz jednoho z největších 

mužů této země“. 60 Dále se také hovořilo o zavedení svátku Jana Palacha, ale tento návrh 

nepadl na úrodnou půdu a byl spíše kritizován. Dalším návrhem, který se začlenění do zákona 

                                                 
57 O několik let později však byla komunistická paměť na listopad 1989 kanonizována jinak, a to jako „státní 
převrat“, který přinesl „hlubokou kontrarevoluci“. K tomu byly využity „dezorientované masy“ a „mýtus o 
blahobytu a o historické úloze šlechty a církve“. Tento výklad strana oficiálně přijala v roce 1995 pod názvem 
Úvod do analýzy příčin 17.11. 1989.  
58 Poslanec Karel Novosad (bezpartijní) v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální shromáždění, 28. 
schůze, 8. 5. 1990, http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/028schuz/s028041.htm. 
59 Poslanec Jaroslav Šabata (bezpartijní) v v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální shromáždění, 28. 
schůze, 8. 5. 1990, http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/028schuz/s028041.htm. 
60 Poslanec Karel Vébr (Česká strana socialistická) v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální 
shromáždění, 27. schůze, 23. 4. 1990, http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/027schuz/s027044.htm. 
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nedočkal - nicméně při dalším projednávání o rok později již úspěšný byl - byl návrh Miloše 

Zemana (Občanské fórum) na změnu státního svátku z 9. května na 8. května. Přichází 

s historickou argumentací ohledně kapitulace německé armády složené do rukou ČNR            

a kapitulace německých vojsk v Remeši. Vnímat 9. květen jako den osvobození je podle něj 

„fikcí stalinské historiografie“ a reziduem „ideologie minulého režimu a SSSR“. 8. května je 

podle něj autentický dějinný výklad, který připomíná dějiny takové jaké byly a navíc je 

krokem k návratu do Evropy. „Každý národ má právo na své dějiny. Santajá[ya]na kdysi 

napsal, že národ, který svoji minulost zapomíná, je odsouzen k tomu prožít ji znovu. Máme-li 

povinnost vůči lidem, kteří se účastnili Pražského povstání, vrátit jim čest, pak jim tuto čest 

vrátíme právě tím, když autentické datum osvobození Prahy, a to je 8. květen (…) Kromě toho 

se tímto datem začleníme do data obdobně slaveného civilizovanými evropskými státy“. 61 

Státní svátek často získává obecnější než čistě faktografickou rovinu a zdánlivě nepatrný 

posun o jeden den tak zahrnuje i symbolický význam. Může být chápán jako protipól 

komunistického narativu, pro který osvobození Rudou armádou bylo jedním 

z nejdůležitějších argumentů nastolení socialismu. 

Druhým zákonem z roku 1990, který se věnoval úpravě svátkového práva byl zákon 

České národní rady č. 204/1990 Sb., ze dne 18. května. Tento zákon vyjadřuje usnesení ČNR, 

kterým prohlásila 6. červenec, den upálení Jana Husa za státní svátek České republiky, 

přičemž tento den je zároveň dnem pracovního klidu. Jeho schvalování ale provázely mnohé 

výtky poslanců, nicméně nejednalo se o kritiku ideovou, ale mnohem spíše o kritiku 

procedurální a částečně ekonomickou. Navrhovatel zákona, poslanec Josef Lesák 

(Československá strana socialistická), jej chtěl totiž projednat druhý den po přednesení, čímž 

se porušuje ustanovení, podle kterého mají mít poslanci návrh zákona minimálně 3 dny před 

hlasováním. Rozbor procedurálních záležitostí ponechám stranou, nicméně odhlasování 

upuštění od 3denní lhůty pro projednávání zákona svědčí o vůli ČNR tento zákon prosadit, 

k čemuž nakonec také došlo. Důvodem může být skutečnost, že se jedná o poslední schůzi 

ČNR v tomto složení, a jak poznamenává poslankyně Jaroslava Moserová (bezpartijní), 
                                                 
61 Poslanec Miloš Zeman v rozpravě o úpravě svátkového práva, Federální shromáždění, 28. schůze, 8. 5. 1990, 
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/028schuz/s028041.htm Tuto úpravu se Miloši Zemanovi podařilo 
prosadit o rok později pod č. 218/1991 Sb. Diskuse, která se kolem toho ve FS vedla byla poměrně zjitřená           
a spousta poslanců se zastávala 9. května. Zajímavý je argument tradicí, který se Zeman snaží demaskovat jako 
zavádějící. „ (…) jestliže kvůli účelovému zneužití významného data naší historie v roce 1951, které vychází 
z přesně téhož paradigmatu, proč byl 28. říjen z počátku přebíjen Dnem znárodnění a potom odsouván, proč by 
kvůli tomu mělo dojít k jakému vydrženému právu, proč bychom měli argumentovat, že náš národ si na to zvykl a 
je tedy škoda si odvykat.“ (http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/015schuz/s015017.htm). Tuto 
argumentaci považuji za příklad diskursu, který sám sebe chápe jako kritický a který na jedné straně  
dekonstruuje mýtus, ale na druhé straně se zároveň stává argumentem pro zavádění nových symbolů a tím de 
facto ustanovuje mýtus nový.  
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prestiž vyhlásit tento státní svátek : „Nazvěme věci pravým jménem. Jde o to, která sněmovna 

bude mít tu čest svátek vyhlásit, zda tato nebo ta příští. Protože byly splněny všechny 

podmínky pro to, aby ta čest připadla této, nerada bych ještě déle trápila Mistra Jana Husa.“ 
62 Na ideové úrovni je patrná sekularizace svátku a svátek Jana Husa prý „není církevní, ale 

národní“, postava Jana Husa tak nemá být spojována s tím nebo oním náboženstvím, ale 

s heslem „Pravda vítězí“. Argumentace pro zavedení svátku je velmi obecná a to jednak jako 

„splacení dluhu“ historii, postavě Mistra Jana Husa, české státnosti a jednak je zdůrazňován 

evropský rozměr postavy Jana Husa, mluví se o něm jako o světodějné osobě a iniciátorovi 

„evropského procesu skoku ze středověku do novověku“.  

Tendence k revizi svátkového zákona pokračovala i po roce 1990. Příkladem je zákon č. 

218/1991 Sb., ve kterém se datum 9. května jako osvobození od fašismu nahrazuje 8. květnem 

a nejnověji také zákon č. 245/2000 Sb., který zavádí nové státní svátky (28. září jako Den 

české státnosti a 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii) a nové významné dny 

(27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti, 8. březen - 

Mezinárodní den žen, 12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě, 

27. červen – Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad – Den válečných 

veteránů). Tyto zákony, už ale svým vydáním patří do období, jehož zkoumání si tato 

diplomová práce za cíl neklade, a proto jim nebude věnováno více pozornosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
62 Místopředsedkyně ČNR Jaroslava Moserová v rozpravě k návrhu uznat státním svátkem výročí upálení Mistra 
Jana Husa, ČNR, 27. schůze, 18. 5. 1990,  http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/027schuz/s027015.htm. 



 
 
 

35 

Přehled státních svátků, dní pracovního klidu, památných a významných dní v zákonech 1925-

1990 

zákon/novela č. 65/1925 Sb. č. 248/1946 Sb.  č. 78/1948 Sb. č. 93/1951 Sb. 
1. ledna (Obřezání 
Páně) 

1. ledna (Nový rok) 1. ledna (Nový rok) 

6. ledna (Tří králů) 6. ledna (Tří králů) 
(P) 

6. ledna (Sv. tří 
králů) (P) 

Nanebevstoupení 
Páně 

Nanebevstoupení 
Páně (P) 

Velký pátek (P) 

9. květen (výročí 
osvobození  
Československa 
Sovětskou  
armádou) 

Božího těla Božího těla Pondělí 
Velikonoční 

29. červen (sv. Petra 
a Pavla) 

29. 6. (sv. apoštolů 
Petra a Pavla) (P) 

Nanebevstoupení 
Páně (P) 

15. srpen 
(Nanebevzetí Panny 
Marie) 

15. srpen 
(Nanebevzetí Panny 
Marie) 

Pondělí svatodušní 

1. listopad (Všech 
svatých) 

1. listopadu (Všech 
Svatých) 

Božího těla (P) 

8. prosinec (Panny 
Marie počaté bez 
poskvrny) 

8. prosince (Nepo-
skvrněného početí 
Panny Marie) (P) 

29. červen (Sv. 
apoštolů Petra a 
Pavla) (P) 

25. prosinec 
(Narození Páně)  

25. prosince (Hod 
Boží vánoční)  

15. srpen 
(Nanebevzetí Panny 
Marie) (P) 

 26. prosinec (dru-hý 
svátek vánoční)  

1. listopad (Všech 
svatých) 
8. prosinec (Nepo-
skvrněného početí 
Panny Marie) (P) 
25. prosinec (Hod 
Boží vánoční) 

Státní svátky 

Pozn. Ač se o nich 
zákon nezmiňoval, 
zůstaly volnými dny  
také velikonoční a 
svatodušní 
pondělky i  
26. prosinec (sv. 
Štěpán). 

 

26. prosinec (dru-
hý svátek vánoční) 

 

1. leden (Nový rok) 
pondělí velikonoční 
1. květen (Svátek 
práce) 
28. říjen (Den 
znárodnění) (P) 
25. prosinec (první 
svátek vánoční) 

Dny  
pracovního 
klidu 

   

26. prosinec (druhý 
svátek vánoční) 

5. červenec (sv. 
Cyril a Metoděj) 

7. březen  (naroze- 
niny presidenta 
Osvoboditele T. G. 
Masaryka) (P) 

7. březen  (naroze- 
niny presidenta 
Osvoboditele T. G. 
Masaryka) (P) 

5.  červenec (slovanští 
věrozvěsti Cyril a 
Metoděj) (PR) 

28. září (sv. Václav) 1. květen (svátek 
práce) 

1. květen (svátek 
práce) 

6. červenec (mistr 
Jan Hus) 

5. červenec (sv. 
Cyrila a Metoděje) 

5. červenec (sv. 
Cyrila a Metoděje) 

Památné dny 

1. květen (Svátek 
práce) 

6. červenec (mistra 
Jana Husi) 

6. červenec (mistra 
Jana Husi) 

6. červenec (Mistr Jan 
Hus) (PR) 

 28. říjen  28. září (knížete sv. 28. září (P)  
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Václava) (P) 
 28. říjen  28. říjen 

25. únor (PR) 
29. srpen (Slovenské 
národní povstání) 
(PR) 

Významné  
dny 

   

7. listopad (Velká 
říjnová socialistická 
revoluce) (PR) 

     
zákon/novela č. 56/1975 Sb. č. 141/1988 Sb. č. 167/1990 Sb. č. 204/1990 Sb. 

9. květen (výročí  
Osvobození  
Československa 
Sovětskou 
armádou) 

9. květen (výročí 
Osvobození  
Československa 
Sovětskou 
armádou) 

9. květen (den 
osvobození od   
fašismu) 

9. květen (den 
osvobození od   
fašismu) 

28. říjen (den  
vzniku 
samostatného 
československého 
státu) 

28. říjen (den  
vzniku 
samostatného 
československého 
státu) 

28. říjen (den  
vzniku samostatného 
československého 
státu) 

5. červenec (den 
Slovanských věro- 
zvěstů Cyrila a  
Metoděje) 

5. červenec (den 
Slovanských věro- 
zvěstů Cyrila a  
Metoděje) 
6. červenec (den 
upálení mistra Jana 
Husa) 

Státní svátky 

 

 

 

 
1. leden (Nový rok) 1. leden (Nový rok) 1. leden (Nový rok) 1. leden (Nový rok) 
Pondělí velikonoční Pondělí velikonoční Pondělí velikonoční Pondělí velikonoční 
1. květen (svátek 
práce) 

1. květen (svátek 
práce) 

1. květen (Svátek 
práce) 

1. květen (Svátek 
práce) 

25. prosinec (první 
svátek vánoční)  

25. prosinec (první 
svátek vánoční)  

24. prosinec (Štědrý 
den) 

24. prosinec (Štědrý 
den) 

26. prosinec (druhý 
svátek vánoční) 

26. prosinec (druhý 
svátek vánoční) 

25. prosinec (1. 
svátek vánoční)  

25. prosinec (1. 
svátek vánoční)  

26. prosinec (2. 
svátek vánoční) 

26. prosinec (2. 
svátek vánoční) 

Dny  
pracovního 
klidu 

  

  
5. 7.(slovanští 
věrozvěsti Cyril a 
Metoděj) (PR) 

5. červenec (PR) 6. červenec (Mistr 
Jan Hus) (PR) 

6. červenec (PR) 6. červenec (PR) 

Památné dny 

  
 

 

25. únor (PR) 25. únor (PR) 5. květen (PR) 5. květen (PR) 
29. srpen 
(Slovenské národní 
povstání) (PR) 

29. srpen 
(Slovenské národní 
povstání) (PR) 

29. srpen (PR) 29. srpen (PR) 

7. listopad (Velká 
říjnová socialistická 
revoluce) (PR) 

7. listopad (Velká 
říjnová socialistická 
revoluce) (PR) 

Významné dny 

28. říjen (PR)  

17. listopad (den 
boje studentů za 
svo- bodu a 
demokracii) (PR) 

17. listopad (den boje 
studentů za svo-bodu 
a demokracii) (PR) 
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Vysvětlení: 

 

Tato tabulka předkládá soubor svátků, které byly po přijetí jednotlivých zákonů či novel 

v platnosti, nikoli to, co v příslušném zákoně či novele stojí napsáno. V závorce je uveden 

příslušný název svátku tak, jak je v těchto dokumentech uveden.  

Zkratka (P) pro zákony z let 1925-1948 a zkratka (PR) pro zákony z let 1951-1990 

odkazuje ke skutečnosti, že ne všechny dny, které patřily mezi státní svátky, památné a 

významné dny byly dny pracovního klidu. Zkratka (P) označuje tzv. přechodné dny. Pokud 

výše příslušný svátek nebo památný den připadl na všední den, neměla jeho oslava znamenat 

den pracovního klidu, ale měla se přeložit na předcházející či následující neděli. Zkratka (PR) 

označuje pracovní dny. Od roku 1951 dny, které patřily do kategorie významných nebo 

památných dní byly dny pracovními       
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3. MÉDIA, IDEOLOGIE A OFICIÁLNÍ JAZYK 

V předkládané kapitole bych rád představil různé přístupy k médiím a jejich rozboru, 

stejně jako způsob, kterým budu provádět analýzu pramenů. Při úvahách o médiích lze vyjít    

z premisy, že různým historicko-kulturním podmínkám a ekonomicko-politickým strukturám 

se přizpůsobuje a odpovídá určitá mediální struktura. Jejich vztah je nejčastěji interpretován 

jako vzájemný a ovlivňující se, neboť sdílejí společnou hodnotovou strukturu i rámcová 

pravidla. Inspiraci jsem nalezl v díle Alexe Röhricha, který ukazuje způsoby, jimiž ideologie - 

kterou chápe čistě deskriptivně jako sociálně sdílené soubory idejí a přesvědčení - působí 

jazykovými prostředky v textu.63 Tuto hypotézu ve své práci přesvědčivě dokázal a mně bude 

tedy sloužit jako východisko analýzy.    

Média jsou platformou, kde se vytvářejí a ukládají změny v kultuře a hodnotách a to jak 

skupin, tak celých společností.64 Zatímco v komunistickém období je „oficiální“ publicistický 

diskurs snadno rozlišitelný jak na obsahové, tak i na lingvistické úrovni, v polistopadovém 

období je tento diskurs obtížněji identifikovatelný, neboť v souvislosti se vznikem nových 

publicistických titulů a dalšími proměnami struktury médií v Československu se stává 

disperzním, méně formalizovaným a často ztrácí svou pozici ve veřejném prostoru                 

ve prospěch komerčních a privátních témat.    

Příjemci mediálních sdělení jsou konfrontováni s určitým zobrazováním a interpretací 

skutečnosti, na jejichž zprostředkování jsou mnohdy odkázáni a které často z nedostatku 

jiných možností či vlastních zkušeností přijímají, čímž se vytváří sdílené i osobní konstrukce 

skutečnosti, která je selektována médii a tudíž určitým způsobem ovlivněná.65 Otázce selekce 

                                                 
63 Alex Röhrich, Ideologie, jazyky, texty. Analýza a interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva 
z roku 1997, Liberec 2008.  
64 V současných mediálních studiích jsou rozšířené konstruktivistické teorie masové komunikace, které pojímají 
dané médium jako systém, který formuje selektovanou realitu a kombinuje ji do určitých obsahů. Tím vzniká 
nová skutečnost, která nemusí vystupovat vedle mimomediální reality, ale může ji substituovat. Skutečnost je 
v tomto případě chápána ve smyslu sociologie vědění, která poukazuje na to, že lidé se ve svém jednání většinou 
neorientují podle skutečnosti samé, nýbrž podle svých představ o skutečnosti, které jsou nejrůznějšími způsoby 
podmíněné. Perspektiva konstruktivistických teorií je podle mého soudu přínosná v poukázání na limity toho, co 
je považováno za přirozené, ale na druhou stranu často činí z médií uzavřený, téměř všemocný systém, akcentuje 
vliv asymetrické komunikace a jen obtížně dokáže zachytit a vysvětlit případnou transformaci či adaptaci 
významu, ke které mezi textem a jeho recepcí čtenářem může docházet. Často předpokládá, že na cestě od autora 
ke čtenáři nedochází ke transformaci či adaptaci významu. Příkladem zacházení s významem a jeho osvojování 
je koncept „Eigen-Sinn“ z dějin každodennosti, který rozpracoval Alf Lüdtke (Alf Lüdtke, Eigen-Sinn: 
Fabrikalltag, Arbeitserfahrung und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus, Hamburg 1993). 
65 Otázce výběru uveřejňovaného obsahu se věnoval George Gerbner v článku Institutional Pressures Upon Mass 
Communicators, in: Paul Halmos (ed.) The Sociology of Mass Media Communicators. The Sociological Review 
Monograph, č. 13, 1969, s. 205-248, kde upozorňuje jednak na roli mediálních pracovníků, ale i rozličné vnější 
tlaky, mezi které patří například vliv autorit, cenzury, publika, konkurentů, inzerentů apod. Ne všechny tyto 
vlivy jsou pro oficiální tisk v komunistickém období relevantní, vyloučit lze zejména vliv inzerentů a minimální 
je i vliv konkurentů (pokud k nějakému vlivu dochází, tak je to nejčastěji vztah negativního „vymezování se“, 
což lze pozorovat například v Rudém právu).    
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informací, tj. hranice a podmínek, které jsou rozhodující pro to, zda se nějaká informace 

dostane do médií, se zabývá teorie gatekeeping.66 Přestože byla vyprofilována na výzkumu 

médií v demokratických společnostech, domnívám se, že její metody lze aplikovat i              

na komunistický tisk, neboť srovnáním hodnotového systému vyjádřeného v redakčních 

programech a hodnotového systému ostatních textů je možné ukázat šíři textů vpuštěných 

„dveřníky“ do mediálního prostoru jak v poměrech demokratických, tak v poměrech státního 

socialismu.67  

          

3.1. Ideologie 

Každé politické uspořádání je založeno na konkrétních hodnotách a tyto hodnoty vytváří 

rámec, skrze nějž má být dodáván smysl minulosti i přítomnosti. Jedná se o určitý systém 

reprezentací, který umožňuje organizovat mnohost sociálních přesvědčení a přiřazovat 

kladnou či zápornou hodnotu různým věcem. Tento systém bývá označován jako ideologie. 

Prostředky, kterými se organizování mnohosti sociálních přesvědčení dosahuje, jsou různé, 

jedním z nich je působení sdělovacích prostředků. Zkoumaná publicistika (Rudé právo, 

Lidové noviny) někdy explicitně deklarovala, někdy jen implicitně obsahovala určité hodnoty, 

a proto přístup z hlediska ideologie považuji za odpovídající nástroj k její analýze. Považuji 

za příhodné všímat si ideologického působení textů právě na příkladu „oficiální“ publicistiky 

a výše zmíněných zákonů, protože oba tyto „žánry“ zastupují „oficiální“ diskurs a text, který 

obsahují, nese v různé míře určitý normativní potenciál. V komunistické ideologii byl nárok 

na normativní implikace explicitně formulován. Vadim Medveděv na poradě o sdělovacích 

prostředcích v Moskvě v květnu 1989 prohlásil, že úkolem televize a tisku „není vyjadřovat 

veřejné mínění, ale ve značné míře je utvářet. Formování veřejného mínění patří 

k nejmocnějším nástrojům přestavby. Ani jedna otázka a rozhodnutí se nemohou nyní 

uskutečnit bez vytvoření odpovídajícího morálně psychologického ovzduší, bez ohledu na to, 

jak budou přijaty veřejností.“ 68  

Pro oficiální tisk komunistického období je charakteristická propagandistická funkce. 

Propaganda předkládá „podivuhodně ucelený a vnitřně prokomponovaný model společnosti 

                                                 
66 V mediálních studiích poprvé uplatnil tento termín v 50. letech David Manning White. Nově jej rozpracovala 
např. Pamela Shoemaker, která ve svých výzkumech uplatnila gatekeeping nejen na výběr informací, ale i na 
způsob jejich  přetváření v událost. (Pamela Shoemaker, Timothy Vos, Gatekeeping Theory, New York 2009).    
67 Pojem komunismus používám ve smyslu politické ideologie, pro popis státního systému volím spíše termín 
státní socialismus. 
68 Veřejné mínění vyjadřovat i utvářet, Rudé právo, roč. 70, č. 112, 15.5. 1989, s. 6.   
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(…) odpovídající jistému vyhraněnému způsobu myšlení.“69 Specifikum komunistické 

publicistiky je v tom, že svou ideologickou funkci explicitně přiznává, čímž se odlišuje od 

většiny ideologií, které chtějí působit spíše skrytě, nepřímo a právě svým implicitním 

charakterem nenápadně modelovat myšlení dobových aktérů. Explicitní působení ideologie je 

artikulováno právě v řeči a v tisku a toto působení lze analyzovat jednak na obsahové              

a kognitivní úrovni a jednak na úrovni narativních struktur a symbolických konstrukcí. Obě 

úrovně výzkumu přispívají porozumění „řeči režimu“, kterou Fidelius považuje za důležitý 

aspekt pro pochopení daného politického systému.     

Pojem ideologie je termínem používaným v politickém, mediálním i vědeckém diskursu 

a v bádání společenských věd se mu dostalo značné pozornosti. Zajímavou práci, která 

mapuje vývoj myšlení o tomto pojmu a ukazuje perspektivy, ze kterých je možno ideologii 

zkoumat, představuje kniha Historické proměny ideologie.70 Většina autorů zabývajících se 

problematikou ideologií za základní vlastnosti ideologie považuje její kolektivní, tj. sociálně 

sdílený charakter a dále nutnost srozumitelnosti a šíření či udržování. Ideologie má blízko 

k otázkám legitimity a například kulturální studia na ni nahlíží jako na fenomén, který 

formováním rámců vnímání reality realitu naturalizuje, vysvětluje jako přirozenou                   

a samozřejmou, a tím má vliv na udržování statu quo, tj. na legitimizaci vládnoucí skupiny.71 

Tím dochází k tzv. „efektu reality“, jehož výsledkem je nejen to, že „chápeme realitu jako 

výsledek či efekt toho, jak byly věci označeny, ale zároveň rozeznáváme takovou specifickou 

prezentaci reality jako očividnou. Díky tomuto efektu vymazává ideologie sebe samu              

a umožňuje, aby byla sdělení vnímána jako přirozená a spontánní reprezentace reality.“ 72      

V důsledku to znamená potvrzení samozřejmosti způsobu organizace diskursu.  

Podle teoretiků ideologií je ideologie jedním ze způsobů vytváření určité dominance, 

neboť ideologie obsahuje a vytváří takovou prezentaci reality, která je žádoucí jen pro určité 

spektrum společnosti. Moc ideologie produkovat nejen významy, ale současně také jejich 

hodnocení, je v moderní době úzce spjata s přístupem do médií a veřejného prostoru. Přístup, 

případně nemožnost přístupu do veřejného diskursu byl v období komunismu důležitým 

činitelem při tvorbě obsahu médií a ovlivňoval i volbu jazykových prostředků. Kdo se podílel 

na veřejném diskursu vyjadřoval se nejčastěji jen určitým způsobem, adekvátním 

požadavkům tehdejší doby. V totalitních režimech je takový princip považován za 

                                                 
69 Petr Fidelius, Řeč komunistické moci, Triáda 1998, s. 17. 
70 Pavel Šaradín, Historické proměny pojmu ideologie, Brno 2001. 
71 Grame Turner, British Cultural Studies : An Introduction, London, 2003, s. 166-196. Kulturální studia se 
v analýze ideologií inspirovala Louisem Althuserem. 
72 Alex Röhrich, Ideologie, jazyky, texty, Liberec 2008, s. 25.  
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samozřejmý i správný, tj. nikdo, kdo nesdílí diktovanou linii, nemá mít k diskursu přístup. 

V autoritativních společenských podmínkách oficiální periodika patří do sféry přímého vlivu 

politické moci, v demokratických podmínkách působí vedle politických i jiné vlivy 

(inzerentů, čtenářů, konkurentů apod., viz. poznámka 54). Příklad symbolické konstrukce, 

kterou ideologie významy nejen produkuje, ale zároveň je také hodnotí, je tzv. mytizace, při 

níž používáním určitých slov ve stabilním kontextu dochází k vytváření sekundárního 

sémiologického systému.73 Ideologie tak pomáhá členům společnosti rozlišovat, co je dobré      

a co je špatné. Tomu odpovídá chápání ideologie podle Jeana Pierra Malrieu : „Ideologií 

nazývám nejvšeobecnější systém vodítek, poskytovaných kulturou (zejména politických, ale 

nejen), k udržení koherence diskursu. Ideologií nazývám systém hodnocení, který způsobuje, 

že jsou diskursy schopny dlouhodobě podporovat sociální vztahy.“ 74 

Pojetí ideologie v socialistickém tisku bylo založeno na jeho pozitivně-negativním 

chápání. Zatímco jedna ideologie – socialistická – byla nedílnou součástí práce novináře, 

představovala jakýsi „filtr“, kterým procházel jeho náhled na všechny zpracovávané události, 

měla fungovat jako pevný bod a orientační základna. Ideologie odlišná, v tomto případě 

kapitalistická, byla označována jako nežádoucí, protože „negativní“ a „zkreslené“ pojímání 

světa a událostí v něm. To odkazuje k Marxovu pojímání ideologie jako „falešného vědomí“, 

kdy skrze difuzi symbolických konstrukcí reality v novinách a médiích, vzděláváním                

a informační mocí vládnoucí vrstvy konzervují svůj status quo.    

Pokud bych měl propojit bádání provedená v oblasti mediálních studií s bádáními 

v otázce ideologie, pak lze o ideologii hovořit jako o zastřešujícím faktoru gate keeping. Pro 

autory zabývajícími se otázkou ideologie je nejsilnějším prostředkem k reprodukci ideologie 

právě jazyk či řeč. Analýza jazyka samotného bez otázek po jeho působení a společenské 

praxi by však měla svůj limit v tom, že ani v demokratickém ani v totalitním režimu nelze 

předpokládat, že čtenář zachází s textem „interpretativně stejným způsobem, jako tak činí 

autor generativně“.75  
 

3.2. Mody operandi ideologie 

V pracích Johna B. Thompsona, který se zabýval vztahem ideologie a jazyka je jazyk 

chápán jako symbolická forma, která se podílí na způsobech, jimiž ideologie operuje 

                                                 
73 Roland Barthes, Mytologie, Praha 2004. 
74 Jean Pierre Malrieu, Evaluative Semantic. Cognition. Language and ideology, London 1999, s. 3, citováno 
podle Alex Röhrich, Ideologie, jazyky, texty, Liberec 2008, s. 11. 
75 Umberto Eco, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, 1979, s. 7.  
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v textu.76 Na základě tohoto předpokladu klasifikuje různé mody operandi a přiřazuje jim 

jazykové strategie (symbolické konstrukce), skrze které k působení ideologie dochází.77 Jeho 

navrhovaná klasifikace vychází z kritické lingvistické analýzy, tj. zaměřuje se na symbolické 

konstrukce dekódovatelné na lexikální, syntaktické a stylistické úrovni. Leckteré její závěry 

považuji za zajímavé a budu s nimi pracovat, ale spíše než jazykový rozbor mě zajímají 

obsahové posuny, ke kterým v oficiálních textech v průběhu let 1988-1990 docházelo.  

Teze o různých modech operandi legitimizace, s kterou Thompson přichází, lze kromě 

lingvistické analýzy uplatnit i na obecnější úrovni. Znakem legitimizace je podle něj cíl 

„učinit prostředky, kterými se navozuje a udržuje mocenská převaha vládnoucí skupiny, 

legálními, hodnými podpory, ba v některých případech zcela přirozenými, takže téměř 

nepozorovatelnými (…)“.78 Analýza jazykových prostředků je důležitá proto, že jsou nositeli 

ideologického vzkazu, jehož prostřednictvím se legitimizace dociluje.  

Z těchto tezí vyšel ve své práci Alex Röhrich, který kromě modu operandi legitimizace, 

jež analyzoval na příkladu dvou ročníků Rudého práva a jednoho ročníku Práva, si všímá 

ještě polarizace a mytizace, které jsou také nositeli ideologie a jinou jazykovou strategií 

prezentace oprávněnosti stávajícího politického uspořádání. Závěrem, ke kterému Röhrich 

dospívá je, že legitimizace je určitým zastřešujícím modem operandi, neboť polarizace             

a mytizace jsou sice v textu samostatně dekódovatelné, ale důsledkem jejich působení v textu 

je legitimizace politického panství.79  

 

4.3. Oficiální jazyk 

Mocenský nárok jakéhokoli oficiálního jazyka asi nemá smysl popírat, ale různé 

politické systémy jej deklarují s odlišnou intenzitou a stejně tak se liší míra intencionality            

a instrumentality, se kterou režim k tomuto jazyku přistupuje. Obecně lze říci, že moc 

oficiálního jazyka spočívá v konstruování diskursu o moci, která jej produkuje. Oficiální 

jazyk implementuje a zároveň garantuje kategorie myšlení, které mají být na danou politickou 

moc aplikovány. Tyto teze jsou inspirovány Pierrem Bourdieu, který píše, že jednou                  

                                                 
76 John B. Thompson, Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication, 
Cambridge 1990.  
77 Mezi mody operandi patří legitimizace, předstírání, unifikace, fragmentace a reifikace. Na úrovni jazykových 
strategií legitimizaci odpovídá racionalizace, univerzalizace a narativizace, předstírání odpovídá eufemizace, 
potlačování a tropy, unifikaci odpovídá standardizace a symbolizace jednoty, fragmentaci odpovídá rozlišování  
a cenzura, reifikaci odpovídá naturalizace, zvěčňování a pasivizace. Více in John B. Thompson, Ideology and 
Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication, Cambridge 1990, s. 58.    
78 John B. Thompson, Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication, 
Cambridge 1990, s. 58, citováno podle Alex Röhrich, Ideologie, jazyky, texty, Liberec 2008, s. 62. 
79 Alex Röhrich, Ideologie, jazyky, texty, Liberec 2008, s. 207-209. 
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z „hlavních mocí státu (…) je moc vytvářet a vnucovat (zvláště prostřednictvím školy) 

kategorie myšlení spontánně námi aplikované na všechno na světě, i na samotný stát.“80 

Jazyk autoritativních společenských systémů se odlišuje od jazyka pluralitních společností. 

Přestože v obou typech společenských systémů je skrze jazyk artikulována ideologie, forma, 

kterou se to děje, je různá. Jak jsem již zmínil výše, specifikem zkoumání komunistické 

ideologie je skutečnost, že se v textu nesnaží skrývat, ale je naopak explicitně formulována        

a vyjadřována.  

Komunistická ideologie je v textech Rudého práva považována za jedinou pravdivou, 

neboť sama sebe chápe jako „vědu“, jejímž základem je vědecký komunismus. Její vyhraněný 

postoj ke „kapitalistické“ a „imperialistické“ ideologii ukazuje, že „ideologie vidí sebe samu 

jako vědu, kdežto ostatní ideologie ji vidí jako ideologii“.81 Podobně tomu bylo i po listopadu 

1989, kdy politická moc sebe samu považovala za neideologickou a tudíž neutrální, kdežto 

předchozí období (zejména 1948-1989) bylo chápáno jako ideologické a jakoby 

„zmanipulované“. Politická moc nastupující v posledních měsících roku 1989 

nereprezentovala svou ideologii tak explicitně, jednou z jejích hodnot byl pluralismus                 

a přesvědčení o jediné pravdě tak bylo významně oslabeno. V otázkách „pravdy“ se 

akcentoval procedurální aspekt jejího vyjednávání, tj. existence formálních komunikačních 

pravidel mezi mocí a společností. Pro komunistickou i „polistopadovou“ ideologii je 

společné, že se opírají o mechanismus reprezentace. Zatímco komunistická ideologie jej 

interpretuje z pozic marxismu-leninismu (redukce lid - dělnická třída - strana) a snaží se i přes 

zjevné rozpory v praxi pojímat socialismus jako vládu většiny nad menšinou, „polistopadová“ 

ideologie zdůrazňuje organizaci moci zdola nahoru. Výzkumy mocenských nároků oficiálního 

jazyka, který se etabluje po pádu komunistického režimu, nebyly dosud provedeny, a proto 

tato podkapitola bude pojednávat přednostně o oficiálním jazyku „předlistopadového“ období. 

Jeho zajímavou analýzu nabízí Petr Fidelius. Fidelius analyzuje úvodníky Rudého práva 

a nejde mu tolik o referenční funkci komunistického jazyka, ale spíše o jeho sémantickou 

dimenzi. „V komunistické řeči vládne jakýsi řád (…) je to opravdu řeč o nějakém světě, byť to 

byl svět „imaginární“, tedy určitý ideologický obraz světa.“ 82 Takto vymezená se 

komunistická řeč nabízí jako možný pramen pro poznání komunistického režimu, neboť tato 

řeč vypovídá o svém producentovi a jeho vidění světa.  

                                                 
80 Pierre Bourdieu, Teorie jednání, Praha 1998, s. 69.  
81 Jean Pierre Malrieu, Evaluative Semantic. Cognition. Language and ideology, London 1999, s. 21, citováno 
podle Alex Röhrich, Ideologie, jazyky, texty, Liberec 2008, s. 12. 
82 Petr Fidelius, Řeč komunistické moci, Praha 1998, s. 11. Slova s tučným řezem písma jsou v originálu 
zvýrazněna kurzívou.  
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Komunistický jazyk měl monopol ve veřejné komunikaci, což mu umožňovalo vést 

„monolog za sebeospravedlnění a legitimizaci“. Jazykové projevy stály převážně                    

na předpokladu široce sdílené samozřejmosti, jejichž subjektem bylo jakési neurčité 

univerzální „my“. Komunistickou řeč nelze redukovat na propagandu, v níž je jazyk 

persvazivním nástrojem, zatímco v komunistické řeči slouží jako nástroj moci. 

Z dlouhodobého hlediska jsou při stabilizaci a udržování režimu mnohem účinnější mentální 

nástroje, než represe a fyzické násilí.83 Protože nelze zabránit, aby do lidské mysli 

nepronikaly „nežádoucí“ obrazy, je třeba zařídit, aby mysl vůči nim byla „imunní“. V souladu 

s předpokladem, že myšlení je závislé na řeči, je jedním ze způsobů, jak imunizovat či 

ochromit myšlení, „zmrazit přirozený, a tedy nepříliš uspořádaný koloběh pojmů a slov a do 

jejich proměnlivých vztahů zavést mechanický pořádek“.84 Z jednotlivých slov se tak stanou 

normované stavební dílce zcela autonomní „sémantické stavebnice“. Tato řeč je potom 

spojena s předem vymezenými a kodifikovanými sémantickými obrazy, které je možno 

spojovat do určitých předem naprogramovaných řetězců.85 Komunistická řeč tvořila uzavřený 

a logicky koherentní systém, který byl rezistentní vůči vnějším vlivům a z hlediska duality 

perzistence-inovace politické moci je oficiální jazyk (nejen komunistický) jednoznačně 

faktorem perzistence.  

Mezi znaky komunistického jazyka patří strohý, technokratický charakter, který vytvářel 

dojem nezatížení žádnou osobní perspektivou, a z toho vyplývající nárok na  objektivitu. 

Čtenář byl vystaven autoritativnímu tlaku této objektivity, neboť komunistický jazyk byl 

apodiktický, nepřipouštěl víceznačnost a pluralitu interpretací. Fidelius píše, že myšlení sice 

nelze znemožnit, ale lze jej do určité míry zbavit možnosti vyjádření a sdělení. Silně 

normativní charakter a striktní pravidla oficiálního jazyka mohou vést až k znemožnění 

reprodukce sdělení podaných tímto jazykem jazykem jiným. Příkladem může být dokument 

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, který vlastními slovy 

téměř nelze převyprávět.86 Komunistický jazyk však nebyl pouze instrumentálně-racionálním 

mocenským prostředkem zaměřeným navenek a umožňujícím libovolnou manipulaci 
                                                 
83 Např. Sheila Fitzpatrick ukazuje, že i stalinský režim měl určitou míru legitimity a identifikace a poslušnost 
nebyla vynucovaná jen represí. Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: 
Soviet Russia in the 1930s, Oxford 1999. 
84 Petr Fidelius, Řeč komunistické moci, Praha 1998, s. 182-3. 
85 Alexei Yurchak pro tyto řetězce používá pojem block-writing. Jedná se o soubory vět, v nichž se pak podle 
potřeby mění jen dílčí části. Block-writing je příkladem silně normalizovaného ideologického diskursu a 
odpovídá požadavkům čím dál tím větší anonymity a napodobitelnosti. Alexei Yurchak, Societ Hegemony of 
Form: Everything Was Forever Until It Was No More, in: Comparative Studies in Society and History,  3/2003, 
s. 480-510.  
86 Projekt Ústavu pro studium totalitních režimů „Cesta k listopadu 1989“, autoři Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, 
Vojtěch Ripka, Lukáš Lebduška, Václav Ruml, www.ustrcr.cz/cs/stin-osmasedesateho. 
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s publikem, kterému byl tento jazyk určen, ale svazoval také své producenty a jejich způsob 

promýšlení současnosti.     

Limitem lingvistických analýz je zkoumání nároků obsažených v jazyce bez zohlednění 

praxe společenských aktérů. Snaha pojímat jazyk propagandy jako uzavřený systém významů, 

zkoumat pojmoslovné základy konstrukce propagandy a vysvětlovat tento jazyk ze sebe 

samého je orientací na analýzu a rekonstrukci významů, ale ne už na jejich fungování               

a prosazování. Samotné významy a kódy negenerují způsob svého čtení a své prosazení. 

K tomu dochází až skrze praxi jejich konzumování, tj. specifickou rezonanci ve veřejném 

prostoru a zakomponováním do společenské praxe.87 Lze tak předpokládat, že sdělení 

v oficiálním textu mohou chápat jinak jeho tvůrci a jinak jeho příjemci. V této práci se však 

problematikou recepce významů nezabývám, neboť mým zájmem je zkoumání způsobů 

prezentace reality a obsahů sdělení, která zaznívala v médiích a jejich vztah k soudobé 

politické moci.  

Inovativním příspěvkem k bádání o vztahu jazyka a politické moci jsou texty Alexeje 

Yurchaka, který na příkladě proměny jazyka v „pozdním socialismu“ (vymezuje jej 60. až 80. 

lety 20. století) hledá podmínky, které umožnily nečekaně rychlý pád SSSR. Ukazuje změnu 

diskursivního režimu v pozdním socialismu ze sémantického k pragmatickému modelu 

ideologického diskursu. Znakem tohoto pragmatického modelu je skutečnost, že 

„napodobování přesných forem ideologických reprezentací se stalo daleko významnějším 

základem každodenního života než dodržování doslovného smyslu vepsaného v těchto 

reprezentacích.“ 88 Tato změna znamená rostoucí důležitost přesné reprodukce ideologické 

formy na úkor přesných významů, jež jí měly být sdělovány. Váha významu se v tomto 

diskursu přesunula ze smyslu do lingvistické formy. V důsledku to znamenalo silnou 

formalizaci jazyka, která umožnila koexistenci verbálního odmítání určitého jednání                   

a  současně jeho akceptaci či reprodukci v každodenním životě a společenské praxi. Tento 

Yurchakův závěr formulovaný na základě výzkumu sovětské společnosti lze pozorovat i na 

příkladu projevů a oficiálních textů v Československu v průběhu let 1988-1989. Opakování   

a reprodukce ideologických forem přispívala ke zdání československé reality tohoto období 

jako reality monolitické a věčné, ale jejich slábnoucí vztah ke skutečnosti a každodenním 

potřebám měl erozivní účinky.89    

                                                 
87 Benedict Anderson, Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.   
88 Alexei Yurchak, Societ Hegemony of Form: Everything Was Forever Until It Was No More, in: Comparative 
Studies in Society and History,  3/2003, s. 481.  
89 Tuto skutečnost v roce 1988 několikrát artikuloval Václav Havel, který se domníval, že „propast mezi 
ideologií a (…) smýšlením společnosti (…) se může prohlubovat dost dlouho, ale ne donekonečna“. Tento fakt se 
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3.3 Metodologie rozboru a výběr materiálů  

Při interpretaci textů má badatel k dispozici množství metod a přístupů, rozprostírajících 

se na škále od kvantitativních po kvalitativní. Otázka jejich slučitelnosti a kombinovatelnosti 

je předmětem diskusí a úvah. Kvalitativní analýza textu usiluje nejčastěji prostřednictvím 

subtilních interpretačních postupů o odhalení hlubších struktur textu skrytých pod jeho 

povrchem. Z toho vyplývají její specifické přednosti i slabiny, neboť tímto postupem je 

možné analyzovat pouze menší korpus textů, ale zato z mnoha různých aspektů. Oproti 

kvantitativní obsahové analýze je tento způsob rozboru poměrně subjektivní, čímž tenduje 

k nižšímu stupni ověřitelnosti. Kvantitativní obsahová analýza je strukturovaný a selektivní 

proces, který nejčastěji vychází ze sociálněvědních metod kvantifikace a při jeho použití se 

mediální obsahy zkoumají s ohledem na několik zvolených znaků. Nicméně kvantitativní 

obsahová analýza je kritizována za to, že jen velmi málo bere v úvahu kontext textových 

prvků a latentní významové struktury. Zajímavou podmnožinou obsahové analýzy je analýza 

kontingence, která zkoumá výskyt určitých řečových prvků v souvislosti s jinými pojmy. 

Při analýze textu stojí za pozornost všímat si mezitextových vztahů. Bulharská 

sémioložka Julia Kristeva popisuje intertextovost jako „interakci textů, která se vytváří uvnitř 

textu a poznávacímu subjektu ukazuje, jak text čte historii a jak se do ní umisťuje“.90 Bádání  

o reagování jednoho textu na jiný a jejich dialogičnosti se objevuje od M. Bachtina a je 

rozvíjeno zejména od 60. let ve Francii.91 Dnes je chápána intertextovost jako imanentně 

přítomná v každém textu a žádný text tak neexistuje jako celek sám o sobě, ale vstupuje do 

dialogu s jinými texty.92 Otázkou zůstává, zda je intertextovost a recepce textu se znalostí či 

bez znalosti pretextu intencionální a má funkční význam pro smysl textu nebo jestli z větší 

míry dochází ke konstruování intertextového vztahu při recepci textu. Ve zkoumané 

publicistice je intertextovost přítomna  nejčastěji ve formě aluze (zejména v Rudém právu,     

v Lidových novinách jen výjimečně). Skrze ní bylo odkazováno na určitý kanonický soubor 

textů, například Poučení, závěry sjezdů KSČ i KSSS, které jednak mohly dodávat 

                                                                                                                                                         
podle něj měl zhmotnit do „důsažnějších politických změn, důsažnějších, než současná výměna „normalizační“ 
frazeologie za frazeologii „přestavbovou“.“ (Důvody ke skepsi a zdroje naděje, Samizdatové Lidové noviny, 
1988, č. 3, březen, s. 3).  
90 citováno podle Jiří Homoláč, Intertextovost a utváření smyslu v textu, Praha 1996, s. 12. 
91 Zejména Julia Kristeva, Sèméotikè: Recherche pour une sémanalyse, Paris 1969 a Roland Barthes, Élements 
de sémiologie, Paris 1964.  
92 Ke klasifikaci intertextových vztahů existuje množství přístupů. Jako jeden z nich bych uvedl rozdělení 
transtextovosti podle G. Genetta na architextovost (vztah textu k souboru kategorií jako je žánr nebo tematika), 
intertextovost (doslovná přítomnost textu v jiném textu, např. aluze nebo citát), metatextovost (vztah textu               
a komentáře k němu, např. recenze nebo kritika) a paratextovost (vztah imitace, např. parodie). Více k této 
klasifikaci viz. Jiří Homoláč, Intertextovost a utváření smyslu v textu, Praha 1996, s. 18-20. 
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konkrétnímu článku větší autoritu a jednak tyto aluze mohou sloužit jako vodítko 

k očekávaným znalostem recipientů, přičemž tento horizont znalostí zároveň konstituovaly. 

Vedle aluzí se objevovaly i přímé citace z projevů politiků nebo stranických dokumentů. 

V Rudém právu mezi často citované politiky patřil Gottwald, Lenin, Gorbačov a Jakeš. Jejich 

citace přitom obsahovaly explikační potenciál, neboť byly často používány jako argument ve 

výkladu určitých jevů a událostí. Oproti tomu výroky politiků zmiňované občas v Lidových 

novinách v roce 1990 byly spíše kriticky reflektovány a podrobovány analýze v rubrice 

komentářů a glos.   

Nabízí se otázka možnosti aplikace teorií literární interpretace, které slouží primárně 

k práci s beletrií, na jejíchž vzorcích byly také konstruovány. Zkoumaná publicistika sice 

obsahuje některé beletristické prvky (nejčastěji se objevují ve formě literárních textů či 

úryvků z knih v Literárních novinách, které byly čtvrteční přílohou Lidových novin a méně 

často také v Haló sobota, jež byla přílohou Rudého práva), ale většina článků patří do 

kategorie non-fiction. Obecně lze říci, že holistické teorie a hermeneutiku, které kladou důraz 

na „vcítění se“ do autorova světa a pochopení geneze textu, nelze vhodně aplikovat                  

na publicistický materiál, protože u něj mnohdy autorovy ideje a idiolekt souzní s redakčním 

kolektivem či mocenskými strukturami. To můžeme pozorovat převážně v případě článků 

v Rudém právu. Pro Lidové noviny byla charakteristická spíše stylistická osobitost (zejména 

příspěvky spisovatelů) a názorová pluralita. Tím však nemá být řečeno, že v nich nevycházely 

články, které legitimizovaly politické uspořádání po listopadu 1989, neboť v prvních měsících 

po pádu komunismu se prosazoval v politické i veřejné sféře disidentský diskurs, jehož 

nositelem byly právě Lidové noviny. Za příklad legitimizace je podle mého soudu možné 

považovat například diskurs „pravdy o dějinách“, o kterém se podrobněji zmíním v páté 

kapitole.   

Mým metodologickým přístupem k pramenům je kvalitativní obsahová analýza textu 

s občasnými přesahy do kritické analýzy diskursu. Tu používá ve výše zmíněné práci i 

Röhrich, ale vzhledem k množství pramenného materiálu, se kterým pracuji, je taková analýza 

každého textu vzhledem k času určenému na vypracování diplomové práce prakticky 

neproveditelná. Přínosem kritické analýzy diskursu je náhled na text jako na sociální fakt, 

který je v určitém kontextu nejen situován, ale podílí se také na jeho utváření. Analýza 

komunikační události je tak analýzou vztahu mezi textem, diskursivní praxí (která je 

prostředníkem mezi skutečností a textem) a sociokulturní praxí. Jazyk je vnímán jako sociální 

sémiotika, kdy ve formách jazyka je zakódována sociálně konstruovaná prezentace světa. 
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K pojmu diskurs přistupují různí autoři odlišnými způsoby. Ve své práci se budu opírat           

o pojetí Gunthera Kresse, podle kterého „diskurs poskytuje soubor možných výroků o dané 

sféře a organizuje a strukturuje způsob, jakým se o určitém tématu, objektu či procesu bude 

mluvit.“ 93 Toto vymezení má blíže k pojetí diskursu v lingvistických studiích, ale nevylučuje 

chápání diskursu jako principu konstrukce reality, jež se objevuje v poststrukturalistických 

sociálních teoriích.   

Články k analýze byly vybrány na základě jejich tématu. Z obou periodik byly vybírány 

a analyzovány takové články, které se týkaly výkladu minulosti. S ohledem na jejich vysoký 

počet i tématickou pestrost byl tento výběr zúžen na takové výklady minulosti, které se týkaly 

historických událostí a interpretací událostí zařazených do svátkového práva. Výsledkem 

tohoto výběru byl korpus zhruba 500 článků (z čehož více než tři čtvrtiny představovaly 

články z Rudého práva), který je z žánrového hlediska velice pestrý. Stojí vedle sebe články 

odborné, redakční, úryvky z knih, rozhovory s pamětníky a historiky, příspěvky čtenářů ad. 

S ohledem na tuto rozmanitost se lze domnívat, že možný impakt článků na čtenáře byl různý. 

Mým zájmem je však analýza obsahu článků a toho, jaký narativ konstituují.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Gunther Kress, Linguistic Processes in Sociocultural Practice (Language Education), Oxford UP 1989, s. 7.   
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4. ANALÝZA TEXTŮ – KOMUNISTICKÝ NARATIV (RUDÉ PRÁVO) 

V této kapitole se budu zabývat popisem a analýzou výkladu minulosti, který byl 

prezentován ve vybraném komunistickém tisku. Pozornost a vysoký počet článků, který byl 

na stránkách Rudého práva dějinám věnován, je až zarážející a lze jej podle mého soudu dát 

do souvislosti s tezí o chápání dějin jako jednom z aspektů komunistické identity, jak ji           

ve svém současném výzkumu formuluje Pavel Kolář. V rámci Rudého práva patří do 

oficiálního historického narativu všechny články o dějinách, ale jejich vysoký počet a pestré 

tematické zaměření představují korpus, který svým rozsahem přesahuje možnosti zpracování 

v diplomové práci. Zejména vytvoření rubriky „lidé a dějiny“ v sobotní příloze Haló sobota 

znamená ohromný nárůst materiálu. V souvislosti s výše popsaným legislativním diskursem 

se i při analýze textů z oblasti publicistiky zaměřím na narativ artikulovaný skrze soubor 

státních svátků, dní pracovního klidu a významných a památných dní. Výjimkou z tohoto 

výběru jsou podkapitoly o roce 1968 a mnichovské dohodě a okupaci, ale vzhledem 

k prostoru, který byl těmto událostem v Rudém právu věnován a silnému a hojně 

využívanému legitimizačnímu potenciálu jejich výkladu pro komunistickou ideologii jsem 

považoval za vhodné je do analýzy oficiálně prezentovaného historického narativu zařadit.  

 

4.1. Popis deníku Rudé právo v letech 1988 a 1989 

Deník Rudé právo v letech 1988 a 1989 měl v každém vydání od pondělí do pátku 8 

stran.94 V sobotu vycházela víkendová příloha Haló sobota, která měla 16 stran. V tomto 

období dosahoval náklad Rudého práva přes 1,1 milionu výtisků ve všední den a přes 1,5 

milionu výtisků v sobotu a tato čísla mu zajišťovala pozici nejrozšířenějších novin. Řazení 

rubrik a struktura deníku měly relativně stabilní charakter, určité nepravidelnosti v řazení 

textů se objevovaly jen v sobotním (některé rubriky chyběly, některé byly obsáhlejší či 

naopak stručnější než obvykle, nacházely se na jiných stránkách apod.) a výjimečně pátečním 

vydání. Obecně sobotní noviny obsahovaly více článků, ale mnohem kratších než obvykle. 

Programová struktura rubrik byla narušována při jedinečných příležitostech jako např. 

programová prohlášení, přepisy projevů M. Gorbačova, dále zpravodajství z okresních              

a obvodních konferencí KSČ apod.  

Kdybych měl stručně shrnout programovou strukturu Rudého práva, tak prvních pět 

stran obsahovalo převážně domácí politické a hospodářské informace a kulturní rubriku            

                                                 
94 Výjimkou byla sobotní vydání v červenci a srpnu 1988, kdy v důsledku vyrovnávání schodku zásob papíru, 
vzniklého vysokými náklady, měla tato vydání jen čtyři strany.  
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na části páté strany. Texty na prvních stranách měly převážně charakter zpráv a reportáží. Za 

zmínku stojí jejich optimistický charakter (zejména na první straně) a pozitivní obsah 

vzhledem k domácímu státnímu uspořádání. Pokud došlo k protirežimním demonstracím,          

na první straně byla publikována prohlášení a dopisy vyjadřující podporu socialistickému 

zřízení v ČSSR.95 Na části druhé a třetí strany byly rubriky dávající prostor ohlasům na 

články Rudého práva, dopisům či komentářům. Občas v nich zazníval kritický tón, čímž je 

myšlena nikoli kritika politického uspořádání, ale spíše kritika těch, kteří se podle nastoleného 

řádu nechovali. Zahraniční zpravodajství se pak objevovalo na stranách 6 a 7, ale důležité 

zahraniční zprávy, tj. takové, které měly vliv i na Československo byly publikovány                 

na prvních stranách listu. V zahraničních zprávách je patrná jednoznačná polarizace mezi 

kladnými a zápornými články. Příkladné články, texty o úspěších a pokroku v průmyslu se 

vztahovaly výhradně k zemím východního bloku, kdežto zprávy o hospodářských událostech 

ze západního světa vyznívaly často negativně (rostoucí nezaměstnanost, zadlužení země 

apod.). Výjimku z tohoto schématu tvořily články týkající se odzbrojování a společných 

aktivit SSSR a západních zemí. Strana 8 a nepravidelně v pondělí část strany 7 se věnovala 

sportovnímu zpravodajství. Informace o určitém typu sportů - např. golf a formule 1 -             

na nich chyběly. Důvodem zřejmě nebyla jen absence českého zástupce (neboť v roce 1990 i 

přes tuto absenci sportovní rubrika Rudého práva informace o F1 podávala), ale zařazení 

těchto sportů mezi sporty „ideologicky nežádoucí“. V Rudém právu nebylo striktně 

dodržováno rozdělování na názorové a nekomentované texty. Některé texty – nejčastěji 

z první strany – nebyly podepsány nebo byly podepsány jen šifrou.  

 

4.2. Analýzy a interpretace 

Mezi dny uzákoněnými za státní svátky, dny pracovního klidu a významné a památné 

dny (v letech 1988 a 1989 pro ně platily zákony č. 56/1975 Sb. a č. 141/1988 Sb.) existovala 

z hlediska komunistické moci v Československu pozoruhodná hierarchie. Ne všechny tyto 

                                                 
95 Mezi největší kampaně svým počtem i délkou trvání patřilo odsuzování Palachova týdne, petice Několik vět       
a událostí v listopadu 1989. Ostatním protirežimním demonstracím (např. při výročích 21. srpna, 28. října, 
demonstraci 10. prosince 1989 apod.) byl věnován krátký odstavec. V případě tří výše zmíněných akcí šlo ale         
o cílenou kampaň, které měla účastníky demonstrací zdiskreditovat. Strategie, které si k tomu Rudé právo 
vybíralo byly různé. Například v případě petice Několik vět byly vzbuzovány pochybnosti o tomto dokumentu 
tím, že do novin psali lidé, kteří se ocitli na seznamu signatářů několika vět, přestože jej nepodepsali. Jinou 
strategií byly dopisy čtenářů do Rudého práva, v nichž se za podepsání Několika vět omlouvali tím, že „sedli na 
lep“ a chtěli, aby jejich jméno bylo ze seznamu podpisů odstraněno. Dále měl tuto petici diskreditovat způsob 
získávání podpisů, neboť její iniciátoři prý za podepsání nabízeli peníze. Autoři petice byli osočováni ze 
sledování svých soukromých cílů na úkor společnosti a pokusu o „kontrarevoluční zvrat“. Velké množství 
publikovaných reakcí na tuto petici - byť odmítavých - však zároveň znamenalo její medializaci.    
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dny totiž nabízely stejný symbolický a legitimizační potenciál. To se projevovalo                        

na pozornosti a prostoru, které jim byly v dobové publicistice věnovány. Některé dny ze 

svátkového práva byly pro politickou moc významnější a důležitější než jiné, přičemž výběr   

a způsob interpretace těchto dní podle mého názoru vypovídá leccos o svém původci. 

Čtenářům Rudého práva byly tyto interpretace nabízeny nejen v redakčních textech, 

v proslovech politických činitelů a diskusích redakce s historiky,96 ale také skrze dopisy             

a vzpomínky čtenářů či biografické sloupky významných osobností. 

Lze stanovit různé typologie a kritéria klasifikace státních svátků, významných                  

a památných dní a dní pracovního klidu. Jedním z nich je samotná klasifikace v zákoně, dále 

například rozlišování podle nominálního účelu (náboženské, civilní, vojenské, smuteční aj.), 

podle politického cíle apod. S ohledem na zkoumání prezentace historického narativu             

a instrumentalizace výkladu dějin jako prostředku legitimizace politického uspořádání, je pro 

mě důležitým kritériem pozornost, které se danému dni, jež je součástí tohoto výkladu, 

dostává. Rozdělení publicita - absence publicity na jedné straně působí simplifikujícím              

a reduktivním dojmem, ale na druhé straně pozornost, která je danému dni věnována, může 

být indikátorem jeho důležitosti pro toho, kdo mu tuto pozornost věnuje. Podle tohoto kritéria 

je kapitola rozdělena na dvě části, přičemž první část pojednává o souboru svátků, 

významných a památných dní, ke kterým se režim často vztahoval a od nichž odvozoval svou 

legitimitu a kontinuitu. Druhá část se potom zaměří na popis dní, které sice byly uvedeny 

v zákoně o státním svátku, dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ale 

které režim v argumentaci ke své podpoře prakticky nevyužíval. 

Dříve než přistoupím k popisu samotného výkladu, rád bych se na základě textů 

publikovaných v Rudém právu stručně zmínil o přístupu k historii a jejích východiscích              

a cílech. Jedním z kritérií historického výkladu měla být „pravdivost a objektivita“, přičemž 

metodou poznávání „pravdy historických události“ byl historický materialismus                      

a marxisticko-leninská perspektiva.97 Jednotlivé historické etapy, události a osobnosti měly 

být hodnoceny vzhledem k jejich „vkladu pro pokrok“ a jejich významu pro současnost. 

Historie byla chápána jako zdroj poučení, životních vzorců a morálních norem a měla 

                                                 
96 Tzv. kulatý stůl Rudého práva a Pravdy, byl pořádán vždy při výročí důležitých událostí (např. rok 1968, 28. 
říjen, mnichovská dohoda).   
97 O marxismu-leninismu jako metodologickém základu hovořila rezoluce VI. sjezdu československých historiků 
z března 1989, která se k němu hlásila jako systému „který je schopen formulovat historismus na důsledně 
vědeckém základě.“ Za pozornost jistě stojí i pokračování textu rezoluce: „V souvislosti s tím budeme dále 
rozvíjet teorii a metodologii, čelit schematismu, konjukturalismu a stereotypům historického bádání. Jde nám           
o uplatnění takových forem práce, které pravdivě ztvárňují minulost, a tím mohou účinně působit na rozum a cit 
člověka (…).“ (Rezoluce VI. sjezdu československých historiků, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 55, 6.3., s. 3). 
Tato rezoluce byla oficiálním stanoviskem, ale zdaleka nemluvila za všechny historiky.    
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přispívat k vytváření „národní hrdosti, vlastenectví a internacionálních postojů“. „Dnešní 

člověk potřebuje znát dějiny, aby si v proudu prudkých společenských změn ujasnil základní 

hodnoty a smysl vlastní životní orientace. Pohled do dějin má obrovský aktivizující humanitní 

náboj. (…) věda neukazuje jen minulost, jen vývojové varianty, které nastaly, ale vědecká 

historiografie musí inspirovat politiky k hledání vývojových možností dnes i v budoucnosti. 

V tom je poslání historiografie“.98 Obecně lze hovořit o utilitaristickém či prezentistickém 

přístupu k minulosti, neboť ta měla mít význam pro současnost, tj. být „učebnicí dneška“             

a umožňovat řešení „současných praktických otázek“. Důraz byl tedy položen na chápání 

minulosti jako rezervoáru zkušeností, které bylo potřeba buď objevit a aplikovat na dnešní 

potřeby nebo na již objevené zkušenosti navazovat. V tomto kontextu historie neměla být 

pouze vědeckou disciplínou, ale měla mít i společenské využití, pro něž je obecně 

charakteristický instrumentální přístup k dějinám. „Obracíme se k dějinám jako zdroji 

cenných poučení, jako významné zbrani v boji dělnické třídy i ostatních pracujících proti 

vykořisťovatelskému kapitalistickému řádu. Chápeme historii v tom smyslu, že pomáhá 

formovat socialistické společenské vědomí, vědecký světový názor. Spatřujeme v ní významný 

nástroj při výchově k třídnímu uvědomění a socialistickému internacionalismu“.99 Nadpisy 

článků „historie pomáhá vychovávat“, „výchova mládeže dějinami“, „výchova dějinami stále 

aktuální“ nebo „historie učebnicí dneška“ didaktický vztah minulosti a současnosti konkrétně 

pojmenovávají. Tento „výchovný“ aspekt minulosti znamenal přednostní orientaci na mládež 

a představa, že prostředkem „výchovného působení“ na mládež jsou právě dějiny, byla široce 

sdílena. Důvodem byla skutečnost, že mladí lidé minulé události nezažili a o to více bylo 

potřeba jim je „správně“ vysvětlovat.100 Historie měla mít také aktivizační potenciál a přímo 

ovlivňovat každodenní život. Tento aspekt lze pozorovat zejména u politických projevů             

a agitačních textů, které obsahují spoustu floskulí ve vztahu minulost-současnost a vybízejí             

k „naplňování odkazu“, „odhodlání pokračovat v zápase minulých generací“ apod.101  

                                                 
98 Dějiny dnešku, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 38, 14.2., s. 2. 
99 Historie učebnicí dneška, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 174, 26.7., s. 1. 
100 Např. článek Výchova je zbraň, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 52, 2.3., s. 1. 
101 Rudé právo přinášelo také články a poznatky z ruské oficiální historiografie, které na mě ve srovnání 
s československou oficiální historiografií působí progresivním dojmem a především ochotou přehodnocovat 
některé minulé události. Jedná se zejména o dobu 30. let, neboť v 80. letech se otevřelo bádání o tzv. skupině 
ekonomistů (Bucharin, Rykov ad.), kteří byli soudně rehabilitováni. Dále se hovořilo o postavení památníku 
obětem z doby kultu osobnosti J. V. Stalina a o období omylů v kolektivizaci. Proti tomu stojí v kontrastu 
neochota československých komunistů přehodnocovat dějiny (např. událostí v roce 1968) a otevírat „bílá místa“ 
(procesy 50. let). V komunistické kritice událostí 50. a 60. let se často jednalo jen o obecnou kritiku (porušování 
socialistické zákonitosti, prosazení subjektivismu, byrokratismu, voluntarismu, přijímání polovičatých řešení, 
apod.). O postoji k událostem roku 1968 bude pojednáno níže. Přestože Václav Čada reflektoval spojení historie 
s politikou a ovlivnění pohledu na minulost současností, její politikou a idejemi, pohled na 50. a 60. léta měl být 
podle něj „skutečně vědecký“. V tomto pohledu byly procesy 50. let s jejich „tragickými důsledky“ přičteny 
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4.2.1. Významné dny 

Dny, které byly uvedené v zákoně a které byly pro režim důležité, nestály v kalendáři 

samostatně, ale spojovaly se spolu s dalšími událostmi v historický narativ a vytvářely příběh, 

se kterým se soudobá společnost mohla (a měla) identifikovat. Dovolím si citovat Jana 

Randáka, který píše, že „historie právě v podobě příběhu či obrazu není sumou za sebou 

srovnaných faktů. Spíše je výkladem. Představuje smysl dodávaný zkoumané minulosti 

z aktuálních pozic. (…) Historie především v podobě srozumitelného příběhu či obrazu              

o minulosti patří mezi neodmyslitelné identifikační a identitotvorné nástroje snad každého 

státního či národního kolektivu moderní doby.“ 102 Myslím si, že o hledání a dodávání smyslu 

vypovídají i události zařazené do svátkového práva.  

V novoročním projevu v roce 1988 Gustav Husák vyjmenoval výročí, která se tento rok 

vzpomínala – 70. výročí vzniku Československé republiky, podepsání mnichovské dohody, 

události v únoru 1948 a také události roku 1968. Rok 1988 byl „osmičkový rok“ a pozornost, 

která byla jednotlivým výročím a událostem věnována byla skutečně mimořádná, přestože 

komunisté nechtěli „osmičkové mánii“ podléhat. „Nejsme z těch, které osmička na konci 

letopočtu doslova fascinuje. Více než ‘osudu’ věříme vyspělosti našeho lidu, jeho politickému 

uvědomění, práci jeho rukou i mozků. Ale letošní jubilejní rok je a jistě bude vděčným 

tématem buržoazních sdělovacích prostředků. Svoji polívčičku si na ohýnku přestavby chtějí 

ohřívat i skupiny tzv. ‘disidentů’ (…)“.103  

Čtenářům se informací a výkladů o vzniku Československa, mnichovské dohodě a 

únoru 1948 dostávalo od prvních čísel příslušeného měsíce, o „krizovém vývoji“ v roce 1968 

se psalo celoročně. Tyto události podle Gustava Husáka „zrcadlí těžký a složitý zápas našich 

národů za národní a sociální osvobození, za nastolení lidové moci, za vítězství a rozvoj 

socialismu. Zkušenosti z tohoto zápasu potvrzují historickou oprávněnost volby, kterou náš lid 

v únoru 1948 učinil. Ukazují životní význam (…) dějinné úlohy komunistické strany, našeho 

přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a dalšími bratrskými socialistickými zeměmi.“ 

                                                                                                                                                         
„vypjaté společenské atmosféře“ a tomu, že jediný reálný model budování socialismu byl ten sovětský 
(českoslovenští komunisté měli vlastní zkušenost jen s bojem o moc, nikoli s budováním socialismu). 
Objevovala se tak představa, že jinou cestu než tu, která již byla empiricky potvrzena, nelze uskutečnit. Otázky 
proč se nevolila vlastní cesta Čada odmítal jako „nehistorické“, protože „Gottwald jinou možnost neměl než tu 
naprosto reálnou, dobově podmíněnou, tu, která existovala“, tj. sovětská. (Není vlastenectví bez znalosti 
vlastních dějin, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 229, 28.9., s. 3). Cílem této poznámky není československý 
komunistický výklad pranýřovat ale ukázat kontrast mezi historiografií v Sovětském svazu a Československu, 
kterého bylo možné si v Rudém právu všimnout. 
102 Jan Randák, text přednášky „Říjen mezi dvěma epochami : ke konstrukci a podobě historického faktu“, 
proslovené na konferenci „1918: Model transformačního procesu?“, Praha 14.-15. dubna 2008. 
103 Přestavba a Poučení z krizového vývoje, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 52, 3.3., s. 3. 
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104 Kromě výročí dní, které byly zakotveny v kalendáři, tak v komunistickém narativu měly 

své místo ještě události spojené s mnichovskou dohodou a s vývojem v roce 1968.  

Články o dějinách v Rudém právu se ale neomezovaly jen na tato témata a týkaly se 

nejrůznějších výročí, osobností a událostí. Jak jsem zmínil výše, pozornost, která byla           

na stránkách Rudého práva minulosti věnována, je mimořádná. Na druhou stranu 

argumentační pestrost článků, zejména v případě každoročních výročí, rozhodně nebyla 

nepřeberná a jednotlivé argumenty se často opakovaly. Převažující marxisticko-leninský 

přístup k dějinám na jedné straně sice omezoval argumentační pestrost, ale na druhé straně 

přispíval k naprosto koherentnímu a logicky uzavřenému výkladu dějin. Způsob, jakým do 

sebe „zapadají“ jednotlivé události a osobnosti je skutečně pozoruhodný. Výklad dějin 

prezentovaný na stránkách Rudého práva působil monolitickým dojmem a mnohdy předjímal 

argumenty protivníků, které hned brilantně neutralizoval, vyvracel a ukazoval je jako 

nepodložené, „neobjektivní“, „nepravdivé“ a „nehistorické“.   

Na následujících stránkách bych rád chronologicky nastínil komunistický výklad výše 

zmíněných událostí. Nejde mi přitom o poukazování na odchylky tohoto výkladu od 

„skutečnosti“ ani o vyjmenovávání toho, co bylo v komunistickém výkladu zkresleno či 

zamlčeno. Této problematiky se dotýká šestá kapitola popisující výklad minulosti 

v polistopadovém období, které bylo vůči komunistickým interpretacím velmi kritické.            

Na tomto místě mě zajímá přednostně analýza komunistického výkladu minulosti jako 

výkladu, který byl uspořádán do určité koherentní podoby a jako takový byl prezentován 

v mediálním prostoru a měl na čtenáře působit a dále pak rekonstrukce historického narativu 

jakožto součásti myšlenkového světa politické moci a nástroje její legitimizace.    

 

4.2.1.1. Říjnová revoluce v Rusku 1917 

Revoluce v Rusku v říjnu 1917 – označovaná jako „Velký Říjen“ nebo „Velká říjnová 

socialistická revoluce“ - byla nejstarší událostí 20. století, která se v zákoně o státních 

svátcích, dnech pracovního klidu, významných a památných dnech nacházela. Ve vztahu 

k ostatním událostem 20. století, které zákon uváděl, byly této revoluci přisouzeny určité 

zakladatelské prvky, respektive bylo akcentováno ovlivnění těchto událostí jejími ideály, což 

mělo tyto ideály zpětně potvrzovat a být důkazem jejich („nadčasové“) platnosti.     

                                                 
104 Udělejme vše pro další rozkvět naší vlasti, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 1, 2.1., s. 1. 
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I proto se říjnové revoluci v komunistickém narativu dostávalo postavení jedné 

z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější události 20. století.  Pokud měřítkem marxisticko-

leninského hodnocení dějin byla pokrokovost událostí, pak říjnová revoluce v Rusku 1917 

byla pokrokovou událostí par excellence, byla přelomovou událostí, která oddělovala „starý 

svět“ od „nového světa“. „Velký říjen znamená revoluční, vědecky podložené vykročení do 

nové historické éry sociálního a národního osvobození lidstva.“ 105 Důvodů její pokrokovosti 

bylo hned několik a v souvislosti s dobovým vývojem byly různě zvýznamňovány či měněny. 

Na prvním místě se nejčastěji objevoval argument „sociálního a národního vysvobození 

lidových mas“ a vytvoření podmínek k naplnění „ideálů společenské rovnosti“, které byly 

ztotožněny se socialismem, rozbitím „panství kapitálu“ a odstraněním „vykořisťování člověka 

člověkem“. V roce 1989 se v souvislosti s dobovými mírovými snahami a smlouvami             

o odzbrojování k těmto důvodům přidal mírový charakter socialismu, jehož základy byly 

položeny Dekretem o míru, chápaným jako krok k „zajištění práva člověka na život v míru“. 

Platnost myšlenek a zkušeností říjnové revoluce byla shledávána v dosavadním vývoji, 

tj. v  přechodu některých zemí východní Evropy k socialismu a ve vítězství v 2. světové 

válce, které bylo interpretováno jako důkaz síly „idejí Velkého října a socialismu“. Národně 

emancipační náboj této revoluce měl být potvrzen vznikem nových států po 1. světové válce     

a dále snahou různých etnik a národů o dosažení svobody a nezávislosti v procesu 

dekolonizace. Proti názoru, že moc v Rusku uzurpovala hrstka revolucionářů byl postaven 

článek popisující neúspěšný pokus amerických senátorů dokázat tento fakt prostřednictvím 

výslechu manželů Reedových.106 

Aktuální význam říjnové revoluce byl spatřován v tom, že na ni navazovaly „revoluční 

síly“ tehdejší doby, tj. přestavba. „Odkaz Říjnové revoluce je stále živý. Jiná cesta než cesta 

přestavby, této „revoluce v revoluci“ není. Říjen a hodnoty, které jím byly vybojovány jsou 

trvalým poučením i příkladem, spolehlivou orientací v současném světě. Cesta VŘSR dále 

pokračuje“.107 Teleologickou představu vývoje a téměř „archetypální podstatu“ říjnové 

revoluce můžeme pozorovat i v projevu Michaila Gorbačova k 71. výročí této události. 

„Uplynul další poříjnový rok, ale všichni máme pocit, že nás neoddálil, ale naopak přiblížil 

                                                 
105 Blahopřání do Moskvy, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 262, 7.11., s. 1. 
106 Jak senátoři soudili revoluci, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 262, 7.11., s. 3. John Reed byl americký novinář a 
autor knihy Deset dnů, které otřásly světem. V ní přinesl svědectví o říjnové revoluci v Rusku. Jeho sympatie 
patřily bolševikům a po návratu do Spojených států vystupoval jako komunistický aktivista, obhajoval nový 
režim vzešlý z říjnové revoluce a nesouhlasil s intervencí Spojených států do Ruska. 
107 Magistrála lidského pokroku, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 260, 4.11., s. 1. 
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k Říjnu, k cílům, pro něž strana a Lenin připravovali a vedli ruskou revoluci.“108 Asi 

nepřekvapí, že ve vítězství říjnové revoluce 1917 byla zdůrazňována role komunistické 

strany. Explicitní paralela mezi přestavbou a říjnovou revolucí měla pochybovačným 

současníkům poskytnout odpověď na to, kdo má v současné době (nejen v Sovětském svazu) 

přestavbu provádět.  

Komunistický narativ spojil výklad českých dějin s říjnovou revolucí hned v několika 

událostech. První z nich byl vznik republiky, neboť říjnová revoluce v Rusku přispěla 

k ukončení 1. světové války a její ideály „národního osvobození“ měly znamenat vytvoření 

podmínek pro rozbití Rakousko-Uherska. Dalším momentem bylo sepětí  KSČ s myšlenkami 

říjnové revoluce, které ji inspirovaly „nejen při založení, ale i v třídním a politickém zápase 

s buržoazií za 1. republiky, v období národněosvobozeneckého boje, přípravě a realizaci 

únorového vítězství československého pracujícího lidu v roce 1948 i po celou dobu více než 

čtyřicetileté cesty budování socialismu u nás.“109 Únor 1948 byl chápán jako naplnění                  

a „tvořivé uplatnění“ odkazu říjnové revoluce a tato revoluce se měla zapsat do 

československých dějin ještě řešením národnostní otázky v podobě federativního uspořádání 

ČSSR. Těmto paralelám a vlivům říjnové revoluce na české dějiny bude věnována pozornost 

také v podkapitolách o příslušných událostech. Interpretace říjnové revoluce byla v letech 

1988 a 1989 prakticky stejná a slavení 7. listopadu mělo vyjadřovat podporu sovětské politiky 

a dát najevo „přátelství a internacionální spolupráci“ mezi Československem a Sovětským 

svazem.   

 

4.2.1.2. 28. říjen 

V souvislosti se 70. výročím událostí 28. října 1918 se stalo toto datum předmětem 

pozornosti novinářů, historiků i politiků. Vážnost 28. října byla podtržena jeho prohlášením 

za státní svátek. Symbolický potenciál, který tento den měl, ukazuje i „navrstvení“ dalších 

událostí na 28. října – vedle vzniku Československa to bylo vydání znárodňovacích dekretů           

v roce 1945 a vyhlášení zákona o československé federaci v roce 1968. Tato výročí se však 

připomínala poměrně málo, takže největší pozornost byla v Rudém právu z let 1988 a 1989 

věnována výročí vzniku republiky.  

Většina článků se shodovala v základních tezích, které byly vyslovovány různými 

formami a s různou mírou složitosti podle toho, zda text patřil k žánru literatury faktu, 

                                                 
108 Recepce v Kremlu, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 263, 8.11., s. 7.  
109 Myšlenky stále živé, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 262, 7.11. s. 2. 
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redakčního textu, dopisu čtenáře nebo projevu politika (i mezi nimi lze pozorovat diference, 

například Miroslav Štěpán má hodně emotivní a na city apelující projevy). Většině výkladů 

bylo společné chápání vzniku Československé republiky jako přelomové události, jež byla 

výsledkem „třistaletého zápasu českého národa proti národnostnímu, hospodářskému, 

sociálnímu, kulturnímu i politickému útlaku a obdobného, ne-li tíživějšího útlaku slovenského 

národa, kterému byly společně vystaveny v habsburské monarchii“.110 Jak je z tohoto úryvku 

patrné, byl význam 28. října spojován především s národní dimenzí života a toto datum 

znamenalo pro Čechy a Slováky vstup do „nové etapy“ národního života a neslo „pokrokový“ 

obsah. Myšlenka národní a státní samostatnosti byla považována za „červenou nit“ české 

politiky 19. století a byla spojována především s lidovými vrstvami – „žila v myslích                   

a srdcích synů a dcer našeho lidu“ - a jejich kulturou, v níž přežívala v době útlaku (od Bílé 

hory do konce 1. světové války) a která se v komunistickém výkladu stala základem pro 

národní obrození. Pro realizaci této myšlenky byly vytvořeny vhodné podmínky až 

v souvislosti s 1. světovou válkou, aktivitou zahraničního i domácího odboje, rolí „lidových 

mas“ a příkladem říjnové revoluce v Rusku v roce 1917. Vliv této revoluce na rozpad 

Rakouska-Uherska však považoval za zásadní už Klement Gottwald a mezi komunistickým 

chápáním vzniku republiky ve 20. letech a na konci 80. let lze nalézt spíše kontinuitu než 

fundamentální diskrepanci, neboť rozdíl byl převážně v měnícím se akcentu na sociální či 

nacionální dimenzi interpretace.    

Dosavadní popis budí dojem pozitivního vnímání říjnových událostí, avšak některé 

motivy se v komunistickém výkladu staly předmětem kritiky. Nedocházelo přitom často            

ke kritice samotného 28. října, ale spíše následného vývoje. 28. říjen 1918 měl pozitivní 

obraz,         o čemž svědčí i výzva Klementa Gottwalda k protifašistickému boji za „nový 28. 

říjen“, který přišel v podobě 9. května.111 Ukazovalo se zejména na sociální, národnostní             

a zahraničně-politické nedostatky, což mělo zpětně potvrdit legitimitu a správnost současného 

politického uspořádání. To měly potvrzovat a tím zároveň kritizovat 1. republiku i další 

vrstvy interpretace 28. října. 28. říjen v roce 1945 měl znamenat „odčinění“ nespravedlivého 

sociálního uspořádání prvního československého státu a překonat jej skrze znárodňovací 

dekrety a 28. říjen 1968 měl napravovat „chybnou“ národnostní koncepci první republiky. 

Veškeré kritiky byly vedeny z pozice politické ideologie a byla de facto shledávána 

substanciální kongruence mezi politicko-ekonomickým uspořádáním meziválečné republiky      

a jejími nedostatky. 
                                                 
110 Dědici a pokračovatelé, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 254., 27.10., s. 1.  
111 Sedmdesát let – tradice a odkaz, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 226, 24.9., s. 1. 
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Přestože 28. říjen byl chápán jako výsledek vystoupení celospolečenských sil, jejich 

vítězství si přivlastnila „buržoazie“ a kapitalistický charakter republiky nesplnil a vlastně ani 

nemohl splnit touhu lidu po „sociální spravedlnosti“. Projev k 70. výročí vzniku republiky 

začal Miroslav Štěpán těmito slovy : „Zde před sedmdesáti lety stáli bok po boku naši předci, 

otcové a matky, mladí a staří, aby provolali samostatný stát, který si z duše přáli mít 

socialistickým, demokratickým a sociálně spravedlivým“.112 Tento výklad se stereotypně  

opakoval (obsahově i lexikálně) a důkazem nedostatečné sociální legislativy i praxe první 

republiky měl být vysoký počet nezaměstnaných a násilné potlačování protihladových 

demonstrací. Obzvlášť silně proti sociálnímu charakteru Československé republiky zazníval 

argument používání zbraní při potlačování demonstrací za sociální požadavky. V těchto 

konfrontacích „poznávalo dělnické hnutí své schopnosti a vyšlo obohaceno poznatkem, že 

potřebuje silnou revoluční a marxistickou stranu“.113 Zatímco v tomto výkladu bylo období 

1918-1920 prezentováno jako „boj o charakter republiky“, historici se v rozhovorech pro 

Rudé právo vyjadřovali jinak. Podle nich byl charakter republiky určen již před 28. říjnem, 

přičemž do roku 1920 byly státní elity v defenzivě, a proto relativně ochotně plnily sociální 

požadavky. Od roku 1920 se tento vývoj ale měnil a docházelo k posilování pravomoci 

kapitálu. „Období 1918-20 je boj na obranu vymožeností válečného období, ne bojem             

o charakter republiky“.114   

Vedle sociálních kritik se objevovaly kritiky zahraniční orientace a národního 

uspořádání. Mezi prozápadní orientací a mnichovskou dohodou byla v komunistickém 

výkladu přímá souvislost, což na obecnější úrovni znamenalo neschopnost politické 

reprezentace zajistit vnější bezpečnost republiky. „Naši pracující a naše národy z toho 

vyvodili ponaučení a závěr: po roce 1945 a zejména po únoru 1948 jít vpřed a budovat svou 

republiku po boku SSSR“.115 Na mnichovské dohodě se však nepodílela jen zahraniční 

orientace, ale také neschopnost a neochota tehdejších vlád čelit separatistickým tendencím 

sudetských Němců. Oproti tomu se komunistická strana prezentovala jako „nejdůslednější 

obránce“ československé státnosti a bojovník proti fašismu. Kromě prozápadní orientace 

selhala buržoazie i v uspořádávání národnostních poměrů uvnitř republiky, neboť koncipovala 

stát na politice „čechoslovakismu“, ve které slovenský národ nebyl považován za rovnocenný 

a svébytný a Slovensko se stalo „polokoloniálním přívažkem“ české politiky. Komunistická 

                                                 
112 Mohutná demonstrace na Václavském náměstí, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 255, 28.10., s. 2.   
113 Proč vzdáváme hold 28. říjnu, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 253, 26.10., s. 1. 
114 První kroky republiky, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 254, 27.10., s. 3. 
115 S pocitem hrdosti, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 254, 27.10., s.1. 
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strana tuto ideologii odmítla a federativní uspořádání ČSSR se prezentovalo jako řešení 

vzájemných vztahů podle zásad leninské politiky a tudíž jako „revoluční vymoženost“             

a „kvalitativně nová etapa“ těchto vztahů zaručovala „rovnoprávnost a bratrskou spolupráci“ 

Čechů a Slováků.116  

Aktérů, kteří měli své místo v komunistickém výkladu o vzniku republiky, bylo mnoho - 

patřili mezi ně jednak „velké“ osobnosti, dále lidové masy, legie i „buržoazie“. O podílu 

jednotlivých osobností na vznik státu se psalo relativně málo. Jejich význam pro vznik státu 

nebyl zpochybňován, jako například v 50. letech, ale rozhodně neměl být přeceňován. 

„[Názory], které vznik československého státu spojovaly pouze s osobními zásluhami T.G. 

Masaryka, Edvarda Beneše a Rastislava Štefánika [byly překonány], i když tyto zásluhy nelze 

v žádném případě zpochybňovat. (…) Samotný vznik Československa byl souhrou masového 

národně osvobozeneckého úsilí Čechů a Slováků doma i v zahraničí a příznivých 

mezinárodních souvislostí“.117 Celkově Rudé právo i jeho sobotní příloha věnovaly dva 

články Štefánikovi, jeden článek Benešovi a jeden článek Františku Soukupovi. Články o 

Benešovi a Soukupovi v Haló sobota patří do žánru literatury faktu, líčí Benešova jednání 

v Ženevě a účast Františka Soukupa v klíčových jednáních po vyhlášení samostatnosti 

Československa. Samostatný článek o Masarykovi čtenáři Rudého práva v tomto deníku 

nenalezli. Na jedné straně mu byl přiznáván kredit za vznik Československa, ale jeho 

politická orientace (kvůli které hrál v protirežimních demonstracích na konci 80. let roli 

symbolu demokratické politiky) a postoj k dění v Rusku byly předmětem kritiky. Podobně 

byli kritizováni i Beneš a Štefánik. Tito politici totiž odmítali „světodějný význam“ říjnové 

revoluce 1917, se kterou byl v komunistickém narativu 28. říjen v Československu 

„neoddělitelně spjat“ a nesli odpovědnost za boj československých legií proti „prvnímu 

socialistickému státu“.118 Články o Štefánikovi připomínaly jeho kritický postoj k tehdejší 

                                                 
116 V Ústavě 9. května zůstávalo postavení Slovenska ve stavu daném 3. pražskou dohodou z června 1946. Přes 
oficiální deklarace principu rovnosti byla praxe taková, že zákonodárná pravomoc Slovenské národní rady byla 
taxativně vymezena, její zákony byly pod předběžnou kontrolou vlády, její schůze svolávala a rozpouštěla vláda, 
která také jmenovala a odvolávala Sbor pověřenců, jež byl orgánem exekutivy v rámci legislativních kompetencí 
SNR. Tento stav trval do začátku druhé poloviny 50. let, ale již v roce 1960 kompetence Slovenské národní rady 
byly opět omezeny na otázky spíše regionálního charakteru. To vyvolávalo nespokojenost na Slovensku a vedlo 
v 60. letech k upřednostňování národních a státoprávních otázek před politickými (např. demokratizací), které 
byly naopak akcentované českou společností. Sporné body byly vyřešeny až zákonem č. 143/1968 Sb.                   
o československé federaci. (Jan Janák, Zdeňka Hladíková, Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od 
počátků státu po současnost, Praha 2005, s. 427-431)       
117 Dědici a pokračovatelé, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 254, 27.10., s. 1. 
118 Co se týče role legií pro vznik Československé republiky, tak v komunistickém výkladu měly důležité místo. 
Na jedné straně existence ozbrojených složek ještě neexistujícího státu byla chápána jako důkaz oprávněnosti 
požadavků Československé národní rady, ale po uzavření brest-litevského míru se legie dostaly do 
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moci v Rusku. Spojitost říjnové revoluce v Rusku s vyhlášením Československého státu byla 

spatřována jednak v odkazu práva na sebeurčení, dále pak v radikalizaci politického 

rozhodování mas a nabídnutí konkrétního příkladu řešení sociálních požadavků. 

Nejen v souvislosti s 28. říjnem, ale i následným vývojem byla zmiňována role 

buržoazie. Ta se sice spojila s „lidem“ v zájmu vytvořit samostatný československý stát, ale 

neměla zájem na provádění společenských přeměn v duchu říjnové revoluce v Rusku 1917. 

Důvod, proč se „buržoazii“ podařilo zachovat si své postavení byl spatřován v tom, že ještě 

nebyla zformována „revoluční strana“, která by vedla „dělnickou třídu“. Sociální demokracie, 

patřící k levicovému spektru politických stran první republiky se stala součástí vládní moci         

a „revoluční snahy“ československých dělníků proto nenaplnila. V poválečné době byl ale 

pojem socialismus převážně spojován s válečným hospodářstvím a jen radikální levice jej 

vnímala jako nový společensko-ekonomický řád. Z těchto pozic také komunisté vedli kritiku 

„buržoazie“ i sociální demokracie za to, že místo pokračování v přeměnách započatých 28. 

říjnem nejen na poli národnostních, ale i na poli sociálních otázek, byl pro ně říjen koncem 

těchto přeměn.119 Byla to až KSČ, která podle dobových interpretací učinila svým programem 

prosazení sociálních a národnostních požadavků „pracujícího lidu“.  

28. říjen a vznik republiky byl v komunistickém výkladu interpretován „zdola“, tj. jako 

spontánní reakce obyvatel na Andrássyho nótu. Tomu ale předcházela generální stávka proti 

vývozu potravin (14.10. 1918), která byla organizována Socialistickou radou a během níž 

zazněly proklamace o československém státním uspořádání jako o republice a 14. říjen tak 

měl vytvořit předpoklady pro klidný průběh 28. října. Iniciativa v událostech 28. října byla 

jednoznačně přisuzována „lidovým masám“, přičemž domácí politické elity v podobě 

Národního výboru a „mužů října“ na tuto situaci spíše jen reagovaly a přizpůsobovaly se jí. 

„Hybnou silou revolučního pohybu byly lidové masy. Ale program a ideu mu vtiskovala 

buržoazie, která byla proti předchozímu polofeudálním R-U bezesporu pokroková“.120 

Označit vznik státu za iniciativu „zdola“ bylo podle historiků besedujících s redaktorem 

Rudého práva Jaroslavem Kojzarem možné i proto, že Československo vzniklo ještě před 

koncem války a nikoliv ustavením až po porážce Rakouska-Uherska a Německa. Tato beseda 

je zajímavá z hlediska komparace publicistického a akademického diskursu o minulosti. 

                                                                                                                                                         
protisovětských bojů. Vina za to byla svalována na intriky anglických a francouzských diplomatů v Rusku             
a protisovětskou opozici. 
119 V komunistickém pojetí tak vznik Československé republiky představoval příklad revoluce II. internacionály, 
tj. revoluce, která podstatu socialismu spatřuje v sociálním zákonodárství a získání většiny v parlamentu. To ale 
odporovalo leninskému pojetí a bylo považováno za znak oportunismu a revizionismu. 
120 28. říjen 1918 v našich dějinách, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 245, 17.10., s. 3.  
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Zatímco redaktor kladl velmi sugestivní otázky příčinně spojující například 14. říjen a 28. 

říjen 1918 nebo 28. říjen 1918, 9. květen 1945 a 25. únor 1948, historici byli v odpovědích na 

takové otázky mnohem obezřetnější a jejich odpovědi redaktorovi interpretace nepotvrzovaly.    

V odkazu 28. října byla nacházena inspirace pro přestavbu a její hodnoty, protože „lid 

vítající zrod svého státu, spojoval s ním především hodnoty lidovosti a demokratismu. 

Nositelem těchto hodnot je dnes přestavba a ne ti, kteří by na nich chtěli parazitovat“.121 

Určitý teleologický výklad a obraz komunistů jako jediných nositelů a ochránců těchto hodnot 

ve svém projevu formuloval Miroslav Štěpán: „Nedopustím, aby procesu přestavby zneužívali 

ti, kterým o vlast a socialismus nejde, kteří odkazu 28. října 1918, sedmdesátileté zkušenosti 

československého lidu nechtějí rozumět. (…) Odkazu 28. října 1918 jsme dobře porozuměli, 

že střežíme a rozvíjíme jeho hlavní ideály: národní rovnost, jednotu, státní samostatnost         

a sociální svobodu. V každodenní práci je budeme dále upevňovat a prohlubovat! Nechť 

v každém z nás žije duch 28. října, 9. května, a 25. února., které jsou naším společným 

závazkem pro dnešek i zítřek“.122 Následující úryvek podle mého soudu lze považovat za 

příklad rostoucího konfrontačního charakteru projevů, jejichž snahou byla v souvislosti 

s rostoucími protirežimními demonstracemi od léta 1989 jakási preventivní ochrana proti 

různým kritikám a současně snaha předem vymezit kritikům místo. „Dnes, když bilancujeme 

výsledky minulých let, můžeme říci, že (…) naše společnost zaznamenala ve srovnání s první 

republikou velký vzestup. Nevidí to jen lidé nepřátelští vůči našemu zřízení nebo ubozí 

maloměšťáci, kterým se stýská po společenském postavení v první republice“.123 V tomto 

případě se jednalo o předběžnou diskreditaci účastníků demonstrace očekávané 28. října 1989 

a zejména jejich odkazování k systému pluralitní demokracie první republiky.   

 

4.2.1.3. Mnichovská dohoda a okupace 

Událostmi, které se sice v zákoně o státním svátku, o dnech pracovního klidu                     

a o významných a památných dnech nevyskytovaly, ale které měly vztah k legitimizaci 

komunistického politického panství  a byl jim v souvislosti s jejich 50. výročím poskytován 

mimořádný prostor, byly mnichovská dohoda a okupace Československa v březnu 1939. 

Komunismus zakládal svou historickou legitimitu na kontrastu k fašismu a na jeho porážce, 

proto tyto události a jejich správná interpretace pro něj byly důležité, neboť podporovaly jeho 

                                                 
121 Dědici a pokračovatelé, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 254, 27.10., s. 1. 
122 Mohutná manifestace na Václavském náměstí, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 255, 28.10., s. 2.   
123 S pocitem hrdosti, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 254, 27.10., s. 2. 
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politickou mytologii. Základní linií výkladu byla zrada spojenců i domácích politiků, 

separatismus sudetských Němců, ochota Sovětského svazu pomoci, postoj komunistů 

k mnichovské dohodě a jejich protifašistické aktivity a cesta od mnichovské dohody 

k okupaci a 2. světové válce.  

Jednou z nejdůležitějších komponent výkladu událostí spojených s mnichovskou 

dohodou byl zahraničně-politický aspekt těchto událostí. Zdůrazňovalo se selhání 

mezinárodních vazeb Československa s Francií a krátkozraká politika Anglie, reprezentovaná 

vírou v zajištění evropského míru v případě vyhovění Hitlerovým požadavkům. Mnichov byl 

z této pozice interpretován (i historiky) nejen jako „protičeskoslovenský“, ale jako akt, 

v němž „Německu byla od počátku vyhrazena role imperialistické bojůvky v křížovém tažení 

proti SSSR“.124 Kroky západních zemí vedené snahou odložit konflikt za každou cenu byly 

neúspěšné a Mnichov tak byl jen předehrou k dalším událostem a jeho poučením měla být 

„nedělitelnost míru“. „Mnichov také ukázal, jak křehká může být věc míru, rozhodují-li o ní 

sobecké zájmy mezinárodní reakce. Na úkor jednoho národa nelze zabezpečit mír pro ostatní. 

(…) zkušenost Mnichova ukázala, že mír je nedělitelný. To je poučení z nejzávažnějších, má 

platnost pro Evropu, pro mírumilovné lidstvo“.125 Mnichovská dohoda tedy nenastolila mír, 

ale „otevřené násilí vůči komunismu“ a mezi ní a 15. březnem byla spatřována přímá linie 

uskutečňovaná „nejreakčnějšími“ politickými silami v Čechách a na Slovensku. Mnichov byl 

dále v komunistickém výkladu nejen předzvěstí 2. světové války, ale také Lidic, Ležáků a 

Osvětimi. Komunistický výklad prezentoval jako jediné odpůrce Mnichova v západní Evropě 

komunisty, stejně tak jako Sovětský svaz v tomto výkladu vystupoval v roli jediné země, 

která na události 15. března reagovala „principiálně“, kdežto Francie a Velká Británie jen 

„diplomaticky“. Byl publikován záznam Kanceláře prezidenta republiky o návštěvě poslanců 

u prezidenta Beneše odpoledne 30. září 1938 (byl mezi nimi i Gottwald), ve kterém prezident 

odsoudil politiku západních mocností, které se bály války i „sociální revoluce“ a řekl, že 

„historie musí konstatovat, že nás Hitler neporazil, nás mu dali naši přátelé a spojenci“.126   

Komunistický výklad také odmítal vojenské důvody pro přijetí mnichovské dohody. 

V tomto duchu se v Rudém právu objevilo několik článků, které dokazovaly sílu 

československé armády, její schopnost vydržet první nápor a hlavně pomoc Sovětského svazu 

v tomto boji i v případě nedodržení spojeneckých závazků Francie. Článek francouzského 

plukovníka, který měl přístup k tajným archiváliím a byl ve spojení s Daladierem dokonce 

                                                 
124 Mnichov poučný a varující, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 149, 27.6., s. 3. 
125 Poučení  z Mnichova, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 231, 30.9., s.3. 
126 Pane prezidente, lid nechápe …, Haló sobota, č. 39, 1988, 1.10., s. 9.  
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tvrdil, že útok na ČSR by vyvolal rozepře v Německu a tím podporoval výše zmíněný výklad, 

že k Mnichovu vůbec nemuselo dojít, kdyby nebylo „antikomunismu reakčních sil na západě, 

které si od Mnichova slibovaly to, že se otevře Hitlerovi cesta na východ a zaútočí na 

SSSR“.127  Závěrem těchto interpretací bylo, že o přijetí mnichovské dohody rozhodovaly 

politické a nikoli vojenské důvody a Benešova argumentace pro přijetí mnichovské dohody, 

tj. že by sice došlo k čestné válce, ale došlo by také ke ztrátě samostatnosti a národ by byl 

vyvražděn, byla tudíž odmítána. Výčitka západní politice i domácí pasivitě se odrážela 

v básni „Nástup 1938“ od Františka Halase, publikované v Haló sobota : „(…) takový nástup 

už se neuvidí, / o tom si budou věky vykládat, / a svět už dnes se do kořínků stydí, / že nechali 

nás stát, ach, jenom stát“.128  

Mnichovská dohoda, kterou komunistická interpretace spojovala s buržoazií a západní 

orientací, fungovala v komunistickém narativu jako předěl v rozhodování lidí a příklon 

k politice a zahraniční orientaci komunistů. „Trpké poučení z mnichovské zrady, oběti, které 

bylo nutno přinést v boji za obnovení naší národní svobody a samostatnosti přivedly náš lid 

k rozhodnutí již nikdy nepřipustit návrat panství buržoazie a vybudovat republiku novou, 

která bude patřit pracujícímu člověku. Utvrdily jej také v tom, že jedinou zárukou naší 

bezpečnosti, nezávislosti a svobody může být SSSR. Další vývoj prokázal plně správnost této 

volby.“ 129 Na tehdejší vlády byla svalována neschopnost uhájit celistvost Československé 

republiky, neboť prý byly „omezeny třídními zájmy“ a před zájmy lidu dávaly přednost 

zájmům západních mocností. Přijetí mnichovské dohody a rozhodnutí nevstoupit do 

ozbrojeného boje proti ní znamenalo „zaprodání vlastního lidu i země“ a důkaz, že buržoazie 

neartikuluje politická přání občanů a naopak přijímá politická rozhodnutí proti němu. 

Omezení a nakonec rozbití československé samostatnosti byly spojovány s  politickou 

ideologií („buržoazní demokracie“) a tudíž i jedinci (Beneš, Hácha) a sociálními skupinami, 

které ji reprezentovaly. „Třídní síly, které se cítily být povolány vést tento národ v rozhodující 

chvíli selhaly. Jejich jménem vložil Hácha osud českého národa do rukou vůdce. Byl to 

hanebný akt a ony se jím vlastně před celým národem odepsaly. Ukázaly samy, že nejsou 

schopny národ vést, protože nejsou schopny obhájit jeho základní národní a státní zájmy“.130 

Za to byla buržoazie „potrestána“ ztrátou autority, zatímco autorita komunistické strany 

rostla, a lidé se proto „logicky“ po válce „semkli“ kolem ní.  

                                                 
127 Opožděná přiznání, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 145, 22.6., s. 6. 
128 Nástup 1938, Haló sobota, č. 39, 1988, 1.10., s. 1. 
129 Z mírové manifestace v Brně-Líšni. Projev soudruha Miloše Jakeše, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 143, 20.6., 
s. 3. 
130 Od Mnichova k 15. březnu 1939, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 59, 10.3., s. 3.  
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Líčení postojů a jednání komunistické strany je vysoce pozitivní. Jako jediná prý 

v letech 1937-8 „důsledně“ bojovala za demokratický vývoj československého státu                    

a přestože období Mnichova - který byl označován za „nejsmutnější den naší historie“ -           

a následné okupace bylo nejtragičtějším obdobím národních dějin, mělo současně 

představovat období vzepětí KSČ jako „vlastenecké“ a „nejdůslednější pokrokové“ síly země, 

která vytvořila širokou frontu proti fašismu. „Stali se [komunisté] rozhodující silou 

společnosti na této cestě, na níž nemůže být návratu, návratu před Mnichov, před 15. 

březen“.131 Návratem před 15. březen byl myšlen návrat k jeho politickému uspořádání, tj. 

pluralitní demokracii. V souvislosti s Mnichovem a okupací byly často uveřejňovány 

vzpomínky komunistů, které popisovaly perzekuci po Mnichovu a zejména po okupaci (tzv. 

akce Gitter). Byly to právě tyto oběti, které v dobové rétorice komunisty vynesly do čela 

Národní fronty. Obraz komunistů, který vyvstával z tohoto líčení byl apodiktický a naprosto 

neproblematický.  

Všechny výklady historických událostí 20. století, které byly součástí svátkového práva,  

v sobě obsahovaly obraz druhého, vůči kterému se pozitivně líčená skupina „my“ (kromě 

událostí 28. října 1918 se vždy jednalo o komunisty a lidi, kteří je podporovali či s nimi 

sympatizovali) vymezovala a nezřídka s ním bojovala. To platí pro Slovenské národní 

povstání, osvobození 9. května, únor 1948, revoluci v Rusku 1917, vznik Československa, rok 

1968 i Mnichov. V případě mnichovské dohody bylo nepřátel hned několik – Hitler, sudetští 

Němci, domácí kolaboranti. Podíl sudetoněmecké strany na rozbití ČSR byl považován za 

naprosto zásadní a sudetští Němci byli paušálně odsuzováni jako Hitlerova pátá kolona. 

Z účasti na „rozbití“ ČSR komunistický výklad vyvozoval zajímavé důsledky, které mu 

zároveň poskytly argument jak se vyrovnat s problematikou odsunu Němců po 2. světové 

válce. Sudetští Němci byli považováni za zrádce zájmů německé menšiny, kterou tak „uvrhli 

v neštěstí“, protože po Mnichovu a okupaci již nebylo soužití Čechů a Němců v jednom státě 

možné. Postupimská konference pak rozhodla o vyřešení této otázky jejich odsunem. Tento 

výklad měl umožnit exkulpaci z velice problematického odsunu tím, že jej interpretoval jako 

záležitost, o které bylo rozhodnuto jinde. Rozhodnutí Československo přijalo „ne ze 

škodolibosti, ale jako vytvoření nezbytných podmínek pro zabezpečení mírového života našich 

národů do budoucna. Důsledky, které z toho plynuly pro naše bývalé německé spoluobčany 

nebyly snadné. Byl to však akt historické spravedlnosti. Proto by tato skutečnost neměla být 

                                                 
131 Poučení 15. března, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 63, 15.3., s. 1. 
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příležitostí pro rozněcování vášní.“ 132 I proto na konci roku 1989 Rudé právo publikovalo 

články, které z výše zmíněných důvodů odmítaly omluvu za odsun sudetských Němců a za 

oficiální omluvu Václava Havla v lednu 1990 ostře kritizovaly. Za pozornost stojí i vnímání 

západního Německa (NSR). To se v komunistické interpretaci nezbavilo negativního obrazu  

a v souvislosti s úvahami o sjednocení Německa se o NSR psalo jako o „revanšistech“. Časté 

byly také články o přehlížení nárůstu pravicového extremismu v západním Německu a o 

sudetoněmeckých spolcích, které relativizovaly nulitu mnichovské dohody, na základě 

argumentu o odepření práva na sebeurčení v letech 1918 a 1919 si nárokovaly „právo                

na starou vlast“.  

Komunistický výklad Mnichova měl mít mobilizační potenciál pro současnost a opět tak 

docházelo k aktualizaci odkazu historické události pro přestavbu. „Spolupodílet se uvědoměle 

a uváženě na procesu přestavby, napomáhat této přestavbě a všem úkolům, z nichž se ve svém 

celku skládá je příkaz doby pro všechny skutečné vlastence, kterým další osudy naší vlasti leží 

na srdci tak, jako ležely na srdci všem těm, kdož byli v zářijových dnech roku 1938 připraveni 

učinit pro záchranu republiky a demokracie vše, co bylo v jejich silách“.133  

 

4.2.1.4. Slovenské národní povstání 

Interpretace Slovenského národní povstání prošla nejrůznějšími „piruetami“. Zejména 

v prvních letech po SNP docházelo k jejím proměnám a politicky do ní byly vkládány 

nejrůznější příběhy a motivace (demokratické, komunistické, protičeské, protitisovské apod.). 

Jak ukazuje Elena Mannová, povstání nabízí několik poloh – jednak povstání proti fašismu, 

jednak státoprávní samostatnost a v době socialismu se k tomu přidal ještě teleologický 

výklad SNP jako „milníku na cestě k socialismu“.134 Podle politické konstelace záleželo, která 

z těchto složek byla silnější. K zafixování interpretace a paměti na povstání došlo po roce 

1969 v souvislosti s normalizací, kdy se prosadil národně-komunistický výklad této události. 

Slovenské národní povstání tvořilo důležitou součást slovenské národní paměti a politické 

mytologie a stalo se předmětem zájmu nejen historiků. Jedním z autorů knih o Slovenském 

národním povstání byl také Gustav Husák.135 Při 45. výročí SNP s ním Rudé právo přineslo 

rozhovor, ve kterém hovořil o vzájemném postavení Čechů a Slováků na základě idejí 

                                                 
132 Mnichov už jen minulost?, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 228, 27. 9., s. 3. 
133 Mnichov už jen minulost?, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 228, 27. 9., s. 3. 
134 Elena Mannová, Piruety v inscenování minulosti : Slovenské národní povstání v proměnách času, in Dějiny a 
současnost, 8/2008, s. 37-40.   
135 Gustav Husák, Svedectvo o Slovenskom národnom povstání, Bratislava 1964. 
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Slovenského národního povstání a připomněl ideologický boj o tuto událost v 50. letech. 

„[Dnes je] historická pravda Slovenského národního povstání probojována a očištěna i 

oficiálně. (...) Objektivní obraz (sic!) Slovenského národního povstání je podle mého názoru 

tak vysoce pozitivní, revoluční, pročeskoslovenský, že k tomu není potřeba nic vymýšlet.“ 136  

Podobně jako ostatní události spojené s 2. světovou válkou bylo Slovenské národní 

povstání naplněno antifašistickým obrazem „hrdinných“ bojovníků a „vítězného 

osvobozeneckého postupu“ Sovětské armády. Tento obraz byl zarámován tím, že povstání           

na Slovensku bylo největším povstaleckým bojem v zázemí fronty za 2. světové války. 

„Slovenské národní povstání spolu s Květnovým povstáním patří k vrcholným mezníkům 

protifašistického boje našich bratrských národů, jejich zápasu za obnovení národní svobody    

a státní samostatnosti. Tradice protifašistického národně osvobozeneckého zápasu, jeho 

revoluční odkaz žijí a trvale budou žít v myslích a srdcích našeho lidu. (…) Nikdy 

nezapomeneme na hrdinství, všestrannou pomoc a nesmírné oběti, které pro svobodu našich 

národů přinesl SSSR.“ 137 Partyzánský boj, který v důsledku vytlačení z Banské Bystrice byl 

z vojenského hlediska spíše nutností než dobrovolnou volbou byl interpretován jako znak           

a symbol hrdinství. Hrdinný charakter odboje byl podporován publikováním vzpomínek          

a svědectví účastníků. Své místo ve výkladu našla i karpatsko-dukelská operace, jejíž 

náročnost byla líčena jako doklad „nerozborného“ přátelství Sovětského svazu                         

a Československa, upevněného „společně prolitou krví v boji proti společnému nepříteli“.138 

Na symbolické úrovni pak tato událost našla výraz v určení 6. října za Den československé 

lidové armády.  

Jednou z rovin interpretace Slovenského národního povstání byly i národnostní                    

a státoprávní aspekty. SNP mělo přinést zrod rovnoprávné a samostatné formy soužití Čechů 

a Slováků ve společném státě. Tyto myšlenky byly dovršeny v roce 1968 federativním 

uspořádáním státu, které bylo prezentováno jako příklad řešení národnostních otázek pro 

ostatní státy Evropy i světa. K otázce Slovenského národního povstání jako předobrazu 

pozdějšího vývoje a jeho odkazu pro současnost nechme promluvit Tomáše Trávníčka : „Bez 

nadsázky můžeme říci, že v posledních srpnových dnech roku 1944 (…) a později 

v Květnovém povstání pražského a českého lidu se na základě iniciativy KSČ, dělnické třídy, 

pracujících mas (…) začaly psát dějiny nového lidově demokratického Československa. 

Spontánnost Slovenského národního povstání a pozdějšího Květnového povstání (…) je 

                                                 
136 A znovu zavlála vlajka československá, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 201, 26.8., s. 3. 
137 Projev soudruha Miloše Jakeše, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 202, 28.8., s. 3. 
138 Jistoty zrozené v bojích, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 238, 9.10., s. 3. 
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historickým příkladem úlohy mas v dějinách a současně i vedoucí úlohy KSČ ve společenském 

vývoji. Vpravdě revoluční nadšení účastníků, jejich bojové odhodlání, statečnost                       

a nesmlouvavost v boji k dosažení stranou vytyčených cílů, to je odkaz na který navazujeme 

v dnešní skutečně revoluční době při realizaci strategie urychlení hospodářského a sociálního 

rozvoje ve společnosti, vytčené XVII. sjezdem KSČ.“ 139 Dosah zkušeností a idejí Slovenského 

národního povstání se však neomezoval jen na Květnové povstání, ale pokračoval 

v Košickém vládním programu, který v dobovém výkladu svými „revolučními 

vymoženostmi“ připravil cestu až k únoru 1948. Podle dobové rétoriky Slovenské národní 

povstání znamenalo začátek „národní a demokratické revoluce“, která se rozvinula v květnu 

1945 a „přerostla v revoluci socialistickou“ v únoru 1948. Teze o „přerůstání“ jedné revoluce 

ve druhou byla ve výkladu událostí mezi srpnem 1944 a únorem 1948 často užívaným 

argumentačním instrumentem.  

V případě Slovenského národního povstání se podobně jako v případě Květnového 

povstání a února 1948 (viz. dále) setkáváme se „spontánním“ a masovým charakterem 

povstání. Povstání sice „vzplálo z vůle lidu“ a jeho nositelem byly „lidové vrstvy“, ale 

komunistické straně se přiznávala vedoucí úloha v Slovenském národním povstání, 

zdůrazňovala se její role ve Slovenské národní radě a zásluhy za to, že SNP mělo znaky 

„národní a demokratické revoluce“. Paralela v argumentační strategii Slovenského národního 

povstání a února 1948 je i v tom, že strana získala autoritu u lidí kvůli svému 

protifašistickému postoji a protože byla silou za „nový sociální a národní obsah republiky“.   

 

4.2.1.5. První máj 

Mezi slavnost s prvořadou propagandistickou úlohou patřily prvomájové oslavy. 

Jednalo se o oslavy, které měly „veřejně ukázat nadšení lidu, podporu a úspěchy stávajícího 

režimu“.140 Co se týče jejich estetizace, byla vždy výsledkem několikaměsíční práce a tomu 

odpovídal do detailů vypracovaný scénář oslav. Svátky, které mají předvádět a upevňovat 

společenské vztahy jsou zatíženy utopickým ideálem a ideálem jednoty. Tato jednota však 

není přirozená a musí se „vyrobit“. „Utopie (…) nenechává žádný prostor svobodě. Utopické 

svátky vždy budou mít spořádaně nalinkovanou podobu. (…) Nejlepší zárukou oslav ve světě, 

kde není rozdílů bude preventivně oddělit ty zlé od hodných (…) nepodaří-li se to předem, 

                                                 
139 Z projevu soudruha Tomáše Trávníčka, Rudé právo, roč. 68, 1988, č.204, 30. 8., s. 2. 
140 Jan Ratajová, Pražské májové oslavy 1948-1989: Příspěvek k dějinám komunistické propagandy, in Kuděj, 
1/2000, s. 64.  
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podaří se to na slavnosti samé – kdo nebude takovým vzorným shromážděním nadšen, bude 

označen ipso facto za viníka (…)“.141  

Den pracovního klidu 1. května byl prvním ze souboru „slavných májových dní“, mezi 

něž patřilo ještě pražské povstání a 9. květen. Oslavy od 5. května do 9. května měly pietní 

charakter a byly spojeny s osvobozením. V dobové rétorice se jednalo o svátky spojené, ale 

myslím si, že vzhledem k odlišnému charakteru i náplni oslav 1. května je možné o tomto 

datu pojednávat samostatně. Jak jsem již zmínil výše, svátek 1. května byl režimem chápán 

jako výraz podpory současnému vedení a jeho politiky, vztahu k socialismu a měl být také 

znakem angažovanosti a odhodlání k činům. „Stejně jako v minulých desetiletích 

manifestujeme [tím, že přijdeme do průvodu] svůj vztah k socialismu. Vyjadřujeme svou 

věrnost proletářskému internacionalismu, mezinárodní solidaritu se zápasy o společenský 

pokrok a trvalý mír.“ 142 Ze stránek Rudého práva je patrná snaha o zapojení co největšího 

počtu obyvatel do tohoto organizovaného a „spontánního“ nadšení.143 Jednalo se o největší 

oslavy z celého roku a jejich symbolem se stal průvod.144  

Argumentace historií se v případě slavení 1. máje příliš neobjevovala. Vedle popisu 

ustanovení tohoto dne za mezinárodní den dělnické solidarity v roce 1889, se v Rudém právu 

objevily také články o oslavách 1. máje v Československu v minulosti. Jedním z nich byl 

článek o manifestaci v roce 1918, na níž dělníci manifestovali „velikost myšlenek                         

a přitažlivost Velké říjnové socialistické revoluce (…) a vyslovovali se pro tzv. Jednotnou 

deklaraci českých socialistů.“ 145 Tato deklarace byla de facto programem střetu jednotlivých 

sociálních skupin podle přístupu k výrobním prostředkům a nastolovala požadavky dělníků za 

odstranění vykořisťování. Ve srovnání s předválečným obdobím měly prvomájové 

manifestace po skončení války masovější charakter, který byl vysvětlován jako „vyburcování 

lidí“ v důsledku války a „zločinů majetné třídy na chudém lidu“. Další reminiscence se týkala 

prvomájových manifestací v roce 1938, které měly protifašistický ráz a uskutečnily se i přes 

zákaz masových projevů. Jejich konání bylo prezentováno jako výsledek agitace Rudého 

práva, které tuto skutečnost samo okomentovalo: „Tak jako nelze bez komunistů republiku 

                                                 
141 Mona Ozouf, Revoluční svátky : 1789-99, Brno 2006, s. 17-18.  
142 Pod prapory přestavby, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 101, 30.4., s. 1. 
143 Míra estetizace a organizovanosti byla ve srovnání s ostatními slavnostmi enormní, existovaly komise a 
přesné směrnice zahrnující instrukce od vzhledu oděvů až po počet nesených portrétů. Hlavním organizátorem 
oslav byla Komise pro koordinaci celostátních oslav Ústředního výboru Národní fronty a dále ÚV KSČ.  
144 Např. podle Micheleta byl pochod poznávacím znakem oslavy, neboť už jen pochod sám o sobě představuje 
překročení každodennosti, a je to svátek. Pochod má být dobrovolný, neinstitucionalizovaný a neorganizovaný 
zákonem. Pochod jde vždy vpřed, což obsahuje symbolickou dimenzi cesty a vůle lidu.  (Mona Ozouf, Revoluční 
svátky: 1789-99, Brno 2006, s. 22).    
145 Monarchii zvonila hrana, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 101, 30.4., s.3.  
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bránit, tak nelze nikde bez komunistů manifestovati vůli lidu pro její obranu.“ 146 Připomenut 

byl také 1. máj 1968, v jehož líčení zazníval pocit lidí, že se ke slovu dostávají síly, „které to 

s dělníky nemyslí poctivě“. Dále byly zmíněny oslavy 1. máje o dva roky později, které 

proběhly v „normálnějších podmínkách“ a účastníky těchto oslav spojovala zkušenost, „jak 

snadno lze pozbýt základní jistoty a jak je obtížné je znovu upevnit“. Z většiny textů vyzníval 

odsudek dané doby a 1. máj v ní plnil roli jakési integrační platformy pro „správné“ 

společenské síly.   

V roce 1989 byly oslavy 1. máje přesunuty z Letné na Václavské náměstí. Oficiální 

zdůvodnění znělo, že Václavské náměstí „je historické místo naší země. Váže se k vzniku naší 

republiky, k vítězství dělnické třídy v únoru 1948, k jednotě lidu, kterou vždycky 1. máj 

vyjadřoval“.147 Jiné prameny ale ukazují jako motiv přesunutí oslav obavu komunistů z toho, 

že by se Václavské náměstí mohlo stát místem vystoupení opozičních sil. Sémiotické 

využívání 1. máje jako počátku jara, tj. něčeho nového, co stojí v opozici k zimě, jako něčemu 

starému a temnému a může být analogií kontrastu socialismus-kapitalismus se ve vybraném 

vzorku vyskytuje jen okrajově.148    

Oslavy měly demonstrovat celospolečenskou podporu režimu, „jednotu strany a lidu“           

a obraz 1. máje byl tímto způsobem v médiích prezentován. Jana Ratajová ukazuje, že 

koncem 80. let bylo ale dobrovolné zapojení nejen do příprav, ale i do samotných oslav 

minimální.149 Otázce májových oslav a jejich vnímání samotnými účastníky se z perspektivy 

oral history zabývala Jitka Sobotková. Její text poukazuje na limity zobrazování 1. máje               

v oficiálních médiích (citát viz. výše o tom, co vše účast v průvodu 1. máje manifestovala)            

a různé strategie, kterými se aktéři s touto slavností, jež nabyla podoby společenské normy, 

vyrovnávali.150 

 

4.2.1.6. Květnové povstání a 9. květen  

9. květen v komunistické rétorice fungoval jako datum „druhého vzniku“ republiky             

a měl být konkurencí 28. říjnu. Z komunistické perspektivy bylo datum 9. května 

významnější, neboť zatímco 28. říjen byl spojován s první republikou - pro kterou 

                                                 
146 Na obranu republiky, Haló sobota, 1988, č. 17, 30.4., s. 3.   
147 … a takový byl pražský První máj, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 102, 2.5., s. 2.  
148 Srov. Vladimír Macura, Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty 1948-1989, Praha 1992. 
149 Jan Ratajová, Pražské májové oslavy 1948-1989 : příspěvek k dějinám komunistické propagandy, in: Kuděj, 
1/2000, s. 64. 
150 Jitka Sobotková, Oslavy a slavnosti v komunistickém Československu, in: M. Vaněk, Obyčejní lidé, 1. sv, 
Praha 2009, s. 398-429. 
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komunistický výklad kvůli jejímu „buržoaznímu“ charakteru a podílu na „mnichovské 

tragédii“ nenacházel příliš vřelá slova - od 9. května vedla přímá spojnice k únoru 1948, který 

znamenal prosazení socialismu. Teleologický vývoj začínal podle potřeby buď Slovenským 

národním povstáním  nebo pražským povstáním v květnu 1945. „Revoluční změny, ke kterým 

květen 1945 otevřel cestu, mají trvalý a nezvratný charakter. Předurčily celý poválečný vývoj. 

Prostupují naši přítomnost, spoluutvářejí naši budoucnost.“ 151 O symbolickém potenciálu a 

důležitosti, která byla s tímto dnem spojována svědčí i „vrstvení“ dalších významných 

událostí na výročí 9. května, například schválení Ústavy 9. května v roce 1948, „které by 

nebylo bez 9. května 1945“.152     

Mezi aktéry, kteří figurovali v komunistickém výkladu 9. května, patřila zejména KSČ, 

prostý lid a Sovětský svaz. Za pozornost jistě stojí kolektivní povaha aktérů, neboť květen byl 

podobně jako únor 1948 prezentován jako „všelidové“ povstání, jako projev „širokých vrstev 

pracujícího lidu [které] spojovaly národní osvobození také s nadějemi na sociální změny.“ 153 

Jména konkrétních osobností (a některých osobností obzvlášť) ve výkladu chyběla, jedinou 

výjimkou byla fotorubrika „galerie osvoboditelů“, kde se jména osob na fotografiích (I. 

Koněv, L. Svoboda, G. Patton a D. Eisenhover, P. Rybalko, hrdinové Gončarenkova tanku) 

objevila v popiscích pod nimi. Poslední fotka měla však opět kolektivního                               

a „nejvýznamnějšího“ hrdinu - „prostého sovětského vojáka“.  

 Komunisté vystupovali v roli nejaktivnějších a jediných organizovaných účastníků 

protifašistického odboje, přičemž jejich cílem nebylo pouhé obnovení předmnichovské 

republiky, jejíž politické i ekonomické uspořádání se prý samo zdiskreditovalo, ale „boj za 

národní osvobození spojovala KSČ s perspektivou boje za sociální osvobození pracujících             

a vybudování skutečně lidového československého státu. Obnovou národní svobody                  

a samostatnosti vznikaly předpoklady pro postupný přechod k socialistické revoluci. Vítězný 

únor definitivně otevřel cestu k socialismu“.154 Účast v odboji a odmítání Mnichova 1938 

bylo „zkouškou jednotlivců i politických stran“ a „prověrkou opravdovosti idejí“, ve které 

buržoazie neuspěla. Komunisté se prezentovali jako nejdůslednější bojovníci za národní 

zájmy a to měl být důvod, proč si je lid „logicky“ vybral za vůdčí politickou sílu. Často se 

upozorňovalo na početní i materiální převahu nepřítele a odtud vyplývající hrdinství 

domácího (komunistického) odboje. O Němcích se většinou nepsalo jako o Němcích, tj. 

                                                 
151 Projev soudruha Františka Pitry, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 106, 6.5., s. 1. 
152 Ústava 9. května – brána k socialismu, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 107, 7.5., s. 3. 
153 Pokračujeme v revolučním díle, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 106, 6.5., s. 1.  
154 Z rozkazu prezidenta ČSSR, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 107, 7.5., s. 2. 
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v kategorii národnosti, ale naprosto nediferencovaně jako o fašistech, tj. v kategorii politické 

ideologie. Obecně jim nebylo věnováno příliš mnoho pozornosti a mezi nejpodrobnější 

zprávy o nich tak patří zesměšňující vzpomínka pamětníka, který popisuje zážitky a pocity při 

osvobození a pohled na Němce - „nadlidi“ a „zakladatele tisícileté říše“ - kteří nyní vyděšení, 

dezorientovaní, zakrvácení a špinaví snažily útěkem zachránit.155   

Obraz Sovětského svazu byl vysoce pozitivní a jeho role v květnových událostech 1945 

se po druhé světové válce stala jedním z argumentů změny dosavadní zahraničně-politické 

orientace či pokračování v kurzu zahraničně-politické orientace započaté ve 40. letech 

Edvardem Benešem.156 „V paměti našeho lidu zůstane věčně zachován obraz sovětského 

vojáka-osvoboditele, který vlastní krví vykoupil svobodu a přinesl mír národům trpícím 

hrůzami fašismu. Osvobozením naší země se vytvořily příznivé podmínky k tomu, aby 

československý lid pod vedením KSČ nastoupil cestu budování socialismu“.157 Z této pozice 

se pak v textech projevuje motiv vděčnosti a motta „nikdy nezapomeneme“ a „nikdo nesmí 

být zapomenut“, která se měla týkat nejen sovětských vojáků, ale i domácích odbojových sil. 

Výrazem této skutečnosti byly čestné stráže pionýrů u jednotlivých pomníků a pamětních 

desek.   

Podobně jako v případě líčení únorových událostí roku 1948 a Slovenského národního 

povstání i nyní se v Rudém právu objevovaly biografické a vzpomínkové články. Mezi těmito 

články a oficiálním či redakčním výkladem je vztah jakési interdependence, ve kterém 

vzpomínky a příběhy mají dodat autenticitu a pravdivost komunistickému výkladu a zpětně 

jsou publikovány jen takové příběhy a vzpomínky, jež jsou plně konformní s oficiální 

interpretací událostí. 

K aktualizaci těchto historických událostí pro realitu Československa 80. let a nalezení 

jejich odkazu pro současnost došlo i tentokrát. „Uvědomujeme si živou kontinuitu historických 

událostí, před 43 lety se dny, které žijeme. Povinnost naplňovat a rozvíjet morálně politický 

odkaz těch, kteří se postavili se zbraní v ruce proti fašistické přesile nás zavazuje se stejnou 

odhodlaností a houževnatostí uskutečňovat linii XVII. sjezdu KSČ na urychlení sociálně 

ekonomického rozvoje naší socialistické vlasti, na realizaci komplexního programu přestavby 

                                                 
155 Mír i Praha! Přišli včas!, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 107, 7.5., s. 4. 
156 Postava Edvarda Beneše měla ambivalentní obraz. Na jedné straně byly oceňovány jeho osobní politické 
schopnosti a dále zásluhy za vznik Československa v říjnu 1918, na druhé straně byl ale označován za 
buržoazního politika, tj. politika, který „bojoval za cíle třídy, která neměla historickou perspektivu“ a byla s ním 
spojována mnichovská dohoda, protože i přes vědomí významu československo-sovětské smlouvy z roku 1935 
nedokázal překročit „hranici danou svým třídním profilem“ a zahraniční politiku spojoval se západními státy. 
Teprve po zkušenosti z Mnichova „pochopil“ nutnost orientace na SSSR, což vyústilo ve smlouvu o přátelství, 
vzájemné pomoci a spolupráci se SSSR v roce 1943. Více viz. Triumfy i propasti, Haló sobota, č. 35, 3.9., s. 3.    
157 Blahopřání k výročí osvobození, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 107, 7.5., s. 2.  
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a demokratizace naší společnosti“.158 Podle Františka Pitry byla přestavba dokonce „jedinou 

alternativou naplňování odkazu Května a Února v současných podmínkách“.159 Jaroslavu 

Hajnovi v projevu o rok dříve posloužil fašistický odboj jako odkaz pro odpovědné a důstojné 

naplňování politiky KSČ. „Budeme přeměňovat v činy usnesení XVII. sjezdu naší strany se 

stejnou důstojností a politickou odpovědností, s jakou bojovali proti fašismu a postupovali při 

rozvíjení revoluce naši předchůdci“.160 Dějinám tak byl udělován silný mobilizační potenciál    

a jejich odkaz měl být motivem jednání v každodenním životě.  

Článků o květnových událostech bylo v Rudém právu v letech 1988 a 1989 publikováno 

velké množství. Prakticky všechny přinášely jednoznačné, bezrozporné a ideální obrazy 

pražského povstání a osvobození Československa v květnu 1945. Jejich argumentace              

a obsahová linie byly de facto stále stejné. Rozdíly lze pozorovat spíše na formální úrovni 

v závislosti na žánru (politický projev, memoáry, redakční text, literatura faktu apod.) a z toho 

vyplývající stylistiky, lexika a emotivnosti textu. Zatímco jednou bylo osvobození 

„osvobozením ze jha nacistické krutovlády“, jindy to bylo „osvobození naší vlasti“. Ve všech 

interpretacích to však byla událost, která měla vliv na vývoj k socialismu.   

 

4.2.1.7. Únor 1948 

V roce 1988 bylo kulaté výročí únorových událostí z roku 1948 a Rudé právo této 

skutečnosti věnovalo mimořádnou pozornost. Bylo zřízeno několik dočasných rubrik – 

rubrika „svědectví RP roku 1948“ (tato rubrika přinášela autentické dobové materiály, 

nejčastěji zprávy z Rudého práva roku 1948. Z obsahového hlediska se tyto zprávy týkaly 

převážně kritiky buržoazie, kolaborace ostatních levicových stran s pravicí a křivých obvinění 

proti KSČ), dále rubrika „k událostem před 40 lety“, která obsahovala články k únorovým 

událostem a přinášela jejich kanonický výklad a rubrika „ z kalendáře“, která formou krátké 

noticky připomínala události, které se v daný den před 40 lety odehrály. Za pozornost ještě 

stojí rubrika „únor ve fotografii“, která prostřednictvím 24 fotografií nabízela jednoznačně 

uchopitelný příběh února 1948. Více než dvě třetiny fotografií byly věnovány „davovým 

fotografiím“ - schůzím, manifestacím, lidovým milicím. Zbytek pak zachycoval především 

Klementa Gottwalda (při projevu na Staroměstském náměstí, na cestě od prezidenta a při 

oznámení přijetí demise ministrů), na jedné fotce byl Antonín Zápotocký (projev na sjezdu 

                                                 
158 Ve jménu svobody a státní samostatnosti, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 107, 7.5., s. 5. 
159 Projev soudruha Františka Pitry, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 106, 6.5., s. 1. 
160 Projev soudruha Jaroslava Hajna, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 106, 6.5., s.3. 



 
 
 

73 

závodních rad), na jedné Gustav Husák (projev v bratislavské Redutě 22. února) a na jedné 

Ludvík Svoboda (vystoupení na ustavující schůzi Ústředního akčního výboru Národní fronty, 

v němž podpořil požadavky lidu). Tento výběr - ať intencionální či neintencionální - 

zobrazoval širokou a spontánní podporu politice KSČ a jejím zásahům do dění v únoru 1948. 

Tato skutečnost byla artikulována i v článcích a projevech, neboť výzva k „jednotě lidu“ byla 

považována za trvalý odkaz událostí v únoru 1948. 

Jedním z legitimizačních prvků komunistů bylo přiznávání si největších zásluh z boje 

proti fašismu. Tuto skutečnost měly svou autoritou, která se odvíjela od osobní zkušenosti             

a paměti, potvrzovat i nejrůznější organizace, např. svaz československých protifašistických 

bojovníků za svobodu. Aktivitou v odboji KSČ prý osvědčila svou „hlubokou národní 

podstatu a vlastenectví“, jež byly v její rétorice stavěny do protikladu s politickým                  

a morálním „selháním“ buržoazie. Role KSČ spočívala podle tohoto výkladu také 

v uskutečňování zájmů určitých sociálních vrstev vyjádřených Košickým programem, čímž 

strana získávala autoritu a „lidé ji přijali za svého vůdce“. Touto perspektivou se únor 1948 

stal zákonitým vyústěním „obětiplných bojů za sociální a národní osvobození, za svržení 

panství kapitálu, za spravedlivější uspořádání společnosti, inspirovaných strhujícím 

příkladem a ušlechtilými ideály VŘSR.“ 161 V únoru 1948 se dokonce nacházela „odpověď            

na směr a podstatu našich novodobých dějin“.162 Události z února byly označovány jako 

historický předěl v dovršení procesu „přerůstání národní a demokratické revoluce 

v socialistickou“ a zařadily se tak do „sbírky zkušeností světového revolučního hnutí                  

a procesu“. Klíčový byl ale sociální aspekt politických změn, neboť ten byl hlavním 

argumentem pro jejich provedení a poskytoval jim legitimitu a zaštítění. „Dříve utiskovaná 

dělnická třída se stala třídou vládnoucí. I v Československu se uskutečnil odvěký sen – bylo 

odstraněno vykořisťování člověka člověkem. Od té doby se začal psát nový letopis našich 

národů, letopis jejich socialistické éry.“ 163  

Únor 1948 byl někdy označován jako „studnice poučení“ a jeho trvale platným 

poučením mělo být sepětí rozvoje socialismu v Československu se Sovětským svazem. Toto 

postavení SSSR bylo odvozováno od skutečnosti, že Sovětský svaz byl první zemí, kde se 

uskutečnila socialistická revoluce, a proto má s výstavbou socialismu největší zkušenosti. 

„Komunistický převrat“ (dnešními slovy) či „slavné vítězství únorového lidu nad reakcí“ 

(tehdejšími slovy) byl navíc úzce spjat s říjnovou revolucí v Rusku 1917, neboť 

                                                 
161 Přestavba je pokračováním revoluce v nových podmínkách, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 26, 25.2., s. 3. 
162 Ibid. 
163 Obrana i rozvoj socialismu – nedělitelný úkol strany a lidu, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 195, 19.8., s. 3. 
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v komunistické interpretaci představoval „tvůrčí uplatnění“ a prosazení jejích ideálů 

v československých podmínkách. Specifikem přitom byla jednak skutečnost, že k prosazení 

socialismu došlo v průmyslově vyspělé zemi s demokratickými tradicemi a jednak komunisté 

zdůrazňovali nekrvavý a „parlamentní“ způsob jeho prosazení.   

V líčení historických událostí února 1948, jak jej můžeme nalézt na stránkách Rudého 

práva v letech 1988 a 1989 vystupovalo několik aktérů. Patřil mezi ně prezident Beneš, 

Klement Gottwald, lid, odbory, Lidové milice a KSČ. Edvard Beneš byl líčen poměrně 

záporně jako „sympatizant ministrů“ a člověk, který nechtěl přijmout jejich demisi a jmenovat 

kandidáty navržené Gottwaldem a kterému nebylo jasné, že mocenský zápas má „jasného 

vítěze – lid, jejž vedla strana“ a snažil se najít prostor, kterým by provlékl „zkrachovalé 

reakční politiky“ („samozřejmě“ marně).164 V hodnocení Edvarda Beneše v komunistickém 

narativu převládal kritický tón, jediným činem za který byl oceňován byla orientace                  

na Sovětský svaz po zklamání z mnichovské dohody a uzavření smlouvy se SSSR (1943). 

Oproti němu byl Klement Gottwald líčen v nejlepším světle. To se projevovalo už v lexiku, 

které bylo k psaní o něm užíváno. Gottwald byl prezentován jako politik, kterému ležely na 

srdci zájmy lidu, který „směle a tvořivě“ určil „správnou linii vývoje“, „aktivně, iniciativně, 

houževnatě a obětavě“ usiloval o její uskutečnění a dokázal tvořivě uplatňovat inspiraci 

bolševickou revolucí v Rusku. Jednalo se v podstatě o prototyp komunistického politika, který 

měl sloužit za vzor, podobně jako Lenin v Rusku.   

Lid, ztotožněný zejména s proletariátem, je v marxismu-leninismu považován za  

hlavního činitele společenského vývoje. Nejinak tomu bylo i při popisování revoluce v únoru 

1948, která byla prezentována jako „vítězství pracujícího lidu“. Dojem jednoty, semknutosti   

a prezentování událostí v únoru 1948 jako celospolečenského zájmu byl podtržen i různými 

jazykovými prostředky (např. „lidé se zvedli jako jeden muž“, „jablko by na Staroměstském 

náměstí nepropadlo“, „jednolitě pevný dav“) Dějinná zkušenost a neschopnost 

prvorepublikových vlád řešit sociální otázky přiměla „lidi k přesvědčení, že buržoazie, která 

propadla ve zkoušce dějin ztratila právo rozhodovat o osudech naší země.“ 165 Všechny 

události z února 1948 byly líčeny jako spontánní projev vůle a odhodlání lidu jít cestou 

k socialismu. Tyto interpretace měly a priori vyvracet výklady, které líčily tyto události jako 

čistě komunistické, předem připravené, bez širší podpory a dosáhnuvší vítězství jen násilím. 

Na jejich podporu byla publikována v Rudém právu nejrůznější osobní svědectví o únorových 

dnech, jimž byl společný odsudek tehdejší moci a první republiky a podpora Klementa 
                                                 
164 Generální nástup, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 22, 28.1., s. 3. 
165 Přestavba je pokračování revoluce v nových podmínkách, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 46, 25.2., s. 3.  
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Gottwalda a politiky KSČ. Z hlediska legitimizačních strategií se jedná o příklad narativizace. 

Určité sdělení či tvrzení je vloženo v příbězích, které líčí minulost skrze její účastníky. Daná 

událost je zachycena v narativní struktuře, v níž dostává konfiguraci smyslu a existence 

svědka má zakládat nejen autenticitu historické události, ale může zakládat také autenticitu 

její interpretace a tím ji současně koroborovat.166  

Dalšími aktéry ve vyprávění o únorových událostech byly odbory a lidové milice              

(v pramenech psány s velkým počátečním písmenem). Obě tyto organizace měly být 

projevem spontánní a masové podpory politice KSČ. Odborům byla přičítána zásluha za 

manifestační generální stávku, která ovlivnila průběh únorových dní. Zároveň odbory 

představovaly nástroj v „boji proti vykořisťovatelům“, takže jejich vznikem v říjnu 1945 už 

prý bylo rozhodnuto o únoru 1948, v němž byl tento boj doveden k „vítězství pracujícího 

lidu“. Přestože byl zdůrazňován nekrvavý charakter změny politického uspořádání, musela se 

tato změna „vybojovat“. A to jednak v letech 1945-8 a jednak při samotných únorových 

událostech. Tuto úlohu plnily lidové milice, které na jedné straně zajistily „pokojný vývoj“ 

revolučních událostí a na druhé straně ztělesňovaly „lidovou obranu vnitřního pořádku“. 

Retrospektivní ospravedlnění jejich zřízení a prozíravost tohoto kroku měl prokázat i rok 

1968. „Zkušenosti z krizových let 1968 a 1969 jsou nejlepším argumentem pro správnost 

rozhodnutí strany z roku 1948 ozbrojit dělníky, aby chránili socialismus proti nepřátelům 

(…)“.167   

Pod dojmem Palachova týdne se v souvislosti s výročím únorových událostí v roce 1989 

hovořilo a psalo i o nepřátelích a narušitelích tehdejšího politického uspořádání. Tyto síly 

byly obviňovány z „vytváření napětí“, z demagogie, „hrozeb, zastrašování a terorizování“            

a snah o „destabilizaci poměrů“. Byly diskreditovány jako síly, které nevyjadřovaly „zájmy 

lidu“ a byly v rozporu s „humanistickými a demokratickými tradicemi naší země“. Jejich 

cílem nebyla přestavba, za kterou se pouze „schovávaly“, ale odstranění socialismu, o což 

usilovaly od února 1948. Lapidárně se k tomu vyjádřil Miroslav Štěpán: „Protilidové pikle u 

nás nepřátelům neprojdou! Neprošly jim v Únoru, zahradili jsme jim cestu na konci 60. let            

a neuspějí ani dnes!“ 168 Tato dimenze v komunistickém diskursu o únoru 1948 předcházející 

rok chyběla.  

V různých článcích a projevech byla velmi často používána paralela únorových událostí 

a přestavby. To, co je spojovalo byl jejich „revoluční“ charakter a snaha o „kvalitativně nový“ 

                                                 
166 Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris 2000, s. 204-208.  
167 Generální nástup, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 16, 21.1., s. 3. 
168 Projev soudruha M. Štěpána, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 47, 24.2., s. 1. 
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krok ve vývoji. „Naplňovat revoluční odkaz Února znamená rozhodně uvádět do života 

závěry XVII. sjezdu. Učiníme vše proto, aby přestavba nezůstala na půli cesty. Spoléháme          

na to, že dělníci, družstevní rolníci, technická a humanitní inteligence, pedagogové, vědci, 

pracovníci kultury naváží na slavné revoluční tradice Února a přispějí k uskutečnění 

revolučních cílů, které jsme si stanovili.“ 169 Tato paralela přiřkávala únorovým událostem 

aktuální význam a zároveň dodávala historický rozměr současné politice KSČ. K připomínání 

února 1948 proto docházelo „nejen z úcty k revolučním tradicím, ale především proto, že ve 

Vítězném únoru vidíme aktuální třídní odkaz našich moderních dějin, trvalé poučení pro nové 

generace komunistů.“170 Podobně jako jiné historické mezníky byl i únor naplňován 

mobilizujícím potenciálem a odkazem. Za pozornost jistě stojí vysoká míra formalizace a 

kodifikace sémantických obratů (zejména v projevech komunistických politiků), která je 

příkladem pragmatického modelu ideologického diskursu, o němž píše Alexei Yurchak. 

 

4.2.1.8. Události let 1968-1969 

Události roku 1968 sice neměly zastoupení v kalendáři, ale v komunistické publicistice 

jim bylo věnováno nejvíce prostoru ze všech historických událostí, což podle mého soudu 

poukazuje na důležitost, která byla jejich žádoucí a „správné“ interpretaci přikládána. 

Klíčovou roli v tomto výkladu hrál dokument Poučení z krizového vývoje ve straně                     

a společnosti po XIII. sjezdu, který představoval oficiální a kanonickou interpretaci událostí 

roku 1968.171 Vládnoucí garnitura od tohoto výkladu minulosti odvozovala svou legitimitu, 

což znamenalo jeho petrifikaci a z toho vyplývající neschopnost a v podstatě i nemožnost jeho 

přehodnocení a otevření otázek kolem roku 1968. „Ke konci 60. let se musíme vracet proto, 

že lidé zapomínají a nepřátelská propaganda může výklad tohoto období mást. Je potřeba se 

seznámit s tím, co se opravdu dělo a Poučení je nesporně kompasem, jehož střelka ukazuje 

cestu k pravdě“.172 V tomto duchu se Jakeš vyjadřoval také v rozhovorech pro časopisy Le 

Figaro a Time, když konstatoval, že nevidí důvod přehodnocovat události roku 1968, a že 

Poučení neztratilo svou „aktuálnost“.  

Rok 1968 byl v textech Rudého práva chápán jako „antiúnor“, tj. jako vývoj, ve kterém 

opozice založila svůj program na destrukci či „demontáži“ socialismu a na kritice února 1948. 

                                                 
169 S odhodláním, rozhodností a obětavostí do další budovatelské práce, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 47, 26.2., 
s. 2.  
170 Jdeme revoluční cestou, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 38, 16.2., s. 1. 
171 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, Praha 1970. 
172 Přestavba a poučení z krizového vývoje, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 52, 3.3., s. 3. 
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„(…) [vinou stranického vedení] nebyl v roce 1968 program obrody uskutečněn. (…) svou 

politikou otevřelo cestu protisocialistickým silám a umožnilo jim zaútočit proti základům 

socialismu, (…) proti podstatě revoluce, která v Československu před čtyřiceti lety 

zvítězila.“173 Tato interpretace byla výsledkem vývoje, ve kterém se po dubnovém zasedání 

ÚV KSČ v roce 1969 prosadila komunistická konzervativní garnitura. Opozice v jejím pojetí 

nebyla tvořena jen antikomunistickými silami, ale byli do ní zahrnováni také reformní 

komunisté a jejich program socialismu „s lidskou tváří“ představoval výše zmíněnou 

„demontáž“ socialismu174, respektive takového socialismu, který odpovídal jejich (ale soudě 

z intervence vojsk Varšavské smlouvy také Brežněvově) představě. Opoziční síly, tehdejším 

slovníkem označované jako „reakční“ či „kontrarevoluční“, usilovaly o návrat ke kapitalismu, 

obnovení pluralismu, zrušení plánovaného řízení a změnu zahraniční politiky na prozápadní 

orientaci. Všechny tyto cíle ale z komunistické perspektivy představovaly krok zpět a zrušení 

„vymožeností socialismu“, neboť znamenaly odmítnutí „marxisticko-leninského pojetí 

socialismu jako kvalitativně nové  společenskoekonomické formace“.175 Vyřešení krize 1968-

9 bylo proto zpětně chápáno jako „dějinná prověrka“ KSČ a Národní fronty.    

Častým prostředkem diskreditace událostí roku 1968, respektive činů „opozice“, byla 

kritika pojetí tehdejší demokracie. Jednalo se o kritiku z pozice jedné politické skupiny – 

komunistů. Jejich výklad, respektive výklad konzervativních komunistů, se stavil proti 

„mýtům a legendám“ o demokratismu života v roce 1968, tvrzením, že se jednalo                       

o „svéráznou ‘demokracii’, v níž prim hráli ti, kteří hanobili KSČ a na socialismu 

nenacházeli nic dobrého“ 176, že komunisté byli z této demokracie vylučováni, že tehdejší 

demokracie přerůstala v anarchismus, komunisté se nemohli svobodně projevovat a byla jim 

odpírána publicita, že byly falšovány výsledky různých hlasování a docházelo k idealizaci 

meziválečného, tj. „buržoazně demokratického“, režimu. V Rudém právu v letech 1988               

a 1989 byly publikovány vzpomínky jednotlivců, které reprodukovaly oficiální výklad, 

přičemž „správnost“ výkladu byla založena na tom, že autoři tuto dobu zažili a buď oni sami 

byli za své komunistické přesvědčení a názory (zastávají marxistické pozice) diskriminováni 
                                                 
173 Rozhovor M. Jakeše pro časopis Time, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 111, 13.4., s. 5. 
174 Zajímavé výsledky by mohla přinést kontingenční analýza pojmu socialismus. Obraty jako „výstavba 
socialismu“, „demontáž socialismu“, „přestavba“ apod. odkazují k analyticko-mechanickému chápání 
společnosti a předpokladu možnosti sociální eugeniky.  
175 Antiúnor v plánech reakce, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 45, 24. 2., s. 4. V komunistické sémióze pojem 
„nový“ znamená často „lepší“ nebo v tomto případě „vyšší“ a je příkladem modu operandi mytizace. V ní se 
pojem automaticky ocitá v hodnotícím kontextu a má ideologizující efekt.   
176 Přestavba a poučení z krizového vývoje, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 52, 3.3., s. 3. Alex Röhrich ukazuje, že  
použití uvozovek (v tomto případě u slova demokracie) je stylistickým příkladem modu operandi polarizace. 
Použití uvozovek má znamenat ironii a skrze něj dochází zesměšňování hnutí či názorů opozičních ke 
komunismu.  
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a perzekuováni či znají lidi, kteří byli diskriminováni a perzekuováni. „[Po druhém kole 

okresních konferencí] nad rozumem převládaly vášně. Jedním důsledkem pak bylo, že se i 

v městském parku rozvěšovaly šibenice se jmény komunistů, kteří nezradili. (…) Manželku 

propustili z práce, syn měl problém s přijetím na vysokou školu, ale i při studiích mu dávali 

znát, že se jmenuje Samec (jeho otec, který toto popisuje, byl stranický a státní funkcionář) 

(…) (dále popisuje nátlakové akce, ke kterým docházelo) (…) Co mě v té době napadalo, o 

čem jsem přemýšlel? Že tohle už je nástup kontrarevoluce, začal jsem doufat v internacionální 

pomoc. (…) Hlásala se demokracie, socialismus s lidskou tváří, ale osud naší země těmhle 

lidem na srdci neležel (…)“.177 Podobně jako při líčení únorových událostí 1948 existence 

svědka znamenala autenticitu historického svědectví a měla podporovat oficiální interpretaci. 

Autoři vzpomínky stáli vždy na té „správné straně“ a nedali se zmást „demagogickými“ řečmi 

opozice. Postoj k událostem let 1968-1969 hrál důležitou roli, neboť byl součástí politického 

životopisu jednotlivých politiků a funkcionářů a např. u Jana Fojtíka byl tento postoj jedním 

z argumentů pro vyznamenání řádem Klementa Gottwalda v únoru 1988.   

K výkladu událostí roku 1968 lze přistupovat skrze jednotlivá zasedání, rezoluce a 

sjezdy. Mezi často připomínané a vysvětlované patřilo lednové zasedání a dubnový akční 

program. Obsah článku k 20. výročí lednového zasedání se nesl v duchu Poučení z krizového 

vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu, což dokládají i mnohé odkazy a citace z tohoto 

textu. Podle jeho interpretace lednové zasedání bylo „rozporné“, neboť „na jedné straně 

vytyčilo pozitivní program dalšího socialistického rozvoje (…), na druhé straně se už na 

lednovém zasedání formovala pravicově oportunistická skupina,která pod rouškou ‘nápravy 

chyb’, rozvinula útok na komunistickou stranu, na politický systém socialismu, na Sovětský 

svaz.“ 178 Lednové zasedání bylo důsledkem předcházejícího vývoje, charakterizovaného 

vedením v čele s Antonínem Novotným, které neschopností „tvůrčího uplatnění marxismu-

leninismu“ a vyhlašováním nerealistických hesel diskreditovalo komunismus. Lednové 

zasedání bylo vnímáno jako nutné, protože jeho cílem bylo odstranění předchozích chyb a 

nedostatků. Odpovědnost za to, že se jeho závěry nepodařilo uskutečnit byla vysvětlována 

osobností Alexandra Dubčeka, který „bezzásadově ustupoval pravicovým silám a později se  

stal právě pro svou bezzásadovost a kapitulantství jejich zástavou.“ 179Celé tehdejší vedení, 

s Dubčekem v čele, bylo kritizováno za neschopnost zmobilizovat lidi pro lednový program. 

Tím, že „demontáž“ socialismu vydávali za jeho „obrodu“, měli dezorientovat veřejnost a 

                                                 
177 Než odzvonilo nátlakům a emocím, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 154, 2.7., s. 3. 
178 Leden a dnešek, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 2, 4.1., s. 3. 
179 Ibid., s. 3.  
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„pomýlit poctivé lidi“. Vývoj po lednu tak místo „nápravy a posílení“ socialismu vedl k 

„rozkolísání“ hodnot a poměrů a postupnému rozvratu. Aktivizovaly se opoziční síly, které se 

prosazovaly díky podpoře sdělovacích prostředků a které „oprávněná reformní hesla měnily 

v jejich pravý opak, destrukci socialismu“.180 Nejvíce sympatizantů našly mezi mladými 

lidmi, a proto této skupině obyvatel měla být přiblížena tehdejší doba i osobní zkušenosti 

pravověrných komunistů. Vycházela rubrika „nezažloutlé stránky roku 1968“, ve které byly 

podávány jednak vybrané vzpomínky pravověrných komunistů a jednak popisy protivníků 

z roku 1968 (např. K 231, KAN).181 Samotný název této rubriky naznačoval, že události roku 

1968 představují „živou minulost“ a mohl či měl evokovat, že „my“, tj. komunisté 

setrvávající na marxistických pozicích, si „správně“ pamatujeme, jak to tehdy bylo. 

Přijetí akčního programu představovalo v komunistické interpretaci podobně jako 

lednové zasedání rozpornou záležitost. Podle tohoto programu měla totiž být Národní fronta 

svazkem soupeřících subjektů, což znamenalo upuštění od „historického postavení Národní 

fronty v naší společnosti jako svazku dělnické třídy, rolnictva a všech vlasteneckých                 

a protifašistických sil v čele s komunistickou stranou“ 182 a popírání třídního přístupu a jeho 

nahrazení teorií zájmů. Akční program ale podle dobového vnímání obsahoval i správné 

závěry, tj. takové, které prosazovala tehdejší politika a které korespondovaly s idejemi 

přestavby společnosti - vyšší informovanost veřejnosti, samosprávnost pracovních kolektivů, 

rychlejší uvádění vědeckých výsledků do praxe. Situace se po přijetí akčního programu ale 

z perspektivy pozdější normalizační garnitury nekonsolidovala a byla naopak čím dál více 

nežádoucí, protože akční program nebyl pro „pravici“ (reformní komunisty) závazný a již 

v době jeho přijetí byly její politické ambice mnohem dále.  

Vedení KSČ bylo upozorňováno Brežněvem na „plíživou kontrarevoluci“, ale 

nepodniklo žádné kroky, ke „stabilizaci poměrů“. Argument o kontrarevoluci a nemožnosti, 

neschopnosti či jen neochotě jejího oslabení politickými prostředky se stal základním 

argumentem pro „internacionální pomoc“ neboli vstup vojsk Varšavské smlouvy na území 

Československa. Ten v normalizačním výkladu zamezil „vytrhnutí“ Československa ze zemí 

                                                 
180 Dubčekova cesta od tragédie k frašce, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 187, 10. 8., s. 3. 
181 O K 231 se hovořilo jako o organizaci, která se chtěla „pomstít za Únor“ a obnovit politické struktury před 
Mnichovem. K 231 byl démonizován skrze styk se zahraničními „výzvědnými centrálami“ a skrze své členy, 
které dobová propaganda označovala za agenty, špióny, vrahy a organizátory diverzí. (např. článek Stahovat kůži 
zaživa, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 118, 21.5., s. 3). 
O KAN se psalo jako o organizaci, která chtěla diskreditovat socialistickou společnost místo aby přemýšlela            
o jejím zlepšení. Jak K 231 tak KAN byly osočovány z „protisocialistického štvaní“ a snadného kritizování, 
když na vývoji posledních 20 let nenesly žádný podíl. (např. článek Nikoliv pouze „diskusní klub“, Rudé právo, 
roč. 68, 1988, č. 175, 27.7., s. 3).  
182 Jaká byla slova a jaké činy, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 79, 5.4., s. 3. 



 
 
 

80 

východního bloku a možnosti občanské války (za odstrašující příklad se dávaly události               

v Maďarsku v listopadu 1956). „Sovětský svaz vzal na svá bedra mnohé potíže a z toho 

vyplývající i mnohá nepochopení, kterých se mu dostalo na Západě i v některých 

komunistických stranách. Poučení z krizového vývoje platí nadále“.183 Tento moment však 

přesto představoval v komunistickém výkladu spoustu komplikací a způsobil stranickým 

ideologům nemalé problémy. Vstup vojsk neměl být chápán jako intervence na základě 

vlastizrádného požadavku některých jedinců, ale Sovětský svaz usiloval o zdání širokého 

konsensu, který stál za pozváním vojsk Varšavské smlouvy.184  

Deset dní po vstupu vojsk byly na zasedání ÚV KSČ schváleny závěry, které v očích 

komunistického výkladu otevíraly šanci na rychlé překonání „negativních jevů“ a konsolidaci 

poměrů. Ve vedení strany ale zůstával Dubček a on ani ostatní představitelé „pravice“ se 

nepoučili z událostí před srpnem a pokračovali v „politice dvou tváří“. Hovořili o konsolidaci, 

ale současně chtěli pokračovat v polednové politice. Snažili se ukázat, že příčinou složité 

situace není „kontrarevoluce“, ale „internacionální pomoc“.  

Další zasedání v listopadu 1968 provedlo „kritickou analýzu“ polednového vývoje a za 

základ k překonání krize považovalo marxisticko-leninskou platformu a zbavení vlivu 

„oportunismu a revisionismu“. Ani pro tuto rezoluci ale Dubček nic neudělal a výsledkem 

bylo přesvědčení o nemožnosti konsolidace bez změny politiky a nového vedení. K tomu 

došlo na zasedání v dubnu 1969, které znamenalo návrat strany na marxisticko-leninské 

pozice a otevřelo etapu za vyvedení československé společnosti z krize, do níž ji „zavlekli 

pravicové síly“. Události roku 1968 byly na rozdíl od výkladu dnů ze svátkového práva silně 

personalizované a role „dělnické třídy“ v událostech 1968 byla v komunistickém výkladu 

značně potlačena. Na jedné straně „pravici“ nepodpořila, ale na druhé straně kvůli absenci 

vedoucí síly nevystupovala ani proti kontrarevoluci.  

Hlavním „viníkem“ vývoje v roce 1968 bylo podle Poučení i dosavadních výkladů slabé 

a nejednotné vedení. To bylo reprezentováno zejména Alexandrem Dubčekem, Čestmírem 

Císařem, Otou Šikem, Zdeňkem Smrkovským, Františkem Krieglem a Josefem Špačkem.185 

„Tito lidé [uvedení v Poučení jako ničitelé socialismu] zřejmě potřebují, aby se na Poučení 

                                                 
183 Dnes jsou uraženi, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 193, 17. 8., s. 3.  
184 Jaroslav Cuhra, Poučení stále (málo) platné : příběh jednoho politického manifestu, in Dějiny a současnost, 
1/2008, s. 30-33. 
185 Alex Röhrich ukazuje jako lexikální prostředek modu operandi polarizace krácení jmen politicky nevhodných 
osob jen do podoby iniciálu. Oproti tomu „žádoucí“ politici KSČ a politici ze socialistických zemí bývali 
označováni celým jménem a příjmením. Samo označení jména tak mělo hodnotící kontext. V Rudém právu 
v letech 1988 a 1989 se tato tendence projevuje, ale neplatí stoprocentně a některá jména komunistických 
politiků byla nepravidelně, takže zřejmě z typografických důvodů, krácena také do podoby iniciálu, např.  M. 
Štěpán, M. Jakeš, G. Husák ad.  
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zapomnělo. Ale historie je už taková, že něco takového neumožňuje. Poučení obsahuje 

analýzu, která byla výsledkem snahy dát objektivní odpověď na otázky příčin, průběhu i 

důsledky krize ve straně v druhé polovině 60. let. Není jen politickým dokumentem, je i 

historickým svědectvím. (…) Dává mnohé odpovědi i na otázky vyslovované dnes.“ 186  

Nejvíce se však články v Rudém právu obracely proti Alexandru Dubčekovi 

v souvislosti s jeho rozhovory pro zahraniční média, v nichž hovořil o paralele mezi 

přestavbou a rokem 1968. Dubček byl kritizován za to, že nedokázal prosadit závěry 

lednového zasedání a za to, že pod jeho vedením strana ztratila iniciativu a rozhodující vliv             

na vývoj událostí, což umožnilo rozmach „protisocialistických sil“, které nejdříve ignoroval, 

ale později i podporoval a přešel tak na revizionistickou platformu. Na osobní úrovni byl 

Dubček líčen jako milý a dobrosrdečný člověk, ale bez politického talentu, tvořivého myšlení, 

rozhodnosti, schopnosti jasně formulovat cíle a dodržet slovo. Tyto vlastnosti měly i své 

politické konsekvence a Dubček podle těchto výkladů nesl odpovědnost za to, že příležitost, 

kterou mělo lednové zasedání „zůstala nevyužita“. „Dubček se zřejmě stále domnívá, že se 

nesmazatelně zapsal do historie naší země jako osvícený reformátor socialismu, který byl 

neprávem vyloučen ze strany. Historii lze falešně interpretovat, ale ne měnit. Jeho éra v ní 

zůstane zapsána jako varovné memento, kam vede politika člověka, který se zřekne 

marxisticko-leninských zásad, který odvrhne socialistické principy a zradí zájmy lidu“.187 

 Vývoj, kterým československá společnost prošla v roce 1968 byl dáván jako 

odstrašující příklad toho, co se stane, když se strana vzdá své vedoucí pozice ve společnosti. 

Články publikované o roce 1968 v období od ledna 1988 do listopadu 1989 jeho výklad               

ve srovnání s Poučením neposunují interpretačně vpřed. Jejich největší inovací tak bylo 

vztahování Poučení a jeho interpretace k přestavbě. Z hlediska československé vládnoucí 

garnitury nebylo přijímání přestavby neproblematické, neboť její ideová východiska byla 

podobná pražskému jaru. Legitimita politické moci se přitom zakládala na odmítnutí 

pražského jara jako „kontrarevoluce“. Rudé právo v letech 1988 a 1989 si dávalo záležet             

na vysvětlování rozdílu mezi rokem 1968 a přestavbou. Zatímco v demokratické opozici188                

a západních médiích se uvažovalo o paralele mezi přestavbou a rokem 1968, v komunistické 

propagandě byla tato paralela odmítána jako „hrubá, neomalená a průhledná lež“. 

Upozorňovalo se přitom nikoli na obsahové, ale na formální rozdíly. Mezi ně patřila zejména 

úloha strany, dále se akcentoval rozdíl v mezinárodní orientaci (přestavba vycházela ze SSSR 

                                                 
186 Na dotaz čtenáře, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 51, 1.3., s. 2. 
187 V roli „zachránce“ socialismu, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 75, 29. 3., s. 3. 
188 Např. Václav Havel, Do různých stran: eseje a články z let 1983 - 1989, Praha 1990, s. 205-208. 
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a přispívala rozvoji internacionalismu, kdežto v roce 1968 docházelo k omezování spolupráce 

se zeměmi východního bloku) a v roli sdělovacích prostředků (nyní aktivní pomocník strany, 

ale v roce 1968 byly v opozici). Zatímco tehdejší přestavba byla „revoluční proces jehož 

cílem je rozvinutí socialismu, rozvinutí odkazu Října a Února a dosažení nových výsledků           

na cestě socialistické výstavby“ 189, v roce 1968 mělo jít o „demontáž socialismu“. Poučením 

z vývoje v roce 1968 a 1969 mělo  být poznání, že „socialismus je veliká historická možnost, 

ale není to automatismus. Naplnění nebo zmarnění této možnosti závisí na moudré stranické 

politice a na lidech, kteří ji provádějí“.190 

Historická interpretace událostí roku 1968 byla první, u které došlo na oficiální úrovni 

k přehodnocení. Bylo to dáno pravděpodobně nejsilnějším legitimizačním potenciálem ze 

všech výše zmíněných dní. Jak připomíná Jaroslav Cuhra, kanonický výklad událostí roku 

1968 měl nejen legitimizační, ale také konzervační potenciál. „Bylo to Poučení (…), co 

vytvářelo ve vztahu k této minulosti [rok 1968] vazbu, která měla sehrát významnou roli při 

neschopnosti přizpůsobit se událostem druhé poloviny osmdesátých let. Historická událost, 

pokřivená ve stostránkovém dokumentu, se mstila. Tím, že ji zpomníkovali natolik pevně a 

navěky zakleli, osudově se s ní skrze Poučení propojili“.191 Přestože v srpnu 1989 maďarští 

komunisté a následně polský Sejm odsoudili účast svých armád, v československé společnosti 

bylo Poučení prohlášeno za neplatné až 4. prosince. Vstup vojsk byl označen za akt, který byl 

výsledkem „nesprávného a jednostranného hodnocení“, nepříznivě ovlivnil vývoj 

v Československu a znamenal „vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného 

Československého státu a musí být odsouzen. Tento protiprávní zásah přerušil demokratickou 

obnovu v Československu a měl dlouhodobě nepříznivé důsledky.“ 192 Poučení bylo 

zkritizováno jako dokument, který se stal jedním ze „stagnačních jevů“ na úrovni strany i 

společnosti a měl „dlouhodobě nepříznivé důsledky“. Docházelo dokonce k valorizaci 

událostí roku 1968, když Karel Urbánek v televizním projevu řekl, že „nové vedení KSČ se 

plně přihlašuje k inspiračním zdrojům pražského jara 1968“.193 O odmítnutí Poučení se 

mluvilo tak, jako kdyby mělo zachránit KSČ, skrze rehabilitaci těch, kteří kvůli odmítání 

vstupu vojsk byli vyloučeni a mělo přispět k obnovení a rozšíření členské základny, přivést 

lidi k názoru, že KSČ se změnila a pokračovat v dosavadní linii vývoje. Příkladem je výše 

                                                 
189 Jaká byla slova a jaké byly činy, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 79, 5. 4., s. 3 
190 Dubčekova cesta od tragédie k frašce, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 187, 10.8. s. 3. 
191 Jaroslav Cuhra, Poučení stále (málo) platné : příběh jednoho politického manifestu, Dějiny a současnost, 
1/2008, s. 30. 
192 Nutno odsoudit vstup vojsk, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 286, 5. 12., s. 1. 
193 Vyvést společnost z krize na cestu pokojného života, Rudé právo, roč. 69, 1989, č. 287, s. 1. 
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zmíněný projev Karla Urbánka, který ukazuje naprosté nepochopení tehdejšího vývoje, když 

o změnách, ke kterým po 17. listopadu docházelo hovořil jako o „procesu obnovy socialismu“ 

a akční program KSČ měl být programem, který vyvede „zemi z krize na cestu pokojného 

života v duchu demokracie a socialismu“.194 Je až neuvěřitelné, jak po změně oficiálního 

hodnocení Rudé právo ihned mobilizovalo historiky, pamětníky a další, aby svými články 

podpořili výklad, který byl právě aktuální a na ten minulý – nehodící se – se mělo 

zapomenout. Působí to dojmem téměř orwellovského přepisování historie.  

Prohlášení Poučení za neplatné dalo impuls novým interpretacím. Byla ustavena 

komise, která měla analyzovat události z konce 60. a počátku 70. let. Jednalo se o společnou 

komisi federální vlády a Občanského fóra. Jejím úkolem bylo nově zhodnotit vývoj od ledna 

1968 do konce roku 1970 s přednostním důrazem na vývoj od ledna 1968 do dubna 1969. 

Komise měla zpracovat otázku „historické, politické, morální i právní odpovědnosti“ za vývoj 

v uvedeném období. I přes obsazení komise právníky a akademiky, přístup deklarující za svůj 

cíl poznání odpovědnosti za akademický diskurs podle mého soudu považovat nelze. Širší 

zprávu o svém působení komise vydala v roce 1990 a o jejích závěrech bude pojednáno 

v následující kapitole.  

4.2.1.9. Jan Hus 

Výročí upálení Jana Husa bylo ve svátkovém právu od roku 1925 památným dnem. Jan 

Hus a husitská tradice se staly po roce 1948 důležitým tématem legitimizace komunistické 

moci skrze situování se do konkrétně interpretované kontinuity českých dějin a jejich  

(vy)nalezených tradic. Od konce padesátých let ale přestaly být oslavy spojené s Janem 

Husem celostátní událostí a napříště měly spíše lokální charakter. Nejinak tomu bylo koncem 

80. let, kdy počet článků věnovaných Janu Husovi dokumentuje ústup důležitosti tohoto 

památného dne ve svátkovém kalendáři. Zatímco v 50. letech byl zdůrazňován zejména 

sociální rozměr Husova života a díla a Zdeněk Nejedlý spatřoval analogii mezi idejemi Jana 

Husa a idejemi soudobé komunistické strany -  „Dnes by byl Hus hlavou politické strany, jeho 

tribunou by byla Lucerna nebo Václavské náměstí a jeho strana by byla velmi blízko 

komunistům. Přeloženo do dnešní doby, husitská revoluce byla boj za vykořisťované proti 

vykořisťovatelům“ 195 - v 80. letech byl zdůrazňován Jan Hus také jako nositel demokratické  

a humanistické tradice a jako „bojovník za pravdu“, který se postavil tehdejší církvi a papeži.  

                                                 
194 Ibid., s.1. 
195 Zdeněk Nejedlý, Komunisté, dědici velkých tradic českého národa, Praha 1974, s. 30. (1. vydání 1947).  
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Více pozornosti bylo postavě Jana Husa věnováno v sobotní příloze Haló sobota, Rudé 

právo spíše jen informovalo o akcích a oslavách spojených s jeho výročím, ale nepřinášelo 

žádný článek věnující se jeho životu a dílu. Články v Haló sobota popisovaly jak skutečný 

život Jana Husa, tak jeho „druhý život“, tj. život jako symbolu po upálení v Kostnici.196 Na 

Janu Husovi byl oceňován etický rozměr v podobě jednoty mezi myšlením a praktickým 

životem. Hus se svou kritikou církevní moci i světské moci a poukazováním na neutěšené 

sociální poměry „prostého lidu“ zařadil „do řady myslitelů, kteří nechtějí svět toliko vykládat, 

ale kteří usilují o jeho přetváření pro blaho lidstva. Husův odkaz se stal jedním z drahokamů 

v koruně historického dědictví minulých pokolení, pilířem naší staleté humanistické a 

demokratické tradice.“197 Smrt Jana Husa byla vykládána jako akt hájení pravdy. 

Komunistické interpretace odmítající náboženský aspekt Husova života spojovaly jeho kritiky 

církve s kritikou sociálních poměrů. Pravda, jejímž byl nositelem tak nebyla „pravdou boží, 

ale pravdou lidskou“, byla pravdou o rovnosti lidí a kritikou „pánů“. „Tato pravda však 

zvítězila až v únoru 1948, kdy lid pod vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem řekl 

rozhodné Ne panství buržoazie a kapitálu.“198 Husova osobnost a jeho význam tvořily „zlatou 

nit“ celého dalšího vývoje. Důkazem pro to mělo být i používání jeho jména v názvech 

jednotek v první i druhé světové válce.   

 

4.2.2. Méně významné dny 

Jak jsem zmínil výše, součástí zákona o státním svátku, o dnech pracovního klidu                

a o památných a významných dnech byly i dny, ke kterým komunistická moc neměla nějaký 

zvláštní vztah  a které byly spíše součástí určité civilizační tradice, takže jejich zařazení do 

svátkového zákona podle mého soudu neznamená odvozování legitimity a identity právě od 

těchto dní. Jednalo se především o náboženské svátky - vánoční svátky a velikonoční pondělí. 

Vzniku a významu Vánoc nebyl v Rudém právu věnován žádný článek a režim od 50. let 

usiloval o transformaci Vánoc ze svátků církevních na svátky občanské, takže dny 25.12.           

a 26.12. byly prezentovány jako dny klidu a míru a byly naplňovány jakýmsi konzumně-

komerčním pojetím. Historický narativ a argumentace se kolem těchto svátků nerozvíjela.  

                                                 
196 V českém prostředí jedinečná, je práce Jana Randáka o kultu mrtvých v 19. století (zejména v revoluci 1848-
1849), v níž se zabývá možným využíváním mrtvých pro emancipační a politické účely, transformací 
individuální smrti na úroveň národního mučednictví apod. Jan Randák, Kult mrtvých, Praha 2007.  
197 Pravda nade vším vítězí, Haló sobota, č. 26, 2.7., s. 8.  
198 Z projevu soudruha Františka Pitry, Rudé právo, roč. 68, 1988, č. 246, 18.10., s. 2. 
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Pondělí velikonoční bylo další příkladem sekularizace církevních svátků. Místo 

náboženské byla zdůrazňována rovina Velikonoc jako svátků přicházejícího jara. V tomto 

duchu se nesl i článek, který jim byl věnován v příloze Haló sobota 25. března 1989. Článek 

popisuje tradice a zvyky, které se pojily s velikonočním obdobím a ukazuje jednak snahy 

církve potlačit některé lidové zvyky (zejména vynášení a ničení figuríny jako symbolu zimy) 

a pokud se to nedařilo, tak je interpretovat po svém (figurína jako pohanství, její zničení 

znamená vítězství křesťanství). „Legenda“ o zmrtvýchvstání Krista „je vlastně personifikací 

jara, jara životodárného, kdy paprsky každým východem sílícího slunce svým teplem pozvolna 

křísí veškerou přírodu z dlouhého zimního spánku.“199 Stejně tak ostatní zvyky byly 

vysvětlovány jako sepětí s přírodou nebo součást hospodářského cyklu, takže půst od 

Popeleční středy se podle autorky v lidovém prostředí dodržoval nikoli z náboženských 

pohnutek, ale z důvodů hospodářských, kdy staré zásoby ubývaly a nové ještě nebyly 

k dispozici. 

Podobně jako Vánocům, tak ani svátku Cyrila a Metoděje nebyl v letech 1988 a 1989 

věnován v Rudém právu žádný článek. Vzhledem k tomu, že v roce 1988 bylo 1125. výročí 

příchodu Cyrila a Metoděje, ke kterým měla propaganda v 50. letech pozitivní vztah                    

a „neoslavjanofilským“ interpretacím jejich příchod sloužil jako argument na podporu 

východní orientace, respektive jako důkaz starodávného vztahu k východním Slovanům, mě 

tato skutečnost překvapila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Svátky přicházejícího jara, Haló sobota, 25.3. 1989, č. 12, s. 1.  
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5. ANALÝZA TEXTŮ – LIDOVÉ NOVINY : PŘÍKLAD POLISTOPADOVÉHO NARATIVU  

Interpretace minulosti, které byly prezentovány v Lidových novinách, jsou ve srovnání 

s interpretacemi minulosti v Rudém právu obtížněji popsatelné. Nevytvářely totiž koherentní 

narativ, ve kterém jednotlivé události zapadají do „skládačky“ dějin, ale o přístup k dějinám, 

pro který je charakteristická pluralita interpretací. Lidové noviny se profilovaly jako otevřený 

deník nebo - jak říká jejich podtitul - „nezávislé noviny“. Svou kontinuitu odvozovaly od 

samizdatových Lidových novin a tato kontinuita se projevovala nejen v názvu, ale i v jejich 

personální, ideové a politické rovině. Skutečnost, že v Lidových novinách lze identifikovat 

převládající ideologii, tj. sdílené soubory konkrétních hodnot a přesvědčení, neznamená, že 

by tyto noviny nepřipouštěly jiné názory, ale v souvislosti s mimořádným rozmachem tisku 

v roce 1990 měly jiné názory často své tiskové platformy.  

Podobně jako v předchozí kapitole se zaměřím na narativ artikulovaný skrze soubor 

státních svátků, dnů pracovního klidu a významných a památných dní. Ve srovnání s Rudým 

právem nebylo v Lidových novinách historii věnováno tolik článků. Jeden z důvodů mohl 

spočívat v tom, že zatímco komunismus otevřeně deklaroval instrumentální přístup k dějinám 

jako nástroj výchovy, základních hodnot, politického uvědomění a interpretace dějin tak byla 

jednou ze složek komunistické identity, v polistopadovém narativu převládala kritika a 

odmítnutí instrumentálního přístupu k dějinám a objevoval se v něm velice silně étos 

„pravdy“, která by nebyla „podřízena“ politickým zájmům. Následující stránky se na základě 

analýzy deníku Lidové noviny pokusí přiblížit, zda se tomuto étosu podařilo dostát či nikoliv. 

  

5.1. Popis deníku Lidové noviny v roce 1990 

V roce 1990 vstupovaly Lidové noviny do svého třetího ročníku. Byly vydávány od 

roku 1988 (včetně dvou nultých čísel ze září a listopadu 1987) jako samizdatové a i přes 

několikeré žádosti o registraci na Federálním úřadě pro tisk a informace byly tyto žádosti 

neúspěšné. O těchto peripetiích byli čtenáři samizdatových Lidových novin informováni 

v rubrice „Kroky k registraci“. Registraci dostaly Lidové noviny až v prosinci 1990 po změně 

ve vedení Federálního úřadu pro tisk a informace, v jehož čele stanul disident Miro Kusý. 

Federální úřad pro tisk a informace, dříve nástroj komunistické cenzury, se stal také - 

poněkud paradoxně - jejich vydavatelem. V době samizdatu byly Lidové noviny měsíčníkem 

o 24 stranách, vycházely mezi 12. a 20. dnem v měsíci v počtu okolo 450 výtisků. Byly ale 

dále rozmnožovány a neoficiální odhad státní bezpečnosti se pohyboval kolem 10 tisíc 

exemplářů. Výjimkou bylo prosincové číslo 1989, které vyšlo již oficiálně a v nákladu 
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500 tisíc kusů. Od roku 1990 noviny vycházely nejprve dvakrát týdně, v úterý a v pátek, 

přičemž první deníkové číslo vyšlo 2. dubna. Jejich náklad se pohyboval kolem 360 tis. 

výtisků. Programová struktura Lidových novin prošla v roce 1990 značným vývojem. Od 

dubna začaly jako čtvrteční příloha Lidových novin vycházet Literární noviny, které navázaly 

na tradici přerušenou v květnu 1969 a staly se platformou pro účast spisovatelů a intelektuálů 

na společenské diskusi. Proměnlivost programové struktury Lidových novin neumožňuje 

podobně typizovaný popis jednotlivých stran, jaký jsem učinil v případě Rudého práva. Za 

příznačný považuji rostoucí podíl inzerce v roce 1990, která zprvu tvořila jednu až dvě strany, 

ale postupně narůstala až do prosince, kdy tvořila téměř polovinu šestnáctistránkového vydání 

deníku.         

Jako šéfredaktor Lidových novin (i samizdatových) působil Jiří Ruml. V červnu 1990 

byl zvolen za Občanské fórum do Sněmovny lidu federálního shromáždění a do pozice 

šéfredaktora nastoupil Rudolf Zeman, který byl v samizdatových Lidových novinách i 

oficiálních Lidových novinách jeho zástupcem. Co se týkalo redakční rady, došlo v ní 

v prosinci 1989 k značné obměně, neboť většina jejích členů směřovala do politického života 

(Jiří Dientsbier, Václav Havel, Miro Kusý, Petr Pithart, František Šamalík). Lze tak pozorovat 

určitou kontinuitu mezi disidentským prostředím a polistopadovou politikou, zejména 

v prvních měsících, kdy příslušnost k disentu fungovala jako „charismatická legitimita“200 pro 

vstup do politiky.  

 

5.2. Analýzy a interpretace 

Prostor pro veřejnou pluralitu interpretací dějin, který se po pádu komunismu otevřel, 

prakticky znemožňuje rekonstruovat „oficiální“ či homogenní polistopadový narativ. Lidové 

noviny reprezentovaly převážně disidentský diskurs, který hrál důležitou roli v politickém  i 

společenském vývoji přinejmenším do června roku 1990201 a měl vliv na charakter historické 

kultury po roce 1989.202 Extrapolovat tyto interpretace na „oficiální“ je však podle mého 

                                                 
200 Max Weber, Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 163-171.  
201 Morálně-abstraktní disidentský diskurs konsensu se stal ale už od ledna předmětem kritiky zdola a absence 
dekomunizačních opatření vedla k rozvoji antikomunismu. Jeho příkladem je například žádost OF ČKD 
Polovodiče o zestátnění majetku KSČ, dopis prokurátora Tomáše Sokola (který oznamoval, že činnost KSČ 
bude posuzovat skrze zákon o stranách potlačujících lidská práva), výzva OF ČKD Polovodiče k postavení KSČ 
mimo zákon či teze Václava Havla o „neskončené revoluci“. V říjnu 1990 došlo k štěpení OF, jež se definitivně 
rozpadlo v únoru 1991. Strana Občanské hnutí, která se opírala o disidentské myšlenky, se ocitla na okraji 
politické podpory. (Jiří Suk, Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989-2009, in: 1989-
2009: Společnost. Dějiny. Politika, elektronický sborník. http://www.boell.cz/downloads/suk.pdf).  
202 Michal Kopeček, Historická paměť a liberální nacionalismus v Česku a střední Evropě po roce 1989, in: 
Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Praha 2008, s. 232-264.   
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soudu značně problematické, respektive lze to tehdy, pokud pod pojmem „oficiální“ budeme 

chápat na jedné straně interpretace vyslovované představiteli státu, ale na druhé straně 

interpretace nikoli závazné, neboť právě „přijetí faktu existence plurality historických 

interpretací vztažených k ideologicko-politickému dělení, občansky otevřené a tolerantní 

chápání historického diskursu (…) je dědictvím protikomunistické demokratické opozice.“ 203 

Budeme-li za „oficiální“ historický narativ považovat výklad minulosti artikulovaný 

představiteli státu a výklad minulosti, jež odpovídá těmto interpretacím ve veřejném prostoru, 

pak Lidové noviny představují vhodný pramen pro analýzu tohoto narativu. Do Lidových 

novin přispívalo množství politiků - Miloš Zeman, Jan Sokol, Petr Pithart, Václav Klaus, 

Milan Čič, Ján Mlynárik, Miro Kusý, Václav Benda ad. - i proto podle mého soudu jsou 

reprezentativním médiem pro výzkum politického a tedy oficiálního diskursu, který však 

nemusí být a v roce 1990 nebyl jednotný. Jak název kapitoly naznačuje, chápu Lidové noviny 

jako příklad jednoho z mnoha polistopadových narativů a nikoli jako reprezentanta či tvůrce 

nějakého jednotného či monolitního výkladu dějin.  

Komunistický výklad minulosti byl považován za „orwel[l]owsky důkladnou falzifikaci 

dějin“.204 Obraz národních dějin tak představoval soubor „vhodně přitesaných fragmentů 

minulosti, z níž se ztratil živý, myslící, toužící, úspěšný nebo prohrávající člověk“.205 

Způsobem nápravy a jejím předpokladem měla být možnost poskytovat a zprostředkovávat 

informace, které byly tabuizovány či zkreslovány. To přinášelo konjunkturu historické 

problematiky v podobě tzv. „bílých míst“. Odrazem této tendence je také kniha Jana Křena 

„Bílá místa v našich dějinách?“.206 V ní vedle výčtu nedostatků a prohřešků „oficiální“ 

historiografie a předložení tematických okruhů, jimž se dějepisectví vyhýbalo (a existovala 

pravděpodobnost, že se jim bude vyhýbat i po pádu komunismu), naznačil také možný přístup 

k dějinám. Mělo se přestat s chápáním dějin jako „nedotknutelného národního paladia, jako 

arzenálu argumentů pro oprávněnost existence našich národů a jejich (momentální) politické 

orientace.“ 207 Výsledkem tohoto přístupu tak neměla být jen „nová skládačka fragmentů“, 

ale pokus o komplexnější pohled, a proto se vedle tematického rozšíření zdůrazňovalo i nové 

metodologické založení výzkumu. Tehdejší „záplava“ historických informací a textů 

k tabuizovaným tématům, jež pocházely převážně z pera publicistů, byly historiky nahlíženy 

jako „deformované“ politickými zřeteli. Historické výzkumy neměly fungovat tak, že z nich 

                                                 
203 Ibid., s. 260. 
204 Hledání identity, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 25, 31.3., s. 5. 
205 Dějepisectví tady a teď, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 66, 22.5., s. 3. 
206 Jan Křen, Bílá místa v našich dějinách?, Praha 1990. 
207 Bílá místa s otazníkem, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 64, 19.5., s. 7. 
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bude možno „na požádání vytrhávat jednotliviny jako argumenty podle momentálních potřeb 

běžného, např. politického nebo hospodářského dění“.208 Do tohoto kontextu patří i teze 

Václava Bělohradského o právu „nemít dějiny“, tj. odmítnout dějiny jako „státotvorný 

mýtus“, jako ideologicky zatížený výklad s legitimizačními konsekvencemi.209 

Komunistický přístup k minulosti a instrumentální pojetí dějin obecně bylo kritizováno 

za určitou nestabilitu výkladu a konformitu vůči politickým potřebám, tj. za to, že docházelo 

ke změnám interpretací podle aktuálních politických konstelací. Implicitním předpokladem 

této kritiky bylo, že to, co je nestálé, je také nedůvěryhodné a de facto „nepravdivé“. Tyto 

„manipulace“ s dějinami byly v Lidových novinách ukázány na několika příkladech. Jedním 

z nich byly měnící se interpretace postavy T. G. Masaryka. Příslušný článek se zabýval 

„saltem mortale“, které provedl v interpretaci této osobnosti profesor Antonín Vaněk. Ten byl 

autorem kapitoly o T. G. Masarykovi ve vysokoškolské učebnici z roku 1981 a autorem 

článku v Rudém právu ke 140. výročí Masarykova narození. Zatímco v učebnici Masaryka 

líčil jako zastánce maloburžoazního nacionalismu a idejí sociáldemokratismu, tj. 

protisocialisticky, v Rudém právu prezentoval Masaryka jako socialistu a vzdělance, jež 

studoval Marxovy i Engelsovy spisy a měl přátelské vztahy s revolucionáři v Rusku. V textu 

učebnice Vaněk kritizoval legendy o Masarykově dětství, chudobě a zásluhách na vytvoření 

samostatného státu, kdežto v Rudém právu je naopak posiloval tvrzením                                      

o „neopominutelných zásluhách“ T. G. Masaryka o stát. Další reinterpretace doznalo 

Masarykovo vystoupení v Rusku interpretované původně jako „kontrarevoluční“, nyní však 

jako pozitivní úsilí o samostatnou československou armádu. „Je to neuvěřitelné, ale s. 

[soudruh] profesor, jako autor článku v Rudém právu, postupuje podle scénáře své 

vysokoškolské učebnice, ale s inverzí vlastních hodnocení a akcentů.“ 210    

Dalším příkladem přepisování dějin, tentokrát 2. světové války, byla proměna 

interpretací vztahů Německa a SSSR, která měla ilustrovat, „jakou specialistkou na přerody 

byla naše Komunistická strana už před padesáti lety.“ 211 Zatímco v roce 1940 označila za 

nejnebezpečnějšího aktéra ve vývoji války Spojené státy a sovětsko-německé přátelství za 

„úhelný kámen mezinárodní spolupráce“, tak o rok později, po napadení Sovětského svazu, 

vydala KSČ prohlášení o „neslýchaném zločinu“, kterého se dopustil „barbarský, krvavý 

německý fašismus“, přičemž tento útok znamenal v podání KSČ útok na „celé lidstvo“. 

                                                 
208 Dějepisectví tady a teď, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 66, 22.5., s. 3. 
209 Historický velkofilm a dějiny, Literární noviny, roč. 1, č. 3, 19.4., s. 6.   
210 Salto mortale, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 36, 13.4., s. 4.   
211 Dějepis v režii KSČ aneb Jak se staly z německých dělníků zrádcovské stvůry, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 
67, 23.5., s. 4. 
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Za součást diskursu o „pravdě historických událostí“ je podle mého soudu možné 

považovat i určitý „demytizační“ diskurs, který se objevoval nejen na stránkách Lidových 

novin, ale i ve filmové tvorbě a v poslanecké sněmovně. Jeho prostřednictvím byly odmítány 

všeobecně sdílené interpretace dějin, které líčily český národ ve velmi příznivém světle. Sklon 

vytvářet si o sobě „útěšné iluze“ byl tvrdě kritizován. V této souvislosti se psalo o filmovém 

dokumentu J. Císaře Obrazy z Čech, který měl odkrývat různé sebemystifikace (holubičí 

povaha, iluze o hospodářství a demokracii první republiky) a ukazovat odvrácené stránky 

českého národa (Václavské náměstí nejen jako symbol vzdoru, ale také jako symbol 

konformity, kde se v době okupace vyjadřovala podpora režimu). Tyto iluze byly často 

asociovány s demokratickými tradicemi a přináležitostí k nejvyspělejším národům před 

válkou. „Žádný národ, a tedy ani národ náš není od přírody demokratický. K demokracii se 

musí slušní lidé navzájem vychovávat v diskusi.“ 212 Předně mělo dojít k odmítnutí 

černobílého obrazu českých dějin, v němž český národ „statečně trpěl“ a za veškeré zlo byli 

odpovědni Němci a Rusové. „Jestliže nyní místo onoho prorůstání ovládajících a ovládaných 

vytvoříme další iluzi, iluzi statečného, trpícího národa, který hrdě a se vztyčenou hlavou trpěl 

pod komunistickou diktaturou a jen tak slabounce pod peřinou zatínal pěstičky, tak pouze 

vytvoříme další sebeklam, který nás bude pronásledovat do budoucí historie (…)“.213  

Mezi události, o kterých se v souvislosti s „demytizací“ hovořilo velmi často patřily 

události 17. listopadu a dále otázka odsunu sudetských Němců. Událostí z listopadu 1989 se 

dotknu v příslušné podkapitole, na tomto místě bych se rád zmínil o otázce odsunu 

sudetských Němců v letech 1945-7, která byla spojena nejen s „demytizací“, ale současně 

také s kritikou komunistického režimu. Tato otázka vyvolávala velké emoce a otevřela ji 

první zahraniční cesta Václava Havla do Německa (již samotný výběr této země pro první 

zahraniční cestu vzbuzoval emoce), při níž vyjádřil politování nad odsunem Němců.214 

Reakce na prezidentovo vystoupení ukázaly citlivost tohoto tématu a některé zároveň přišly 

s definicí vztahu mezi současností a minulostí. „Odsun Němců v roce 1946 není historie, ale 

bolavá a živá současnost, (…) o tom, co je současnost a co jsou dějiny rozhoduje s konečnou 

platností lidská bolest“.215 Prezidentův čin vyvolal v české společnosti kontroverze a zejména 

komunisté jej rezolutně odmítali. Lidové noviny byly v tomto tématu mnohem otevřenější a 

                                                 
212 Jsme demokrati?, Literární noviny, roč. 1, 1990, č. 35, 29.11., s. 1. 
213 Miloš Zeman na 7. schůzi Federálního shromáždění, 25.10. 1990, 
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/007schuz/s007031.htm.  
214 Jan Křen v článku Dvě německé otázky (Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 228, s. 3) ukazoval, že německé 
deníky slovo „politování“, které Václav Havel použil přeložily jako „Entschuldigung“ místo „Bedauern“.   
215 Historie nebo současnost?, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 2, 9.1., s. 7. 
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v článcích týkajících se odsunu se často objevovala kritika komunistického režimu kvůli 

neochotě připustit pochybnosti o legitimitě a způsobu odsunu, jeho celkové tabuizaci a dále 

pak kvůli právním nedostatkům z české strany při uzavírání smlouvy o vzájemných vztazích 

mezi Československem a západním Německem v roce 1973, která obsahovala mj. ujednání o 

nulitě mnichovské dohody a o válečných nárocích. 

Mottem většiny článků bylo, že o odsunu je „konečně možné říkat celou pravdu“. Tato 

„objektivní“ a „pravdivá“ hodnocení kritizovala jak národnostní politiku první republiky, tak 

politiku těch sudetských Němců, kteří se stali „nástrojem nacismu“ a podíleli se na rozbití 

Československa. Některé články se obracely proti legitimitě odsunu, která byla založena na 

principu kolektivní viny a násilný transfer etnika právně i morálně odmítaly. „Civilizovaný 

svět vedl s Hitlerem válku právě proto, že nacistické metody odmítal.“ 216 Mlčení o odsunu            

a vymlouvání se na německé hříchy nebylo shledáváno jako ospravedlnění a vyvolávalo 

otázku, zda se odsun uskutečnil proto, že byl nutný, nebo proto, že byl tolik chtěný. Jednalo 

se o diskurs vybízející ke katarzi - „sílu k pokání v sobě musí najít každý sám. Ostatně to není 

nic jiného, než co sami léta žádáme od Němců“ 217 - a jeho přijetí měly umožnit 

„humanistické tradice“ a „tisíciletí křesťanství“ českého národa. Tyto záležitosti však otevřely 

nejen otázky „morální satisfakce“, ale také majetkového vyrovnání. Politické strany 

v Československu byly proti majetkovému vyrovnání, přičemž za zajímavý považuji 

argument OF. „Nejsme a nebudeme schopni odčinit všechny křivdy v našich dějinách. 

Zmírnění dopadu křivd nebo náhrada škod nemůže překračovat 25. únor 1948. Nepočítáme 

tedy s vrácením majetku odsunutým sudetským Němcům nebo jejich dědicům (…)“.218 Toto 

chápání jednoznačně odkazuje na časový registr legitimizace politické moci. Zatímco 

v případě komunismu jím byl právě fašismus, v případě polistopadového vývoje jím byl 

komunismus.  

Odsun Němců byl interpretován jako nástroj sovětizace, neboť vyvolávání pocitu 

ohrožení z možné revize tohoto činu podpořilo politicky pozici KSČ, která měla hlavní slovo 

při rozdělování německého majetku a volební chování „novosidlenců“ upřednostňovalo KSČ. 

Etnická homogenizace měla být předznamenáním sociální nivelizace. „Po nacionálním          

a politickém zatracení Němců (kteří neprávem jako celek dostali nálepku nacistů), kterému 

tleskal celý národ, došlo k sociálnímu zatracení majetných vrstev. Tomu tleskalo dělnictvo          

a chudší vrstvy. Nakonec však došlo i na dělnictvo a nemajetné vrstvy (…) Dříve nacvičený 

                                                 
216 Úkol aktuálnější než omluvy, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 3, 13.1., s. 1. 
217 Ibid. 
218 Máme odsunutým Němcům vracet majetek?, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 209, 7.11., s. 3. 
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postup zbavování celých skupin občanských lidských a sociálních práv se osvědčil.“ 219 

Teleologický aspekt vnesl do diskursu o sudetských Němcích Václav Havel, který v projevu 

k výročí okupace Československa německou armádou načrtl souvislost mezi odsunem Němců 

a nástupem komunismu: „Účtovali jsme s totalitou tak, že jsme její nákazu vpustili do 

vlastního konání a tím i do vlastní duše, což se nám krátce na to krutě vrátilo v podobě naší 

neschopnosti čelit nové a odjinud importované totalitě.“ 220 

Jiné články kritizovaly sudetoněmecké požadavky jako „revanšistické“, připomínaly 

Němcům jejich podíl na 2. světové válce a jejich požadavky chápaly jako příklad „ztráty 

paměti“ v německé společnosti „na to a o tom, co jejich otcové a někdy i oni sami před 

půlstoletím napáchali nebo alespoň nechali napáchat.“ 221 Poselstvím těchto článků bylo, že 

by si Češi neměli brát větší vinu, než jim „objektivně“ přísluší. Diskreditovat 

sudetoněmeckou otázku mělo její zasazení do politických ambicí sudetských spolků, pro než 

majetkového odškodnění mělo znamenat příhodné téma k „oživení členské základny“ 

především z (bývalého) východního Německa a dále z mladší generace synů a vnuků 

odsunutých Němců. Články kritické vůči sudetoněmeckým požadavkům poukazovaly              

na skutečnost, že myšlenka odsunu byla široce přijímána spojenci a dohodnuta na 

Postupimské konferenci a zdůrazňovaly, že odsun nebyl nástrojem „potrestání nebo pomsty“, 

ale opatřením, které mělo zabránit opakování válečných hrůz. Toto chápání obsahovalo 

předpoklad interpersonální komparability intrapersonálních stavů. „Jakékoli přesidlování má 

za následek lidské utrpení, avšak v případě, který posuzujeme, z toho vyplývající dobrodiní 

pro mír a stabilitu v Evropě tisíckrát převáží dočasná utrpení, která mohou přesidlováním 

vzniknout.“ 222 Jiné názory však zaštiťování a ospravedlňování se Postupimskou konferencí 

odmítaly a kritizovaly živelný a násilný charakter odsunu prvních měsíců. „Nic nepomohou 

odkazy na to, že vláda jednala v souladu s Postupimskou konferencí. Tady byl přece právní 

stát. Ten měl všemu násilí zabránit, jenže vláda se prostě dívala jinam. Ono to všechno 

pramenilo ze špatného svědomí za Mnichova“.223 Nicméně i články, které byly vůči 

sudetským Němcům kritické a nepropadaly přílišnému obviňování Čechů uznávaly 

nehumánní charakter odsunu, který postihl převážně nevinné. Tyto odlišné názory jsou 

příkladem plurality, která se v Lidových novinách v souvislosti s interpretacemi minulosti 

vyskytovala.  

                                                 
219 Trpké plody odsunu, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 6, 24.1., s. 6.  
220 Václav Havel, Projevy: leden – červen 1990, Praha 1990, s. 81. 
221 Sudetoněmecká zapomnětlivost, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 221, 21.11., s. 5.  
222 Odsun Němců : legenda a skutečnost, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 228, 11.12., s. 9. 
223 To se nemělo stát, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 230, 13.12., s. 9.  
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5.2.1. Významné dny 

Podobně jako v předcházející kapitole budu vycházet z klasifikace jednotlivých dnů            

ve svátkovém právu (zákony č. 167/1990 Sb. a č. 204/1990 Sb.) podle pozornosti a prostoru, 

které jim byly věnovány a podle legitimizačního a symbolického potenciálu, který pro novou 

či nově se formující politickou moc nabízely. Kromě dnů, které byly uvedené ve svátkovém 

právu se zmíním také o interpretaci událostí v roce 1968, období 50. let a budu si všímat 

případných článků k výročím předcházejícího politického systému.  

Na následujících stránkách bych rád chronologicky nastínil interpretace výše zmíněných 

událostí, jež byly prezentovány v Lidových novinách. Podobně jako v předcházející kapitole 

mi přitom nejde o poukazování na nedostatky či „chyby“ těchto interpretací ani                         

o vyjmenovávání toho, co v nich bylo potlačováno a zamlčováno. Historický narativ, který 

tyto interpretace vytváří mě zajímá více jako součást myšlenkového světa politické moci a 

nástroj její legitimizace než jako faktograficky přesný výklad. Výklady dějin v Lidových 

novinách byly vůči komunistickým interpretacím velmi kritické a tato kapitola tak nabízí 

nejen analýzu konkrétního příkladu polistopadového narativu, ale také popis způsobu, jakým 

reflektoval předcházející interpretace. Pokusím se ukázat některé paralely mezi 

komunistickým a polistopadovým narativem, přičemž se zaměřím předně na paralely na 

úrovni narativní struktury. Ta vykazuje napříč odlišnými výklady spoustu podobností, jež 

každé politické uspořádání naplňovalo „vhodným“ obsahem.  

 

5.2.1.1. 28. říjen 

28. říjen byl považován za hlavní svátek Československa. Slavení tohoto dne                  

ve svobodných poměrech mu mělo, podobně jako jiným výročím slaveným v roce 1990, 

dodávat „obzvlášť sváteční přídech : poprvé po dlouhých desetiletích můžeme říct o 28. říjnu 

plnou pravdu a přiznat tomuto dni jeho pravý význam.“ 224 Vznik republiky v roce 1918 byl 

interpretován jako akt společné vůle českého a slovenského národa, jež byl výsledkem úsilí 

zahraničního odboje, domácích politiků, vystoupení veřejnosti a porážky Rakousko-Uherska. 

Tento den byl spojen s ideály „svobody, politické plurality, skutečné demokracie, občanské 

rovnosti, sociální spravedlnosti, humanity a v neposlední řadě plné státní nezávislosti.“ 225 

Jistě stojí za pozornost srovnat tento výklad s komunistickým, neboť na lexikální úrovni je při 

                                                 
224 72. výročí vzniku Československé republiky, in: Václav Havel, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999, s. 286-
7. 
225 Tamtéž., s. 287.  
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nahrazení slova „veřejnost“ za sousloví „pracující lid“  a vypuštění formulace o politické 

pluralitě a vypuštění slova „občanské“ velmi podobný. Argument o sociální rovnosti                   

a skutečné demokracii je společný oběma narativům - komunistickému i polistopadovému - 

ale jeho interpretace je v každém z nich zásadně odlišná.226  

Články a projevy k 28. říjnu se vyznačují značnou pluralitou přístupů. Zatímco některé 

tento den líčí velmi pragmaticky, jako nutnost spojení Čechů a Slováků proto, aby snáze 

získali převahu nad ostatními národnostmi na československém území, zejména nad Němci            

a Maďary, v jiných článcích je zachycen téměř nostalgický vztah k tomuto výročí, jež 28. 

říjen naplňoval nejvznešenějšími ideály. Od toho se odvíjel také aktualizační potenciál této 

události. Zatímco v pragmatickém pohledu představoval 28. říjen dávno minulou událost, 

která byla spíše „demytizována“ a zdůrazňoval se proměnlivý a podmíněný charakter podoby 

28. října, pro „nostalgiky“ bylo mezi 28. říjnem v roce 1918 a 1990 mnoho podobností,              

a proto nemělo připomínání 28. října zůstat u „pouhého historického vylíčení“, neboť česká a 

slovenská společnost po první světové válce stejně jako začátkem 90. let stála před úkolem 

„vytvořit svobodný, demokratický a spravedlivý československý stát“.227   

Další motivem ve výkladu událostí roku 1918 byla vůle Čechů a Slováků po společném 

životě v jednom státě. Pro Slováky měl rok 1918 znamenat skoncování s „národní podobou“        

a představovat tak „národní záchranu“. Pro Čechy potom „vyvrcholení úsilí o českou 

státnost“, která byla naplněna demokratickým obsahem. Na tento odkaz však komunistický 

režim nenavázal a „nepřinesl našim národům demokracii a blahobyt ani naplnění jejich 

oprávněných národních požadavků.“ 228 Ty z pohledu polistopadového výkladu naplnily až 

události po listopadu 1989, které vyřešily tyto problémy, otevřely „cestu ke svobodě                    

a demokracii“, ke „skutečnému“ dotvoření federace a nabídly tak historickou příležitost 

„budovat svobodný, demokratický a rovnoprávný domov pro Čechy a Slováky i všechny 

národnosti žijící na území našeho státu.“ 229 28. říjen a prvorepublikový vývoj však neměly 

jen ideální dimenzi, ale staly se také předmětem kritiky - především za nedostatečnou 

pozornost k potřebám svébytnosti národů a také za ideu čechoslovakismu. Ta byla na jedné 

                                                 
226 Zatímco v komunistickém výkladu byla za skutečnou demokracii považována demokracie socialistická (která 
nebyla chápána jako prostředek boje o politickou moc, a proto neměla mít pluralitní charakter), přičemž 
demokracie první republiky byla označována pejorativně jako „buržoazní“, tak v polistopadových interpretacích 
byla naopak skutečná demokracie spojována s idejemi meziválečného Československa a socialistická 
demokracie byla pro svůj pouze deklarativní charakter vnímána jako „deformovaná“.  
227 28. říjen a my, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 200 , 27.10., s. 10. 
228 Deklarace ke vzniku republiky, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 201, 29.10., s. 2.  
229 Ibid. 
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straně považována za „osudový“ omyl, ale zároveň částečně rehabilitována jako výraz 

přesvědčení o blízkosti Čechů a Slováků.230  

Co se týče aktérů, kteří v líčení událostí října 1918 vystupovali, jednalo se zejména             

o zahraniční odboj v čele s T. G. Masarykem a M. R. Štefánikem, domácí politici byli 

připomínáni méně. „Hlavní hrdina“ komunistického narativu – (pracující) lid byl zmíněn jako 

účastník říjnových událostí, ale jeho role nebyla podrobněji vysvětlována a ani nebyla 

považována za rozhodující. Jeho vystoupení bylo chápáno nikoli jako katalyzátor událostí, ale 

jako dovršení úsilí zahraničního odboje a domácích politiků a vyjádření podpory jejich 

idejím.  

Připomínala se role Masaryka jakožto symbolu v době nesvobody a neúspěšná snaha 

vytlačit jej z národní paměti. Článek ke 140. výročí narození T. G. Masaryka se nesl                   

v „demytizačním“ duchu, což jeho autor sám reflektoval: „zdá se, že bilance naší jubilejní 

úvahy není nijak přehnaně povznášející a že Masarykova pověst, dosud podepřená především 

vzpomínkou na první republiku, vyjde (…) poněkud pošramocena.“ 231 Bylo to zejména 

Masarykovo vědecké působení, které se díky „tvrdošíjné apriornosti“ stalo předmětem kritiky. 

Na druhé straně byly Masarykovi přiznávány zásluhy za vznik samostatného Československa 

a jeho odkaz spatřován v přesvědčení o demokracii jako politickém uspořádání, které 

umožňuje naplnit humanitní ideál a nedělat rozdíl mezi politikou a mravností. V tomto duchu 

se nesl i projev Václava Havla, který Masaryka vylíčil jako příklad politika, kterému byla 

„pravda přednější než popularita“. To měl dosvědčit jak v boji proti víře v pravost Rukopisů, 

tak v aféře proti Hilsnerovi. Étos pravdy a mravnosti, který Havel u Masaryka spatřoval              

a který hrál důležitou roli v disidentském prostředí i v pojetí politiky Václava Havla byl podle 

něj „dobrá politická idea. Právě proto, že nevypadá vůbec politicky.“ 232 Tyto Masarykovy 

vlastnosti měly být zároveň inspirací pro soudobou společnost.     

28. říjen jako odkaz „společné vůle“ Čechů a Slováků mohl být v tehdejší době sporů          

o název republiky snadno aktualizován. Čechy a Slováky měla spojovat „kontinuita 

historických rozhodnutí“, mezi něž byl vybrán vznik Československa, odhodlání bránit 

republiku v roce 1938, povstalecký vzdor z roku 1944 (který měl přispět k obnově společného 

státu) a „sdílené naděje“ v roce 1968. Nejnověji se k této kontinuitě přidala souběžnost 

demokratické revoluce v Čechách a na Slovensku v listopadu 1989. Ve výběru těchto 

                                                 
230 Kritika čechoslovakismu se objevovala i v komunistickém výkladu, nicméně v něm byla idea 
čechoslovakismu chápána jako omyl pramenící substanciálně z politické ideologie „buržoazní“ demokracie.  
231 TGM – sto čtyřicet let, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 18, 7.3., s. 5. 
232 Projev k výročí narození T. G. Masaryka, in: Václav Havel, Projevy leden - červen 1990, Praha 1990, s. 77.  
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událostí, jež byly uvedeny v Deklaraci ke vzniku republiky podepsané nejvyššími politickými 

představiteli je patrný důraz na události, které měly Čechy a Slováky spojovat. Tuto dimenzi 

obsahoval i prezidentův projev k 72. výročí vzniku Československé republiky, který Lidové 

noviny přinesly pod příznačným titulkem - „Patříme k sobě“. Mezi 28. říjnem 1918 a 28. 

říjnem 1990 měla být přímá souvislost, o které v tomto projevu Václav Havel mluvil. „28. 

říjen je s 28. říjnem 1990 propojen tisícerými významovými nitkami (…) 28. října vstoupil              

v život československý stát. 28. října 1990 se nad tímto státem vznáší otázka, zda naší vlastní 

vinou neumírá, anebo zda jeho život naopak nabírá druhý dech.“ 233 Texty a projevy státních 

představitelů byly naplněny jakýmsi „federalizačním diskusem“ a vyjádřením zájmu o život 

Čechů a Slováků v jednom státě. „Nový obsah a nový život chceme dát rozhodnutí našich 

předků tím, že se pokoušíme dát nový obsah federativnímu uspořádání našeho státu.“ 234 

 

5.2.1.2. Slovenské národní postání 

Slovenské národní povstání zůstalo i po změně politické ideologie součástí pantheonu 

významných dní. Podobně jako u jiných historických událostí i u něj docházelo 

k přehodnocování komunistického výkladu, odhalování jeho „zkresleného“ charakteru                

a připomínání těch, kteří měli být z politických důvodů zapomenuti. Václav Havel se o této 

skutečnosti zmínil ve svém projevu k 46. výročí SNP. „Po léta jsem pozoroval v televizi 

poněkud škrobené oslavy SNP a kladl si otázku, kdy bude konečně možno říct plnou                

a objektivní pravdu o této nejdůležitější události slovenských moderních dějin? Kolik vrstev 

lží a polopravd bylo navršeno na toto povstání. Dne pravdy jsem se konečně dočkal. Konečně 

je možno nezaujatě zkoumat dějiny povstání a říkat o něm pravdu. Dnešní výročí sice není 

zaokrouhlené, ale je významné právě tím, že si jej připomínáme v atmosféře svobody                  

a pravdy.“ 235 Odhalení pamětní desky generálům Slovenského národního povstání – Jánu 

Golianovi a Rudolfu Viestovi - během oslav v roce 1990 tak mělo představovat zhmotnění 

této možnosti říkat „plnou pravdu“.  

Zasazení SNP do československých dějin bylo v lecčems podobné v komunistickém i 

polistopadovém narativu. V obou bylo líčeno jako nejvýznamnější etapa slovenských dějin 

20. století a předvoj Pražského povstání, čímž nás zařadilo mezi vítěze 2. světové války. 

Vývoj po letech 1945 a 1948 však polistopadový výklad líčil jako neodpovídající tomu, za co 

účastníci těchto povstání bojovali. V oficiálních interpretacích před rokem 1989 i po něm 

                                                 
233 72. výročí vzniku Československé republiky, in: Václav Havel, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999, s. 291.  
234 Tamtéž, s. 289. 
235 Oslavy Slovenského národního povstání, in: Václav Havel, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999, s. 264. 
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mělo být Slovenské národní povstání znakem vůle po demokracii, národní svébytnosti, ale 

zároveň také výrazem československé vzájemnosti a komunistický i demokratický systém 

odvozoval své státoprávní uspořádání právě od něj. SNP mělo být důkazem, že „slovenský 

národ – tak jako národ český - touží po svobodě, demokracii a přátelském soužití na principu 

úplné rovnoprávnosti v jednom společném státním útvaru“. 236 Teleologický aspekt a zároveň 

aktualizační potenciál do interpretace Slovenského národního povstání vnesl Václav Havel 

dvěma myšlenkami. Jednak tou, že dovršení výše zmíněných „tužeb“ spatřoval                       

ve federativním uspořádání po roce 1989, které bylo na rozdíl od federace po roce 1968 

považováno za „autentické“. „O federaci se sice [během SNP] ještě nemluvilo, ale já se 

domnívám, že naše úsilí vybudovat autentickou federaci je legitimním dovršením ideálů, 

kterými bylo vedeno množství statečných Slováků, když povstali proti režimu zla.“237 A jednak 

tou, že naznačil přímou souvislost mezi dnešní svobodou a slovenským povstáním před 46 

lety, bez jehož „vůle čelit zlu, neměli bychom dnes na co navazovat. Protihitlerovský vzdor, 

stejně jako vzdor proti komunistické totalitě jsou pilíře, o které můžeme opřít stavbu, kterou 

dnes stavíme.“ 238 Polistopadové interpretace rozšiřovaly i soubor hodnot a tradic, které mělo 

SNP představovat o politický pluralismus a křesťanskou humanitu. Ve výkladu Slovenského 

národního povstání na stránkách Lidových novin i v prezidentském projevu bylo povstání 

oproti předcházející interpretaci - ve které byly veškeré zásluhy přičítány komunistům - 

zdůrazňováno jako čin široké demokratické koalice.  

Články publikované v novinách měly rehabilitovat zapomínané (generál Viest) či špatně 

vykládané (major Hlásný) účastníky SNP. Důvodem zapomenutí generála Viesta byla 

skutečnost, že „desaťročia neslobody znamenali tiež vymazávanie národnej pamäti a z nej 

najmä tých, ktorí sa o slobodu národa zaslúžili najviacej.“ 239 Obraz, který o Slovenském 

národním povstání tyto články skrze aktéry boje podávaly rozhodně nebyl tak idylický                 

a neproblematický jako obraz SNP v komunistickém výkladu. Sovětský svaz v nich byl 

kritizován za nedostatečnou materiální pomoc a za to, že nedovolil jiným spojencům dodávky 

materiálu. Oba články se zabývají rozhodnutím o opuštění Banské Bystrice 27.10. a přechodu 

na partyzánský způsob boje. Tento moment v komunistickém výkladu vytvářel prostor pro 

hodnocení politicky nekonformních osob a např. generál Viest tak byl kritizován, že tímto 

rozhodnutím vyvolal chaos a opustil armádu. Článek o majoru Hlásném však nepřímo 

                                                 
236 Ibid., s. 265. 
237 Ibid., s. 265.  
238 Ibid., s. 265-266.   
239 Velitel SNP, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 175, 28.9., s. 5. 
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obhajoval toto rozhodnutí, když na základě situační zprávy popisoval důvody vedoucí 

k nutnosti opustit město a zároveň kritizoval komunistické tendence v armádě, které donutily 

k emigraci ty, kteří se v 2. světové válce zasloužili o osvobození Československa. 

 V případě interpretací Slovenského národního povstání lze pozorovat zřetelnou 

distinkci mezi diskursem státních představitelů a diskursem článků v novinách. Zatímco 

články v novinách spíše připomínají osobnosti zamlčované v komunistickém narativu                 

a přináší faktografické údaje, které „podkopávají“ komunistický výklad, projev Václava 

Havla je mnohem více teleologický a univerzalizující. Podobně vyzněl i projev Alexandra 

Dubčeka, v němž vyzdvihnul ideu „československé vzájemnosti“ a odmítl separatistické 

tendence. Někteří státní představitele tak Slovenské národní povstání naplňovali motivem 

československé vzájemnosti a odkazem pro zachování federativního uspořádání.  

 

5.2.1.3. Pražské povstání a 9. květen  

Den počátku pražského povstání - 5. květen - byl nově zařazen mezi významné dny.           

A nová byla i interpretace pražského povstání, přičemž rozchod s dosavadním výkladem byl 

explicitně artikulován. „Mnohá po desetiletí zamlčovaná údobí našich dějin se odehrála 

úplně jinak.“ 240 Pomoc, kterou poskytl Sovětský svaz byla označena za „strategické pohyby“ 

sovětské armády a akcentovala se skutečnost, že německá vojska složila zbraně do rukou 

Pražanů a sovětská vojska přijela až den po německé kapitulaci. Došlo de facto k obrácení 

předchozího výkladu, kdy politický cíl, který sovětské vedení sledovalo, znamenal, že místo 

osvobození Prahy Stalin praktikoval „svou osvědčenou linii nechat národní revoluce proti 

Hitlerově nadvládě vykrvácet. Svobodu měla všude přinášet jen Rudá armáda a se svobodou i 

komunismus.“ 241 Tento motiv byl v polistopadových interpretacích velmi častý a v podstatě 

delegitimizoval komunistický výklad založený na vnímání KSČ jako nejdůslednější 

„vlastenecké“ a „národní“ síly. Podíl Sovětského svazu na osvobození byl nahlížen velmi 

kriticky a spolu s tím se i Rudé armádě přestalo dostávat glorifikujících epitet. „Pražské 

povstání muselo krvácet a třeba vykrvácet, aby se jako anděl spásy mohla objevit armáda 

s rudými hvězdami na tancích.“ 242 Místo osvobození se dokonce někdy hovořilo o dobytí. 

Komunisté si podle polistopadových interpretací uvědomovali symbolický kapitál spočívající 

v osvobození hlavního města a ztráty na životech pro ně neměly nic znamenat. „Stalin dobře 

                                                 
240 Fakta o povstání, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 53, 5.5., s. 8.   
241 Ibid. 
242 Poselství 8. května, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 55, 8.5., s. 1. 
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věděl, že dobytí (sic!) hlavního města republiky vytvoří jednu z mnoha příhodných podmínek, 

aby se později mohlo celé Československo stát satelitem stalinského Sovětského svazu.“ 243 

Některé články popisovaly nejrůznější intervence sovětského vedení proti odhodlání a ochotě 

generála Pattona postupovat za demarkační linii. Takový postup by prý byl „zradou“ 

Sovětského svazu. „O to více je pak zarážející, že komunističtí agitátoři v roce 1948 

vysvětlovali v předvolební kampani pasivitu americké armády neochotou přispěchat Praze            

na pomoc (…) “.244  

Další akcí pražského povstání, která se ve výkladu v roce 1990 nově připomínala byl 

zásah Vlasovců. 6. květen byl líčen jako rozhodující den povstání a „nezištná pomoc“ 

Vlasovců, kteří disponovali těžkými zbraněmi a dělostřelectvem, měla vést k úspěchu 

povstání. Zdůrazňuje se, že zásah Vlasovců v květnu 1945 se musel složitě prosazovat přes 

protesty některých členů ČNR. Jejich nesouhlas měl být motivován obavami ze zrady 

Sovětského svazu, který Vlasovce označoval za „nepřátele Stalina“. Tento postoj byl 

kritizován kvůli upřednostňování politické ideologie před snahou o co nejrychlejší 

osvobození. Zatímco v komunistickém výkladu byli komunisté a jejich role v povstání 

vyzdvihováni, nyní se objevila jejich kritika. Rozhodování na základě politické ideologie, 

které nebralo v potaz aktuální potřeby a sledovalo pouze své zájmy, bylo chápáno jako 

„deformované“ a spolu s podřizováním se Sovětskému svazu v polistopadovém výkladu 

zbavovalo komunisty aury „nejnárodnější“ síly povstání, líčíce je jako ty, kteří podřizovali 

národní zájmy zájmům internacionálním.245     

Jako součást výkladu událostí pražského povstání se objevil prvek, který lze považovat 

za součást „demytizačního diskursu“. Jednalo se o připomenutí agresivního chování vůči 

Němcům během povstání i po něm, kdy se nenávist za 6 let okupace projevovala v „touze 

jednou za život kopnout německého vojáka do zadku, když už nemohli v 1938 ani jednou 

vystřelit“.246 Nově se také psalo o úloze generála Kutlvašra, který v komunistické interpretaci 

pražského povstání vůbec nevystupoval, protože hned po ukončení války byl kritizován za 

podepsání německé kapitulace a především za povolení odchodu německých vojáků do 

                                                 
243 Projev k výročí konce druhé světové války, in: Václav Havel, Projevy: leden – červen 1990, Praha 1990, s. 
107-108.   
244 Z vyprávění styčného důstojníka Pattonovy armády, Lidové noviny, roč. 3, č. 51, 3.5., s. 4. 
245 Tato kritika se neobjevovala nejen ve výkladu pražského povstání, ale také ve výkladu reakce českých 
komunistů na sovětsko-německý pakt ze srpna 1939. Protože jim „disciplína byla nade vše“, opouštěli pozice 
Národní fronty a protifašistického odboje. Po útoku Německa na SSSR se však jejich politika opět změnila a 
komunisté tak byli líčeni jako ti, kteří „převlékají kabát“ podle aktuální situace. (Pakt o KSČ, Lidové noviny, roč. 
3, 1990, č. 151, 31.8., s. 4).  
246 Fakta o povstání, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 53, 5.5., s. 8.  
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amerického - „nepřátelského“ - zajetí.247 Interpretace v Lidových novinách takový pohled 

odmítaly, neboť stranou která se vzdala byli Němci. Opětovně se objevovala kritika tohoto 

pohledu za to, že jsme měli „bojovat do poslední kapky krve a třeba se dát rozdrtit.“ 

V polistopadovém výkladu byl generál Kutlvašr rehabilitován a zdůrazňovaly se jeho zásluhy 

za úspěšný průběh povstání. 

Oslavy skončení 2. světové války měly v roce 1990 centrum v Plzni a to nikoliv v den, 

který byl uveden v zákoně o státních svátcích, ale již 6. května. Tím měla být vyjádřena určitá 

symbolická satisfakce za dlouholeté zamlčování účasti americké armády na osvobození. 

V tomto duchu se v hovorech z Lán i v projevu na plzeňských oslavách vyjádřil také Václav 

Havel. „Významnou část Čech osvobodili Američané a na našem osvobození se podílelo 

všech 45 národů protifašistické koalice. Abychom tento fakt po letech jeho zamlčování 

výrazně připomněli, rozhodli jsme se uspořádat letošní oslavy pětačtyřicátého výročí konce 

druhé světové války zde v Plzni.“ 248 Jako příklad manipulace paměti a řízeného zapomínání  

na podíl Američanů na osvobozování Československa byla zmíněna interpretace z výuky 

školního dějepisu v 50. letech, která místo účasti americké armády na osvobození ČSR 

oblékla do amerických uniforem sovětské vojáky a osvobození západočeských měst tak 

vykládala jako zásluhu Rudé armády.  

S jistou mírou nadsázky skončila podle některých interpretací 2. světová válka nikoli 

v roce 1945, ale teprve návratem střední a východní Evropy do „normálních“ poměrů, čímž je 

myšleno vymanění se ze svazků se SSSR, tedy v roce 1989/90. Zatímco zjištění „pravdy“          

o národních dějinách mělo být úkolem pro historiky, důraz na znalost minulosti se vztahoval 

na všechny občany, neboť ve znalosti dějin byly spatřovány občanské hodnoty. „Musíme se 

stát občany znajícími minulost, odpovědnými za přítomnost, nemanipulovatelnými už nikdy         

a ničím. To je poselství 8. května 1990, kdy pro nás skutečně a s konečnou platností druhá 

světová válka skončila.“ 249 V říjnu pak tato interpretace byla rozšířena o argument 

znovusjednocení Německa jako dalšího aspektu „konce“ 2. světové války až v roce 1990.  

Václav Havel v projevu vyjádřil také úctu a poděkování všem, kteří se „bez ohledu          

na politické přesvědčení“ o osvobození Československa zasloužili a připomněl perzekuce 

příslušníků západních armád namísto „zaslouženého uznání“. O pojímání těchto perzekucí 

                                                 
247 To vedlo autora článku „Fakta o povstání“ k úvahám o tom, která strana začala studenou válku. Argumentem 
pro rozhodující podíl SSSR tak bylo chápání Ameriky jako „nepřítele“ ještě před tím, že hovořil Winston 
Churchill ve Fultonu o „spuštění železné opony“.  
248 Projev k výročí konce druhé světové války, in: Václav Havel, Projevy: leden – červen 1990, Praha 1990, s. 
107-108. 
249 Poselství 8. května, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 55, 8.5., s. 1. 
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v polistopadovém pohledu se podrobněji zmíním v podkapitole týkající se interpretace 50. let. 

Oceňování zásluh americké armády vedlo ke kritickým komentářům pražských zpravodajů 

sovětské tiskové agentury TASS. Odhalování pamětních desek příslušníkům americké armády 

chápala téměř jako nevděk a ve své kritice se opírala o odlišné ztráty na obou stranách (podle 

jejích údajů 136 Američanů a 144 000 Rusů). Na tyto postoje reagoval článek v Lidových 

novinách, který zmiňoval, že „početní poměr mezi počtem sovětských pomníků, desek a jiných 

připomínek je určitě alespoň 1060krát větší ve srovnání s těmi americkými. A pokud jde o ty 

padlé ani na jednoho ať to byl Američan, Brit, Rus, Rumun jsme nezapomněli i když TASS i 

sovětské vedení se po víc než 20 let snažili, abychom zapomněli.“250      

Velmi jedinečně působí v souvislosti s odhalováním památníku 2. divizi 3. americké 

armády projev Petra Pitharta, ve kterém vytvořil neotřelou souvislost mezi událostmi před 45 

lety a rokem 1990. „Osvobození před 45 lety nezůstane poslední. Naše země se opět ocitla 

v nebezpečí. Tentokrát je ohrožena ekologicky. (…) americká vláda je ochotna poskytnout 

nám účinnou pomoc. Po 45 letech se k nám Američané vracejí, aby naši půdu, vody opět 

osvobodili, tentokrát od jedů a špíny.“ 251  

  

5.2.1.4. Události roku 1968 

Nejdůležitější roli ve výkladu událostí roku 1968 sehrával vstup (nebo také vpád, invaze 

či okupace) vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Ještě v prosinci 1989 

byla ustavena komise, která měla vyšetřit záležitosti týkající se příchodu 5 armád a roli           

a zodpovědnost tzv. zvatelů. K jejímu zřízení se objevily i kritické hlasy.  Podle nich 

existence  vládní instituce, která bude veřejnou autoritou hodnotit historické události, nápadně 

připomíná praktiky předchozího systému (např. Poučení). Lidové noviny přinášely zprávy 

z činnosti této komise a rozhovory s jejím místopředsedou. Tyto události se vzhledem ke své 

předchozí tabuizaci staly vděčným publicistickým materiálem a jednotlivé časopisy tak 

nabízely spoustu informací, rozhovorů a vzpomínek vážících se k roku 1968. 

Pro výklad událostí roku 1968 je v narativu na stránkách Lidových novin 

charakteristická poměrně vysoká míra konsenzu. Tento rok byl chápán jako pokus „prorazit 

z obruče stalinismu a nalézt východisko pro vytvoření demokratické společnosti.“252 

Překonání traumatu z února 1948 se mělo projevit v tom, že ve společnosti působil tlak 

„zdola“, jehož cílem bylo odstranění totality a návrat k demokracii. Za demokratické období 

                                                 
250 Vděk či nevděk, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 50, 2.5., s. 1. 
251 Ve znamení pruhů, hvězd a dobré nálady, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 54, 7.5., s. 1. 
252 Chtěli srpen už v únoru?, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 121, 27.7., s. 1. 
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československých dějin bylo tradičně považováno meziválečné období, přičemž jeden článek 

rozšiřoval chápání demokratického období také na vývoj po druhé světové válce, v němž se 

objevil „nový typ české státnosti, tj. ČSR jako ryze národní stát, jako symbióza socialismu 

nesovětského typu a politické demokracie.“ 253 Demokratismus období po druhé světové válce 

však podle autora skončil únorem 1948, který se stal „negací“ tohoto politického projektu           

a „bezohledně implantoval“ stalinský model. Rok 1968 v tomto pojetí neměl tedy znamenat 

nic víc než „návrat ke kořenům“. Více literárním jazykem mluvil o roce 1968 Václav Havel, 

podle kterého se celá společnost „probudila“ a „procitly v ní naděje“ na vytvoření 

demokratičtějšího a spravedlivějšího společenského uspořádání. Katalyzátorem tohoto 

„probuzení“ byly reformy po změnách ve vedení komunistické strany, jeho inhibitorem pak 

„noc z 20. na 21. srpna, kdy pět armád Varšavského paktu, spojených s několika zdejšími 

spiklenci, přepadlo naši zemi, aby proces, který tehdy začal a který byl výrazem 

probouzejících se nadějí našich národů, krutě potlačily.“ 254  Václav Havel dále hovořil              

o důsledcích potlačení Pražského jara255, které způsobilo, že Československo se stalo 

„ostrovem ticha, bezpráví, soustavné demoralizace a zločinného vykořisťování budoucnosti. 

Ztratili jsme tak dalších dvacet let života.“ 256 Většina článků se však spíše než na důsledky 

zaměřovala v souvislosti se vznikem vyšetřovací komise a přístupu k novým archiváliím            

na přípravu vstupu vojsk a na dny předcházející 21. srpnu. 

Většina publikovaných článků se s větší či menší mírou analytičnosti dotýkala několika 

otázek a odpovědí na vývoj v srpnu 1968. Patřila mezi ně role Brežněva, zvacích dopisů              

a jejich autorů, plánování a přípravy vstupu vojsk a vojenský aspekt celé operace. Mezi 

připomenuté události v souvislosti s odhalováním nových dokumentů patřilo jednání se 

sovětským politbyrem v Čierné nad Tisou. Toto jednání zřetelně ukazovalo podíl sovětských 

komunistů a Brežněva na rozhodnutí o vojenském zásahu v Československu. Podle jejich 

výkladu byla hlavním rysem socialismu vedoucí úloha komunistické strany, vláda jedné 

strany a diktatura proletariátu. Touto optikou byla situace v ČSSR vyhodnocena jako 

                                                 
253 Srpen 1968: kořeny a větve, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 141, 20.8., s. 4, 
254 22. výročí srpnové okupace, in: Václav Havel, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999, s. 243-4. V tomto 
projevu Václav Havel vyzval také k „dokončení“ revoluce, jež měla představovat jakási „druhá revoluce“, která 
by odstranila struktury a odvolala lidi spjaté s bývalým režimem. Jiří Suk ukazuje, že radikalita obsažená v této 
výzvě neodpovídala možnostem politických elit, jež byly přetížené jinými a zásadnějšími problémy. (Jiří Suk, 
Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989-2009, in: 1989-2009: Společnost. Dějiny. 
Politika, elektronický sborník. http://www.boell.cz/downloads/suk.pdf).  
255 Kdykoli byl v Rudém právu před rokem 1989 použit pro události roku 1968 výraz „Pražské jaro“, vždy se 
vyskytoval v uvozovkách. Dávání výrazů do uvozovek bylo znakem ironie a zesměšnění a je stylistickým 
příkladem modu operandi polarizace. Po listopadu 1989 se k Pražskému jaru přihlašovalo se vší vážností a 
uvozovky tak odpadly.  
256 22. výročí srpnové okupace, in: Václav Havel, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999, s.244.  
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„kontrarevoluční“ a „protisocialistická“ a politika KSČ kritizována za to, že „mlčí 

k vychvalování buržoazní parlamentní demokracie a k ideologické diverzi, chvalozpěvům na 

T. G. Masaryka, E. Beneše, R. Štefánika a k označování marxismu-leninismu jako 

„veteše“.“257 Z toho vyplývala také Brežněvova připravenost poskytnout – jak stojí v zápise 

z jednání – „neomezenou pomoc“. Čeští reformní komunisté interpretovali výsledek jednání 

jako kompromis a domnívali se, že v Čierne nad Tisou byla případná intervence do 

Československa odvrácena. Výsledky tohoto jednání se odrazily ve snaze o „pacifikaci“ 

sdělovacích prostředků, jež měla být signálem vyslaným Brežněvovi a představitelům KSSS a 

vyjádřením zájmu na uklidnění poměrů. Lidové noviny přinášely v srpnu 1990 nově objevené 

dokumenty, v nichž Brežněv vyjadřoval nadále nespokojenost s vývojem v ČSR. 

„Předsednictvo KSČ buď neumí nebo nechce dodržet a realizovat ujednání. V důsledku toho 

se československá situace dále zhoršila, a kdyby tak přistupovali ke sjezdu a potom k volbám, 

vedlo by to k takovému odklonu doprava, že by došlo k likvidaci socialismu v Československu 

i bez ozbrojené kontrarevoluce.“ 258 Tato neochota při plnění závěrů jednání (z Čierné nad 

Tisou a Bratislavy) posloužila jako argument o vyčerpání politických možností při řešení 

situace v Československu a nutnosti podpořit „zdravé síly“259 i za cenu vojenské pomoci.  

V rozhodování Sovětského svazu tak podle polistopadové interpretace na jedné straně 

působila neochota pochopit „nejzákladnější prvky“ polednového vývoje - „tyto snahy 

[demokratizační] jim byly cizí, scestné a pro jejich pojetí socialismu nebezpečné a 

nepřijatelné“ - a na druhé straně působila dlouhodobá snaha sovětského vedení dostat do 

Československa svá vojska. Bylo připomínáno, že už Stalin v roce 1948 kritizoval Gottwalda 

za to, že jej nepožádal o pomoc při únorovém převzetí moci. Přesvědčení o jednotě či 

prostupnosti hranic měl ilustrovat výrok sovětského premiéra Kosygina na jednání v Čierné 

nad Tisou. „Začínají diskuse (…) kde jsou naše hranice. Je vůbec rozdíl mezi našimi a vašimi 

hranicemi? Já myslím s. Dubčeku a s. Černíku, nemůžete mi odpovědět jinak, že máme jen 

jedny hranice na Západě a to je i naše hranice. Je to hranice druhé světové války (…)“.260  

Těmto sovětským záměrům vyšla vstříc konzervativní skupina politiků KSČ kolem 

Vasila Biľaka. V této souvislosti se hovořilo o zvacím dopise, jehož originál ani kopii se 

komisi vyšetřující události z let 1968-1970 nepodařilo nalézt, ale došlo k objevení existence 

                                                 
257 Dokumenty z trezoru, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 114, 19.8., s. 4. 
258 Fakta o roce 1968, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 139, 17.8., s. 4. 
259 Tento termín byl součástí dobové politické terminologie na domácí i zahraniční úrovni (např. J. Kadár). Pro 
odpůrce Pražského jara se stal důležitým sémantickým komponentem jejich interpretace událostí roku 1968 a 
nemá tedy exposteriorní charakter. (František Janáček, Marie Michálková, Příběh zvacího dopisu, in: Soudobé 
dějiny, 1/1993, s. 87-101).  
260 Dokumenty z trezoru, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 114, 19.8., s. 4. 
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druhého zvacího dopisu pozdějšího data.261 Jejich role v srpnových událostech roku 1968 byla 

podle polistopadového výkladu nejednoznačná, neboť na jedné straně „režie byla skutečně 

v Brežněvově Kremlu. Domácí „zvatelé“ pouze kontrovali prvním houslím“ 262, ale na straně 

druhé pozvání mohlo představovat „rozhodující závaží na misce. Rovněž bylo důležitým 

argumentem pro Maďary a další satelity.“ 263 Spolupráce mezi touto skupinou a Sovětským 

svazem měla pokračovat a poskytnout vojenské akci politické krytí tím, že vstup vojsk bude 

synchronizován s rozhlasovým vysíláním prohlašujícím pozvání vojsk Varšavské smlouvy. 

K tomu však zásahem rozhlasových redaktorů Lánského, Dientsbiera a Kratochvíla a techniků 

nedošlo a místo „internacionální pomoci“ domácí i zahraniční zprávy hovořily a psaly                 

o intervenci. Tato skutečnost podpořila zájem SSSR na vzniku analýzy srpnových událostí, 

jež by pozvání představila jako zájem širšího vedení.264 Brežněvem požadovaný počet 50 

podpisů na zvacím dopisu se sehnat nepodařilo. Analýza vyšla v prosinci 1970 pod názvem 

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Zatímco 

bezprostředně po příchodu vojsk byli funkcionáři ve straně, kteří jim pomáhali propuštěni, za 

normalizace jim bylo „vysloveno poděkování za aktivní podíl na řešení a konsolidaci 

situace.“ 265 V souvislosti s reakcemi na vstup vojsk se připomínalo „sedm statečných“, kteří 

25. srpna 1968 demonstrovali na Rudém náměstí této „okupaci“. Jednalo se o ruské občany, 

kteří za tento čin byli následně vězněni a perzekuováni. Alexandr Dubček jim poděkoval          

za statečnost a pozval na srpnové výročí do Prahy. Ocenění jejich činu se objevovalo nejen 

v Lidových novinách a prezidentském projevu při 22. výročí srpnové okupace, ale také             

v Rudém právu.   

Přestože některé články zpětně odhalovaly organizovanost a vysokou míru připravenosti 

vstupu vojsk do Československa, byly srpnové události interpretovány jako nečekané jak ze 

strany domácích politiků, tak ze strany zahraničních pozorovatelů. Vysvětlován a trochu 

kritizován byl postoj Spojených států, které zaujaly velmi opatrný postoj a daly najevo své 

nezasahování. „Nechceme říci, že jiný postoj USA by zabránil invazi. (…) Přesto politika 

nezájmu z Johnsonovy strany (…) byla faktorem, který podpořil intervenci.“266 Jejich 

angažování ve Vietnamu, protiválečné nálady a vnímání Československa jako „potížisty“, 

který dodával zbraně do Vietnamu a osvobozeneckým hnutím v rozvojových zemích mělo 

                                                 
261 Kopie několika písemností, mezi nimiž byly i dva zvací dopisy předal Boris Jelcin Václavu Havlovi v roce 
1992.   
262 Srpen 1968: kořeny a větve, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 141, 20.8., s. 4. 
263 Ibid. 
264 Jaroslav Cuhra,Poučení stále (málo) platné, in Dějiny a současnost, 1/2008, s. 30.   
265 Podle plánu, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 133, 10.8., s. 4. 
266 Spojené státy a srpen 68, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 139, 17.8., s. 3. 
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postoj USA vysvětlit. Kriticky pak zaznívala spíše skutečnost, že československé události ze 

srpna 1968 neměly vliv na vztah Sovětského svazu a Spojených států, které byly před 

prezidentskými volbami a ani na jednání o omezení strategických zbraní SALT I. 

Lidové noviny přinášely také informace týkající se trestního stíhání osob odpovědných 

za podíl na přípravě a realizaci vstupu pěti států varšavské smlouvy. Jednání Jakeše, Indry           

a Biľaka sice bylo klasifikováno jako vlastizrádné, ale promlčecí lhůta tohoto činu již byla 

překročena. Klasifikaci jejich činu jako obsazení suverénní země podle zákona na ochranu 

míru (tento trestný čin se nepromlčoval) se nepodařilo, což vyvolávalo ve společnosti určitou 

frustraci. „Je nelogické, aby občané, kteří prováděli normalizační politiku třeba i na nejnižší 

úrovni byli postihováni a občané, kteří tuto politiku vyvolali tím, že se podíleli na vojenském 

obsazení země byli zcela beztrestní.“ 267    

V polistopadovém výkladu je příznačné/evidentní zaměření se na 21. srpen a vysvětlení 

událostí, které s ním souvisely. Svou roli jistě hrála možnost přístupu k novým materiálům, 

které s tímto dnem byly spojeny. Ostatní události roku 1968 byly odsunuty na okraj zájmu. 

Otázky pozvání cizích vojsk, jehož důsledky byly díky jejich přítomnosti v ČSR stále 

viditelné, představovaly velmi žhavé téma. To ještě umocnil pád kanonického výkladu dle 

Poučení, čímž vzniklo dočasné vakuum v dominantní interpretaci roku 1968. „Od prvních 

čísel se totiž nově vzniklé časopisy předhánějí v publikování dříve tabuizovaných informací, 

rozhovorů a vzpomínek vážících se k roku 1968“.268 Spousta článků publikovaných 

v Lidových novinách tak byla díky přístupu k novým dokumentům spojených s rokem 1968 

založena poměrně faktograficky a přinášela výňatky z těchto dokumentů.  

Podobně jako u příležitosti jiných výročí i v případě událostí z 21. srpna a roku 1968 

obecně se v projevech státních představitelů objevoval apel na zachování federace. Alexandr 

Dubček při zahájení výstavy „August 1968“ v Podtatranském muzeu vyjádřil přesvědčení, že 

„své místo v nové Evropě však náš národ najde, jen pokud půjdeme dále ve společném státě 

Čechů a Slováků.“ 269  

 

5.2.1.5. Události 17.11. 1989 a sametová revoluce  

17. listopad byl nově ustanoveným významným dnem podle zákona č. 167/1990                 

o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných a památných dnech. Všeobecně 

byl tento den a události, které po něm následovaly považovány za velmi důležité, neboť měly 

                                                 
267 Trestní stíhání, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 31, 7.4., s. 1. 
268 Praha 1968, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 88, 6.6., s. 9. 
269 Paměť národa se nedá vymazat, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 146, 27.8., s. 1.  
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silný vztah k současnosti. Nejen existence vyšetřovací komise pro zásah na Národní třídě 

z nich činila „živé“ a neuzavřené dějiny a po celý rok 1990 docházelo v souvislosti 

s politickým vývojem k proměnám uvažování o událostech po 17. listopadu a k proměnám 

jejich výkladu. Lingvistický modus vyprávění o těchto událostech a proměny jejich 

zobrazování od revoluce jako romance přes revoluci jako komedii a tragédii až k revoluci 

jako satiře ukazuje James Krapfl.270 Po 17. listopadu se prosadil do té doby potlačovaný 

disidentský diskurs, mnoho disidentů se zapojilo do politického a veřejného života a tento den 

jako katalyzátor následujícího vývoje měl tedy silný legitimizační potenciál.    

Podobně jako ve výkladu událostí roku 1968 byla téměř veškerá pozornost soustředěna 

na 21. srpen, tak i ve výkladu událostí roku 1989 bylo nejvíce prostoru poskytnuto událostem 

17. listopadu a jejich vyšetřování. Občas se připomínal ještě Palachův týden. Výklad 

Palachova týdne představuje příklad vlivu „velkých událostí“ - respektive událostí, které jsou 

soudobou společností považovány za významné - na interpretaci událostí, ke kterým došlo 

před nimi a „čtení“ těchto událostí prismatem „velké události“. Zásah státní bezpečnosti              

a „masakr“ 19. ledna 1989 tak byl líčen jako „předobraz Národní třídy ze 17. listopadu 

1989.“271 Do spojitosti s událostmi v listopadu 1989 byl dáván i čin Jana Palacha. Jeho smrt 

měla mít mobilizující a aktivizační náboj a měla pozůstalou společnost „vyburcovat“ z apatie 

a přimět ji k tomu, „aby jeho ohnivý pokyn převzali do svých rukou lidé žijící v této zemi, aby 

jeho požadavky prosadili časově neomezenou stávkou a nikdo další nemusel umírat. (…) 

Vloni 27. listopadu 1989 celá republika vyhlásila manifestační stávku. Téměř po 21 letech 

lidé této země splnili Janovo přání a kruh vedoucí od ledna 1969 do dnešních dnů se uzavřel. 

Dočkal se.“ 272  

Od jara 1990 se začaly objevovat a rozvíjet konspirační teorie o 17. listopadu                    

a následujících událostech. Podle Branko Stošiče, pražského zpravodaje jugoslávské agentury 

Tanjug, jehož příspěvek byl publikován v listu BORBA za svržením komunistů stálo „blíže 

neurčené druhé centrum“ a nikoli „něžná revoluce“.273 Jakešovo konzervativní vedení                 

a neochotné přijímání přestavby mělo kazit Gorbačovovu reformistickou tvář, a proto Moskva 

i KGB měly mít zájem na svržení Jakeše. Současně však podle zpravodaje 

jugoslávské agentury mohla sehrát rozhodující úlohu CIA a nic mu nebránilo ani v tezi            

o součinnosti obou zpravodajských služeb. V českém prostředí se konspirační teorie rozvíjely 

                                                 
270 James Krapfl, Poetický základ politiky : Dějiny významu roku 1989, in Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, 
Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Praha 2008, s. 134-157.  
271 Stalo se před rokem, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 4, 17.1., s. 2.  
272 Historie prozatím nedopsaná, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 5, 20.1., s. 8. 
273 Jak BORBA vidí 17. listopad, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 57, 11.5., s. 3. 
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zejména od statě Miroslava Dolejšího „Analýza událostí 17. listopadu“, která se stala 

vděčným materiálem pro bulvární deníky. Například Lidové noviny ale vůči tomuto 

„senzačnímu odhalení“, podle kterého „charta 77 byla koncipována jako zednářská lóže, 

působila se souhlasem StB a KGB a byla ve spojení s komunistickou mocí. Občasné zavírání 

jejich členů bylo zastíracím manévrem (…) Masakr na Národní třídě byl předem připraven 

jako signál k zahájení převratu. Disidenti v čele s V. Havlem dodrželi s podporou StB všechny 

dohody s KSČ o převzetí moci“274 zaujímaly kritické stanovisko a reagovaly na něj 

publikováním rozhovoru s hlavním vojenským prokurátorem Miroslavem Kříženeckým, 

v němž prohlásil, že na základě studia dokumentů ministerstva vnitra vážících se k 17. 

listopadu „tajemné pozadí 17.listopadu zřejmě neexistuje. Jejich obsah [dokumentů MV] 

silně podporuje názor, že listopadová revoluce byla spontánním projevem občanského odporu 

(…)“.275 K interpretaci Miroslava Dolejšího se tak Kříženecký vyjádřil odmítavě a považoval 

ji za „profesionálně udělanou dezinformaci“ a pokus uvést vnitropolitickou situaci do fáze 

„jakobínské diktatury“. Konspirační teorie se začaly objevovat v menší míře v jarních 

měsících roku 1990 a více pak na podzim v souvislosti se vznikem bulvárního tisku. Jsou 

příkladem lingvistického modu ironie a satiry, pro něž je charakteristická absence 

transcedence a poukazování na iluzi významu jednání lidí, tj. odmítání heroické svobody 

individuí.276 „Typickým příkladem satir sametové revoluce jsou ty, které ji interpretují jako 

spiknutí, že revoluci zosnovala tajná policie, ale i jako pošetilost lidí domnívajících se, že 

jejich účast v revoluci mohla mít nějaký význam.“ 277 Krapfl současně poznamenává, že 

přechod k satirickému modu revoluce je příkladem revolty proti samotné ideji revoluce.  

Noviny přinášely také zprávy z komise pro vyšetřování událostí kolem 17. listopadu. 

Výsledky vyšetřování zveřejněné na jaře nebyly považovány za uspokojující, neboť kvůli 

nedostatečným pravomocem se komisi podařilo vyšetřit jen velmi málo. Kritizovala se i 

skutečnost, že více než třetina jejích členů byla spolupracovníky StB. Proto byla ustavena 

druhá komise, která měla dostat širší pravomoci a personálně být složena z lidí, kteří nebyli 

ani v minulosti komunisté nebo spolupracovníci StB. Tyto články obsahovaly představu o 

založení nové společnosti na pravdě. „Novou společnost nelze budovat na bílých místech. (…) 

                                                 
274 Nová fakta o 17. listopadu, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 216, 15.11., s. 8. 
275 Ibid. K otázkám „spontánnosti“ listopadových událostí v nejnovějším bádání viz. Magdalena Hadjiisky, Jak 
analyzovat „spontánnost“ mobilizace během sametové revoluce?, in: 1989-2009: Společnost. Dějiny. Politika, 
elektronický sborník. http://www.boell.cz/downloads/hadjiisky(1).pdf.  
276 James Krapfl, Poetický základ politiky : Dějiny významu roku 1989, in Gjuričová, Kopeček [2008], s. 154-
155. K teorii lingvistických modů více též Northrop Frye, Anatomie kritiky: Čtyři eseje, Brno 2003. 
277 James Krapfl, Poetický základ politiky : Dějiny významu roku 1989, in Gjuričová, Kopeček [2008], s. 155.  
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Pravdu bychom měli znát ať je jakkoliv nepříjemná. Padni komu padni.“ 278 Pomineme-li 

otázku možnosti existence takové neutrální pravdy, sama představa o založení společnosti na 

pravdě se zdá být dosti problematická. Nechme k této otázce promluvit Ernesta Gellnera: 

„Pravda je na společenském řádu nezávislá, neslouží nikomu, a když se jí nekladou překážky, 

podkope nakonec respekt vůči všem daným mocenským strukturám. Pouze předvybrané              

a předvynalezené a potom rituálem nebo posvěcením zakonzervované myšlenky mohou 

spolehlivě udržet specifickou organizační výstavbu (…) Jinými slovy, rozum nemůže sám             

o sobě vytvořit konsensus tvořící základ společenského řádu.“ 279 S ohledem na tezi Marcela 

Detienna o podmíněnosti pravdy, je podle mého soudu možné hovořit spíše o „ideji pravdy“ 

než „pravdě“.280 Jednotlivé články k vyšetřování událostí 17. listopadu informovaly                      

o výsleších svědků, psalo se o připravenosti armády a lidových milicí zasáhnout proti 

demonstracím v listopadu, o tzv. vlivových dokumentačních skupinách (jejich cílem byla 

infiltrace mezi demonstranty, sledování jednání některých osob, mapování a korigování 

diskuse během demonstrací) a dále o působení agentů (nejznámější byl případ agenta Zifčáka-

Růžičky, který pronikl do studentského hnutí a při zásahu 17. listopadu byl označen za 

„mrtvého studenta“281). Celkově trestní stíhání osob, které se podílely nejen na zásahu proti 

demonstrantům, ale stály také za pozváním vojsk Varšavské smlouvy do Československa 

v srpnu 1968 nenaplnila očekávání občanů a jistá frustrace byla cítit i z novinových článků 

(viz. poznámka 256). Obžalované osoby (nejčastěji pro překročení pravomoci) se často hájily 

zákonností systému, v němž se svých činů dopustily a u některých činů byla překročena 

promlčecí lhůta. Z právního hlediska by tedy musely být vytvořeny prostředky pro překonání 

komunistické zákonnosti, což by mohlo být chápáno jako politické rozsudky, jež heslu 

„nejsme jak oni“ příliš nekonvenovaly. 

Výrazem toho mohla být i studentská prohlášení o „ukradené revoluci“. „Není důvod 

nazývat naši revoluci sametovou, je totiž ukradená, nedůsledností nás všech i našich 

představitelů, kteří v některých případech propadají sebeuspokojení, samolibosti                       

a nebezpečné změkčilosti.“ 282 První výročí událostí z listopadu 1989 se nemělo nést v duchu 

oslav, ale „zamyšlení nad stavem věcí“ a „nepolitickou vzpomínkou na dny našeho vzepětí            

                                                 
278 Pravda na druhý pokus, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 164, 15.9., s.2. 
279 Ernst Gellner, Podmínky svobody. Občanská společnost a její rivalové, Praha 1998, s. 32. Citováno podle 
Miloš Havelka, Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny „čeké otázky“ 1895-1989, Praha 2001, s. 7. 
280 Marcel Detienne Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha 2000, s. 13-19. 
281 Například Petr Uhl, který tuto zprávu předal tiskovým agenturám a byl za ní později stíhán považoval tyto 
události za „jasnou provokaci StB“, v níž poručík Ludvík Zifčák jen „sehrál svou roli“. Naopak Drahomíra 
Dražská, která Petru Uhlovi zprávu o „mrtvém studentovi“ poskytla v současnosti odmítá ingerenci policejních 
či jiných sil.   
282 Revoluci jsme si ukradli sami, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 209, 7.11., s.2. 
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a radosti“. Na tuto interpretaci přistoupil zřejmě i parlament, který nepořádal k výročí 17. 

listopadu žádnou akci. Později studenti své výroky zmírnili, když konstatovali, že byla 

ukradena nikoli revoluce, ale „dobrá předsevzetí“. Miroslav Kusý dával tehdejší letargii do 

souvislosti s příliš hladkým pádem režimu, z něhož vyplývalo nedostatečné „zasloužení se“          

o pád komunistické totality. To podle něj vedlo k absenci étosu „tvorby vlastných dejin“, jež 

byla podpořena i předáním moci „z rúčky do rúčky“ jako něčeho, co je „zadarmo a tedy 

akoby bez ceny.“283   

S těmito interpretacemi ale nesouhlasili všichni čtenáři. Někteří kritizovali skeptický 

étos studentů i bilancování některých autorů. 17. listopad spojovali se samými pozitivy - 

obnovení lidských práv, svobod, důstojnosti, den vysvobození - a nacházeli „tisíc důvodů, 

proč slavit tento den jako největší svátek od dob založení republiky.“ 284 Takový přístup 

otevíral nekritický pohled a ochotu příliš se nezabývat nedostatky demokratické transformace. 

„Rozhodně v tento den nebudu hledat chyby, které jsme jako nezkušené děti na cestě 

k demokracii udělali. Ponechám si radost, kterou při vzpomínce na loňský listopad 

pociťuji.“285 17. listopad měl však několik interpretačních vrstev, které se studenti snažili 

připomenout – jednak 17. listopad jako vzpomínka na Jana Opletala a protest proti nacistické 

totalitě a jednak jako Mezinárodní den studentstva.  

V interpretacích listopadu 1989 měl své místo také „demytizační“ diskurs. V něm 

listopad 1989 neměl být viděn jen jako výsledek vnitřních sil a studentů, kteří „vykopli dveře, 

které už visely pouze na rezavém hřebíčku“, ale akcentovaly se změny na mezinárodním poli, 

které pád režimu umožnily, mezi ně v první řadě měl patřit program přestavby vyhlášený 

Sovětským svazem. Tato interpretace se tak hlásila k západnímu paradigmatu chápání změn 

ve střední a východní Evropě, pro něž je charakteristické odkazování na mezinárodní 

souvislosti. Tím se stavila proti jakési „sebeoslavující ideologii“, která přičítala velkou sílu 

vnitřním silám a „vybojovanému“ charakteru svobody. Ten však měl být jen derivátem 

mezinárodních podmínek. „Přiznat si to všechno nikomu neubírá na důstojnosti. Vždyť 

pochopit význam okamžiku, uchopit jej a zvítězit, to je přece um a hrdinství vší úcty hodné.“ 
286 Určité upírání heroické intencionality, typické pro satirický mód nebylo podmíněno jen 

mezinárodními podmínkami, ale tím, že kromě mezinárodních okolností „měla největší podíl 

na vítězství tzv. sametové revoluce v Československu neschopnost (…) zdegenerovaného 

                                                 
283 Máme čo oslavovať?, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 222, 21.11., s. 10.  
284 Svátek naděje, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 217, 16.11., s. 10. 
285 Ibid. 
286 Bez mýtů a iluzí, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 9, 3.2., s. 1.  
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politického a represivního systému.“ 287 To však nemělo ubrat na autenticitě, nadšení, pocitu 

účasti na „něčem dějinném“. V závěru citovaného článku však došlo k valorizaci lidské 

dimenze, která měla vést k aktivitě a schopnosti přijmout odpovědnost. Ambivalentní postoj 

v něm převládal také k hromadnému „převlékání kabátů“, které bylo sice znakem konformity, 

ale zároveň mělo vytvořit a udržovat „konsensus tolerantnosti a pokojnosti“, který ovlivnil 

následný vývoj a zvýšil „národní kredit“ v očích mezinárodní veřejnosti. Vedle mýtu 

studentské revoluce se upozorňovalo i na mýtus revoluce intelektuálů, tj. příběh                        

o spisovatelích, kteří jednu z nejodolnějších totalit „svrhli pouhým zvoněním klíčů a vrátili 

své společnosti demokracii, kterou dokonce sami reprezentují.“ 288 Neproduktivnost těchto 

iluzí spočívala ve vzbuzování nerealistických očekávání. „Lidé jsou upřímně přesvědčeni, že 

mravní elita národa, která se zasadila o naši svobodu může taky zaručit, aby tato svoboda 

byla čistá jak jarní nebe.“ 289 

Co se týče projevů Václava Havla k událostem 17. listopadu, osvědčil v nich svou 

zálibu v symbolické agendě. V hovorech z Lán 16. dubna před příjezdem papeže Jana Pavla 

II. zmínil souvislost mezi svatořečením Anežky české, úspěchem listopadových událostí a mší 

Jana Pavla II. celebrovanou na Letné. „Mnoho věřících si myslí, že dopadlo-li to dobře, tak to 

byl tak trochu zázrak sv. Anežky. Lidé od katedrály sv. Víta přecházeli na Letnou, kde bylo tři 

čtvrtě milionu lidí a na téže Letné bude první ze tří velkých mší sv. Otce. Jistě cítíte  ty 

symbolické vazby. To bude tak trochu poděkování sv. Anežce a desítkám tisíc lidí, kteří se na 

celém světě za nás modlily, když byla Anežka svatořečena.“ 290 Další symbolickou rovinu 

představovalo pozvání amerického prezidenta George Bushe, jakožto představitele jedné 

z nejstarších demokracií světa, do Prahy při prvním výročí listopadových událostí. V závěru 

projevu k tomuto výročí Václav Havel načrtl paralely mezi Amerikou před 200 lety                      

a tehdejším Československem. Česká společnost mohla a měla čerpat optimismus z toho, že 

demokracii Spojených států se tehdy podařilo „těžké zkoušky“ překonat (jednak shodou o 

ústavě a jednak silnou federální vládou, která měla jen nejnutnější pravomoci a vše ostatní 

ponechala v pravomoci států a lidu) a jejich postup mohl být inspirací pro české problémy. 

„Američané tím, že zachovali rozsáhlou decentralizaci moci, ponechali volné ruce 

svobodnému rozhodování a tvořivé energii. Toto rozhodnutí bylo výrazem důvěry v soudnost 

a mravní vědomí svobodného občana (…) výrazem přesvědčení, že občané dokážou spravovat 

                                                 
287 17. listopad trochu jinak, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 224, 6. 12., s. 7.  
288 Selhání intelektu, Literární noviny, roč. 1, 1990, č. 39, 27.12., s. 1. 
289 Jsme demokrati?, Literární noviny, roč. 1, 1990, č. 35, 29.11., s. 1. 
290 Hovory z Lán, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 38, 17.4., s.8. 
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mnohé své záležitosti lépe, než by to dokázal stát. Demokratická a prosperující Amerika je 

výsledkem úsilí generací celých občanů. Nemáme jiné cesty než vyvinout totéž úsilí (…)“. 291  

17. listopad byl nejméně dávnou událostí zařazenou do svátkového práva. Domnívám 

se, že na úrovni narativní struktury lze vést paralelu mezi rolí událostí roku 1968 

v komunistickém narativu a událostí listopadu 1989 v demokratickém polistopadovém 

narativu. Kromě toho, že se jednalo o nejmladší připomínanou událost, jednalo se také                

o události, které měly velký legitimizační potenciál pro soudobou politickou moc. Zatímco 

komunistická garnitura v letech 1988-1989 odvozovala své postavení a legitimitu vlády od 

postoje v událostech roku 1968-9, demokratické politické elity se legitimizovaly událostmi 

z listopadu 1989. Silný legitimizační potenciál listopadových událostí se však v průběhu roku 

spolu s proměňujícími se postoji k nim začal oslabovat a i na stránkách Lidových novin je tak 

možné sledovat pluralitní interpretace těchto událostí. Pro některé byly tyto události 

nostalgickou vzpomínkou na jednotu národa a jeho probuzení, pro jiné spiknutím chartistů           

a StB. „Zatímco všichni protagonisté zpočátku interpretovali československou revoluci jako 

romanci, následné pokusy zobrazit ji komicky, tragicky a nakonec satiricky se spojovaly 

s určitými skupinami, z nichž žádná si nemohla činit nárok na získání hegemonie. Každý tento 

typ vyprávění totiž implicitně formuloval program pro budoucnost, na kterém se přitom 

občané neshodli.“ 292  

 

5.2.1.6. 50. léta 

Modus operandi polarizace, který je v líčení 50. let identifikovatelný indikuje 

legitimizační potenciál, který toto období mohlo či mělo mít. 50. léta byla v článcích 

v Lidových novinách ztotožňována s politickými procesy a zločiny, ke kterým docházelo. 

Václav Havel v projevu k výročí 25. února řekl: „Nesmíme zapomenout na nikoho z těch, 

kteří byli utýráni, umučeni, popraveni. Nesmíme zapomenout na nikoho z těch, kdo dokázali 

totalitě vzdorovat. A nesmíme zapomenout ani na nikoho z těch, kdo právě jmenované týrali          

a zabíjeli. Nebude-li dán průchod historické pravdě a spravedlnosti, dlouhodobě nemocná 

duše našich národů se neuzdraví.“ 293 Lidové noviny tuto výzvu rozhodně plnily. Objevilo se 

množství článků k událostem konce 40. a první poloviny 50. let, které popisovaly 

pronásledování, věznění i popravy lidí, bojujících za Československo ve druhé světové válce i 

                                                 
291 1. výročí listopadového převratu, in: Václav Havel, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999, s. 300-301. 
292 James Krapfl, Poetický základ politiky : Dějiny významu roku 1989, in Gjuričová, Kopeček [2008], s. 135.  
293 Projev na Staroměstském náměstí, Václav Havel, Projevy: leden - červen 1990, Praha 1990, s. 63. 
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těch, kteří nesouhlasili s vývojem po květnu 1945 a zejména po únoru 1948. Nejvíce 

pozornosti bylo - pod titulkem „první oběť komunistické genocidy“ - věnováno generálu 

Heliodoru Píkovi. Na čtyřech stránkách byla připomínána jeho činnost za 2. světové války            

a zejména pak proces, ve kterém byl odsouzen k smrti.  Po válce se měl stát Píka „cílem 

nenávisti všech, kteří během války ztratili čest, svědomí a zradili svou vlast mocnému 

východnímu sousedu.“ 294 Pozornost na něj byla zaměřena proto, že během svého působení 

v Moskvě „byl určitě svědkem mnoha prohřešků poúnorových vítězů (…)“.295 Obvinění 

vznesená proti Píkovi byla odmítána jako vymyšlená, politicky motivovaná a o rozsudku se 

mělo rozhodovat nikoli u soudu, ale ve stranickém vedení. Proces s Heliodorem Píkou tak byl 

považován za určitý prototyp politických procesů po únoru 1948. Procesy 50. let byly obecně 

odsuzovány jako vykonstruované. Kapitán Sabela, který sehrál důležitou roli v pražském 

povstání a byl odsouzen k trestu smrti řekl před soudem: „Odsoudila nás lůza, která se 

domohla násilím k moci a v mezích zákonů, které si sama udělala, loupí, vraždí a krade.“ 296    

V Lidových novinách vycházela spousta svědectví. Velmi často se v nich objevovali 

účastníci 2. světové války, lidé, kteří bojovali na západní frontě a kteří „obětovali vše pro 

svobodu své vlasti“, ale místo zásluh se dočkali obvinění z vlastizrady. Důraz v těchto 

svědectvích byl kladen právě na vývoj po únoru 1948. O druhé světové válce a obdobím před 

ní se pamětníci zmiňovali jen velmi málo. Například podplukovník Otakar Hrubý, který 

bojoval v letce RAF a po únoru 1948 byl z armády propuštěn a uvězněn v mírovské věznici 

popisoval brutální praktiky tamních dozorců.297 V podobném duchu vyznívá i svědectví 

generála Vladimíra Přikryla, který byl velitelem ve Slovenském národním povstání. V květnu 

1949 byl zatčen a poslán do vězení a následně pracovních táborů. V jeho pamětech byly 

události 2. světové války a Slovenského národního povstání jen letmo zmíněny, hlavní 

pozornost byla zaměřena na dobu po roce 1948 a strasti, které jej postihly. Svědectví 

Vladimíra Přikryla mělo zakládat svou pravdivost nejen na autentické dějinné zkušenosti, ale 

také na tom, že Přikryl svůj příběh líčí „strohými vojáckými slovy (…) Nic nezamlčuje, nic si 

nevymýšlí, prostě jen konstatuje, jak to po únoru 1948 bylo.“ 298 Tyto články jsou příkladem 

                                                 
294 První oběť komunistické genocidy, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 92, 21.6., s. 3.  
295 První oběť komunistické genocidy, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 93, 22.6., s. 5. 
296 Valčík na rozloučenou, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 42, 21.4., s. 4.  
297 The Mírov R.A.F. Story, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 90, 18.6., s. 8.    
298 Nepohodlný svědek, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 59, 14.5., s, 4. 
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narativizační strategie legitimizace, neboť na konkrétních zkušenostech potvrzovaly 

„oficiální“ interpretaci událostí.299 

Líčila se tedy jen určitá část jejich života, která nabízela materiál pro ostré vymezení 

vůči předchozímu uspořádání a jeho odsouzení. Jsem si vědom hodnotových a politických 

odlišností jednotlivých politických systémů, přesto je podle mého soudu možné nalézt určitou 

analogii mezi komunistickým a polistopadovým výkladem. Jedná se o analogii nikoli na 

úrovni obsahu, ale na úrovni diskursivní struktury narativu. Zatímco v komunistickém 

narativu roli odsuzovaného období, jehož překonání zakládalo legitimitu vlády hrála 

nacistická okupace, v polistopadovém narativu to bylo zejména období politických procesů. 

Oba narativy se zabývaly první obětí svých předchůdců – v komunistickém to byl Emanuel 

Zahradníček, student přírodních věd, který zemřel na následky střetu s fašisty během tzv. 

Týdne boje nacionální mládeže,300 v polistopadovém výše zmíněný Heliodor Píka. Rozdíl 

však spočíval v tom, že smrt Emanuela Zahradníčka byla tragická a náhodná, kdežto Heliodor 

Píka byl popraven po připraveném procesu. Za zajímavou považuji také lexikální stránku 

narativů. Výrazy používané v komunistických interpretacích pro fašismus (genocida, 

koncentrační tábor, heydrichiáda) byly používány v polistopadových interpretacích pro 

komunismus (o době po roce 1948 hovořili někteří autoři jako o „rudé heydrichiádě“, 

odstraňování politických odpůrců bylo označováno za „genocidu“, dále se objevovaly titulky          

„V ostrovském koncentráku“ nebo „První oběť komunistické genocidy“). Další paralelu lze 

shledávat také v roli a paměti odboje. Podobně jako protinacistický odboj (v komunistickém 

narativu ztotožněný s komunisty), jež byl v letech 1939-1945 perzekuován (např. akce Gitter) 

a ocenění se mu dostalo až po květnu 1945, byl perzekuován i protikomunistický odboj po 

únoru 1948 (např. akce Norbert) a zásluhy mu byly přiznány až po roce 1989. Na rozsah 

přiznání zásluh a rehabilitaci účastníků protikomunistického odboje, stejně jako na jeho 

uznání za tzv. třetí odboj však byly v 90. letech názory odlišné.  

Nejsilněji v tomto tématu zazníval diskurs politických vězňů. V mediálním prostoru 

byly přítomné otázky rehabilitace politických vězňů a snahy o uznání třetího odboje. V obou 

těchto oblastech si vláda vysloužila kritiku za nedostatečnost navrhovaného řešení a zákonů       

a toho, že se političtí vězni museli domáhat věcí, které by měly být „samozřejmou povinností 

státu“. „Všude nám uznale poklepali na rameno, ale do dnešního dne žije většina politických 

                                                 
299 Narativizační diskurs, jež skrze odhalování praktik komunistického režimu jej měl diskreditovat se 
neobjevoval jen pro 50. léta. Popisovaly se například metody rekrutování do StB, existence tzv. vlivových 
dokumentačních skupin v 80. letech nebo věznění v 70. a 80. letech. 
300 První oběť fašismu, Haló sobota, 1988, č. 14, 8.4., s. 3.  
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vězňů v těch nejhorších sociálních podmínkách.“ 301 Vláda byla kritizována, že tyto záležitosti 

ponechávala bez povšimnutí a přitom „tito „muklové“ stáli na počátku cesty, končící 17. 

listopadem 1989.“ 302 Političtí vězni, respektive jejich ústřední výbor si vyhrazoval právo 

vyjádřit se k činnosti různých osob v 50. letech, stejně tak jako k exponentům minulého 

režimu, kteří zůstávali na ministerstvu vnitra. Závazkem k těmto vyjádřením byly oběti, 

kterými političtí vězni přispěli k boji proti únoru 1948 a jeho následkům. Diskurs politických 

vězňů byl důsledně antikomunistický. „Jejich činnost [exkomunistů] po roce 1968 je 

záslužná, ale tím jen smazali svou vinu z 50. let. Nechceme je trestat, ale ať nezastávají 

vysoké státní funkce.“ 303 V otázce „dekomunizace“ zastávali političtí vězni radikální pozice        

a dostávali se tak do rozporu s přístupem k vývoji po listopadu 1989, jež převládal 

v disentu.304  

Přibližování událostí a atmosféry 50. let nemělo představovat „samoúčelný návrat do 

minulosti“, ale mělo mít i didaktickou funkci. Jednak se komunisté měli „zděsit“ nad sebou 

samými a jednak zločiny 50. let  měly vést k diskreditaci komunismu a nemanipulovatelnosti 

lidí současnou rétorikou komunistické strany. Historie tak pro KSČ měla představovat 

dědictví, kterého se nebylo možné zbavit. „Žádné odstranění bývalých čelných stranických 

představitelů jako nositelů tzv. deformací, stranu dostatečně neočistí, neboť v průběhu své 

historie to takhle dělá stále a kromě krátkého období, které sama nazvala krizové, přivedla 

politika vaší strany než utrpení (…)“ 305 Mezi motivy, které se vyskytovaly v mnohých 

textech patřila jednak možnost „pravdivě a otevřeně“ hovořit o tomto období, dále vědomí 

„nesamozřejmosti“ svobody a dále odhodlání nezapomenout na nikoho, kdo se o tuto svobodu 

zasloužil. Poslední motiv figuroval i v komunistickém narativu o květnovém povstání a 9. 

květnu. Zatímco v tomto narativu nemělo být zapomenuto na komunistický odboj a sovětské 

vojáky, kteří se obětovali pro osvobození Československa, v polistopadovém výkladu nemělo 

být zapomenuto na aktéry, kteří se obětovali pro svobodu po listopadu 1989. Analogie 

diskursivní struktury narativů odkazují zároveň na odlišné časové registry legitimizace 

jednotlivých politických uspořádání. Výše zmíněné motivy Václav Havel vyjádřil ve svém 

prvním projevu: „Za svou dnešní svobodu jsme ovšem museli i my zaplatit. Mnoho našich 

                                                 
301 Uznat třetí odboj, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 168, 20.9., s. 1. 
302 Živá paměť, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 71, 28.5., s. 1.  
303 Setkání třetího odboje, Lidové noviny, roč. 3, 1990, 1.10., č. 177, s. 2. 
304 Více k této problematice Francoise Mayer, Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita, Praha 2009. 
Zejména 6. kapitola „Vězení jako minulost, odboj jako paměť“, s. 166-191. 
305 Otevřený dopis KSČ, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 28, 4.4., s. 8. Tento dopis, v němž zazněla mimo jiné 
podpora výzvy na rehabilitaci politických vězňů z majetku KSČ, formulovala rehabilitační komise 
Československé televize.     
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občanů zahynulo v 50. letech ve věznicích, mnozí byli popraveni, tisíce lidských životů bylo 

zničeno, statisíce talentovaných lidí bylo vypuzeno do zahraničí. (…) Na nikoho, kdo za naši 

dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být zapomenuto. Nezávislé soudy by měly 

spravedlivě zvážit případnou vinu těch, kdo jsou za to odpovědni, aby vyšla plná pravda              

o naši nedávné minulosti najevo.“ 306  

Přehodnocování 50. let a kritika tehdejších mocenských praktik nezaznívala jen 

v Lidových novinách a kruzích disidentů a politických vězňů. Odsudek této doby se objevoval 

také v Rudém právu, které přinášelo v rubrice „bílá místa naší historie – padesátá léta“, 

kritické hodnocení tohoto období. Tento postoj je podle mého soudu možné považovat za 

příklad snahy o konsensuální celospolečenský diskurs, který se u komunistů v roce 1990 

projevoval.  

 

5.2.2. Méně významné dny  

Součástí zákona o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných                          

a významných dnech byly i dny, ke kterým polistopadová moc neměla nějaký zvláštní vztah  

a které byly spíše součástí určité civilizační tradice, takže jejich zařazení do svátkového 

zákona podle mého soudu neznamená odvozování legitimity a identity právě od těchto dní. 

Jednalo se především o náboženské svátky - vánoční svátky a velikonoční pondělí. Poměrně 

málo pozornosti bylo věnováno také novým státním svátkům Cyrila a Metoděje a Jana Husa.  

Čtenáři byli informováni o zavedení svátku Jana Husa, ale v den samotného svátku ani     

v okolních dnech se žádná zmínka o Janu Husovi neobjevila. Jeden článek byl věnován 

rekonstrukci domu Jana Husa v Kostnici, ve kterém bylo zřízeno také muzeum. Více než 

touto historickou osobností se článek zabýval cenzurou připravované expozice, kdy namísto 

citátů z Husova díla, jež měly být na zdech napsány, se pro jejich „nevhodnost“ nakonec na 

zdech objevily citáty Klementa Gottwalda a Zdeňka Nejedlého. Zmínka o Janu Husovi je tak 

jen velmi nepřímá a v článku je spíše obsažena kritika minulého období za jeho falzifikační 

snahy a cenzuru. „Stavěli jsme v roce 1980 památník jednomu z největších  kulturních činitelů 

našich dějin. Jeho myšlenky tu komunistická nekulturnost zakázala prezentovat.“ 307  

Dále se Jan Hus či spíše jeho svátek vyskytoval v tisku v souvislosti s články o změně 

dne oslav Cyrila a Metoděje. Až do roku 1869 se totiž tyto oslavy konaly 9. března, nicméně 

v tomto roce byly přeloženy na 5. červenec. Interpretace čtenáře Lidových novin byla taková, 

                                                 
306 Projev k občanům na Nový rok, in: Václav Havel, Projevy : leden – červen 1990, Praha, 1990, s. 14. 
307 Hus nesmí, Gottwald může, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 25, 31.3., s. 5. 
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že k přeložení došlo kvůli „zastínění“ svátku Jana Husa, který byl uctívaný „celým národem“ 

a protože tento svátek nepatřil mezi katolické měla být mysl „odvrácena od Kostnice 

k Velehradu“. Mělo se dokonce jednat o podobnou „manipulaci“ jako s 28. říjnem v nedávné 

historii, který sice přeložen nebyl, ale byl naplňován jiným významem.308 Zhruba dva a půl 

měsíce poté se v Lidových novinách vyskytl článek, který odmítal tyto interpretace.309 

Argumentoval, že datum 5. července jako svátek Cyrila a Metoděje bylo pro Moravu 

zavedeno již v roce 1863 a toto datum tedy nemělo nic společného s Husovými oslavami 

zavedenými až o šest let později. Dokladem této interpretace byl zápis z porady na kapitulním 

děkanství v Olomouci. Podle ní měl 9. březen značné nevýhody, neboť vždy připadal               

na postní dobu a navíc bylo nevhodné počasí pro poutě na Velehrad. 5. červenec jako den 

oslavy Cyrila a Metoděje byl na této poradě navržen jako první volný den v červenci 

v křesťanském kalendáři. Přeložení mělo být podmíněno nadcházejícím mileniem Cyrila           

a Metoděje. Při návrhu tohoto dne tak vůbec neměl být brán zřetel na Jana Husa. Ke konfliktu 

došlo ale v roce 1869, kdy se konaly Husovy slavnosti i cyrilometodějské mileniové oslavy 

(výročí zřízení samostatné moravsko-panonské církevní provincie v r. 869).       

Oslavám svátku Cyrila a Metoděje byla věnována krátká zpráva, která měla informativní 

a popisný charakter. Jednak reflektovala ustavení 5. července za státní svátek a jednak 

prezentovala Cyrila a Metoděje jako spolupatrony Evropy. Lidové noviny otiskly závěrečné 

požehnání, které podporovalo současné politické tendence, zejména na Pražském hradě. 

„[dnešní den] má mimořádný význam i tím, že byl zvolen prezidentem opět pan Václav Havel. 

Víme, že období, které před naší společností stojí, bude mimořádně těžké, proto i úloha 

prezidenta bude náročná a odpovědná.“ 310 V Lidových novinách svátek Jana Husa ani 

svátek Cyrila a Metoděje nebyl příliš medializovaný a s ohledem na historickou argumentaci 

a symbolickou legitimizaci nabízí mnohem pestřejší materiál parlamentní diskuse, během 

které byly tyto svátky ustaveny.  

Ještě mnohem méně se psalo o několika dalších dnech ve svátkovém právu – 

Velikonocích, Novém roce, Vánocích. Tyto svátky představovaly jakýsi společně sdílený 

rámec oslavy v celé Evropě a neobjevovaly se u nich specifické argumenty či historické 

argumenty pro jejich slavení. V případě Vánoc lze pozorovat jejich rostoucí komercionalizaci, 

o čemž může svědčit i nejrozsáhlejší inzertní rubrika právě v prosinci, v níž bylo nabízeno 

nejrůznější vánoční zboží. Patrný byl také ústup 1. května. V souvislosti s ním byla 

                                                 
308 Proč posun Mistra Jana Husa?, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 41, 20.4., s. 6. 
309 K datu cyrilometodějského svátku, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 104, 5.7., s. 2.  
310 Cyrilometodějské oslavy na Velehradě, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 105, 9.7., s. 8. 
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publikována jen velmi krátká zpráva oznamující, že se nebudou konat celostátní oslavy               

a slavení tohoto dne bylo ponecháno na jednotlivých politických organizacích a zájmových 

sdruženích.  

5.2.3. Předchozí výročí – 25. únor a 7. listopad  

Nový zákon o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných a památných 

dnech byl vydán 9. května. Do té doby se svátkové právo řídilo předcházející úpravou              

a z tohoto pohledu mohlo docházet k interferencím způsobeným neadekvátností 

komunistického svátkového práva a nové politické ideologie. Tento stav se týkal zejména 25. 

února, v případě 9. května došlo k reinterpretaci obsahu tohoto dne a jeho (dočasnému) 

ponechání i v nové úpravě svátkového práva. Ideologicky silně zatížený významný den 25. 

února byl v nové atmosféře spíše dnem smutku nežli dnem oslav. Nová politická moc se 

s touto neadekvátností musela vyrovnat, což učinil Václav Havel projevem na Staroměstském 

náměstí a také Lidové noviny věnovaly 25. únoru určitou pozornost.  

 

5.2.3.1. Únor 1948 

25. únor byl příkladem diskrepance mezi uzákoněným státním svátkem a hodnotami 

politické ideologie po listopadu 1989. Ve srovnání s komunistickým narativem byla 

v Lidových novinách interpretace února 1948 založena podstatně méně faktograficky. 

Rekonstruovat z ní události a příčiny konkrétních únorových dní je prakticky nemožné. Únor 

1948 sloužil jako moment, od kterého se odvíjel budoucí vývoj, byl chápán jako „brána“ 

k pozdějším událostem a „ač je událostí historickou - přece se nás týká. Tehdy totiž začalo to, 

co dnes končí a co se nazývá totalitní systém.“ 311  

V textech, které se v Lidových novinách v roce 1990 k únoru 1948 objevily, zazníval 

výrazný apel na přehodnocování této události. Jedním z aspektů přehodnocování byla otázka 

charakteru této politické změny a komu vlastně prospěla. „Únor byl označován za Vítězný. 

Kdo však zvítězil? Lidé, kteří vyšli do ulic anebo jedna strana, aby si na čtyři desetiletí 

uzurpovala moc a dovedla naši zemi až k 17. listopadu 1989?“ 312 Lidové noviny publikovaly 

rozhovor s bývalými komunisty, kteří byli svědky únorových událostí Aloisem Svobodou           

a Annou Tučkovou a napsali (ještě s Věrou Svobodovou) knihu Jak to bylo v únoru: reportáž 

                                                 
311 Projev na Staroměstském náměstí, in: Václav Havel, Projevy leden - červen 1990, Praha 1990, s. 64. 
312 Jak to bylo v únoru, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 15, 24.2., s. 8. 
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o osmi dnech Vítězného února.313 Rozhovorem je prostoupeno přehodnocování jejich knihy i 

komunistické interpretace. Oba vyprávěli, jak byli přesvědčeni o dobrých úmyslech KSČ           

a měli optimistické vyhlídky do budoucna a dali tyto pocity do souvislosti s událostmi 

listopadu 1989. „Byli jsme mladí, šťastní, přesvědčení, že teď nastane zítřka lidský věk, snad 

něco podobného cítí studenti dnes za sametové revoluce.“ 314 V rozhovoru též vyjádřili lítost 

nad tím, že šířili zdání o tom, jak bylo vítězství KSČ prospěšné. Přiznávali, že se v tomto 

úsudku mýlili, ale také, že byli „podvedeni“. Strana tím, že uzurpovala všechnu moc a 

„vykašlala se na ideály, ztratila lidskou tvář a je její tragédií, že v roce 1968 se jí nepodařilo 

tuto tvář trvale získat.“ 315 Jako autoři knihy však byli „podvedeni“ nejen oni, ale „podváděli“ 

také čtenáře. Toto „podvedení“ ale zároveň relativizují tím, že diktátorské tendence měly být 

v KSČ „zakódované“ už v době jejich vstupu do strany.  

Komunisté byli kritizováni za „demagogické zneužívání“ pracujících ke svým 

politickým záměrům a za nedodržení úmluvy z Košic, podle které si žádná politická strana 

neměla budovat bezpečnostní složky. Převrat tak byl líčen jako nelegitimní, protože násilný. 

S únorem byly spojovány zejména procesy v 50. letech, které v polistopadové rétorice 

představovaly nejzávažnější kritiku poúnorového komunismu. Zdůrazňovala se zejména 

falzifikace v komunistickém soudnictví a zákon č. 231, který učinil „komunistickou zvůli“ 

téměř neomezenou.   

Kromě přehodnocování únorových událostí byla častým motivem možnost psát a říkat 

pravdu o dějinách. Oba tyto motivy se spojily v projevu Václava Havla, který přednesl 25.2. 

1990 na Staroměstském náměstí. „Mám radostnou povinnost vám dnes (…) oznámit, že se už 

zase může beztrestně říkat pravda o naší moderní historii. Proto ani mne nikdo nezavře, když 

tu řeknu pravdu : byl to puč a žádné slavné vítězství pracujícího lidu nad reakcí. Právě 

naopak : bylo to neslavné vítězství reakce nad pracujícím lidem.“  

 

5.2.3.2. 7. listopad 

O výročí 7. listopadu se v Lidových novinách prakticky nepsalo, jediným článkem byl 

úvodník z 8. listopadu, který popisoval tyto tradiční oslavy v Rusku. V důsledku změněné 

mezinárodní i vnitropolitické situace měly tyto oslavy ve srovnání s předchozími roky odlišný 

charakter. Vojenská přehlídka sice na programu zůstala, ale oslavy nebyly tolik pompézní           

                                                 
313 Tato kniha odpovídala hodnocení událostí února 1948 podle tehdejšího stranického vedení a měla všeobecnou 
podporu, o čemž svědčí i její tři vydání v roce 1949.  
314 Jak to bylo v únoru, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 15, 24.2., s. 8. 
315 Ibid.   
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a formalizované, projevy nejrůznějších představitelů byly redukovány počtem i délkou. 

Úvodník zmiňoval tři myšlenky, které zazněly v projevu prezidenta Gorbačova – „sovětský 

vývoj si vyžaduje novou revoluci, nikdy nelze dosáhnout správných cílů nesprávnými 

prostředky, sovětská společnost musí jít cestou přeměn k demokratickému světu.“ 316 V závěru 

se článek vracel k událostem minulého výročí, při kterém lidé vyslovovali kritiku na adresu 

politiků na ochozu mauzolea, což v roce 1990 politici vyřešili okamžitým sestoupením 

z těchto ochozů. Nová politická ideologie necítila potřebu se k 7. listopadu jakkoli vztahovat 

či se vůči němu nějak vymezovat. Tento svátek, jakožto znak socialistického 

internacionalismu jakoby se měl sám „zneplatnit“ svou neaktuálností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
316 Změněná tradice, Lidové noviny, roč. 3, 1990, č. 210, 8.11., s. 1.  
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ZÁVĚREM 
 

Interpretace minulosti jako nástroj legitimizace politické moci měla své místo 

v komunistické i polistopadové „oficiální“ politické rétorice. Analýza legislativního diskursu 

ukázala poměrně zajímavý kontrast mezi indiferentním postojem komunistů k zavádění změn 

v kalendáři a ve svátkovém právu po roce 1946 i po únoru 1948 a naopak rychlost či zájem, 

s jakými tyto otázky řešilo polistopadové politické uspořádání a všímalo si symbolických 

stránek politického uspořádání. Zatímco v případě komunistické moci to může svědčit o snaze 

situovat se do kontinuity a „tradic“ českého národa, v  případě polistopadového politické moci 

naopak o snaze se od předcházejícího politického uspořádání distancovat i na symbolické 

úrovni. Otázky státních svátků a významných a památných dnů ale netvořily středobod ani 

komunistické ani polistopadové politiky. Důležité změny na poli svátkového práva přinesly 

zákony z roku 1951 a 1990, které indikují hodnotově-ideologické založení politické moci. 

Společným rysem zákonů po roce 1951 je zavádění svátků občanských a redukce svátků 

církevních.    

Politická argumentace pro zavádění svátků obecně, a zejména těch, které se týkaly 

historie byla často velmi vágní, neurčitá a obecná. Vzhledem k sledovanému diskursu, ale tato 

skutečnost asi není překvapující. Možná jen podtrhuje předpoklad, že komemorace určitých 

dní je spíše než odkazem k událostem a osobám, odkazem k hodnotám a symbolům, které 

jsou v těchto událostech či osobách spatřovány. Pro politický diskurs je signifikantní 

zjednodušování a stylizace národních i evropských dějin. Vybírají se dny, které mají nějaký 

vztah k současnosti, ale tento vztah v nich není obsažen substanciálně, nýbrž je konstruován     

a je do těchto dnů zpětně promítán. Dušan Třeštík v této souvislosti hovoří o „osmyslnění“ 

dějin.  

Většina dní, které byly součástí svátkového práva, patřila pravidelně mezi nejpodrobněji 

vykládané historické události a skrze tyto dny, respektive jejich prezentaci v mediálním 

prostoru, tak mohla být minulost snadno naplňována legitimizačním potenciálem. Jednotlivá 

politická uspořádání přistupovala k dějinám s různou mírou instrumentality, což se zrcadlilo 

ve vnitřní prokomponovanosti historických narativů jež předkládala. Velmi koherentní             

a apodiktický narativ představoval výklad dějin na stránkách Rudého práva.  O hodnocení 

historických událostí rozhodoval v komunistické perspektivě jejich cíl, takže v interpretacích 

minulosti převládal teleologický charakter, pro nějž je příznačný generalizující                           

a neproblematický pohled. Hodnotící přístup byl podpořen i lexikální strukturou historických 

narativů, v níž je možné všímat si mytizace, kdy kolem mnoha slov (např. kapitalismus, 
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socialismus, buržoazie, pokrok, pracující lid, nový ad.) je rozvíjen předem hodnotící komplex 

významů. Spatřování kontinuity mezi současným stavem a minulostí mělo silný legitimizační 

a aktivizační potenciál (na jazykové úrovni tomu odpovídají modální a kondicionální 

konstrukce se slovesem „muset“) a často bylo argumentem pro chápání současného stavu jako 

přirozeného. To bylo podpořeno i hodnocením pravdivosti vlastních interpretací minulosti         

a nepravdivosti výkladů jiných, opozičních.  

Komunistický oficiální historický narativ artikulovaný skrze státní svátky tvořilo pět 

událostí. Nejdůležitější z nich byl státní svátek 9. května, který komunistická moc chápala 

jako svůj počátek, jako „nový 28. říjen“ a který měl současně vztah ke dvěma dalším dnům 

v pantheonu slavností. K 29. srpnu, jež byl nahlížen jako počátek „národně osvobozeneckého 

boje“ a jako předpoklad k 9. květnu a dále v dobovém výkladu existovala vazba mezi 9. 

květnem a 25. únorem. V této interpretační rovině byl 9. květen počátkem, který umožnil 

naplňování „národních, politických, sociálních tužeb pracujícího lidu“ a „logicky“ vedl k 25. 

únoru, který znamenal definitivní rozhodnutí o budoucím vývoji a počátek „budování 

kvalitativně nové“, tj. socialistické, společnosti. Dalším datem, které mělo ve svátkovém 

kalendáři vztah k několika jiným byla bolševická revoluce v Rusku, která byla považována za 

inspiraci a téměř archetyp československého vývoje, neboť v první řadě se akcentovala 

souvislost mezi říjnovou revolucí a vznikem ČSR 28. října a dále pak mezi říjnovou revolucí 

a 25. únorem 1948. Na tyto dny bylo odkazováno často, neboť byla (vy)nalezena kauzální 

souvislost mezi jejich „odkazem“ a přestavbou, která byla nejčastěji skloňovaným slovem           

a cílem (přinejmenším deklarativním) režimu. Obsahy interpretací jednotlivých výročí byly 

v roce 1988 i 1989 prakticky stejné, lišily se pouze žánrově (vzpomínky, redakční článek, 

dopis čtenářů). Impakt těchto výkladů na čtenáře se ze samotné analýzy textu zjistit nedá. 

Neustálým opakováním a absencí jiného výkladu, respektive jeho nedostatečným rozšířením 

však byl vytvářen prostor pro kognitivní konsekvence oficiálního narativu. Přijmeme-li pojetí 

historismu Anthonyho Smithe jako „interpretace individuálních i společenských jevů jako 

výsledku souboru událostí, z nichž lze vysvětlit identitu i zákonitosti růstu těchto jevů“ 317 pak 

pojetí minulosti na stránkách Rudého práva lze charakterizovat jako pozdně komunistický 

historismus.  

Nahlížet na komunistický historický narativ jako na příklad „falšování dějin“ není podle 

mého soudu příliš přínosné. Legitimizační potenciál historických narativů obecně spadá do 

kategorie politické mytologie, jež představuje odlišný referenční systém než kritický diskurs    
                                                 
317 Anthony D. Smith, The Ethnic Revival, Cambridge 1981, s. 87. Citováno podle Miroslav Hroch, Konec 
historismu? In 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 13.    
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a hodnoty pravdivosti pro ni nejsou zásadní. Zároveň se ale domnívám, že větší či menší míra 

instrumentálního přístupu k dějinám v sobě nese větší či menší sepětí s danou politickou 

konstelací a tomu odpovídající pravděpodobnost změny výkladů minulosti podle aktuální 

společenské potřeby a situace. Například při výročí 25. února v roce 1989 se psalo pod 

dojmem Palachova týdne o „protirežimních silách“ nebo v souvislosti se 44. výročím 

skončení války se v souvislosti s jednáními o odzbrojení mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem prosazoval diskurs o možnosti spolupráce zemí s rozdílným společenským zřízením 

ve jménu „záchrany lidstva“. Oba tyto argumenty se v předcházejícím roce nevyskytovaly.     

Historický narativ, který lze pozorovat v Lidových novinách nebyl zdaleka tak 

koherentní jako ten v Rudém právu. Ani jeden pramenů neumožňuje rekonstruovat nějakou 

homogenní či univerzální mentalitu politického režimu. Vzhledem k erozi komunistického 

panství a principielně pluralitního demokratického uspořádání však taková mentalita podle 

mého názoru ani neexistovala.  Interpretace minulosti na stránkách Lidových novin byla spíše 

pluralitní, fragmentární a výklady dějin ve srovnání s Rudým právem do sebe zdaleka tolik 

„nezapadaly“. Tuto skutečnost je podle mého soudu do určité míry možné přičíst rozdílu mezi 

oficiálním komunistickým a „oficiálním“ polistopadovým přístupem k dějinám. Zatímco 

komunistický přístup se explicitně hlásil k prezentistické a instrumentální funkci dějin, 

polistopadový přístup se spíše snažil situovat do diskursu o historické „pravdě“ a historii jako 

„státotvorný mýtus“ odmítal. To však neznamená, že by legitimizační potenciál polistopadové 

výklady minulosti neobsahovaly a že by interpretace dějin byla zbavena politického využití. 

Tím spíše, že v době budování nové legitimity a identity musela nově se formující politická 

moc zaujmout - třeba i skrze výklady minulosti - postoj k té předcházející. Nejvýrazněji ta 

učinila skrze líčení období 50. let. Rozdíl mezi komunistickým a polistopadovým přístupem 

k využívání minulosti lze však spatřovat v různé míře intencionality a nároku na normativitu, 

tj. přiznání legitimity i jiným historickým interpretacím.  

V roce 1990 byla ve výkladu dějin zdůrazňována možnost „konečně říkat pravdu              

o dějinách“. Výsledkem tohoto motivu byla spousta článků, které ukazovaly předcházející 

výklady jako nepravdivé, „deformované“ a zároveň nabízely interpretace správné                      

a „opravené“. Historické narativy v Rudém právu i v Lidových novinách zřetelně ukazují 

časový registr legitimizace konkrétní politické moci, jímž bylo v obou případech 

předcházející politické uspořádání, tj. pro komunismus fašismus (okupace) a pro 

polistopadové uspořádání komunismus. Za zajímavé považuji rovněž podobnosti na úrovni 

struktury historických narativů, kdy podobnou funkci jakou měl v komunistickém narativu 
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výklad událostí v roce 1968 měl v polistopadovém narativu výklad událostí v listopadu 1989   

a paralela se objevuje i ve vymezování se vůči předchozímu režimu skrze připomínání jeho 

zločinů.       

Zatímco v komunistickém historickém narativu byla aktualizační dimenzí historických 

výkladů přestavba, v případě sledovaného narativu po roce 1989 byl aktuální odkaz 

historických událostí diferencovaný podle autora. V případě Lidových novin je tak potřeba 

rozlišovat mezi redakčními texty, politickými texty a texty čtenářů. Tato distinkce zde hraje 

mnohem větší roli než v případě Rudého práva. Na úrovni nejvyšších státních představitelů 

byly dějiny používány jako argument pro jednotu Čechů a Slováků, co se týče odkazu 

historických událostí v textech redakčních a čtenářských, byla uváděna například spojitost 

Jana Palacha či Palachova týdne se 17. listopadem a dále spojitost politických vězňů se 17. 

listopadem. Tyto interpretace však spíše než programovým výkladem byly zmínkami 

omezujícími se na jeden či dva články.  

Fenomény spjaté s interpretací minulosti jako nástroje legitimizace nepatří mezi hlavní 

témata a badatelská zaměření historické vědy a zatím jsou spíše občasným doplňkem 

politických dějin konce komunismu a období transformace. Politologové a sociologové se při 

svých výzkumech legitimity mohou jen obtížně vyhnout generalizacím, které konceptualizace 

otázek legitimity přináší. Třebaže nemá smysl jednotlivými sondami koncepty bourat, je 

možno je jimi zpřesňovat. Byl bych rád, kdyby moje práce k tomuto cíli přispěla.  
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