
Posudek na rigorózní práci Mgr. Jakuba Železného Mediální kampaň proti Chartě 77 

jako vrcholný příklad komplexní komunistické propagandy období tzv. normalizace 

 

 Výrazem komplexní autor nepochybně rozumí souhrn oficiálních médií (textových 

dokumentů, shromáždění apod.), jejichž prostřednictvím orgány KSČ a státu reagovaly na 

zveřejnění a šíření dokumentu Charta 77. Při Austinově rozlišení  konstativních (řídících se 

kritériem pravdivosti) a performativních (řídících se kritériem úspěšnosti) se produkce 

zkoumaných médií řadí do kategorie druhé. Úspěšnost nebo neúspěšnost těchto vět (řečových 

aktů) pak nespočívá v tom, že jsou produkovány a současně také chápány jako pravdivé nebo 

nepravdivé, ale v tom, že svým vyslovením nebo napsáním vykonávají akt, který označují. 

V daném případě tedy hrozbu, varování, příkaz k určitému jednání nebo chování. 

Předpokladem performativnosti jsou mocenské vztahy mezi lidmi, schopnost orgánů moci své 

názory nejenom deklarovat, ale i prosazovat. Taková situace v období po vzniku Charty 

skutečně existovala. (Srov. k tomu uvedený citát z Tigrida „Zbraní podpisovatelů je pravda a 

slovo, zbraní režimu moc a poslední slovo“.)       

 Protiklad pravdivosti a performativní úspěšnosti motivuje i kompozici předkládané 

práce. Její úvodní kapitoly se soustřeďují na stav československé žurnalistiky v období 

normalizace i na poněkud neadresné a opožděné začátky protichartistické kampaně. Autor 

výstižně porovnává extrémně mnohomluvný styl dokumentů této kampaně s tematicky i 

jazykově příbuzným textem Poučení z krizového vývoje a zdůrazňuje jejich nejnápadnější rys 

– anonymnost. Ta není dána jenom tím, že v obou případech jde o dokumenty nepodepsané, 

ale hlavně tím, že přejímají dobovou oficiální argumentaci a slovník. Z argumentů převládají 

citace autorit (Husák, komunistický Manifest) nebo přirovnání k osobám a jevům negativně 

hodnoceným (Goebbels, Pinochet, Mrva). V článku Ztroskotanci a samozvanci k sobě 

přitahují pozornost archaismy a poetismy (Čas jí není přízniv. Zůstala trčet jak omšelé 

kameny v horské bystřině, marně se pokoušejíc…), fráze (propadliště studené války, jidášský 

groš, poražená buržoazní reakce, kontrarevoluci u nás růže nepokvetou, potoky lží) i zřejmě 

nechtěné zvukové ozdoby (opentlený pamflet) v kontrastu vůči úspornému a věcnému 

vyjadřování Charty. Že tu jde o tradici starší, připomíná i dopis Josefy Slánské adresovaný 

Husákovi. Paradoxem celé kampaně je také fakt, že neznámý v celém jejím průběhu zůstal i 

sám text Charty, a to i přes občasné hlasy (v práci citované), že by tomu tak být nemělo. I 

když autor se o tom výslovně nezmiňuje, jím zkoumané projevy kampaně zřejmě 

nepolemizují s jednotlivými tvrzeními Charty, jenom s jejím celkovým zaměřením. Přesto 



bych rád položil otázku, zdali by  se dal text Charty – tehdy nebo dnes - pouze z příspěvků 

kampaně proti ní alespoň v některých bodech rekonstruovat. 

 Rysu anonymnosti autorů je blízký i zřetelný alibismus lidí, které protichartistická 

kampaň bezprostředně oslovila a vtáhla do svého soukolí (dobře, i když spíš jen pomocí 

několika příkladů zpracovaná kapitola Postoje účastníků a signatářů tzv. „Anticharty“). 

 Celkový obraz doby dobře dokresluje i pečlivě zpracovaná kapitola Biogramy 

vybraných osobností. K tomu jen doplněk týkající se Milana Otáhala, u něhož by bylo vhodné 

připomenout spoluautorství knihy Češi v dějinách naší doby (byl jedním z trojice autorů 

podepsaných jménem Podiven), a Maxima Gorkého (po jeho smrti došlo k rozsáhlému 

procesu s lékaři, kteří údajně zavinili jeho smrt).   

 Práce je napsána čtivým stylem, po stránce jazykové je bezchybná, autor by měl 

uvažovat o jejím publikování. Z toho také vyplývá, že ji doporučuji jako vhodný podklad pro 

úspěšné rigorózní řízení. 
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