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Abstrakt

Studie  představuje  tvorbu  Jana  Klimenta  –  novináře,  jehož  kariéra  dosáhla 

vrcholu během tzv. normalizace – a to v souvislosti se širším společenským, kulturním a 

politickým kontextem doby. Vzorek jeho článků s filmovou tematikou, uveřejněných na 

stránkách deníku  Rudé právo v rozmezí let 1971-1973, ilustruje dobou poznamenaný 

přístup k prezentaci a hodnocení domácí i světové kinematografie. Práce se pokouší o 

shrnutí  a  popis  stěžejních  rysů  reflexe  filmového  umění  pod přímým ideologickým 

vlivem  komunistické  strany  v  období  československé  normalizace,  konkrétně  na 

počátku sedmdesátých let.  Text obsahuje krom prezentace výše definovaných článků 

také  stručný  exkurz  do  historie  levicové  československé  filmové  kritiky,  obecnou 

charakteristiku  československého  mediálního  prostředí  přelomu  šedesátých  a 

sedmdesátých  let  dvacátého  století  a  informace  o  profesním  vývoji  Jana  Klimenta, 

včetně nastínění tematického rozptylu jeho publicistické činnosti. 

Abstract

This study is based on reviewing Jan Kliment's journalism in the context of wide 

social,  cultural  and  political  conditions  of  the  so-called  Normalization  in 

Czechoslovakia.  Jan Kliment  was an exponent of the communist  regime journalism, 

specialized on cultural events. The sample of his articles published  in the Rude Pravo 

newspapers  between years  1971 and 1973 illustrates  the time-influenced (or  biased) 

approach to reviewing both Czechoslovakian and foreign motion pictures. The study is 

trying to summarize and to describe the film criticism lineament under the ideological 

power of the Communist Party in the times of Normalization, actually in the beginning 

seventies. The text includes (apart from the presentation of Kliment's movie pictures 

reviews) a brief introduction to the history of the Czechoslovakian leftist film criticism, 

general facts  about the Czechoslovakian media landscape in the era of the so-called 

Prague  Spring  and  the  subsequent  Normalization  and  information  about  Kliment's 

career.
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Úvod  

Tato  práce  se  na  příkladu  publicistické  tvorby  Jana  Klimenta,  čelného 

představitele československé filmové žurnalistiky let komunistické totality,  pokouší o 

zachycení a popsání schémat, kterými bylo nahlíženo na kinematografii v období tzv. 

normalizace. 

Náplní  studie  je  kvalitativní  rozbor  textů  Jana  Klimenta  (na  bázi  jejich 

sémiotické analýzy), a to v souvislosti se širším společenským, kulturním a politickým 

kontextem doby. Vzorek článků, uveřejněných na stránkách Rudého práva v rozmezí let 

1971 a 1973, tj. v období kdy tzv. normalizace pohltila veškerý veřejný prostor, ilustruje 

dobou poznamenaný přístup k prezentaci a hodnocení jak domácí, tak i světové filmové 

produkce.

Úvodní  část  práce  stručně  mapuje  vývoj  české  reflexe  filmu  v  souvislosti  s 

komunistickou  ideologií,  a  to  od  zmínění  prvních  levicově  inklinujících  autorů 

dvacátých  let  až  do  doby,  kdy  komunistická  strana  přímo  ovládala  dění  v 

Československu. 

Následující  kapitola  prezentuje  historický a  společenský kontext  nástupu tzv. 

normalizace, včetně zmínění obecné podoby českého mediálního prostředí a postavení 

deníku Rudé právo v něm.

Třetí  část  se věnuje osobě Jana Klimenta,  jeho profesnímu vývoji  a zejména 

tematickému  představení  jeho  kulturně-publicistické  činnosti  na  stránkách  Rudého 

práva. 

Čtvrtá kapitola se zabývá specifiky filmové žurnalistiky Jana Klimenta. Cílem 

této části je názorně (za pomoci konkrétních citací) ukázat formulace, podílející se na 

diskurzu vnímání kultury v kontextu kulturní politiky komunistické strany. Kapitola je 

rozdělena  na  tři  dílčí  tematické  celky,  které  se  skládají  z  reflexí  soudobého 

československého  filmu,  hodnocení  zahraničního  filmu  (dále  rozčleněno  dle 

specifičnosti  reprezentace  sovětské  kinematografie,  ostatních  socialistických 

kinematografií a tzv. západních filmové produkce) a pojetí festivalového zpravodajství. 

Festivalové zpravodajství je ze souboru vyčleněno ze dvou důvodů – mísí  se v něm 

recenzování  nejen  cizích  snímků,  ale  i  filmů  domácí  produkce,  které  mohou  být 

zmíněny  např.  v  souvislosti  s  účastí  na  zahraničním festivalu,  dalším (a  v  podstatě 

hlavním)  důvodem  je  skutečnost  zřetelné  stylistické  a  pragmalingvistické  jinakosti 
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těchto mediálních sdělení, která  zaujímala podstatnou část v Klimentově pojetí filmové 

kritiky.     

Závěrem  shrnuji,  vyhodnocuji  a  dodatečně  popisuji  stěžejní  rysy  reflexe 

filmového  umění,  které  se  samo  souběhem  dějin  ocitlo  pod  přímým  ideologickým 

vlivem komunismu, pod nátlakem fenoménu kulturní politiky komunistické strany.   
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1.  Vliv komunistické ideologie na filmovou a kulturní 
žurnalistiku  

Filmovou  žurnalistikou  se  lze  zabývat  z  různých  hledisek.  Ve  všemožných 

výsledcích může být vnímán její inverzní dopad na kinematografii. Režisér a scenárista 

s  osobním  prožitkem  normalizačních  persekucí,  Pavel  Juráček  v  publikované  verzi 

svého deníku zmiňuje: „Film není smluvená hra, ale způsob, kterým lze vyložit názor a  

postoj.“1 

Pro přiblížení specifického pojetí normalizační filmové žurnalistiky není od věci 

slova Pavla Juráčka parafrázovat a vznést hypotézu, že režimem ovlivněná reflexe filmu 

je smluvený způsob, kterým lze vyložit názor a postoj. A někdy může mít velmi blízko ke  

hře. 

Pro  komunistickou  ideologii  byla  úloha  filmu  definována  proslulými  slovy 

Vladimíra  Iljiče  Lenina  o  „nejdůležitějším  umění“.  Tuto  výsadu  kinematografie 

neztrácela  ani  v  letech  vzdálených  od  doby  vzniku  Leninova  citátu.  V  roce  1980 

kyrgyzský  spisovatel  Čingiz  Ajtmatov  ve  své  stati  O  současném  filmu (uveřejněné 

Československým  filmovým  ústavem  na  konci  osmdesátých  let)  charakterizuje 

kinematografii těmito slovy: „Film jako jeden z obdivuhodných fenoménů 20. století byl  

nejenom technickým objevem, ale – a to především! –  stal se také nezbytným nástrojem  

pro  poznávání  podstaty  a  smyslu  života  společnosti  vůbec  i  existence  jednotlivého  

člověka zvlášť. Tím nás film svým způsobem přivedl ke kolektivnímu, organizovanému  

myšlení,  k  estetické  potřebě  uvědomit  si  co  možná nejhlouběji  založení  a  duchovní  

podstatu sama sebe, určit své místo ve společnosti, své poslání ve vesmíru, v budoucí  

epoše  nebývalých  sociálních  a  technických  revolucí,  měnících  svět  i  člověka.“2 

Kolektivní a organizované myšlení bylo pravděpodobně jednou ze základních premis 

komunistické  kulturní  politiky,  která  se  citelně  podepsala  na  normalizační  filmové 

žurnalistice.     

Období  normalizace  (a  vlastně  celé  komunistické  totality)  nicméně  nebylo 

zdaleka  jediným  dějinným  úsekem  české  minulosti,  kdy  reflexe  filmu  zrcadlila 

levicovou ideologii  (byť  nikoli  v takovém objemu,  jako tomu bylo během let  vlády 

KSČ). Vazby české filmové kritiky a levicové inteligence,  či  přímo komunistického 
1 JURÁČEK, Pavel. Deník (1959 – 1974). Praha: Národní filmový archiv, 2003, s. 637.
2 AJTMATOV, Čingiz. O současném filmu. In STRUSKOVÁ, Eva (ed.):  Mezi literaturou a filmem. 

Praha: Československý filmový ústav, 1988, s. 132-135. 
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hnutí,  sahají  až  k  počátkům  samostatného  československého  státu.  „Zázemí  pro 

ideologickou kritiku filmu a pro jeho využití k politickému boji levicovou inteligencí se  

začínalo formovat již na přelomu desátých a dvacátých let. V sociálnědemokratickém  

deníku Právo lidu publikoval od roku 1919 své kritické glosy o české kinematografii  

spisovatel  Emil  Vachek,  v marxistickém Rudém Právu ho od roku 1921 následovali  

literáti Ivan Suk (vl.  jm. Josef Suchánek), Jiří  Weil,  Jaroslav Seifert ad. Roku 1921  

čerstvě založená Komunistická strana Československa zřídila podle sovětského vzoru  

vlastní organizaci pro šíření proletářské kultury Proletkult,  jejímž sekretářem se stal  

klíčový představitel předválečné kulturní levice, básník S. K. Neumann. Mezi okruhem 

Proletkultu, který vydával stejnojmenný časopis, a avantgardisty z Devětsilu se v letech  

1922-1923 rozpoutala polemika o předpokladech pravého lidového umění, v níž zásadní  

roli  sehrála otázka,  jestli  hollywoodské komedie a dobrodružné příběhy,  které tehdy  

dominovaly českým kinům, lze považovat za předobraz proletářské kultury, nebo jestli  

je nutné film nejdříve proměnit v agitační umění. Nadšení americkým filmem, kterému  

propadl  Karel  Teige,  Artuš  Černík,  Jindřich  Honzl  a  další  budoucí  poetisté,  tehdy  

jednoznačně  převládlo  nad  skepsí  S.  K.  Neumanna  a  proletářského  básníka  Jiřího  

Wolkra,  kteří  v  komerční  kinematografii  viděli  produkt  maloměšťácké  či  buržoazní  

kultury, jenž pouze ohlupuje pasivní publikum.“3 Ve druhé polovině dvacátých let do 

zdejších kinosálů pronikala filmová produkce SSSR a s ní se dostávaly ke slovu tamější 

ideologické koncepty,  které zaujaly nová uskupení levicově orientovaných filmových 

kritiků. Např.  Julius Fučík a Lubomír Linhart zakládají roku 1927 filmovou rubriku v 

odpoledníku Večerník Rudého práva (mezi lety 1928-1934 vycházel pod názvem Rudý 

večerník).4 Kritická reflexe filmu se přibližně v této době etablovala jako běžná součást 

levicově naladěných periodik (lze jmenovat např. filmové rubriky Tvorby, Indexu nebo 

Činu).5   

„Nejvýraznější  projevy  levicového  teoretického  myšlení  o  filmu  na  přelomu 

dvacátých  a  třicátých  let  nicméně  vzešly  z  okruhu  Levé  fronty  (založena  1929)  

[stejnojmenný časopis vydáván mezi lety 1930-1933; mezi funkcionáři Levé fronty byl 

3 SZCZEPANIK,  Petr – ANDĚL, Jaroslav (eds.).  Stále Kinema: Antologie českého myšlení o filmu  
1904-1950. Praha:  Národní  filmový archiv,  2008. s.  34-35. S převzatým odkazem na: CABADA, 
Ladislav.  Intelektuálové  a  idea  komunismu  v  českých  zemích  1900-1939. Praha:  Institut  pro 
středoevropskou kulturu a politiku 2000, s. 72-80.

4 KONČELÍK,  Jakub – VEČEŘA, Pavel  –  ORSÁG,  Petr.  Dějiny  českých  médií  20.  století.  Praha: 
Portál, 2010, s. 51.
SZCZEPANIK,  Petr – ANDĚL, Jaroslav (eds.).  Stále Kinema: Antologie českého myšlení o filmu  
1904-1950. Praha: Národní filmový archiv, 2008. s. 35. 

5 Tamtéž, s. 36.
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např.  Ladislav  Štoll],6 organizace  komunistické  inteligence,  jež  si  kladla  za  cíl  

prosazovat myšlenky sociální spravedlnosti a nového společenského řádu.“ 7  

Ve  třicátých  letech  (tj.  po  tzv.  bolševizaci  spojené  s  rokem  1929)  došlo  k 

patrnému  odlivu  příznivců  levicových  ideologií.8 Během  nacistické  okupace  se 

myšlenky komunismu dostaly do ilegality,  a s nimi i levicový tisk, který se v tomto 

období  z  pochopitelných  důvodů  věnoval  spíše  jiným než  kulturním  a  uměleckým 

tématům.

Po skončení války, v období tzv. třetí republiky, se komunistická strana chopila 

příležitosti  k  opanování  společenského  a  kulturního  prostředí  osvobozeného 

Československa (např. v procesu znárodňování sektoru kinematografie, které začíná v 

českém prostředí již s jarem roku 1945). Hlavním komunistickým kulturně-politickým 

týdeníkem  byla  v  této  době  ustanovena  Tvorba,  hlásící  se  ke  stejnojmennému 

předválečnému listu Julia Fučíka.9      

Po roce 1948, a zejména v padesátých letech,  je odvětví  kulturních časopisů 

posíleno.  Mezi  jinými  se  objevuje  i  občasník  Film  a  doba,  jenž  v  prvních  třech 

ročnících vydávalo propagační a tiskové oddělení Československého státního filmu ve 

strojopisné  podobě;  v  obecně  známém  formátu  coby  měsíčník  vychází  až od  roku 

1955.10 

Obecně  lze  říci,  že  filmová  kritika  a  publicistika  se  od  této  doby  řídila 

doporučeními  a  usneseními  komunistické  strany,  aplikující  politické  teze  na  pole 

kultury (viz  kulturní  politika komunistické strany).11  V šedesátých letech se prostor 

věnovaný  filmu  na  stránkách  periodik  rozšiřuje.  V  jejich  druhé  polovině  se  navíc 
6 SZCZEPANIK,  Petr – ANDĚL, Jaroslav (eds.).  Stále Kinema: Antologie českého myšlení o filmu  

1904-1950. Praha:  Národní  filmový  archiv,  2008.  s.  36.  S  převzatým  odkazem  na:  CABADA, 
Ladislav.  Intelektuálové  a  idea  komunismu  v  českých  zemích  1900-1939. Praha:  Institut  pro 
středoevropskou kulturu a politiku 2000, s. 72-80.

7 SZCZEPANIK,  Petr – ANDĚL, Jaroslav (eds.).  Stále Kinema: Antologie českého myšlení o filmu  
1904-1950. Praha:  Národní  filmový  archiv  v  Praze,  2008.  s.  37-39.  S  převzatým  odkazem  na: 
CABADA, Ladislav:  Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-1939. Praha: Institut 
pro středoevropskou kulturu a politiku 2000, s. 140.

8 KONČELÍK,  Jakub – VEČEŘA, Pavel  –  ORSÁG,  Petr.  Dějiny  českých  médií  20.  století.  Praha: 
Portál, 2010, s. 51.
SZCZEPANIK,  Petr – ANDĚL, Jaroslav (eds.).  Stále Kinema: Antologie českého myšlení o filmu  
1904-1950. Praha: Národní filmový archiv, 2008. s. 35. 

9 KONČELÍK,  Jakub – VEČEŘA, Pavel  –  ORSÁG,  Petr.  Dějiny  českých  médií  20.  století.  Praha: 
Portál, 2010, s. 124.

10 Číslování ročníků je tedy rozdělené – tj. roč. I.-III. pro léta 1952-1954 (ISSN 1801-9730), rok 1955 je 
brán coby I. ročník de facto nového periodika (s převzatým názvem) (ISSN 0015-1068).
Podle: Film a doba. Kramerius. [online databáze] NKP, [cit. 25.4.2012]. Dostupné z: 
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=29061&it=0   

11 Srov. HÁDKOVÁ, Jana. K filmové kritice šedesátých let. Filmový sborník historický 2. Devadesát let  
vývoje československé kinematografie – příspěvky z konference. Praha: Československý filmový ústav, 
1991. s. 271-274. 

5



dostává větší pozornosti nesovětské zahraniční filmové produkci, ponejvíce díky jejím 

představitelům – především  hereckým hvězdám.  

S  koncem  šedesátých  let  a  s  nástupem  normalizace  naopak  řada  (nejenom) 

kulturních  periodik  zaniká.12 Rudé  právo oproti  tomu  posiluje  svoje  postavení 

primárního tiskového zprostředkovatele  veškerých informací,  včetně těch o kultuře a 

filmu. 

12 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 
Portál, 2010, s.216.
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2.  Historický a společenský kontext 

2.1  Československo a československá média na cestě 
k normalizaci 13

Tzv.  normalizace  (termín,  užívaný  původně představiteli  soudobého vládního 

režimu,  jehož  význam  byl  dán  do  souvislosti  s  řešením  „krizového  vývoje  ve 

společnosti“ coby plán i proces uvádění situace do „pokojného“ stavu) je specifickým 

obdobím  československých  dějin,  charakterizující  sedmdesátá  a  osmdesátá  léta 

dvacátého  století.  Jejím  primárním  politickým  cílem  bylo  obnovit  vedoucí  roli 

Komunistické  strany  Československa  (KSČ),  jejíž  postavení  ztrácelo  během vývoje 

událostí pražského jara na stabilitě.

Političtí představitelé pražského jara hlásali nový, reformní typ socialismu, který 

by občanům zajistil svobodnější život. Nejkřiklavějším synonymem svobodného života 

se stala svoboda projevu, které hodlala využít také média. 

Československá média byla ovlivňována KSČ od prvních poválečných let. Jejich 

fungování  bylo  postupem  času  korigováno  nařízeními  (případně  doporučeními) 

vzešlými právě z této strany. Povolení vydávat tisk náleželo pouze státním, politickým 

nebo  společenským  organizacím,  jejichž  hlavní  poslání  se  v  blízké  budoucnosti 

transformovalo  v  prostředek  výchovy  občana  socialistického  státu.  Československo, 

které schválením ústavy, jež uzákonila svrchované postavení KSČ a stvrdila příslušnost 

státu k bloku socialistických zemí, vstoupilo do na přívlastky bohatých šedesátých let 

jako  Československá  socialistická  republika,  přejímalo  od  SSSR  krom  obecných 

ideologických vzorů také základní zahraniční zpravodajství (skrze sovětskou tiskovou 

agenturu  TASS).  Ani  většina  domácích  zpráv  se  neodchylovala  od  oficiálně 

13 Tato část práce, pokud není uvedeno jinak, čerpá ve věci faktických a datových informací zejména z 
následujících knih: 
BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011. 
s. 283-352.
KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Katalog Výstavy 
k dějinám českého tisku na území České republiky. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2002. s. 17-
19. 
KONČELÍK,  Jakub – VEČEŘA, Pavel  –  ORSÁG,  Petr.  Dějiny  českých  médií  20.  století.  Praha: 
Portál, 2010. s. 177-254.
OTÁHAL,  Milan.  Normalizace 1969-1989: Příspěvek  ke stavu bádání. Praha:  Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 5-67. 
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formulovaných  sdělení.  Svou úlohu  sehrávala  i  autocenzura,  která  svou efektivitou 

předčila cenzuru oficiálně neexistující, zapovězenou ústavním zákonem z roku 1948.14

Pokusy o „objektivnější“ žurnalistiku se začaly častěji objevovat v souvislosti s 

tzv.  obdobím tání,  které zahrnuje pozvolné uvolňování politického dohledu,  šířící  se 

sovětským blokem po XX. sjezdu KSSS v Moskvě roku 1956, kde generální tajemník 

KSSS Nikita  Chruščov  poprvé,  byť  neoficiálně,  kriticky  promluvil  o  stalinismu.  V 

Československu se jisté změny promítly začátkem šedesátých let, kdy tehdejší prezident 

Antonín  Novotný referoval  o  proběhlém XXII.  sjezdu KSSS,  tentokrát  již  oficiálně 

věnovaném revizi  kultu  osobnosti.15 Stále  hlasitěji  se  začala  ozývat  kritika  samotné 

komunistické  strany.  Nespokojenost  v  Československu  rostla  také  kvůli 

předvídatelnému krachu probíhajícího pětiletého plánu. 

Média  přirozeně  obracela  svou  pozornost  k  aktuálním  problémům. 

Nejintenzivněji se ke zdejšímu dění vyjadřovaly kulturní časopisy. Ty poskytovaly stále 

širší prostor informacím světové provenience, jejichž prezentace si nezřídka vyžádala 

rozsáhlé cenzorské zásahy Hlavní správy tiskového dohledu (HSTD). Toto (po většinu 

času své existence neoficiální)  cenzorské pracoviště  se svého legislativního ukotvení 

dočkalo až při schválení  tiskového zákona č. 81/1966 Sb. a při této příležitosti změnilo 

svůj název na Ústřední publikační správu (ÚPS). Pravomoci a povinnosti cenzorů, do té 

doby nejasně (pokud vůbec) vymezené, byly od této chvíle konkrétněji formulovány. 

Významnou  změnou  v  přístupu  k  jednotlivým  politicky  sporným  sdělením  byla 

transformace „zákazů“ na „doporučení“. Uzákonění souběžně umožnilo odvolat se proti 

rozhodnutím  ÚPS  u  soudní  instance.  Jednotlivá  uvolnění  navíc  psychologicky 

stimulovala  trend  obcházení  těchto  doporučení,  který  v  období  pražského  jara 

vygradoval v jejich doslovné ignorování.  

Negativní  hodnocení  soudobého  stavu  rezonovalo  společností.  První  slova 

nesouhlasu vzešla z uměleckých kruhů. Na konci června 1967 se konal IV. sjezd Svazu 

československých  spisovatelů,  na  kterém ústy  Ludvíka  Vaculíka  a  Milana  Kundery 

zazněla kritika kulturní a politické situace, a tím pádem i počínání komunistické strany. 

Konflikt vystupňovalo přečtení dopisu ruského spisovatele Alexandra Solženicyna, po 

němž komunistická delegace protestně opustila sjezd. Odpovědí konzervativního jádra 

KSČ  bylo  vyloučení  nejproblematičtějších  jedinců  (mj.  Ludvíka  Vaculíka,  Pavla 
14 Organizací,  jež vládla cenzurní mocí byla během padesátých  a části šedesátých  let  Hlavní správa 

tiskového dohledu (HSTD), pomocné pracoviště ministerstva vnitra, vzniknuvší roku 1953 na základě 
tajné stranické vyhlášky.

15 Jedním z jeho důsledků bylo odstraňování Stalinových pomníků a přejmenovávání ulic a závodů. 
Následovalo také prozíravé přejmenování všech institucí nesoucích jména žijících osobností.
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Kohouta nebo A. J. Liehma) jak ze svazu, tak ze strany. Následoval pokus o faktickou 

likvidaci Literárních novin, jejichž vydávání bylo Svazu československých spisovatelů 

odebráno a převedeno pod patronát ÚV KSČ, kde se list stal po pár číslech Kulturními  

novinami. 

Komunistické  nadvládě  se  vzpírala  i  mladá  generace.  Snahy  o  větší  míru 

autonomie  Československého  svazu  mládeže  (ČSM)  vyřešila  KSČ  v  únoru  1967 

přímým stranickým řízením této organizace (a podobně jako u spisovatelů) došlo i v 

tomto případě k vylučování hlasitě nesouhlasících členů. Jako protirežimní provokace 

byl  ostatně vyhodnocen také říjnový demonstrační  pochod pražských vysokoškoláků 

proti  nekomfortním  podmínkám  na  strahovských  kolejích.  Faktickým  výsledkem 

násilného zásahu represivních složek bylo další posílení vlny „protistranických“ nálad. 

S počátečními projevy „krize“ se KSČ, jak bylo na několika příkladech uvedeno 

výše,  vyrovnávala po svém. Tou dobou ještě stále ovládala československé mediální 

prostředí. V říjnu 1967 se konal V. sjezd Svazu československých novinářů, na kterém 

jeho členové vyjádřili svou podporu stávající politice ÚV KSČ a vyslovili nesouhlas s 

názory, které zazněly na proběhlém IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Již 

v této době prezident Antonín Novotný, zastánce sovětského modelu socialismu, na VI. 

Všeodborovém  sjezdu  v  Praze  vehementně  varoval  před  snahami  rozdělit 

československou společnost a omezit vedoucí roli KSČ. 

Prezident republiky a první tajemník ÚV KSČ v jedné osobě se stal ústředním 

tématem nadcházejících měsíců. Řešení otázky kumulace státních a stranických funkcí 

vyústilo v rozhodnutí o žádoucí rozdělení výše zmíněných pozic. Na lednovém plénu 

ÚV KSČ 1968 byl  proto  do  funkce  prvního  tajemníka  ÚV KSČ zvolen  Alexander 

Dubček,  jeden  z  iniciátorů  diskuze  a  představitel  reformního  křídla  KSČ,  které 

nesouhlasilo s ekonomickým a politickým stavem Československa šedesátých let.16

 Rok 1968 začal  zviditelněním společensko a  politicko-kritické  úlohy médií. 

Faktické vymizení kontrolních omezení poskytlo sdělovacím prostředkům zázemí pro 

prezentování do té doby nepublikovatelných témat, a tak se na stránky deníků dostala 

jak  aféra  generála  Šejny,  tak  revize  poúnorových  politických  procesů  a  rehabilitace 

nevinně odsouzených. Nepřestali se ozývat ani spisovatelé, kteří uspěli se svou žádostí o 

navrácení  Literárních  novin. Ty  našly  pokračovatele  v  neméně  vyhledávaných 

Literárních listech. V červnu v nich (a zároveň v Mladé frontě,  Práci a Zemědělských  

16 Antonín Novotný nakonec pozbyl obou funkcí. V březnu se sedmým československým prezidentem 
stal generál Ludvík Svoboda. 
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novinách)  vyšel  apel  na  československou  společnost  Dva  tisíce  slov,  které  patří  

dělníkům,  zemědělcům,  úředníkům,  vědcům,  umělcům  a  všem.  Tento  manifest, 

zformulovaný  Ludvíkem  Vaculíkem,  sice  podporoval  reformní  činnost  Dubčekova 

vedení,  zároveň ale  pobízel  k dalšímu řešení problémů,  v němž selhávali  i  reformní 

představitelé KSČ.

Část umělecké inteligence se v květnu sdružila v Koordinačním výboru tvůrčích 

svazů, jehož úlohou byl boj za zajištění základních občanských svobod. 

O něco později proběhl  mimořádný  sjezd  Svazu československých  novinářů, 

který se v první řadě distancoval od sjezdu předchozího, a následně jednotně podpořil 

reformní hnutí a ústavní zákaz cenzury. Kontrolní úloha Ústřední publikační správy, v 

té době už ryze symbolická, byla zrušena. Nepřípustnost cenzury potvrdil zákon č. 84/ 

1968 Sb., navzdory neutuchajícím pokusům konzervativních komunistů o opak. 

Komunisté  ztratili  oficiální  kontrolu  nad  médii,  schopnými  formovat  veřejné 

mínění,  a  tím  zpochybnili  svou  ústavou  deklarovanou  svrchovanost.  Moskevská 

centrála  komunistické  strany  byla  událostmi  v  Československu  znepokojena,  neboť 

hrozila kaskáda obdobných iniciativ v celém socialistickém bloku.

 Vývoj  situace  byl  nepředvídatelný.  Jednotlivé  ústupky  v  rámci  realizace 

„socialismu s lidskou tváří“ byly zejména v intelektuální vrstvě obyvatelstva brány jako 

začátek  mnohem  širšího  procesu,  který  by  ve  svém  cíli  popřel  zásady  stanovené 

sovětským socialismem.  

V  noci  na  21.  srpen  překročila  bez  souhlasu  zdejší  vlády  „spřátelená“ 

varšavskosmluvní vojska československé hranice. Jedním z prvních cílů intervenčního 

zásahu byla média. Média, která stála při stanovisku reformního vedení KSČ, odmítla 

zveřejnit  „pozvání“  cizích  armád  do  země.  Jejich  přítomnost  naopak  označila  za 

okupaci.  Vojska  se  postupně  snažila  obsadit  veškeré  veřejné  instituce,  včetně 

Československého  rozhlasu,  Československé  televize  a  Československé  tiskové 

kanceláře, jejichž pracoviště během srpnových dní nebyla stálá. Tisk vycházel de facto 

ilegálně, s bezplatnou distribucí. Bez rozdílu vyjadřoval podporu započatým reformám. 

Okupanti  museli  pro šíření svých verzí událostí  využívat  vlastních zdrojů – z území 

Německé demokratické republiky vysílala radiostanice Vltava, v obsazeném území byl 

distribuován časopis Zprávy. 

Mimořádně  konaný  XIV.  sjezd  KSČ sice  projevil  nesouhlas  s  vojenskou 

intervencí a potvrdil reformní kurz strany,  avšak necelý týden po vpádu bylo vedení 
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Československa  dovezeno  do  Moskvy,  kde  podpisem  tzv.  Moskevského  protokolu 

vyjádřilo souhlas KSČ s vojenským řešením situace v Československu. 

Následovaly personální změny v organizacích, které kladly odpor. Primárně v 

médiích.  Vládní usnesení č. 292 obnovilo cenzuru zavedením příslušného  Úřadu pro 

tisk a informace (ÚTI). Dne 18. listopadu 1968 se (zejména proti politickému omezení 

svobody slova) konalo setkání pražských novinářů v paláci Lucerna.17 Cenzuru přesto 

potvrdil  zákon  č.  127/1968  Sb.,  který  pohřbil  období  svobody  projevu  v 

Československu. 

Část roku 1969 v mediálním prostředí doznívaly trendy pražského jara, nicméně 

množily se také personální změny na redaktorských pozicích. Prověrky neminuly ani 

oblast školství a vědy. Obzvláště rázně se postupovalo proti vysokoškolským hnutím, 

která  se  aktivně  podílela  na několika  podzimních  demonstracích  roku 1968,  a  která 

zůstávala bedlivě sledována i po celé nadcházející období.

V dubnu 1969 vystřídal  odstoupivšího  Alexandra  Dubčeka  na  postu  prvního 

tajemníka ÚV KSČ Gustáv Husák, který se stal politickou tváří období, které proslulo 

pod pojmem normalizace.18

 Čistky ve straně pokračovaly. V jejich přímém i nepřímém důsledku opustila 

KSČ  přibližně  třetina  členů.  Obdobné  procesy  proběhly  ve  státní  správě  a  v 

jednotlivých (hlavně uměleckých) svazech, jejichž činnost byla následně kontrolována 

skrze  státní  financování.  Nejprve podlehly svazy výtvarných umělců  a  architektů,  u 

nichž bylo členství potvrzením jisté kvalifikace, a tedy jedinou možností práce v oboru. 

Vytrvalejší  nepřizpůsobivost  projevila  uskupení,  jejichž  členové  většinou  aktivně 

podporovali  Koordinační  výbor  tvůrčích  svazů  (např.  Svaz  československých 

spisovatelů nebo Svaz filmových a televizních umělců FITES).19 

Citelné personální ztráty v sektoru kultury se odrazily ve vehementním náboru 

„nových“ přívrženců „nového“ režimu. Výsledky byly přinejlepším ambivalentní.  Na 

březnové  schůzi  Byra  ÚV  KSČ  zaznělo,  že  značná  část  populárních  spisovatelů 

normalizační politiku odmítla veřejně podpořit.20 Dále byla zmíněna i zoufalá situace v 

17 VONDROVÁ,  Jitka  –  NAVRÁTIL,  Jaromír:  Komunistická  strana  Československa.  Normalizace  
(listopad 1968-září 1969). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. s. 48.  

18 Zvolení  Gustáva  Husáka  prvním  tajemníkem  ÚV  KSČ  bývá  někdy  označováno  za  počátek 
normalizace  v  Československu.  Podle  jiného  názoru  lze  začátek  normalizace  nalézt  v  srpnové 
okupaci. (srov. OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s.  

19 Činnost FITESu byla nakonec ukončena jeho vyloučením z Národní fronty.
20 46. schůze Byra ústředního výboru KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích 24. března 1970. 

SÚA – A ÚV KSČ, fond 02/7, sv. 21, a.j. 46; převzato z: OTÁHAL, Milan – NOSKOVÁ, Alena – 
BOLOMSKÝ, Karel. Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970 – Dokumenty, Praha: Maxdorf - Ústav 
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sektoru kritiky a teorie kinematografie, kde z původních 115 pracovníků normalizační 

obrat akceptovalo pouze 15, po profesní stránce většinou nepříliš schopných.21 I když se 

pod nový politický program podepsalo na 500 pracovníků kulturní  sféry,  významná 

autorská jména zde většinou nefigurovala. Výsledky prověrek na druhou stranu naplnily 

očekávání a potvrdily, že prostředí umělců bylo „líhní pravicových a antisocialistických 

myšlenek“. 

V důsledku brutálního ničení kultury, asociované s hnutím pražského jara, tak 

Československo  na  zásadní  dobu  přišlo  o  možnost  legálně  se  seznamovat  z 

komunistického  hlediska  s  ideologicky  nežádoucí,  leč  často  morálně  i  esteticky 

hodnotnější tvorbou. 

„Můžeme být  umlčeni.  Nemůžeme však být  nikdy  donuceni  k  tomu,  abychom  

vyslovili cokoli, co si nemyslíme. Můžeme být připraveni o svobodu projevu. Nikdo nám  

nemůže vzít svobodu ducha, jasnost vědomí a důstojnost. Rozum zůstává dál mírou činů  

a čest a věrnost mírou lidí.“22 Tato slova zazněla na posledním setkání Koordinačního 

výboru tvůrčích svazů v květnu 1969 a stala se jeho epilogickým manifestem. A mlčení 

se proměnilo v podivný charakterový rys nastalého údobí československých dějin.

2.2  Normalizace a Rudé právo

Výsadní  postavení  v  normalizační  struktuře  ÚV  KSČ  získala  ideologická 

komise, jejíž úlohou bylo monitorovat veřejné mínění. Proto se její pozornost obracela k 

médiím, která byla vyhodnocena jako hlavní zbraň reformního hnutí. 

„Změny ve vedení sdělovacích prostředků, v jednotlivých redakcích, zejména v  

rozhlasu a televizi,  patří  k rozhodujícím.  Pravice se opírala o sdělovací  prostředky,  

kterých se začala zmocňovat ještě před lednem 1968; v uplynulém roce byla této opory  

zcela zbavena a tyto prostředky slouží straně a socialistické společnosti. To rozhodlo v  

podstatné míře o politické porážce pravice. Myslím, že je třeba ocenit práci nemalého  

počtu  soudruhů,  kteří  se  před  rokem zformovali  proti  vedení  novinářských  svazů  a  

začali měnit poměry v redakcích. Velkou práci vykonal rozhlas, a i když dnes slyšíme  

některé oprávněné hlasy kritiky na adresu televize, je třeba i zde být spravedliví a ocenit  
pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. s.16.

21 Tamtéž. 
22 Citováno  podle:  OTÁHAL,  Milan  –  NOSKOVÁ,  Alena  –  BOLOMSKÝ,  Karel.  Svědectví  o  

duchovním útlaku 1969-1970 – Dokumenty,  Praha:  Maxdorf -  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1993. s. 12.
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to pozitivní, co televize učinila. Zatím jsou tu slabiny v publicistice a vůbec v politickém  

ovlivňování. Ale to je kapitola zvláštní, kterou se bude třeba zabývat.“23 

Cesta  médií  zpět  pod pevnou kontrolu  KSČ si  vyžádala  jak  rozsáhlé  změny 

personálního charakteru, tak komplexní rušení některých periodik (z kulturní oblasti to 

byly mj.  Filmové a televizní noviny nebo  Divadelní noviny). Změny se nevyhnuly ani 

stranickému tisku. Prvním médiem, které se postavilo za normalizační politiku KSČ, byl 

její ústřední deník,  Rudé právo.  V dubnu 1969  šéfredaktora Jiřího Sekeru, který na 

předešlém zasedání předsednictva ÚV KSČ při projednávání stanoviska ke stranickému 

tisku požádal o uvolnění z funkce, vystřídal Miroslav Moc.24 

Rudé právo bylo privilegovaným sdělovacím prostředkem s jasně stanoveným 

cílem,  kterým  byla  ideologicky  korektní  prezentace  normalizačního  procesu.  Na 

stránkách deníku, který disponoval největším nákladem, se objevovaly komentáře ze 

všech oblastí  života  normalizovaného Československa.  Dne 17.  května otisklo  Rudé 

právo prohlášení Slovo do vlastních řad, které podepsali režimu oddaní redaktoři téhož 

listu  pod vedením Jana  Fojtíka  a  Jiřího  Stana.25 Ne všichni  pracovníci  sdíleli  tento 

názor. Také v redakci Rudého práva probíhaly zaměstnanecké prověrky, a to nikoli bez 

komplikací. V tajné červencové  Zprávě o plnění Realizační směrnice, zejména pak v 

části  věnující  se  stranickému tisku  se uvádí:  „Diferenciační  proces,  který  v  redakci  

probíhal  již  před  dubnovým  plénem  vyvrcholil  zvláště  v  souvislosti  se  Slovem  do  

vlastních řad, k němuž popud vyšel od některých redaktorů RP. V období mezi dubnem  

a  zářím  1969  odešlo  z  redakce  25  redaktorů,  zatímco  redakce  byla  doplněna  jen  

dvanácti novými soudruhy. Je však nutno počítat s tím, že po pohovorech budou muset  

ještě další redaktoři z redakce odejít. V současné době je většina redakčních oddělení  

poměrně konsolidována, s výjimkou kulturní rubriky, kde je stav krajně neuspokojivý.“26 

23 Slova Jana Fojtíka  - Zápis z 2. schůze ideologické komise ÚV KSČ, konané dne 17. června 1970. 
Citováno  podle:  OTÁHAL,  Milan  –  NOSKOVÁ,  Alena  –  BOLOMSKÝ,  Karel.  Svědectví  o  
duchovním útlaku 1969-1970 – Dokumenty,  Praha:  Maxdorf -  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1993. s.28. 

24 OTÁHAL, Milan – NOSKOVÁ, Alena – BOLOMSKÝ, Karel.  Svědectví o duchovním útlaku 1969-
1970 – Dokumenty, Praha: Maxdorf - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

25 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 
Portál, 2010. s. 214.

26 Zpráva o plnění Realizační směrnice ze dne 17. června 1970, část 5. -  Plnění realizační směrnice v  
oblasti tisku, rozhlasu a televize.
Citováno  podle:  OTÁHAL,  Milan  –  NOSKOVÁ,  Alena  –  BOLOMSKÝ,  Karel.  Svědectví  o  
duchovním útlaku 1969-1970 – Dokumenty,  Praha:  Maxdorf -  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1993. s. 96.  
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Výše zmíněnou kulturní rubriku27 „vynikající krajně neuspokojivým stavem“ v tu dobu 

již přibližně rok  vedl Jan Kliment.28  

27 Mezi redaktory kulturního oddělení Rudého práva v té době patřili např: Václav Holzknecht, Vladimír 
Hrouda,  Vladimír  Stejskal,  Vladimír  Kulštejn,  Jiřina  Klimentová  nebo  Jiří  Hrbas.  
Podle: Rudé právo, 1970, roč. 50-51, č. 131-160.

28 Srov. „V roce 1971 se zkvalitnila i kulturní rubrika listu. Oproti dřívější praxi, kdy byla v Rudém  
právu  otázka  kultury  a  umění  redukována  spíše  na  teoretické  problémy,  začala  být  postupně  
prováděna analýza některých aspektů kulturní politiky.  V souvislosti s přípravou XIV. sjezdu KSČ  
počala redakce využívat názory komunistů – umělců a začala se spolupodílet na konsolidaci kulturní  
politiky podle principu stranickosti.“
ODVÁŘKA, Oldřich. Vývoj Rudého práva v letech 1969 – 1971 a jeho podíl na konsolidaci strany a  
společnosti. Autoreferát  disertace  k  získání  vědecké  hodnosti  kandidáta  historických  věd.  Praha: 
Vysoká škola politická ÚV KSČ, katedra dějin KSČ, 1985. s. 18. 
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3. Jan Kliment

3.1  Profesní vývoj 29

Jan Kliment (31. leden 1921 – 11. únor 1993) postupně prošel redakcemi Mladé 

fronty (1945-1946),  Rudého práva (1946-1948) nebo plzeňské  Pravdy,  kde byl  roku 

1948 jmenován šéfredaktorem. Mimo tyto redakce publikoval filmové recenze a kritiky 

např. také v Zemědělských novinách.

Mezi lety 1949 a 1951 působil jako šéfredaktor Dokumentárního filmu Praha.30 

Během této doby se krom jiného scenáristicky podílel na vzniku nechvalně známého 

snímku zabývajícího se tzv.  čihošťským zázrakem  Běda tomu, skrze koho pohoršení  

přichází31 (r. Přemysl Freiman, ČSR, 1950). 32 

Následujících  patnáct  let  strávil  coby  redaktor  kulturních  novin 

Československého rozhlasu v Praze. V této redakci založil  pořad  Zrcadlo kultury.  V 

roce 1956 byl členem komise schvalující filmy do vysílání Československé televize (a 

stal  se  tak  v  tomto  procesu  rozhodování  prvním  zástupcem  celé  instituce 

Československého rozhlasu,  potažmo Československé televize,  která  tou  dobou byla 

29 Pokud není  uvedeno  jinak,  pocházejí  veškeré  faktické  informace  o  životě  a  práci  Jana  Klimenta 
zmíněné v tomto oddíle z těchto pramenů:
Osobnosti Česko. Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. s. 327.
Československý biografický slovník. Praha: Encyklopedický institut ČSAV/Academia, 1992. s. 321.
KNAPÍK, Jiří.  Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948 – 1953. Biografický slovník stranických a  
svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů... Praha: 
Libri, 2002. s. 130.

30 KLIMENT, Jan. Ještě »cejchování«. Kulturní tvorba, 1968, roč. 6., č. 15, s. 2.
31 Srov. „Banální rekonstrukce tzv. čihošťského zázraku  [...] znamenala počátek organizované,  […] a  

netaktně  vedené  protireligiózní  kampaně.  Film  primitivním  způsobem  zrekonstruoval  události  
podrobně popsané v tisku, aniž k nim přidal cokoli navíc, doplnil je inscenovanými záběry, které měly  
dokázat spojení katolické církve s temnými imperialistickými silami... a siláckým komentářem, hýřícím  
výrazy  periferijního slovníku,  vyslovil  tvrdý ortel  nad narušiteli  mírového života a socialistického  
budování. Lidé v kinech mlčeli a se zájmem přihlíželi upachtěné snaze, s jakou to vše film ,odhaloval ‘,  
a po východu z kina se smáli.“ 
NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě a lži: Sedmdesát let československého dokumentárního filmu. 
Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2002. s. 181.

32 Věstník Československého filmu, 1950, roč. 4, č. 3, s. 15.
Zainteresovanost Jana Klimenta dále zmíněna např. v: BERNARD, Jan. Z šedé zóny. Texty a kontexty. 
Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. s. 132.
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rozpočtovou organizací Rozhlasu).33 Souběžně publikoval v týdeníku  Kino. Ve druhé 

polovině padesátých let (1955-1958) byl členem redakční rady časopisu Film a doba.34

V únoru roku 1959 patřil vedle tehdejšího ministra školství a kultury F. Kahudy, 

rektora  Akademie  múzických  umění  A.  M.  Brousila  a  ředitele  Ústřední  správy 

Československého filmu Jiřího Marka k hlavním hlasům konference konané při prvním 

Festivalu československého filmu v Banské Bystrici. Vysocí kulturní činitelé přednesli 

kritiku  „zavádějícího  kurzu“  československého  filmu,  jenž  se  vzdaloval  dříve 

stanoveným (a závazným) tezím socialistického realismu. Mezi oficiálně zatracenými 

filmy se ocitly např. snímky Škola otců (r. Ladislav Helge, ČSR 1957), Zde jsou lvi (r. 

Václav Krška, ČSR 1958) nebo Tři přání (r. Ján Kadár - Elmar Klos, ČSR 1958). Jan 

Kliment  k  tématu  přispěl  zejména  svým  referátem  „Současné  problémy  zobrazení 

dělnické třídy a vesnice v naší kinematografii“.35 

V šedesátých letech byl uměleckým vedoucím Studia pro úpravu zahraničních 

filmů, které spadalo pod Filmové studio Barrandov (vzniklo roku 1949, posléze bylo 

nicméně  začleněno  pod  Krátký  film  Praha).36 Jeho  filmové  kritiky  se  i  nadále 

objevovaly  ve  specializovaných  filmových  periodikách,  krom již  výše  jmenovaných 

např. ve čtrnáctideníku Záběr.

V roce 1967 se Jan Kliment  stal  členem redakční  rady a  zároveň zástupcem 

hlavního redaktora  kulturně politického týdeníku Kulturní tvorba (v roce 1967 týdeník 

vedl J. Hes, po jeho odvolání převzal funkci František J. Kolár, který si ke Klimentovi 

„přivedl jako svého [dalšího] zástupce J. Hajného.“37).38 Na stránkách Kulturní tvorby, 

spadající pod vydavatelství ÚV KSČ Rudé právo, se Jan Kliment věnoval především 

recenzování české filmové produkce.39 Zde také přečkal rok 1968, kdy se na Kulturní  

tvorbu snášela otevřená kritika (viz článek  O situaci v časopise Kulturní tvorba, pod 

33 BAUER, Šimon.  Televize jako prostředek subvencování kinematografie. Analýza smluvních vztahů  
Československé  televize  a  Československého  státního  filmu  v  období  1953  –  1965. Brno,  2011. 
Diplomová práce.  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,  Ústav filmu a audiovizuální kultury. 
Vedoucí diplomové práce Pavel Skopal. s. 24.
S převzatým odkazem na: SA ČT, f. Ve-1 (Dohody-Čs), k. 119, Záznam z jednání konaného dne 29. 
12. 1955 v kanceláři ředitele s. Šolce v Čs. státním filmu ohledně nové smlouvy o propůjčování filmů 
pro televizní vysílání v roce 1956. 

34 Viz obálky vydání měsíčníku pro otázky filmového umění Film a doba (ročníky I. - IV.).
35 Zmíněno v: (ČTK) Festival čs. Filmu v Banské Bystrici. Rudé právo, 1959, roč. 40-41, č.55, s. 1. 
36 PREJDOVÁ Ivana – DRAXLEROVÁ, Pavla. Historie dabingu. Dabingová sekce FITES. In 

Dabingová sekce [online]. [cit. dne 23. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.dabingovasekce.com/dabingovasekce.com/historie-dabingu.html/    

37 BOČEK, J. aj. O situaci v časopise Kulturní tvorbě. Rudé právo, 1968, roč. 48-49, č. 92, s. 5.
38 SVOBODA, Richard; DOKOUPIL, Drahoslav. Kulturní tvorba. In.  Slovník české literatury po roce  

1945.  [online]  ©  2002,  poslední  aktualizace:  30.  5.  2006.  [cit.  dne  22.4.2012].  Dostupné  z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=128&hl=kulturn%C3%AD+tvorba+/ 

39 Tamtéž. 
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který se podepsalo dvacet devět novinářů).40 Jan Kliment na kritiku, ve které byl on sám 

zmíněn,  odpověděl  komentářem  Ještě  »cejchování«:  „Nemohu se nevyjádřit,  protože  

soudruzi mne ve zmíněném článku označili  za výlupek dogmatismu. A kdo mlčí,  jak  

známo,  souhlasí.  Nemíním  polemizovat  s  celým  článkem.  […] Jde  mi  však  o  čest  

komunistického novináře, které se týká věta […] »S J. Klimentem vstoupil do redakce  

zřetelně cizorodý dogmatický duch.« Toto nedoložené – troufám si říci nedoložitelné –  

označení mi vypaluje na čelo cejch, jejž nést nemohu a nehodlám. Udivuje a zarmucuje  

mne, jak takový kádrový posudek mohli podepsat lidé, které jsem pokládal za blízké  

přátele, […], kteří se netajili nesouhlasem s jinými soudruhy, nyní s nimi v jedné řadě  

podepsanými. Udivuje mne, proč mi cejch dogmatika připisují také soudruzi, které jsem  

z práce vůbec nepoznal.“41 Kliment  zůstal  v redakci  Kulturní tvorby až do ukončení 

vydávání tohoto periodika (tj. do srpna roku 1968).42

V  červenci  1969  byl  Jan  Kliment  jmenován  šéfredaktorem  kulturní  rubriky 

Rudého  práva. Na  stejném  postu  setrval  do  roku  1982.  Posléze  (až  do  pádu 

komunistického režimu) zastával v Rudém právu pozici komentátora. 

V roce 1970 bylo Janu Klimentovi uděleno vyznamenání „Za vynikající práci“.43 

U  příležitosti  svých  šedesátin  byl  ústředním  ředitelem  Československého  filmu  Dr. 

Jiřím  Puršem  6.  února  1981  dekorován  odznakem  „Zasloužilý  pracovník 

československé kinematografie“: „Purš poděkoval J. Klimentovi za jeho aktivní práci v  

různých  poradních  orgánech  Československého  filmu  a  za  pomoc  při  řešení  řady  

problémů v této činnosti.“44

40 Podepsaní v abecedním pořadí: J. Boček, A Čechová,  V. Fiala, M. Filip, V. Gabriel, M. Galuška, V.  
Gottlieb, D. Havlíček, H. Chudíková, K. Jelínková, J. Kantůrek, A. Kodada, K. Kostroun, V. Kotek, J. 
Krajčí, V. Kubík, J. Macků, M. Nadubinský, M. Petr, J. Putík, R. Selucký, M. Smetana, V. Stanovský, 
J. Šotola, E. Štric, N. Tanská, A. Tučková, A. Urbanová. 
BOČEK, J. aj. O situaci v časopise Kulturní tvorba. Rudé právo, 1968, roč. 48-49, č. 92, s. 5.

41 KLIMENT, Jan. Ještě »cejchování«. Kulturní tvorba, 1968, roč. 6., č. 15, s. 2.
42 SVOBODA, Richard; DOKOUPIL, Drahoslav. Kulturní tvorba. In  Slovník české literatury po roce  

1945.  [online]  ©  2002,  poslední  aktualizace:  30.  5.  2006.  [cit.  dne  22.4.2012].  Dostupné  z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=128&hl=kulturn%C3%AD+tvorba+/ 

43 Filmový přehled, 1970, roč. 49-50, č.12, s. 4.
44 (čtk).  Jan  Kliment  nositelem  odznaku  Zasloužilý  pracovník  čs.  kinematografie.   Zpravodaj  

československého filmu, 1981, roč. 7, č. 10, s. 16. 
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3.2  Tematika textů publikovaných v Rudém právu 

Jak už bylo uvedeno výše, Jan Kliment vedl od roku 1969 kulturní rubriku, resp. 

kulturní oddělení Rudého práva (taktéž uváděno coby oddělení umění a literatury). Film 

nicméně nebyl zdaleka jediným předmětem jeho zájmu.  

Možná  kvůli  relativní  blízkosti  k  filmu,  neopomíjel  ani  soudobou  televizní 

produkci.  Jejím  specifikům  a  otázkám  se  věnoval  již  od  padesátých  let.45 K 

dramaturgické skladbě televizního vysílání se Jan Kliment v  Rudém právu vyjadřoval 

ve sloupcích nazvaných „Televize“, „Televizní konec týdne“ nebo případně v rubrice 

„Malé zamyšlení“, kde se kumulovaly komentáře k nejrůznějším událostem v kulturní a 

veřejné  sféře.  Více  než  doporučujícími  anotacemi  plánovaných  pořadů  se  věnoval 

zpětnému hodnocení již odvysílaných relací. V žánru dnes de facto neexistující televizní 

kritiky  byl  schopen  velmi  osobitě  zhodnotit  značnou  část  denního  (odpoledního) 

programu,  tedy  nejen  hlavní  večerní  pořad,  ale  třebas  i  pojetí  sportovních  přenosů 

(včetně zhodnocení výkonů komentátorů), přínos dokumentárních snímků, vytříbenost 

pořadů s hudební tématikou46, a jeho pozornosti neunikly dokonce ani přelomové chvíle 

vysílání  zacíleného  primárně  na  dětského  diváka.47 Takto  zevrubná  analýza 

československého televizního vysílání byla nepochybně časově náročná. Jan Kliment to 

ve svém televizně-kritickém článku  U obrazovky48 shrnuje konstatováním:  „Sledovat  

televizi  v celku je nad lidské síly.  Myslím si  však,  že ani  ti,  kdo sestavují  program,  

nemají za cíl sestavovat jej tak, aby se na něj celý díval jeden divák stále.“49      

Jan  Kliment  se  s  pravidelností  vyjadřoval  i  k  ostatním záležitostem kulturní 

sféry,  a  to  zejména v souvislosti  s  prezentací  nejrůznějších  politických  a  kulturních 

sjezdů  (např.  sjezdy  Svazu  českých  dramatických  umělců),  okresních  konferencí  a 

besed,  kterých se sám hojně účastnil  – např.  v roce 1970 semináře „Fučíkův odkaz 

komunistického novináře“, konaného za přítomnosti jak Gusty Fučíkové, tak vedoucího 

45 Např. KLIMENT, Jan. Televize a film. Film a doba, 1959, roč. 5, č. 5, s. 355.
Připomeňme, že Kliment měl navíc zkušenosti z komise vybírající filmy vhodné pro televizní vysílání 
(viz výše).

46 „Záslužný  pořad Zpívejte  s  námi  přinesl  tentokrát  jihočeskou  lidovou písničku  Pásla husičky.  Je  
radost vidět a slyšet z obrazovky také tyhle melodie.“ 
KLIMENT, Jan. U obrazovky. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 88, s. 5.

47 „V  neděli  a  v  pondělí  večer  skončil  dvěma  posledními  díly  seriál  Večerníček  s  Křemílkem  a  
Vochomůrkou.  Budiž  mi  dovoleno říci,  že  ten  konec  už  byl  na  místě,  protože  obě  původně  milé  
postavičky se časem vyčerpávaly a hlavně hlasový doprovod Jiřiny Bohdalové se stával číslo od čísla  
nepříjemnější [sic].“ 
KLIMENT, Jan. U obrazovky. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 88, s. 5.

48 Tamtéž. 
49 Tamtéž.
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tajemníka Kulturního výboru KSČ Dr. Jana Šimka, v sálu Rudého koutku Plzeňských 

pivovarů.50

Zvláštní  výsadu  měly  jeho  komentářově  (někdy  dokonce  fejetonově)  laděné 

texty věnující se aktuální společenské situaci – zejména v souvislosti s potencionálně 

kritickými projevy z prostředí naladěnému proti vládnímu režimu (srov. rubriku „Malé 

zamyšlení“).

Jedním z neznámějších Klimentových textů – komentářů k aktuálnímu dění – z 

první  poloviny sedmdesátých let  je  článek  Prskavka,51 ve kterém reaguje na distanc 

Milana Jariše od osoby Pavla Kohouta.52 Kliment se tak opětovně vrací k „věčnému“ 

tématu pražského jara, na kterém bylo možno plně aplikovat teze normalizační doktríny. 

„Tam v zemích, kde je dosud buržoazie pánem a kam utekli někteří naší zrádci, číhají  

zcela v rámci tohoto ideového boje zvlášť placení a specializovaní odborníci na každý  

záchvěv  u  nás.  To,  co  se  děje,  se  jim pochopitelně  do  krámu nemůže  hodit.  Přece  

nemohou jásat nad tím, že náš socialismus ukazuje po všech stránkách svou váhu a  

pevný krok kupředu. Zcela věrně podle předúnorového hesla národních socialistů, že  

čím hůře pro ostatní, tím lépe pro ně, snaží se rozfoukat každičkou jiskérku, která by  

slibovala byť vzdáleně rozhořet se v prskavku. […] Několik intelektuálů včerejška, když  

už  ztratili  svou  »lidskou  tvář«  pod  palbou  nemilosrdné  reality,  vytáhlo  znovu  

harcovnicky do politiky. Co by se teď před vánoci tak mohlo nosit, řekli si a sepsali pod  

vedením jednoho kohoutího brka petici, kterou prý předloží presidentovi, aby jako jsme  

u nás byli hodní a lidští na lidi, kteří porušili zákon. […] Nu což, sedli si, sepsali, začali  

shánět podpisy. Už už si třeli dlaničky, jaké že to bude předvánoční nadělení. Někde je  

vyhodili, protože lidé většinou dovedou přemýšlet. Někde našli pochopitelně otevřené  

dveře  i  náruč,  protože  literární  bebíčka  bolí  i  přes  tuzexová  pofoukání.  Někteří  

důvěřivci skočili,  jak se lidově říká, na špek. Teď se stydí.“53 V textu je čtenáři dále 

předložen úryvek zmíněného Jarišova dopisu,  velmi  obratně je z  něj  vyčleněna tato 

pasáž: „Pavle Kohoute, oklamal jste mne, abyste mého podpisu zneužil v zájmu těch, s  

nimiž jsem neměl, nemám a doufám nebudu mít nikdy nic společného.“54   

50 (red). Novinář slouží straně a národu. Pravda, 1970, roč. 51, č. 228, s. 1.    
51 KLIMENT, Jan. Prskavka. Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 303, s. 5.
52 S osobou Pavla Kohouta mohl mít Jan Kliment navíc spojené nepříjemné osobní vzpomínky: „Před 

lety jsem v rozhlase odvysílal například pochvalná slova o tehdy nové hře Pavla Kohouta Říkali mi  
soudruhu.  Za  to  jsem  se  stal  předmětem  nevybíravého  útoku  tehdejšího  vedoucího  HSTD,  
uveřejněného v tehdejších Literárních novinách. Obhajoba byla nesnadná.“ 
KLIMENT, Jan. Ještě »cejchování«. Kulturní tvorba, 1968, roč. 6, č. 15, s. 2.

53 KLIMENT, Jan. Prskavka. Rudé právo, 1972, roč 52-53, č. 303, s. 5.
54 Tamtéž.
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Reflexe událostí  předcházejících normalizaci a především upevňování vědomí 

„napravené“  situace  bylo  nedílnou  součástí  Klimentových  článků  první  poloviny 

sedmdesátých let. Jedním z nejhorlivějších výpadů proti osobám spojeným s událostmi 

pražského  jara  je  komentář  Máme  nač  být  hrdi,55 který  začíná  slovy:  „O politické  

porážce  pravicových  oportunistů  už  u  nás  ani  nikde  ve  světě  nikdo  nepochybuje.  

Dokonce  i  vyslovení  odpůrci  a  nepřátelé socialismu  uznávají  skutečný  stav  věcí.  A  

snahy  některých  emigrantských  beznadějně  zdiskreditovaných  intelektuálů  a  vůbec  

zkrachovalých kariéristů i jejich západních pomahačů vyvolávají útrpný úsměv.“56 Přes 

úvodní část, jasně prezentující ideologicky korektní výklad událostí text graduje útokem 

na pochybnou relevantnost některých západních zdrojů, konkrétně „jednoho západního 

rozhlasového kanálu“:„V nedávných dnech, kdy jsme se zamýšleli znásobeně nad tím,  

jak  zdokonalovat  naší  socialistickou  demokracii,  slyšeli  jsme  z  jednoho  západního  

rozhlasového kanálu nestoudnost, vypočítanou jen a jen na naprostou ztrátu paměti.  

Naše buržoazní republika prý byla »podivuhodným ostrovem slušnosti v srdci Evropy«.  

Někdo v ní byl prý sice chudší, jiný bohatší, ale nikdo nebyl ani urážen, ani ponižován,  

ani  mučen.  A  jiný  pečovatel  o  naši  svobodu  sestavil  v  jednom  francouzském  listě  

dokonce tuto pozoruhodnou několikajmennou charakteristiku naší vlasti: »Země Husa,  

Kafky, Fučíka a Palacha.« No, to snad už opravdu myslí spíš jako legraci.“57  

Završením je poté apel na svědomí socialistického občana: „Je na nás všech, aby 

se  ti,  kdo  k  nám přijíždějí  z  kapitalistického  světa,  vraceli  s  poznáním,  jak  vypadá  

socialismus, v čem je jeho síla. Není na nás, abychom se obávali importovaného vlivu  

buržoazní ideologie. Samozřejmě jde o to, jí účinně čelit, protože přežitky v hlavách lidí  

a ideologické dědictví pravičáckého záškodnictví nejsou ty tam a samy se ani vypařit  

nemohou. Ale jde o to, že ti, kdo od nás odjíždějí zpět do svých dosud kapitalistických  

zemí,  budou  musit  uznat  to,  co  je  neoddiskutovatelné,  že  socialismus  je  vyšší  

společenská  forma,  že  právě  jemu patří  svět.“58 Dodatkem je  aktualizace  v  podobě 

charakteristiky  západního  světa  skrze  negativní  konotaci  s  probíhající  válkou  ve 

Vietnamu a zdůraznění jejích doslovné cizosti, nezvratné odlišnosti (viz níže zejména 

sousloví „tamti na Západě“)59: „Buržoazní nacionalismus naopak nemá s opravdovou  

láskou k vlasti nic společného. Co je vlasteneckého na americkém letci bombardujícím  

55 KLIMENT, Jan. Máme nač být hrdi! Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 261, s. 4.
56 Tamtéž. 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž.
59 K dialektice „my a oni“ viz také: RÖHRICH, Alex. Ideologie, jazyky, texty: Analýza a interpretace  

textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997. Liberec: Bor, 2008. s. 55-115.
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Vietnam?  Uvědomují  si  to  ostatně  i  sami  buržoazní  myslitelé.  Jinak  si  nedovedu  

vysvětlit, proč by francouzský filosof Gabriel Marcel60 označil v těchto dnech za hlavní  

problém naší doby ztrátu úcty ke člověku. Je možné, že to myslil jinak, možná právě  

proti nám, protože tamti na Západě se zalykají svou »láskou k svobodě« a starostmi o  

naší »nesvobodu« v socialismu. Ale to na věci nic nemění.“61

60 Gabriel  Honoré  Marcel  (1889-1973),  francouzský  filosof  (představitel  tzv.  křesťanského 
existencionalismu), mj. autor divadelních her a kritik. 
Citováno  podle:  TREANOR,  Brian.  Gabriel  (-Honoré)  Marcel.  In  ZALTA,  Edward  (ed.).  The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy. [online]. © 2004, aktualizováno 2010. [cit. dne 25. 4. 2012] 
Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/marcel/. 

61 KLIMENT, Jan. Máme nač být hrdi! Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 261, s. 4.
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4.  Filmová publicistika Jana Klimenta

„Jedině  zásadovost  a  pevnost  kritérií  tvoří  kritiku  a  kritika.  A  samozřejmě  jeho  

program, cíl, k němuž celou svou prací směřuje, hledání a objevování nového. Proto jde  

u nás – a nemůže ani nejít – o kritiku právě socialistickou. Toto označení vystihuje a  

vymezuje také její cíle i metody. Její zásadovost je tím ještě zdůrazněna odpovědností  

před společností a jejím vývojem, jejím bojem za socialismus.“

               Jan Kliment, 197262

4.1  Reflexe české filmové produkce v prvních letech 
tzv. normalizace

Hodnocení  českých  filmů  zaujímalo  v  kulturní  rubrice  Rudého  práva patrně 

nejrozsáhlejší prostor věnovaný kinematografii. Klimentovy kritiky soudobých českých 

snímků  měly  nejblíže  ke  klasickému  pojetí  filmové  publicistiky,  ve  které  se  autor 

věnuje  nejenom  ideologické  správnosti  daného  díla,  ale  také  jeho  technickému 

provedení  (tj.  pojetí  střihové  skladby,  přístup  kamery  atd.),  případně  hereckému 

ztvárnění. 

Ideologická složka nicméně sehrává svou roli i  zde. V málokteré Klimentově 

kritice/recenzi není přítomné připomenutí „pravičácké pomýlenosti“ předchozích let. V 

obecném  zhodnocení  stavu  české  kinematografie,  která  nástupem  normalizačního 

„trezorování“  změnila  svůj  výraz,  se opakovala  slova přejímací  koncepty  Poučení  z  

krizového  vývoje:  „Život  je  nejlepší  učitel.  A  Poučení  z  krizového  vývoje  spolu  s  

konfrontací slov se skutečností otevřelo už velké části poctivých lidí oči. Poznat vlastní  

omyly není jistě snadné, jiné cesty však není. To se ukázalo i v naší kinematografii. Bylo  

to poznání o to svízelnější, že v letech nedávných právě jim co nejvíc pochlebovali oni  

různí  teoretikové  nesocialistického  socialismu,  všichni  ti  zbožňovatelé  světovosti,  

tržního  hospodářství,  kapitalistického  příkladu  a  vyznavači  devizových  honorářů.  

Nejenom proto, ale i proto trvalo a dosud trvá konsolidační úsilí v našem filmu trochu  

déle  než  tam,  kde  bylo  snazší  sečíst  fakta,  podtrhnout  součet  poučení  a  vyvodit  

důsledky.“63

62 KLIMENT, Jan. Nezastupitelnost kritiky. Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 36, s. 4.
63 KLIMENT, Jan. Mlha se zvedá. K současné situaci v našem filmu. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 

234, s. 4. 
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Obecně lze v textech reflektujících soudobou českou kinematografii vysledovat 

dvě antagonistické tendence. Vedle vyzdvihování správných témat, objevuje se nepřímo 

také kritika filmové produkce spojené s druhou polovinou šedesátých let a zejména s 

„československým zázrakem“, alias československou novou vlnou.

4.1.1  (Preferovaný) Obraz československého filmu

„[Naše kinematografie] má už výsledky. Cena z Moskvy za Klíč, vysoká cena ze  

San Sebastianu za film Už zase skáču přes kaluže. Znovu se navázal přerušený kontakt s  

diváky v kinech. U nás se svého času přestávalo chodit na české filmy. A podívejte se  

dnes do kin. Vznikla celá řada docela povedených komedií, jako třebas Steklého film o  

panu Vokovi a jiné. Je tu užitečný a společensky potřebný film Jaroslava Macha Tatínek  

na neděli.  Jsou tu dva nejnovější  vynikající  snímky. Dosud televizního režiséra Jana  

Matějovského Pět mužů a jedno srdce a zkušeného již mladého režiséra Juraje Herze  

Petrolejové lampy. Naši herci vynikají ve výborných výkonech. Karel Steklý točí další  

nový  film.  Režisér  Jaromil  Jireš  natáčí  snímek  podle  vlastního  scénáře  o  Marušce  

Kudeříkové. Vzniká přepis podle motivů známého Otčenáškova románu Kulhavý Orfeus  

pod názvem Svatba bez prstýnku. Mladý režisér Václav Matějka vytváří podle vlastního  

scénáře současný přemýšlivý film Návraty. Jaroslav Mach natočí venkovskou komedii  

Zlatá svatba, jejíž scénář slibuje mnoho. Josef Mach dokončuje závažné současné dílo o  

tom, že člověk není v naší společnosti nikdy sám. Jaroslav Papoušek pokračuje ve svém  

živočichopisu  maloměšťáka  filmem  Homolka  a  tobolka.  Antonín  Kachlík  vytvořil  

půvabnou klasickou pohádku Princ Bajaja.  Tak by bylo možné jmenovat  dál  a  dál.  

Nejde však o to, vyjmenovávat.  […]  Jde o to, že se i ve filmu daří společným úsilím  

vykročit znovu směrem, který určilo v pětačtyřicátém znárodnění kinematografie a který  

svými usneseními vždy ukazovala strana. Jde o to, že mravenčí a mnohdy na pohled  

nevděčná práce nese nakonec plody. Jde o to, že už dnes neblýská jen na časy, že se i v  

našem filmu rozednilo, a že už se nikdy nikomu nepovede znovu zatemnit toto ovzduší a  

atmosféru dělnosti a spojení umění s nejkrásnější službou životu, lidem, socialismu.“

Jan Kliment, 197164

64 KLIMENT, Jan. Mlha se zvedá. K současné situaci v našem filmu. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 
234, s. 4.
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Normalizační  kinematografie  měla  za  úkol  sloužit  kulturní  politice  režimu, 

podobně  jako  tomu  bylo  během  padesátých  let,  kdy  značnou  část  umění  ovládla 

doktrína  socialistického  realismu.  Nejžádanějším  tématem  se  stala  opět  současnost, 

resp. otázky současné socialistické společnosti.  Velice ceněným byl podle recenze Jana 

Klimenta  snímek  Člověk  není  sám (r.  Josef  Mach,  ČSSR,  1971)65:  „Máme-li  tedy 

shrnout celkově dojem, kterým na nás nový český film působí, pak nelze nekonstatovat,  

že přes tradičnost formy a dílčí nedostatky přináší do naší současné tvorby nový a čistý  

vzduch, že se programově hlásí k tomu, co po XIV. sjezdu naší strany stojí v popředí  

pozornosti, že mu jde o člověka a socialistické vztahy mezi lidmi.“66

Přesto se většina kladně hodnocených snímků pohybuje v oblasti prezentování 

více či méně vzdálené minulosti. Téma mnichovské dohody, které zpracovával snímek 

Dny zrady (r. Otakar Vávra, ČSSR, 1973)67, nicméně mohlo být vhodně aplikováno na 

soudobou politickou situaci Československa: „Z toho si berme poučení i dnes a zítra,  

poučení  pro  vědomí  reálnosti  mírového  soužití  ve  světě.  Hlavní  výsledný  dojem po  

shlédnutí  filmu  Dny  zrady  zní:  tohle  už  se  nikdy  opakovat  nebude,  protože  se  to  

opakovat nemůže. A proto jdeme z kina nakonec posíleni. Protože umělecké dílo působí  

v souvislostech nikoli pouze s tím, co ukazuje a předvádí, ale i v souvislostech doby  

svého vzniku a dnešní situace u nás i ve světě.“68 

Podobně  vhodnou  tematiku  zpracovával  film  ...A  pozdravuji  vlaštovky (r. 

Jaromil Jireš, ČSSR, 1972): „Vcelku je nový Jirešův film jistě kladem v jeho díle i v  

celém  současném  obraze  naší  kinematografie.“69 Přesto  (a  nebo  právě  proto)  Jan 

Kliment konstatoval, že: „nesnadný úkol si dal režisér Jaromil Jireš, když se rozhodl  

převést na plátno ne-li osudy, tedy aspoň tragický závěrečný osud mladičké moravské  

komunistky  Marušky  Kudeříkové,  popravené  nacisty  za  účast  v  odboji  těsně  po  

dvaadvacátých narozeninách.“70 

Otázka „současnosti“ nalezla své uplatnění i v případě pohádek – v souvislosti s 

uvedením  filmové  pohádky  Princ  Bajaja (r.  Antonín  Kachlík,  ČSSR,  1971)  se  v 

65 KLIMENT, Jan. Umění bojuje o člověka. Kéž by ten film nebyl dlouho sám. Rudé právo, 1972, roč. 
52-53, č. 46, s. 5.

66 Tamtéž. 
67 KLIMENT, Jan. Zrada buržoazie. Nad novým českým filmem. Rudé právo, 1973, roč. 53-54, č. 77, s. 

5. 
68 Tamtéž. 
69 KLIMENT, Jan. Bylo jí dvaadvacet. Česká novinka o mladé komunistce. Rudé právo, 1972, roč. 52-

53, č. 127, s.5.
70 Tamtéž. .
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Klimentově recenzi71 objevilo srovnání s pohádkou Byl jednou jeden král72, která podle 

něj  příliš  „aktualizovala“  pohádkový  námět:  „Ale  to  není  nejlepší  cesta,  a  taková  

přizpůsobovaná  pohádka  se  obvykle  nedožije  dlouhého  věku.“73 Naopak  u  Bajaji 

oceňuje „zesoučasnění“: „Kachlík také vycházel z toho, že pohádkoví hrdinové – jakkoli  

jsou mezi nimi králové,  princezny a princové,  a dokonce i  mluvící  kouzelný koník a  

tříhlavá saň – jsou to hrdinové lidští.  Tím bez jakékoli  násilné aktualizace pohádku  

zesoučasnil,  protože  i  dnes  jde  o  lidské  povahy,  o  vztahy  mezi  lidmi.“74 Opomiňme 

ostatní argumentační nejasnosti, a zaměřme se na (umělou?) opozici slov „aktualizace“ 

a  „zesoučasnění“,  mezi  něž  bychom  dnes  mohli  dost  dobře  položit  rovnítko.  V 

Klimentově projevu můžeme vypozorovat vnímání cizí, resp. neslovanské etymologie 

slova „aktualizace“ coby zápornou konotaci jeho významu (srov. „násilná aktualizace“). 

Zatímco „zesoučasnění“ je prezentováno kladně a přirozeně, „aktualizaci“ se připisují 

prvky nepatřičnosti a potencionálního cizáctví.     

  Důležitým hlediskem „správného  kurzu“  československé  kinematografie  byla 

lidovost, v opozici vůči někdejšímu trendu umělečtěji pojatých filmů. Jan Kliment např. 

kladně hodnotí snímek Cesty mužů (r. Ivo Toman, ČSSR, 1972): „Je to film v nejlepším  

slova smyslu lidový, určený – a za to dík jeho tvůrcům – širokým diváckým kruhům.“75 

Lidovost  byla  zdůrazňována  i  v  tvorbě  ostatních  režisérů,  jejichž  medailonky  se  v 

kulturní  rubrice  zjevovaly u příležitosti  významných životních  jubileí,  např.  Bořivoj 

Zeman je charakterizován coby „umělec typicky lidový,  […] [který] přinesl do vývoje  

naší kinematografie onu veselou notu dobré pohody a nálady, notu diváckosti, kterou  

někdy různí estéti mohou podceňovat a ironizovat, která však tvrdí filmovou muziku a  

znamená sůl jejího života.“76 

K vyzdvihovaným, a Klimentem chváleným filmařům, patřili v první polovině 

sedmdesátých let např. Karel Steklý nebo Jiří Sequens. Snímek Kronika žhavého léta (r. 

71 KLIMENT, Jan. Bajajovo vítězství. Nový český barevný film. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 291, s. 
5.

72 Ve článku označena jako „pohádka Sůl nad zlato s Werichem a Burianem.“ 
Tamtéž. 

73 Tamtéž. 
74 Tamtéž. 
75 KLIMENT, Jan. Dobrá cesta dobrých mužů. Český napínavý film režiséra Ivo Tomana. Rudé právo, 

1972, roč. 52-53, č. 205, s. 4. 
76 KLIMENT, Jan. Bořivoj Zeman šedesátníkem. Tvůrce české filmové pohádky. Rudé právo, 1972, roč. 

52-53, č. 54, s. 4.
Jan Kliment psal většinu gratulačních článků režimem dekorovaných umělcům nebo obdobné texty k 
jejich nedožitým výročím. Tyto články byly nedílnou součástí kulturní rubriky Rudého práva. Srov. 
KLIMENT, Jan. Ještě jednou na zdraví, soudružko Amortová. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 6, s. 5; 
KLIMENT, Jan. K nedožité sedmdesátce Martina Friče. Tvořil pro své diváky. Rudé právo, 1972, roč. 
52-53, č. 76, s. 5.

25



Jiří  Sequens,  ČSSR,  1973)77 považuje  Kliment  dokonce  za  „jako  stvořený  pro 

mezinárodní festival v Moskvě.“78 Film je oceňován zejména díky korektnímu přístupu k 

reflektování blízké minulosti: „Například v závěru je scéna, kdy Rosmusovi poslouchají  

z rádia přenos projevu Klementa Gottwalda ve dnech slavného února 1948. Hlas je  

dokumentární, originální. A na tvářích manželů Rosmusových vidíme všechno drama  

doby,  kdy  jsme  porazili  buržoazii,  kdy  jsme  skoncovali  s  kapitalismem.  I  takto  lze  

spojením skutečného dokumentárního záznamu s vymyšleným (ale typickým) příběhem  

doložit dobu, o níž vyprávíme. Je to cesta dramatického umění, podávajícího současně  

historicky dokumentární svědectví.“79 

4.1.2  Kritika československého filmu

„Že to naše filmová tvorba nebude mít lehké, jsme všichni věděli,  víme, psali  

jsme o tom a zdůvodňovali tento stav.“

Jan Kliment, 197280

 

Negativně nebyly hodnoceny snímky, nýbrž tvůrci, kteří se nějakým způsobem 

etablovali  v  revizionistickém  hnutí.  Negativní  hodnocení  se  v  tomto  případě 

neprojevovalo  konkrétním zmiňováním jmen (alespoň ve většině případů filmových 

tvůrců). Naopak, o těch zkompromitovaných, zejména pokud úspěšně žijí na Západě,  se 

prakticky mlčí (pokud svým jednáním závažným způsobem neohrožují zdejší režim).81 

Veškerá  negativa  tedy  padají  na  „anonymní  skupinu  protisocialistických  živlů“:  „A 

víme z vlastní československé zkušenosti, jak se mnozí skutečně talentovaní umělci dali  

svést na cestu nepravou, antihumanistickou, nakonec dokonce protisocialistickou, jak  

pomohli v onom cílevědomém tažení za zatmění v hlavách lidí, které vyvrcholilo krizí let  

1968-1969.“82

77 KLIMENT, Jan. Drama z doby, kdy šlo o všechno. Doklad správného směřování našeho filmu. Rudé 
právo, 1973, roč. 53-54, č. 57, s. 5.

78 Tamtéž. 
79 Tamtéž. 
80 KLIMENT, Jan. Touha nenaplněná. Ani detektivka, ani komedie, ani napětí, ani zábava. Rudé právo, 

1972, roč. 52-53, č. 58, s. 5.
81 Srov.  neuvedení  účasti  Miloše  Formana  v  porotě  canneského  festivalu  (viz  níže:  Festivalové 

zpravodajství). 
82 KLIMENT, Jan. Každé setkání obohacuje. Kinematografie hodná svého poslání.  Rudé právo, 1972, 

roč. 52-53, č. 30, s. 4. 
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Přestože jsou umělci kritizováni za svou pomýlenost (nebo nevhodnost svých 

děl), neobjevilo se ve zkoumaném vzorku textů jakékoli zpochybnění jejich uměleckého 

nadání. Pavel Juráček situaci reflektuje následujícím způsobem: „Minulou sobotu  [18. 

července 1970] napsal Jan Kliment v Rudém právu: ,To,  co mělo dřív  tak usilovně  

vymáhanou zelenou,  dohrálo  roli,  a  odtud nebylo  možné vybírat  vhodné festivalové  

reprezentanty.  Ostatně  kdo  viděl  například  v  kině  poslední  snímek  talentovaného  

mladého režiséra Pavla Juráčka Příběh pro začínajícího kata, sotva by jej doporučil na  

festival, který si dává do štítu humanistické heslo o dorozumění a přátelství.ʻ Dohrál 

jsem tedy roli, nicméně jsem nejenom mladý, nýbrž i talentovaný.“83

Kritice nedostatků některých filmů, ve smyslu jejich technického zpracování, se 

Jan Kliment věnoval teprve u snímků, které byly ideologicky „nezávadné“, byť některé 

jeho výtky mohou v dnešní době působit poněkud zvláštně. 

Zajímavé je i  to,  že jeho kritika nesměřovala  ani tak k umělcům (jako tomu 

většinou bývá,  nebo jak  by tomu v  optimálním případě  mělo  být  –  podle  otřepaně 

okřídlených zásad vztahů mezi filmovou teorií a praxí), jako spíše k „vyšším instancím 

československého filmu“.  Kliment  se  např.  pozastavuje  nad způsoby rozhodování  o 

technických parametrech  filmu,  např.  v otázce černobílého,  resp.  barevného snímku. 

Této  kritice  neunikl  podle  Klimenta  jinak  velmi  slabý  snímek  Touha  Sherlocka 

Holmese (r. Štěpán Skalský, ČSSR, 1972)84: „Otázkou rovněž zůstává, proč právě tento  

film byl natočen barevně, když mu barva nemohla od začátku přidat nic podstatného na  

kvalitě,  zatímco  nedávno  film  Černý  vlk  utrpěl  citelně  právě  tím,  že  mu  barva  

poskytnuta nebyla. I v tomhle bude na místě větší uvážlivost.“85 

4.2  Reflexe zahraničních kinematografií

Zahraniční film byl pojetím normalizační žurnalistiky využit coby snadný terč 

nejobecnějších ideologických tezí  – ruku v ruce s  politikou komunistického režimu, 

která  předpokládala  silnější  sepětí  KSČ  s  centrální  moskevskou  KSSS  a  transfer 

sovětského modelu  řízení  veškerého veřejného dění.  Činnost  sdělovacích  prostředků 

83 JURÁČEK, Pavel. Deník (1959-1974). Praha: Národní filmový archiv, 2003, s. 671.
84 KLIMENT, Jan. Touha nenaplněná. Ani detektivka, ani komedie, ani napětí, ani zábava. Rudé právo, 

1972, roč. 52-53, č. 58, s. 5.
85 Tamtéž. Srov. KLIMENT, Jan. Nad novým českým filmem. Trochu černobílý Černý vlk. Rudé právo, 

1972, roč. 52-53, č. 34, s. 5.
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byla orientována „na publicitu stanovisek, která soustředěně podpoří stanoviska PÚV 

KSČ a účinně zajistí jeho přijetí ve veřejném mínění.“86  

Demagogická  klišé  odlišností  socialismu  a  kapitalismu  se  uplatnila  i  v 

posuzování (a případném odsuzování) umělecké produkce, jejíž přijetí bylo ze značné 

části předurčeno původem. Přestože platila jistá pravidla, podle kterých byla hodnocena 

díla  předkládaná  československému  divákovi,  nelze  hovořit  o  nulové  toleranci. 

Dokonce i  mezi  filmovou produkcí  socialistických zemí se vyskytly snímky,  jejichž 

hodnocení  nebylo  kladné.  Vedle  toho  nebylo  nezvyklé  vyzdvihnout  snímek 

„kapitalistické“ provenience, zejména byla-li jeho námětem kritika tamějších sociálních, 

ekonomických nebo politických poměrů.87 

4.2.1.  Sovětský film

„Sovětská  kinematografie  je  tak  obsáhlý  pojem,  že  kdybychom přinášeli  denně celé  

stránky informací a rozborů, nebyl by asi nikdy konec.“

Jan Kliment, 197188

Článkům Jana Klimenta, které se z větší části věnují zahraniční kinematografii, 

dominují v prvních letech normalizace zmínky o „významných počinech“ sovětského 

filmu. O privilegovaném postavení této velmoci svědčí i (spíše občasný než pravidelný) 

„sloupek“ kulturní rubriky  Rudého práva „Ze sovětských ateliérů“, v němž se čtenář 

mohl dočíst novinky o filmařích i populárních hercích. Střídal se s rubrikou „Filmové 

střípky“, ve které se objevovaly informace o novinkách světové filmové produkce – tu 

sovětskou nevyjímaje. 

Výsadní  prostor  si  vysloužilo  i  zpravodajství  z  Mezinárodního  filmového 

festivalu v Moskvě, které navíc neopomínalo zdůrazňovat spřízněnost československé a 

sovětské kinematografie, a tedy i ČSSR a SSSR.89

86 Návrh opatření ke zvýšení účinnosti stranického a státního řízení tisku, rozhlasu a televize, předložený 
tajemníkem ÚV KSČ Josefem Kempným na 114. schůzi předsednictva ÚV KSČ ze 6. ledna 1969. 
Citováno podle:  VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL,  Jaromír:  Prameny k dějinám československé  
krize 1967-1970.  Díl 9 / 4. svazek. Komunistická strana Československa. Normalizace. Praha: Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. s. 124.

87 Zároveň platí, že zahraniční zábavné, či jiným způsobem „odlehčenější“ žánry, byť úspěšně zařazené 
do programů zdejších kin, Kliment neposuzuje.  

88 KLIMENT, Jan. Každé setkání obohacuje. Kinematografie hodná svého poslání.  Rudé právo, 1972, 
roč. 52-53, č. 30, s. 4. 

89 Většina informací o sovětské kinematografii (z hlediska hodnocení tamější tvorby) čerpala z oblasti  
festivalového zpravodajství – tedy v první řadě ze zpravodajství z MFF Moskva, případně sovětském 

28



Jan  Kliment  přibližoval  sovětské  umělce  také  „výročními  články“,  které 

připomínaly  jejich  životní  výročí  nebo  nečekané  skony  (např.  připomenutí  režiséra 

Grigorije Kozinceva90 nebo herce Nikolaje Čerkasova91).92 

Čtenáři  byli  pravidelně a zevrubně informováni  o nákupu nových sovětských 

snímků a účasti československé delegace na projekcích pořádaných Sovexprortfilmem: 

„Sovětští  soudruzi  nám  předložili  celkem  dvacet  hraných  filmů,  osmadvacet  

dokumentárních, některé z nich dost dlouhé, a čtrnáct kreslených a loutkových. Vybrali  

jsme pro naše kina, pro potřeby filmových klubů i filmového vysílání televize (zástupci  

televize  jsou  členy  komise)  jednomyslně  tucet  filmů  hraných,  dvě  desítky  filmů  

dokumentárních a čtyři kreslené. Je to jistě dost – i když méně, než braly některé jiné  

komise – ale filmy to byly takové, že by bylo škoda je nevzít.“93 

Filmy,  vybrané  z  nabídky  Sovexportfilmu,  byly  následně  prezentovány  a  v 

porovnání s ostatními zahraničními filmy dopodrobna recenzovány. Jan Kliment uvádí 

také zdůvodnění výběru, které na konci článku Z nejnovějších sovětských filmů94 shrnuje 

konstatováním: „Nezmiňuji se o filmech, které jsme nevybrali pro naše kina. Nebyly jen  

slabé.  Ale  při  veškeré  zajímavosti,  která  se v  nich objevila,  neodpovídaly  nárokům,  

které jsme vždy měli  a  dál  máme na sovětské filmy,  které kupujeme pro naše kina.  

Všechny  snímky  objednané  letos  koncem  ledna,  které  budou  postupně  přicházet  do  

našich  kin,  znamenají  svým  způsobem  obohacení  našeho  repertoáru,  i  když  ani  

tentokrát – jak snad je vidět i z uvedeného přehledu – nešlo a nikdy nemůže jít jen o  

špičková veledíla. Nevybírali jsme však pro festival. A potřeby každodenního provozu  

kin určují nutnost pestrého výběru, aby se dostalo na každého.“95 V recenzích se tedy, 

krom klimentovsky „velkých filmů“ typu adaptace Shakespearova dramatu  Král Lear 

zastoupení na MFF Karlovy Vary nebo na jiných reflektovaných festivalech. 
Více k tomu níže, v části Festivalové zpravodajství.

90 „Zní to skorem neuvěřitelně. Vždyť jsem ho přece tak dobře znal, byl to jeden z nejmladších umělců.  
Pravda, letos 22. března oslavil osmašedesát let věku, ale co měl plánů ještě před sebou. […] Byl to  
velký umělec a nesmírně jemný člověk. Ani se nechce věřit, že už není mezi námi. Byl tak plný života,  
tak měl život rád. Byl tak plný plánů, tolik toho ještě chtěl a mohl udělat. Už neudělá. Mezera, která  
po něm zůstane, je hluboká.“ 
KLIMENT, Jan. Zemřel Grigorij Kozincev. Rudé právo, 1973, roč. 53-54, č. 112, s. 5.

91 KLIMENT,  Jan.  Hrdina trvajícího okamžiku.  Vzpomínka na  hereckého obra  Nikolaje Čerkasova. 
Rudé právo, 1973, roč. 53-54, č. 178, s. 5.

92 Blahopřejné články se netýkaly pouze filmařů. Kulturní rubrika  Rudého práva standardně přinášela 
„upozornění“ na probíhající výročí, týkající se veškerých osobností kulturní sféry (tj. včetně básníků, 
spisovatelů, malířů nebo jiných význačných osobností).  

93 KLIMENT, Jan. Nová žeň sovětských umělců. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 250, s. 5.
94 KLIMENT, Jan. Z nejnovějších sovětských filmů. Co jsme vybrali pro naše kina. Rudé právo, 1971, 

roč. 51-52, č. 31, s. 4.
95 KLIMENT, Jan. Z nejnovějších sovětských filmů. Co jsme vybrali pro naše kina. Rudé právo, 1971, 

roč. 51-52, č. 31, s. 4.
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(r. Grigorij Kozincev, SSSR, 1970) nebo snímku  Annino štěstí (r. Jurij Rogov, SSSR, 

1970), lze dočíst také o gruzínském filmu  Babička a vnoučata, který je označen jako 

„naopak  naprosto  nevelký  film,  dokonce  ve  své  skromnosti  až  záměrně  nenápadné  

dílo.“96 

Kulturní rubrika Rudého práva poskytovala příležitostně prostor pro rozhovory s 

tvůrci  a  nebo  činovníky  sovětské  kinematografie  (slovo  dostal  např.  ředitel  Hlavní 

správy umělecké kinematografie Výboru pro film při radě ministrů Boris V. Pavlenok, 

který do Prahy zavítal podepsat protokol o vzájemné spolupráci mezi československou a 

sovětskou kinematografií97).98 

Obecně je sovětská kinematografie, a vlastně i celá sovětská kultura, hodnocena 

jako  velmi  podnětná.  Jan  Kliment  to  zmiňuje  např.  v  článku  Nová  žeň  sovětských  

umělců: „Návštěva Moskvy znamená vždycky velký impuls k přemýšlení, mnoho námětů  

a s těmi se nelze vyrovnat  ani krátce, ani najednou, ani bezprostředně po návratu.“99

4.2.2.  Kinematografie „spřátelených“ zemí

Informace o kinematografiích zemí, náležících do sféry socialistického vlivu, se 

v kulturní rubrice  Rudého práva začátku sedmdesátých let  neobjevovaly zdaleka tak 

intenzivně, a ani v takovém rozsahu, jako v případě filmů přímo z produkce SSSR. 

Mimo zmínky související  s festivalovým zpravodajstvím, bylo v letech 1971-

1973  zmíněno  např.  pražské  uvedení  vietnamského  snímku  Slečna  ze  Saigonu 

(mezinárodní  distribuční  n.  Girl  Nyun,  r.  Dang  Nhat  Minh  –  Nguyen  Duc  Hinh, 

Vietnam, 1970)100 na konci srpna roku 1971: „Film Slečna ze Saigonu je velmi dobré  

umění   a  vášnivý  výkřik  svobody,  lidského  práva,  odvahy  a  neporazitelnosti  proti  

bezpráví, okupaci, proti zbabělé zvůli nepřítele, domnívajícího se ve své nadutosti, že si  

může beztrestně všechno dovolit.“101  Klimentova charakteristika tohoto filmu dává plně 

vyniknout „spřízněným“ ideologickým hodnotám socialistického umění.

96 KLIMENT, Jan. Z nejnovějších sovětských filmů. Co jsme vybrali pro naše kina. Rudé právo, 1971, 
roč. 51-52, č. 31, s. 4.

97 Viz KLIMENT,  Jan. Každé setkání obohacuje.  Kinematografie  hodná svého poslání.  Rudé právo, 
1972, roč. 52-53, č. 30, s. 4.

98 V kontextu československého filmu byl často zpovídanou osobností A. M. Brousil.
99 KLIMENT, Jan. Nová žeň sovětských umělců. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 250, s. 5.
100 Na MFF Karlovy Vary 1970 uváděno také jako Dívka Nhung. 
101 KLIMENT, Jan. Umění bojující. K včerejšímu uvedení vietnamského filmu. Rudé právo, 1971, roč. 

51-52, č. 206, s. 5.

30



Drobnou reflexi latinskoamerických kinematografií zprostředkovává rozhovor s 

ústředním  ředitelem  Československého  filmu  Dr.  Jiřím  Puršem,  který  se  čtenářům 

Rudého práva svěřuje se svými zážitky z vedení filmové delegace102 do Kuby, Chile a 

Peru.103 Rozhovor  se  točí  zejména  kolem  existence  „podobných“  a  „normálních“ 

problémů  (tj.  takových,  s  jakými  se  potýká  také  československý  film)  v 

kinematografiích výše zmíněných latinskoamerických zemí.   

V  případě  mediálního  obrazu  geograficky  blízké  polské  kinematografie  (viz 

článek  vzniknuvší  u  příležitosti  Klimentovy  přítomnosti  v  komisi,  vybírající  polské 

filmy do československé distribuce)104 je Kliment o poznání méně shovívavý k jejím 

„neúspěchům“.  Prezentace  spojitosti  s  československou  kinematografií  má  spíše 

negativní konotace: „[Polská kinematografie] prošla obdobím hledání tzv. »světovosti« 

-  jak  jsme to  poznali  na  vlastní  kůži  o  několik  let  později  –  i  se  všemi kladnými  i  

negativními důsledky takové popularity. Klad v tom, že se o polském filmu ve světě ví, že  

například  na Západě (o  to  šlo  vždycky  všem hlasatelům světovosti  nakonec  nejvíc)  

zůstala dodnes stopa polského filmového úspěchu hlubší než později vyorávaná brázda  

takzvaného »československého zázraku«. Negativně se projevil západní zájem o polské  

filmové umění například v tom, že nejeden nadaný a talentovaný tvůrce zaměnil práci  

ve vlasti za dobře dolarově honorovanou činnost v cizině.“105  Přestože Kliment kladně 

hodnotí polský výběr objevující se na festivalu v Karlových Varech, neopomíná dodat: 

„Zdá se, že trochu pokulhává ztvárnění současných problémů.“106 Tedy podobná výtka, 

která prochází povšechným hodnocením československé produkce, ovšem s přidáním 

nepřímého upozornění, že Polsko zřejmě není tou pravou socialistickou zemí, ze které 

by si Československo mělo brát příklad.107   

102 Jejími členy byli krom Jiřího Purše také hlavní inženýr slovenského filmu Robert Hardonyi, režisér  
Oldřich Lipský a herečka Jana Brejchová. Během návštěvy těchto zemí byly podepsány dohody o 
spolupráci filmových průmyslů.
KLIMENT, Jan. Latinskoamerická cesta a její výsledky. Ptáme se ústředního ředitele Čs. filmu Dr. J. 
Purše. Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 255, s. 5.

103 Tamtéž. 
104 KLIMENT, Jan. Polský film – jeho vítězství i prohry. Neupravený pohled na kinematografii našich 

přátel. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 67. s. 4. 
105 Tamtéž. 
106 Tamtéž. 
107 Srov. BEDNAŘÍK,  Petr.  Obraz politické situace Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let. 

Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada MED-004. Praha: FSV UK, 2006.  
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4.2.3.  Kinematografie „znepřátelených“ zemí

Podobně jako u zpravodajsky laděných článků z prostředí filmových festivalů, 

objevovala se i v případě přinášení obecných, resp. obecnějších informací o „cizích“ 

snímcích jisté kvantum ideologií podmíněných dogmat. Články věnující se zahraniční 

filmové produkci byly prostorem, ve kterém se sice bylo možno pokusit o degradaci 

západní  kultury,  prakticky  se  ale  tento  prostor  spíše  věnoval  vyvracení  „zvěstí“ 

potencionálně ovlivňujících veřejné mínění.108  

Články věnované západní kinematografii často reflektovaly i jiné události, než ty 

přímo spojené s filmovým uměním. Jan Kliment ve svých článcích opakovaně reagoval 

na  „zprávy ze  Západu“  -  ať  už  se  jednalo  o  informace  zprostředkované  západními 

rozhlasovými  stanicemi  nebo  západním  tiskem109 (např.  v  reakci  na  údajný  článek 

francouzského  deníku  Nouvel  Observateur,  referující  o  životních  podmínkách  v 

socialistickém  Československu,  Kliment  ostentativně  konstatuje,  že  dotyčná  autorka 

reportáže „zase střelila kozla“110, celý text je poté uzavřen všeříkajícím obratem: „Psi  

štěkají, karavana jde dál.“).111

Překvapivě  rozsáhlý  prostor  byl  věnován  „debatě“  nad  v  té  době  v 

Československu  neuváděným snímkem  Příběh  lásky (orig.  n.  Love  Story,  r.  Arthur 

Hiller,  USA,  1970).  V  úryvku  článku  Jan  Kliment  argumentuje  nejen  vůči  sporné 

otázce,  jakým  způsobem  (a  zdali  vůbec)  recenzovat  snímky,  které  většina 

československých diváků patrně nebude mít příležitost vidět, ale také proč je tomu tak a 

hlavně proč je to tak správné: „Dostal jsem v poslední době několik dopisů, v nichž  

čtenáři reagovali na některé mé poznámky, například o americkém filmu Příběh lásky  

(Love story). Byly to dopisy většinou souhlasné a dík za ně. Ale v několika se ozval i  

názor, že není správné psát o filmu, který se u nás nepromítá, protože si čtenář nemůže  

zkonfrontovat napsaný názor s vlastním. Naši diváci prý jsou dost inteligentní, aby sami  

poznali, že je to propaganda.  […] Nepochybuji ani v nejmenším o tom, že drtivá většina  

našich diváků by sama poznala skutečné kvality zmíněného filmu. Ale má se jen proto  

108 Podobně jako tomu bylo i v Klimentových článcích nevěnujících se přímo kultuře (viz výše).
109 Pavel  Juráček si  do svého deníku v souvislosti  s  rozporuplnými  reakcemi (ve smyslu  domácí  vs. 

západní kritiky)  na svůj film zapsal: „Dále Kliment v souvislosti s Gulliverem napadá ještě pana  
Edströma z Dagens Nyheter a Ugo Casiraghiho z Unita. Kromě toho jsem se z článku dozvěděl, že o  
mně ve Svobodné Evropě hovořil  [Karel]  Jezdinský...  To je celkem všechno, co vím o ohlasech tři  
čtvrti roku poté, co jsem film dokončil.“ 
JURÁČEK, Pavel. Deník (1959-1974). Praha: Národní filmový archiv, 2003, s. 683.

110 KLIMENT, Jan. Pokušení paní Wertherové. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 171, s.4.
111 Tamtéž. 
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dovézt, draze v devizách zaplatit, aby potom diváci přišli sami na to, že to to za dovoz  

nestálo?“112 Nakonec se dostáváme k jádru věci: „A proč tedy se píší třebas reportáže ze  

vzdálených zemí? A jak bych tedy měl referovat o zahraničním festivalu, na němž se  

promítají  mnohé filmy,  které u nás nikdy neuvidíme?  […] Nedá se nic  dělat,  někdy  

zkrátka záleží na důvěře a síle napsaných argumentů.“113

Ne všechny produkty  „západních“  kinematografií  byly  hodnoceny  negativně. 

Ceněny bývaly snímky korespondující s komunistickou ideologií, např. v souvislosti s 

kritickým pohledem na společnost.  Uvítán  byl  snímek  O.K. (r.  Michael  Verhoeven, 

NSR, 1970), vypovídající o americkém konfliktu ve Vietnamu: „Ve světě bohužel není  

všechno  oukej.  Proto  se  vzbouřil  dvaatřicetiletý  západoněmecký  lékař  Michael  

Verhoeven  a  natočil  film,  který  nazval  O.K.“114  Zajímavé  jsou  v  tomto  případě 

stylistické postupy, které obratně přibližují atmosféru cizího filmu: „O.K. není jenom 

zkratka na kormidlech našich letadel. Američané tímto okřídleným rčením vyjadřují, že  

všechno  je  v  pořádku.  Oukej.  Jako  staré  britské  all  right  (olrajt).“115  Neméně 

podivuhodná jsou proměněná kritéria hodnocení snímku: „O.K. není snadný film, není  

to také žádná příjemná podívaná. Je to dílo, po kterém se večer špatně usíná. Je to však  

svědectví i obžaloba, kterou by měl každý, kdo má možnost, uvidět. Protože otevírá oči,  

žaluje  a svým způsobem umělecké  výpovědi  pomáhá i  měnit  svět,  který  má bohužel  

daleko k tomu, aby byl oukej.“116

Vzpomínkové,  či  výroční  zprávy,  které  v  případě  domácí,  nebo socialistické 

kinematografie tvořily značnou část obsahu kulturní rubriky  Rudého práva, nebyly v 

souvislosti  se  „západními“  umělci  zvykem  (pokud  tomu  tak  bylo,  text  většinou 

neopomínal zmínit jejich „pomýlenost“). Výjimkou byli levicově naladění představitelé 

západní kultury (např. filmový historik Georges Sadoul: „Soudruh Georges Sadoul, jenž  

zemřel v říjnu 1967, uprostřed nejpilnější práce, zůstává pro každého, kdo má rád film,  

stále živým soudruhem.“117).

112 KLIMENT, Jan. Psát, nebo nepsat. (Rubrika Malé zamyšlení.) Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 216, s. 
5.

113 Tamtéž. 
114 KLIMENT, Jan. Drtivá obžaloba. Odvážný západoněmecký filmový svědek.  Rudé právo, 1971, roč. 

51-52, č. 244, s.5.
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž. 

Ale  ne  všechny  filmové  „obžaloby  společnosti“  byly  pro  komunistický  režim  akceptovatelné.  V 
případě snímku Doznání (orig. n. L'Aveu, r. Constantin Costa-Gavras, FR, 1970) byla situace opačná. 
Žalovanou stranou byl tentokrát komunistický režim, což se odrazilo i v souvislostech, s jakými bylo o  
tomto filmu podle knihy Arthura Londona psáno. Viz (Kl).  Ve službách reakce. Rudé právo, 1971, 
roč. 51-52, č. 162, s. 4.

117 KLIMENT, Jan. K nedožitému jubileu G. Sadoula. Rudé právo, 1974, roč. 54-55, č. 29, s. 5.
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4. 3.  Festivalové zpravodajství

„A proto jsou i pro nás nakonec festivaly důležité. Tady se totiž přehlíží to, co  

umělci dovedli vykonat v poslední době.“ 

Jan Kliment, 1971118

Chceme-li, ponechme stranou, že by v úvodním citátu – díky posunu významu 

(v rámci vývoje českého jazyka) – mohl leckterý skeptik nalézt paradoxně aktuální, ne-

li přímo nadčasový, postřeh. 

Festivalové zpravodajství zaujímá v  Klimentově tvorbě výsadní postavení.  Pro 

kulturní politiku KSČ (která kopírovala KSSS) mohly být filmové festivaly důležitým 

komunikačním kanálem s okolním světem. Československo (podobně jako celý blok 

socialistických  zemí)  vysílalo  do  zahraničí  pečlivě  ideově  vybrané  snímky,  aby 

„předvedlo“ uvědomělý stav své kinematografie a sdělilo tak, že je zde vše v pořádku. 

Druhý komunikační směr spravovali zvláštní zpravodajové, kteří opakovali totéž sdělení 

a většinou ho neopomněli obohatit o srovnání se situací cizí, která podle jejich zpráv 

rozhodně v pořádku nebývala. 

Festivalové  zpravodajství  se  transformovalo  v  jeden  z  pokusů  o  aplikaci 

socialistické,  resp.  normalizační  doktríny  na  svět  filmu,  který  zejména  ta  dobou 

preferovaná  složka  filmové  publicistiky,  Josefem  Škvoreckým  příznačně  nazvaná 

klimentovskou školou,119 beze zbytku využívala jako materiál k pověstnému nastavování 

zrcadel, resp. k manipulaci s jeho odrazem. 

Jan Kliment se společenským a politickým významem festivalů zabýval často. 

Ostatně, měl bohaté divácké zkušenosti. Navštěvoval řadu filmových přehlídek, ať už se 

konaly v Československu (MFF Karlovy Vary, Filmový festival pracujících, plzeňský 

festival českého a slovenského filmu aj.), v Sovětském svazu (zejména MFF Moskva) 

nebo jinde (MFF Benátky,  MFF Cannes, MFF San Sebastian,  Festival  proletářského 

filmu v Lipsku aj.). O každé své cestě čtenáře náležitě informoval. Přesněji řečeno – 

referoval.  Z  hlediska  ideologického  vzorně,  po  stránce  stylistické  přinejmenším 

svérázně.

118 KLIMENT, Jan. Střídavě oblačno? Dopis z filmového festivalu v Cannes. Rudé právo, 1971, roč. 51-
52, č. 120, s. 4.

119 ŠKVORECKÝ, Josef. Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Spisy 37. Praha: Books and Cards, 2010. 
s.  170. 
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4.3.1  MFF Moskva vs. MFF Cannes / Sovětský svaz vs. Západ 

Články reflektující  festivaly v Moskvě a v Cannes se v řadě případů odlišují již 

zběžným pohledem na titulky (např. srov. Moskevský festival v plném proudu – Vášnivé  

výkřiky za spravedlnost a Světla a stíny v Cannes – Neúplný obraz světového filmového  

umění).120 Rozdíly  jsou  ještě  patrnější  v  samotném textu.  Zatímco  ve  „zprávách“  z 

Moskvy  se  úvodní  informace  většinou  nese  v  duchu  pozitivního  přiblížení  tamější 

(nejen  festivalové)  atmosféry  („Moskva  těchto  dní  je  jako  jindy  živé  velkoměsto  s  

velkým ruchem a dokonale vyřešenou dopravou. Jako jindy spěchají lidé do práce a z  

práce, cizinci obdivují širokánské bulváry a denně rostoucí velkorysé novostavby.“)121, v 

případě „hlášení“ z Cannes přinášejí první slova spíše rozčarování („Když jsem daleko 

od domova usedl k psacímu stroji tady u modrého Středozemního moře a náhodou u  

zamračené, docela neriviérově šedivé oblohy, řekl jsem si: tam u nás doma má každý  

svých starostí dost. Co je komu do toho, že tady ve Francii se koná nějaký festival?“).122 

Čtenář se různými cestami opakovaně dozvídá,  že moskevský festival  přinesl 

„několik pozoruhodných filmů“, zatímco „podle zatímního průběhu Cannes to vypadá 

na nevelké věci“.123 

V prostoru věnovaném snímkům,  které byly uvedeny na MFF Moskva, bývá 

téměř  vždy  k  nalezení  určité  recenzní  minimum  (např.  v  případě  italského  filmu 

Damiana  Damianiho  Přiznání  policejního  komisaře  generálnímu  prokurátorovi).124 

Soutěžní výběr MFF Cannes bývá oproti tomu uveden podivným výčtem „anonymních“ 

projekcí: „Jinak jsme jsme také viděli celou řadu snímků vysloveně slabých. Mezi ně  

patří nesnesitelně sladkobolný film izraelský, zcela pochybený a slabý film belgický a  

120 KLIMENT, Jan. Moskevský festival v plném proudu – Vášnivé výkřiky za spravedlnost. Rudé právo, 
1971, roč. 51-52, č. 178, s. 5.
KLIMENT, Jan. Světla a stíny v Cannes – Neúplný obraz světového filmového umění. Rudé právo, 
1971, roč. 51-52, č. 132, s. 4.

121 KLIMENT, Jan. Moskva ve znamení filmu. Od našeho zvláštního zpravodaje z filmového festivalu. 
Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 172, s. 5.

122 KLIMENT, Jan. Střídavě oblačno? Dopis z filmového festivalu v Cannes. Rudé právo, 1971, roč. 51-
52, č. 120, s. 4.

123 KLIMENT, Jan. Moskevský festival v plném proudu – Vášnivé výkřiky za spravedlnost. Rudé právo, 
1971, roč. 51-52, č. 178, s. 5.
KLIMENT, Jan. Střídavě oblačno? Dopis z filmového festivalu v Cannes. Rudé právo, 1971, roč. 51-
52, č. 120, s. 4.

124 KLIMENT, Jan. Moskevský festival v plném proudu – Vášnivé výkřiky za spravedlnost. Rudé právo, 
1971, roč. 51-52, č. 178, s. 5.
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konečně dobře sice natočený, ale nezajímavý a krutý film irský.“125 Shrnuto jinými slovy 

Jana Klimenta: „Je na tomhle festivalu zase mnoho nepochopitelného.“126 

A možná i proto „nezbývá než těšit se do Moskvy, protože tam půjde rozhodně o  

mnohem víc.“127 

Spojení  mezi  ČSSR  a  SSSR  mělo  svůj  ekvivalent  v  prezentaci  společných 

kulturních  akcí  obou  zemí.  V  tisku  se  palcovými  titulky  objevovaly  informace  o 

moskevských  ovacích  pro  československý  film  a  o  triumfálním  přijetí  snímků 

sovětských na MFF Karlovy Vary.128 Spřízněnost Československa s SSSR aplikoval Jan 

Kliment  také  v  již  zmíněných  úvodních  (a  někdy  i  závěrečných)  „meteorologicko-

bedekrově“ laděných anotacích, ve kterých se objevilo, že „říjnová Moskva se počasím 

dost podobala Praze – aspoň před týdnem – i když bylo přece jen o poznání chladněji. 

[…]  Takže i když je v dnešní Moskvě trošku chladněji než v podzimní Praze, má nás  

všechny vnitřně co hřát.“129 

Klimentovy zážitky ze zahraničních festivalů se rozhodně neomezovaly jen na 

přítmí  kinosálů.  Coby  přední  člen  kulturní  rubriky  zprostředkovával  čtenářům  své 

zážitky z míst, kam se většina obyvatel normalizovaného Československa dostávala jen 

velmi  komplikovaně  (pokud  vůbec).  Zemí,  která  byla  pro  jeho  specifické  postřehy 

živnou  půdu,  byla  Francie.  Kromě  každoročních  zpráv,  spojených  s  „pochybným“ 

konáním festivalu v Cannes, se mohli  čtenáři  Rudého práva dočíst  i  o „pravé“ tváři 

Paříže. Ve článku nazvaném Paříž se zavrtává pod zem Kliment popisuje svůj zážitek z 

vyzkoušení něco přes rok starého prodloužení linky tamějšího metra (RER A - Réseau 

express régional d'Ile-de-France), propojující centrum města se čtvrtí La Défense. 

125 KLIMENT, Jan. Dopis z Cannes. Rudé právo, 1972, r. 52-53, č. 72, s. 5.
Pro doplnění pravé identity filmů: Nesnesitelně sladkobolným filmem izraelský byl myšlen snímek 
Ani Ohev Otach Rosa (r. Moshe Mizrahi), za zcela pochybený a slabý film belgický je podle Klimenta 
možné považovat snímek Malpertuis (r. Harry Kumel) a konečně dobře sice natočeným, ale krutým 
filmem irským je v tomto případě snímek Images (r. Robert Altman; oceněno cenou za hlavní ženský 
herecký výkon). Jan Kliment navíc nezmiňuje ani fakt, že v porotě, jejímž prezidentem byl Joseph 
Losey, tento rok zasedl i Miloš Forman.
Dohledáno podle: Cannes Memories 1939-2002. La Grande Histoire du Festival. L'Album Officiel du  
55ème Anniversaire. Montreuil: Media Business & Partners. Montreuil, 2002. s. 100-101. 

126 KLIMENT, Jan. Chladné moře – Chladný festival, Pětadvacátý MFF v Cannes ve Francii nenadchl. 
Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 117, s. 4.     

127 KLIMENT, Jan. Světla a stíny v Cannes – Neúplný obraz světového filmového umění. Rudé právo, 
1971, roč. 51-52, č. 132, s. 4.

128 Viz např. KLIMENT, Jan. Úspěch našeho filmu pro děti v Moskvě. Rudé právo, 1973, roč. 53-54, č. 
170, s. 5.
KLIMENT, Jan. Sovětský film – událost XVIII. Karlových Var. Tohle je moderní film! Rudé právo, 
1972, roč. 52-53, č. 177, s. 4. 

129 KLIMENT, Jan. Moskva – Praha. Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 243, s. 4. Srov. např. KLIMENT, 
Jan. Chladné moře – Chladný festival. Pětadvacátý MFF v Cannes ve Francii nenadchl. Rudé právo, 
1972, roč. 52-53, č. 117, s. 4. 
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„Pravda,  v  rámci  tohoto  podzemního  krtčího  zavrtávání  vznikla  nová  linka  

jakéhosi  supermetra,  o  dalších  několik  pater  pod  normálním.  Spojuje  zatím  stanici  

Etoile u Vítězného oblouku s předměstím La Défence. [sic] Kolik je to kilometrů nevím,  

ale  vzdušně,  pohledem  se  to  zdá  dost  daleko,  protože  díváme-li  se  od  Vítězného  

oblouku, zdají se věžáky z La Défence [sic] již trochu v mlze.

Sjedete  po  pohyblivých  schodech  hluboko  pod  zem,  zaplatíte  u  automatu  

příslušné další jízdné, jiný automat vás posune do dalšího prostoru. Automatické oko  

televizní  kamery  vás  sleduje,  jestli  netropíte  nějaké  nepřístojnosti.  Ale  je  tu  všude  

prázdno a kachlíkovitě, ani vás nenapadne nepřístojnit. Všechno je ultramoderní, až to  

přestává být lidské. Potom přijdete do náramné podzemní haly, kde můžete nakoupit  

všechno možné, kde si můžete za frank dát přehrát z videokazetového přístroje písničku  

ve zvuku i obraze. Když jsem si zvolil jeden šansón Aznavourův, přístroj jako napotvoru  

selhal, ukazoval jen poskakující obraz, zvuk se nedostavil. Ale tahle chyba techniky mi  

připadala dokonce mile zlidšťující, protože jsem už měl pocit, že se ode mne jinak ani  

nečeká, že zase vylezu na povrch.“130 

Tento  (quasi)  fejetonově  odlehčený  pohled  na  „západní  pokrok“  za  pomoci 

melancholického připomenutí zažitých idealizovaných stereotypů rychle a bez varování 

přechází v jasněji pojmenovanou kritiku některých tzv. kapitalistických hodnot a toho, 

co  bychom  dnes  pravděpodobně  nazvali  globalizací.  „Nevím,  je  to  jistě  moderní  a  

mnohdy velmi účelné. Ale co naplat, spolu se strýčkem Tatim, jak jsme to poznali z jeho  

filmu, člověk lituje mizejících typicky pařížských hospůdek a kavárniček, stýská se mu  

po tom pultu, u něhož vám nalije patron skleničku a nesleduje, jestli se přelil. Po těch  

typických Pařížanech s gauloiskou přilepenou v koutku úst, kteří vám dovedou leccos  

vyprávět.  V  centru  města  povážlivě  raší  novinka  značně  nefrancouzská.  Americké  

drugstory.  […]  A  zmezinárodňování  nese  s  sebou  další  nepříjemnosti.  Paříž  měla  

vždycky  pro turisty  nádech lehkomyslnosti  a  pikantních  obrázků,  časopisů.  Dnes se  

hodně změnilo.  V mnoha ulicích  najdete  obchody zcela nefrancouzsky nazvané Sex-

shop,  obchody  s  pornografií.  Za  výklady  se  docela  bezostyšně,  s  nevkusem  takřka  

západoněmeckým,  ukazují  nejrůznější  artikly  s  poukazem na to,  že  co  nenajdete  za  

výkladem, lze hledat uvnitř. Což mnozí pánové činí. […] Paříž dnešních dní je bohužel  

čím dál chladnější,  čím dál více se odcizující  město.  [...] a návštěvníkovi  se vluzuje  

neodbytně nostalgický pocit, že s postupujícím časem se Paříž amerikanizuje i v tom  

smyslu,  že  si  v  ní  člověk  připadá čím dál  víc  jako mraveneček,  jako  zrnko písku v  

130 KLIMENT, Jan. Paříž se zavrtává pod zem. Rudé právo, 1971, roč 51-52, č. 162, s. 4. 
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obrovské poušti, zbytečný a nakonec čím obklopenější, tím ztracenější a osamocenější  

mezi všemi těmi milióny.“131

Tolik jedna z normalizačních možností prezentace „západní části“ světa. 

Prezentace  zahraniční  kinematografie  na  stránkách  Rudého  práva nebyla 

nezvratně  předurčena  jen  příslušností  jednotlivých  snímků  k  demokratickému  či 

socialistickému  táboru.  Důležitou  roli  sehrával  i  námět,  resp.  syžet  a  jeho  ideové 

zpracování.132 Pokud se na moskevském filmovém festivalu, který zaštiťoval pro celý 

socialistický blok funkci samozvaného arbitra vkusu,  objevil např. snímek americký, 

vynikal  pravděpodobně  kritikou  tamějších  („kapitalistických“)  sociálních  poměrů, 

případně se zabýval historií (např. nesoutěžní uvedení snímku Malý velký muž Arthura 

Penna na MFF Moskva 1971).133 

Obezřetněji  se  tisk  choval  v  případě  vybrání  socialistického  (nebo  přímo 

sovětského) snímku do soutěžní sekce západních festivalů. Z reakcí Jana Klimenta se 

skoro zdá, že nejlepším řešením potencionálně problematické situace134 byl  neúspěch 

takového  filmu.  V tom případě  nebylo  obtížné  pokračovat  v  osvědčených  vzorcích 

hanění  „zaslepené“  západní  kultury.   Vytěžit  se  dalo i  z  nepřijetí  československého 

filmu do takové soutěže - „Když jsem se vrtěl v pohodlném křesle festivalového paláce,  

nemohl jsem při nejlepší vůli  nevzpomenout znovu a znovu na to, co asi mohlo vést  

vedení festivalu k tomu, aby odmítlo náš film. Jak ukazuje dosavadní úroveň soutěžních  

filmů, umělecké důvody to být nemohly. Anebo ten, kdo náš film posuzoval, byl prostě  

raněný slepotou.“135 Zajímavé je, že v souvislosti s MFF Cannes se Kliment dovolává 

estetických  hodnot  snímků,  které  v  případě  reflexe  socialistické  filmové  produkce 

zůstávají jaksi stranou.    

Kontrastem  ke  článkům  referujícím  o  „odvrácené  tváři“  festivalu  v  Cannes, 

který  v  podání  Jana  Klimenta  symbolizoval  nejrůznější  nešvary  kapitalistické 

povrchnosti, a které (jak bylo uvedeno výše) jsou plné všemožných výhrad proti složení 

soutěžní  sekce,  nespravedlivému  rozdělení  cen  i  celkové  „nevlídnosti“  prostředí,  je 

zdůrazňování podobností, příbuzností a přátelských vztahů mezi zeměmi socialistického 

bloku (a příslušnými filmovými průmysly). 

131 KLIMENT, Jan. Paříž se zavrtává pod zem. Rudé právo, 1971, roč 51-52, č. 162, s. 4.
132 Srov. část Reflexe zahraničních kinematografií.
133 KLIMENT, Jan. Dlouhé, dlouhé filmy velkého festivalu. Rudé právo, 1971, roč. 51-52, č. 174, s. 5.
134 Možné obavy z vědomého přiblížení dvou znepřátelených světových stran.
135 KLIMENT, Jan. Střídavě oblačno? Dopis z filmového festivalu v Cannes. Rudé právo, 1971, roč. 51-

52, č. 120, s. 4.
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Spojení  mezi  MFF  Moskva  a  MFF  Karlovy  Vary  mělo  racionální,  byť  pro 

československou  kinematografii  nepříjemné,  opodstatnění  –  od  roku  1959  se  tyto 

mezinárodní filmové přehlídky ob rok střídaly.136 Karlovarský festival se zároveň stal 

další příležitostí  pro kritizování  průběhu přehlídek západních.137 V článku o průběhu 

XVIII. MFF Karlovy Vary se např. dočítáme o přednostech rumunského snímku Ipova 

smrt (orig.  název:  Atunci  i-am condamnat  pe  toti  la  moarter,  r.  Sergiu  Nicolaescu, 

Rumunsko,  1971),  „určeném původně  do Cannes  a  odmítnutém  –  ostatně  naprosto  

neprávem – tamní přijímací komisí.“138 Karlovy Vary byly navíc (opět v komparaci s 

Cannes) hodnoceny coby „umělečtější“ (ve smyslu nikoli primární orientace na zisk a 

další  kapitalistické  hodnoty;  přestože  obchodní  úspěchy  jsou  v  souvislosti  s  MFF 

Karlovy Vary zmiňovány také)139: „Náš festival se zabývá především problémy tvůrčími,  

uměleckými, kulturně politickými vůbec.“140 Tato věta napovídá tomu, že „umění“ bylo 

vnímáno (a ceněno) zejména skrze politické hodnoty,  které do značné míry potlačily 

hodnoty estetické. Neboť kulturně politická sféra pohltila „problémy tvůrčí i umělecké“. 

Rozdílnost Cannes, resp. západní kultury obecně, a domácího prostředí stvrzuje 

konstatování, že „v Cannes se v sále při vyhlašování výsledků píská a hlučí. U nás jsme  

zdvořilejší, u nás to není zvykem.“141  

136 Na  konci  padesátých  let  se  SSSR  rozhodl  „obnovit“,  resp.  navázat  na  tamější  filmový  festival 
uskutečněný v polovině třicátých let. Zároveň padlo rozhodnutí o nevhodnosti  souběžného konání 
karlovarského  festivalu,  který  měl  silnější  tradici  a  pravděpodobně  by  zastínil  festival  nový.  V 
následující letech totality tedy platilo, že MFF Karlovy Vary se konal v sudé roky, MFF Moskva v 
roky liché.
(anon). Stručná historie festivalu.  Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.  [online] Dostupné na: 
http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-festivalu/ [cit. dne. 25. 4. 2012]        

137 Jan Kliment nicméně nekritizoval pouze francouzské Cannes, negativně reflektoval např. úspěchy jím 
samým zavržených snímků na ostatních (v drtivé většině případů tzv. západních) festivalech, které 
podle  něj  pouze  dokazovaly  pomýlenost  těchto  kulturních  akcí.  Podobnou  situaci  zmiňuje  Pavel 
Juráček ohledně snímku Jaromila Jireše  Valérie a týden divů oceněného v Bergamu: „Jireš dostal  
velkou cenu a Klimenta mohla ranit mrtvice. Napsal ihned mimořádně hulvátský článek.“ 
JURÁČEK, Pavel. Deník 1959-1974. Praha: Národní filmový archiv, 2003. s. 683.    

138 KLIMENT, Jan. Karlovarský filmový maraton pokračuje. Docela dobrá úroveň soutěže. Rudé právo, 
1972, roč. 52-53, č. 176, s. 5.

139 Rudé právo uvádí, že se do zahraničí prodalo 30 celovečerních filmů (29 českých, 1 slovenský), 37 
krátkých snímků (30 českých, 7 slovenských). 
KLIMENT, Jan. Obchodní úspěch Karlových Var. Dobrá práce čs. Filmexportu.  Rudé právo, 1972, 
roč. 52-53, č. 193, s. 5. 

140 Tamtéž. 
141 KLIMENT, Jan. Ještě k XIII. Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech. Dobrý přínos 

filmové skutečnosti. Rudé právo, 1972, roč. 52-53, č. 183, s.5.
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Závěr:  Film očima normalizace

Normalizační  filmová  kritika,  kterou v tomto  případě  představuje  novinářská 

činnost Jana Klimenta v kulturní rubrice  Rudého práva počátku sedmdesátých let, se 

zaměřovala téměř výhradně na „společenskou odpovědnost“ filmu a jeho sounáležitost s 

kulturní  politikou  komunistické  strany.  Zahraniční  film  (jak  socialistické,  tak 

nesocialistické  provenience)  byl  reflektován  prakticky  pouze  z  tohoto  hlediska. 

Náznaky klasického pojetí filmové kritiky,  zabývající se uměleckou stránkou díla, se 

objevují pouze v případě československé filmové produkce, a to jedině za předpokladu, 

že film splňuje politické požadavky dané právě kulturní politikou komunistické strany. 

V důsledku toho se v článcích věnovaných zahraniční kinematografii objevují 

teze, které hlásají, že sovětská kinematografie vždy splňuje „požadavky“, a to přestože 

některé její  filmy jsou otevřeně (byť  jemně)  označeny za slabší.  V jasné opozici  se 

potom ocitají „naprosto pomýlené“ filmy západní,  jejichž umělecké zpracování není 

reflektováno  takřka  vůbec.  Jako  by  hodnocení  jejich  estetické  stránky  bylo  nejen 

druhořadé,  ale  (nikoli  pouze)  v  důsledku  nesplněných  kulturně-politických 

(ideologických) požadavků zcela bezpředmětné. 

To se projevuje i v hodnocení vybraných snímků. Čtenář se v nich často dočítá o 

jakémsi  „výsledném  dojmu“.  Ten  za  určitých  okolností  sice  může  snímku  přiznat 

některé  estetické  hodnoty,  v  první  řadě  je  nicméně  zprávou  o  splnění  „norem“ 

ideologicky uvědomělého nebo jinak žádoucího produktu socialistické společnosti. 

Evaluačními měřítky normalizačního filmu byly zejména lidovost a všeobecná 

srozumitelnost.  Ceněným  námětem  bylo  politicky  korektní  pojetí  současnosti  nebo 

historie nějakým způsobem vztažitelné na přítomnost (či přítomnost nedávno minulou). 

U hodnocení zahraničních snímků sehrával způsob interpretace současného dění zásadní 

roli – v případě kladně reflektované filmové produkce mimo socialistický prostor se 

často vyskytují příběhy upozorňující na nešvary a zhýralosti kapitalistické byrokracie, 

korupci,  sociální  problémy,  sociopatologické  jevy  nebo  na  zvěrstva  nedávných 

válečných konfliktů, jakou byla válka ve Vietnamu apod..      

V normalizační filmové žurnalistice počátku sedmdesátých let lze nalézt řadu 

paralel  všeobecného  přístupu  ke  kultuře,  tím  spíše  k  filmu.  Podobně,  jako  tomu  u 

emigrace veřejně povědomých osobností, byla i v případě emigrantů-režisérů jakákoli 
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zmínka  či  připomínka  jejich  osoby  a  činnosti  odstraněna  z  veřejného  diskurzu.142 

Příkladem může být osoba Miloše Formana, o jehož participaci v porotě canneského 

festivalu Klimentovy články mlčí.143 Podobně, jako se nežádoucí snímky (nebo filmy 

nežádoucích autorů) ocitaly v trezoru, což se fakticky rovnalo zapření jejich existence 

před veřejností, i oblast poskytování informací o záležitostech československé kultury 

(film nevyjímaje) provázely mlčenlivé a zatajující manévry .

Je otázkou, nakolik oficiální, režimem dotovaná, filmová kritika záměrně mlčela 

o poměrně podstatných informacích ve spojitosti s československou kinematografií, a 

nakolik  před  nimi  pouze  zavírala  oči,  které  ve  vybraných  případech  byly  schopné 

přimhouření – např. v  projevech shovívavosti vůči nedostatkům sovětské nebo některé 

jiné socialistické kinematografie.          

Pojmy estetiky a uměleckosti se zároveň dostávají do konotace kapitalistických 

hodnot  ve  smyslu  vnímání  západního  filmu  jako  „produktu“  kapitalismu  –  buď 

propagandisticky lživému nebo komerčně plytkému (srov. Marxova kritika kapitalismu, 

příp.  teorie  přebírající  marxistickou  terminologii,  např.  v  pojetí  Louise  Althussera). 

Zdůrazňování rozdílnosti kapitalistických a socialistických hodnot je patrné např. v užití 

slova  estét. To  bývá v  Klimentových  článcích  opakovaně  uváděno v  uvozovkách  a 

obsahově se tak transformuje k významu sousloví  takzvaný estét, a ke konotaci s vizí 

protirežimních  snah  (tedy  „estét“  jako  někdo,  kdo  nemyslí  na  režimem  tolik 

protěžovanou  lidovost  umění,  ale  usiluje  o  hodnoty  jiné,  normalizační  žurnalistikou 

prezentované jako nehumánní pachtění za vlastním úspěchem a finančním profitem). 

Vedle toho je v Klimentových článcích často zmiňováno, že „je nad čím se zamýšlet“. I 

to  připomíná,  že  v  normalizaci  jsou  estetické  hodnoty  druhořadé,  nejdůležitější  je 

myšlenka, a to myšlenka socialismu. Tento quasi prvek estetického kognitivismu (tedy 

konceptu oceňujícím hodnotu umění podle jeho přínosu pro lidské poznání), připomíná, 

že „správné“ umění (potažmo film) by mělo plnit funkci definovanou kulturní politikou 

komunistické strany a přispět tak k osvětě občanů a ke „správnému“ pochopení reality. 

Jinou  otázkou  je,  nakolik  jsou  manipulativní  koncepty  kulturní  politiky 

slučitelné  s  praktickou  reflexí  umění,  jeho teoretickou  stránkou a  s  žánrem filmové 

publicistiky, kterou komunistický režim podstatně změnil.144        

142 Připomeňme např. odstranění hlasu Waldemara Matušky ze znělky reprízovaného seriálu  Chalupáři 
(r. František Filip, Československá televize, 1975). 

143 Za předpokladu, že svou činností aktivně neohrožovali zdejší režim.
144 To,  že Jan Kliment  hodnotil  především plnění kulturně  politických  požadavků na filmové umění, 

dokládá  i  míra  zastoupení  politicky-společenských  témat  (referování  o  sjezdech,  konferencích, 
aktivech atp.) v jeho psaní.
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Umění jako produkt ideologie definovali  mj.  představitelé  frankfurtské školy. 

Tento filosofický a sociologický směr zmiňuje kritiku standardizace produktů a s ní 

související  standardizaci  myšlení  (viz  stereotypizace,  unifikace  myšlení  –  snížení 

úrovně za účelem všeobecné akceptovatelnosti a následné snadné ovlivnitelnosti např. v 

propagandě). To vše je více než dobře aplikovatelné na kontext československé filmové 

publicistiky, coby druhu reflexe umění, v období normalizace. Navíc se nabízí i paralela 

s  pokusy o  automatizaci  veřejného mínění,  které  je  dokola  syceno  pokud ne  přímo 

podobnými, tak alespoň obdobně zabarvenými, informacemi. 

Oblast  umění  (včetně  její  reflexe)  podléhala  diktátu  kulturní  politiky 

komunistické strany. To změnilo požadavky na umění. A (nejen) filmová publicistika 

Jana Klimenta  je toho dokladem.  Film se v očích normalizace  proměnil  v „důkazní 

materiál“ obhajoby komunistického režimu a jeho ideologie. Publicistická činnost Jana 

Klimenta  tedy  do  značné  míry  opustila  klasické  koncepty  možných  pojetí  filmové 

žurnalistiky,  a  na  úkor  toho  se  transformovala  v  publicistiku  kulturně-politickou, 

reflektující krom jiného také kinematografii.
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Summary

Film criticism in the Normalization era, which in this study is represented by Jan 

Kliment's works published in the Rude Pravo newspapers, focused merely on social (or 

socialistic)  responsibility  of  cinema – in  the whole  sense of  the  Communist  Party's 

culture policy. Foreign cinema (both socialist and capitalist origin) was reviewed just in 

that manner. The only footprints of classical way of film criticism, that reflects cinema 

by artistic point of view, are mentioned exclusively if the ideological presupposition is 

already gained.        

That  reveals  in  the  articles  about  foreign  cinema.  Whatever  part  of  Soviet 

cinema is here said to be satisfactory – even if some of the pictures are quite openly (but 

in  a  gentle  manner)  described  as  partly  deficient.  In  an  opposing direction  there  is 

“totally mistaken” capitalist cinema. Its artistic values are not mentioned at all, so there 

is some kind of glass ceiling. That kind of evaluation seems to be out of question – (not 

only) for the ideologically insufficient topics.     

That all comes out in reviewing every single motion picture. The most important 

thing for “the resulting impression” is question of passing ideological norms. For the 

Normalization  era,  the  main  aspect  of  “good  cinema”  is  its  low-threshold 

comprehension (populist thematic). The best evaluated topics were policy-correct image 

of nowadays or the past which can be interestingly related to the present. Reviewing the 

foreign cinema production is schemed so – if there is a well-reviewed motion picture 

from non-socialistic  world part,  there  is  for  sure  a  mention  about  the  social  ills  of 

capitalism (e.g. corruption, violence or poverty) and in the same manner are mentioned 

the recent war conflicts (e.g. Vietnam war).

Normalization film criticism was quite near with the general approach to culture, 

especially to cinema. The principles of “no see – no hear – no talk” were applied also in 

this sector of culture – so e. g. there is no mention about Milos Forman's participation in 

the Jury of IFF Cannes. 

The  aesthetic  concepts  are  connoted  with  capitalist  values  in  the  sense  of 

reviewing capitalist motion pictures as capitalist product – with a range of propaganda 

and  commercial  effects  (see  Marx's  capitalism  critique  or  theories  using  Marxist 

terminology e.g. Louis Althusser's interpretation). 
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There is also another polemic about manipulative concepts of culture-policy and 

its  combine-ability  with  art  criticism  itself,  meanwhile  the  film  criticism  were 

transformed a lot in the times of communist regime.145      

Art  as  an  ideology  product  was  defined  (apart  from  anything  else)  by  the 

Frankfurter Schule. In this connection the critique of product standardization and related 

thought  standardization  (stereotypes,  thought  unification  etc.)  were  revealed.  That 

accords  with  the  character  of  Czechoslovakian  film  criticism  (as  a  part  of  the  art 

criticism) in the Normalization era.  

The  art  section  (including  the  criticism)  succumbed  by  the  culture-policy 

doctrine of the Communist Party. That changed the demands on art. And (not only) the 

appearance  of  Jan  Kliment's  film  criticism  proves  it.  Cinema  transformed  into  the 

objective evidence for the Communist Party defensing its ideology. The works of Jan 

Kliment in this way left the classic conception of film criticism and transformed itself 

into culture-politic journalism – with a special reflection on cinema.

145 The fact, that Jan Kliment schemed in particular the culture-policy aspect of film art, is also proved in  
the proportion of social and politic themes (e.g. references about Party conferences) in his works.
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