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ZEM OCELE A LYR 
SUBJEKTY A IDEOLOGIE V KULTUŘE ČESKÉHO STALINISMU (1948-1953) 
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Zpívejte! Budou se otevírat okna domů,  

na zaprášených římsách počnou tančit sny.  

Zpívejte, ať do srdcí lidí jak průvod lampionů  

vstoupí náš život, plný, nesmírný!  

 

Milan Kundera 

 

 

A já věřím, že v tomto domku, v tomto pokoji, kde stojí má knihovna, postel a stůl, kde se s 

tlumeným boucháním otevírají samovolně dveře, seděl jedné teplé noci na truhlíku od malty 

chlapec s děvčetem, věřím, že se objímali s hvězdami nad hlavou a šeptem mluvili o budoucích 

obyvatelích své stavby. Věřím tomu, protože tenkrát nebylo ještě nic ztraceno, i proto, že je to 

prastaré téma, nesčetněkrát zpracovaný motiv hospodáře, který sází strom pro své vnuky, protože 

je to velké a základní téma budoucnosti, lidské solidarity a naděje. 

 

Josef Jedlička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení: autor prohlašuje, že práci vypracoval samostanë a všechny prameny řádnë cituje 

v textu. Dále prohlašuje, že následující text nepoužil k získání žádného jiného ani stejného titulu.  

 

Poděkování: autor by rád podëkoval všem, kteří ke vzniku této práce přispëli – inspirací, radou, 

kritikou i trpëlivou korekturou. Jmenovitë pak především Petru A. Bílkovi, dále Pavlu Janouškovi, 

Michalu Bauerovi, Petru Šámalovi, Michalu Jarešovi a Ludmile Růžičkové. Mé díky však patří i všem 

mým blízkým, kteří uvëřili mému revolučnímu romantismu a trpëlivë doufali, že tato práce se jednou 

ze snu promëní ve skutečnost. 
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Vënováno všem, kteří šli touto cestou 
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Abstrakt: 

 

Práce Zemë ocele a lyr (subjekty a ideologie v kultuře českého stalinismu (1948–1953)) je analýzou materiálu 

oficiální kultury z období vrcholného stalinismu z hlediska aktuálních koncepcí ideologie jako nezbytné 

podmínky sociální interakce individua a z hlediska teorie subjektu ideologie, jímž je každý jednotlivec žijící 

v politickém zřízení. Usiluje tedy o nazření materiálu socialistického realismu nikoli z hlediska striktnë 

hodnotícího a hodnotového, nýbrž z hlediska sémiotického a ideologicky kritického (snaha rekonstruovat 

mechanismy ideologie při tvorbë skutečnosti, včetnë toho, co mëlo být původnë potlačeno).  Apriorním 

předmëtem zájmu dotyčné práce jsou díla mladých autorů, pro nëž byla 50. léta 20. století nikoli předëlem 

vývoje jejich poetiky a umëlecké tvorby, nýbrž mateční půdou, která formovala jejich jazyk i jejich fantazii. 

Cílem práce není jen hledat stejné a univerzální, ale naopak nacházet unikátní a rozličné. V souladu s novými 

koncepcemi socialistického realismu tak pojímá tento kulturnë-politický systém nikoli jako výhradnë statický a 

vnucený mocí, nýbrž jako horizont aktivního vyjednávání subjektu a ideologie. Závërem práce je řada dílčích 

pozorování na úrovni základních apelů ideologie – reprodukuj, transformuj, zahrň / vyluč a jejich projekce 

v konkrétních fikčních svëtech poezie, založených na koncepci nëkolikerého domova, v nëmž Subjekt nachází 

jednak prostor splynutí s kolektivem, ale zároveň též prostor výjimečnosti básnické promluvy uvnitř ideologické 

fantazie.  Celý tento komplex je ohraničen a scelován nepřátelským prostorem „černého bodu“, do nëjž je 

vytlačována idea konečnosti a zranitelnosti systému, aby se vracela jako celá řada komicko-hrozivých přízraků. 

 

Thesis In The Land of Lyres and Steel is an analysis of official culture of the high Stalinist period in 

Czechoslovakia (1948–1953) based on up to date concepts of ideology. For them ideology as such is not a 

notion of an error, misunderstanding or manipulation but true condition of social being as an interaction of 

subject in inter-subjective structure. Main aim of the thesis consists in semiotic mapping and criticism of 

ideology; therefore it reconstructs mechanisms, by which reality is created by and in ideology – including parts 

that were repressed to hide antagonisms in ideological structures. Material for this analysis comes mostly from 

the works of young authors, whose poetics and fantasy were artistically formed in the Stalinist period. This 

thesis is not trying to go on in common fashion: looking for universal and uniform but on the contrary – to 

search for unique and distinctive. Using the concepts of socialist realism common in Anglo-Saxon tradition it 

perceives this cultural-political system not as ultimate product of supreme power but as active horizon of 

negotiation between subject and ideology. The conclusions are partial observations on the level of basic 

appellations of ideology: reproduce, transform, include / exclude and their realization in different fictional 

worlds of poetry, which are based on the metaphor of multiple home. In this space Subjects finds a space for 

being obedient part of the collective but also to be a distinctive poetic speaker inside the sacred Universe of 

ideological fantasy. This complex is defined and unified by the sinister space of the arch enemy, to which is 

projected the idea of the end, cruelty and vulnerability, just to return as partly horrific, partly ludicrous 

specters.  
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ÚVODEM 

O VELRYBÁCH A LIDECH 

 
Žádám vás jen o to, abyste se mnou vstoupili do nekonečna, kde 

vládnou stálost, poklid, mír a nezměrná prázdnota. A jen si 

představte, že v tomto hlubokém tichu je vše neproniknutelnou 

tmou. Zde a jen zde můžeme zakusit pocit obecného pohybu a 

zprvu ani nepostřehneme události, jichž jsme právě svědky. 

János Valuska, Werckmeisterovy harmonie 
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Na počátku této práce nestál jen konkrétnë specifikovaný badatelský zámër, ale též pocit, tëžko 

zařaditelná emoce, kterou ve mnë sledování, čtení, naslouchání materiálu kultury socialistického 

realismu zanechávalo. Byl to prvotní odpor smíšený s lítostí, výsmëch křížící se s fascinací, cizota 

vyvolávající zneklidňující povëdomost. A přitažlivost, která më nutila vracet se zpátky jak k textovým 

pramenům této kultury, tak k jejím současným hodnocením a reflexím. 

Metafora pro toto fascinované hledëní do vyhaslého a přesto magnetizujícího oka se hledá jen 

tëžko a nezbývá než se uchýlit – kam jinam – než k alegoriím a symbolizacím, jejichž výklad může být 

různý. Nejlepší analogii oné matoucí a neodbytné smësice dojmů mi nabídl jeden z vrcholných počinů 

maďarského režiséra Bély Tarra. Jeho Werckmeisterovy harmonie (Béla Tarr, 2000) jsou 

mnohovrstevnatým dílem, které lze číst a vykládat nëkolika různými způsoby. Vëtšinou však v centru 

pozornosti vykladačů budou stát subjekt, kolektiv a objekt fascinace (jen pojmenování se mohou 

mënit). Příbëh „fascinovaného pozorovatele“ Jánose Valusky se odehrává v pro Tarra typickém 

neadresném, avšak přitom až bolestnë konkrétním čase a prostoru. Do malého provinčního mëstečka 

přijíždí podivný cirkus, jehož hlavní atrakcí je impregnované tëlo velryby. Právë obří, mlčenlivý a 

enigmatický tvor, uzavřený v obřím kontejneru se pro Valusku posedlého touhou pochopit 

zákonitosti kosmu stane objektem fascinace, zhmotnëným zpřítomnëním záhad vesmíru i přírody, 

příslibem čehosi, co nelze definovat, předmëtem, který ve své neproniknutelnosti reprezentuje 

Reálno samotné.  

V oblouznëní majestátním kytovcem přestává hrdina vnímat okolní svët, v nëmž se tento tajemný 

symbol vëčnosti a setrvalosti, majestátnosti odvëkého řádu stává pouhou zástërkou pro hlásání 

nenávisti a zmaru, jež nakonec v kolektivní psychóze rozlícené uniformní masy rozvrátí celé mësto. 

Vedle ušlechtilé a záhadné velryby, tëlesné a hmotné, obývá kontejner ještë tajemný Princ, 

znetvořená bytost, z níž však ve filmu vidíme jen pokřivený stín a slyšíme nenávistný hlas, hlásající 

zkázu svëta a triumf nízkosti. Tehdy Valuska, v jádru dobrý a nevinný človëk, schoulený ve stínu a 

naslouchající deformovanému Princovu hlasu, pochopí a přijme pozici obëti fascinace „příslibem 

odhaleného mystéria“. V nëmém a podmanivém údësu přihlíží tomu, kterak se v kolektivním bësnëní 

mëní opojné enigma v krutou realitu, v níž je človëk ponížen až na samý práh důstojnosti 

(emblematickým obrazem filmu je nahé tëlo starce, který svou ubohostí donutí i bësnící dav k tomu, 

aby utišil své drakonické řádëní).  

Cenou za víru v přelud je Valuskův zdravý rozum. Film končí scénou, v níž po vylidnëném a 

zpustošeném námëstí prochází Valuškův strýc György a nachází uprostřed všeobecné zkázy tëlo 

velryby, netknuté, stále stejnë záhadné a neproniknutelné. Pohled do sklenëného a trpného oka 

tvora zesiluje bezmoc a bezvýchodnost lidské touhy po osvícení, která před tím zachvátila Valusku. 

Dëjiny se valí kolem, mlha se vznáší nad ruinami lidských tužeb a zámërů, jen velryba dál majestátnë 

sedí uprostřed námëstí jako vyzývavý otazník a trvající výhružka lidskému pohledu, který tak snadno a 
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rád uvëří příslibu spatřit to, co je na dosah ruky, přitom však nesmírnë daleko. Človëk je odsouzený 

k nevëdomosti, k trmácení, k základním pochodům, mezi nëž patří i občasné záchvaty „posvátného 

šílenství“. A svët je odsouzený ke stále se opakujícím excesům ve jménu mysteriózních velryb.  

 

 

Obrázek 1 - mystérium přežívá a člověk zhrzeně odchází. Univerzální dějinná skepse Bély Tarra jako možný testament totalitarismu? 

 

Tato práce však není vënována řádëní davu, poníženým a ubitým tëlům nevinných, zpustošeným 

životům a zplenëným mëstům. Je vënována všem Valuskům, kteří pohlédli do oka velryby… a 

přeslechli skřípivý hlas Prince. Výchozími koncepty této práce jsou pojmy ideologie, subjekt a 

samozřejmë socialistický realismus. Teoretická část usiluje o konkrétní definici nadužívaných pojmů 

moc a ideologie, stejnë jako o jiný pohled na socialistický realismus, inspirovaný především novëjšími 

tendencemi a pohledy v zahraniční literatuře, jež se povëtšinou vënuje socialistickému realismu 

sovëtskému. Převážná část interpretační oddílu pak poznatky o komunikaci subjektu a ideologie a o 

povaze socialistického realismu jako systému znakového aplikuje na konkrétní díla československé 

kultury z let 1948–1953. Rozhodl jsem se opustit cestu generalizací, jež jsou posléze doloženy často 

reduktivnë použitými citáty, a vydat se zpët ad fontes – do konkrétních fikčních svëtů, ke konkrétním 

textovým subjektům, motivům a mechanismům re-prezentace, které mi slouží jako synekdochické 

pohledy na klíčové vlastnosti socialistické kultury. Nejde mi však o násilné typizace, jako spíše o 

nazření specifik.  

V pozici oblouznëných „Valušků“ stojí v mém výkladu příslušníci svazácké kultury. Právë analýza 

jejich dël se nemůže opírat o obligátní otázky po represivní motivaci tvorby, která přichází v úvahu u 

„klasiků“ socialistického realismu (byl za ní tlak, oportunismus, dočasná ztráta smyslů atd.?). 

Mnohem spíše se zde můžeme opírat o otázky typu: Co socialistická ideologie 50. let nabízela 

mladým a tvůrčím lidem? S jakými apely se na në obracela? Jaké příbëhy vyprávëla? A konečnë: Jak 



 9 

se tyto apely v díle začínajících autorů přetvářely? Co subjekty ideologie vracely tëm, kteří se je snažili 

utvářet a přetvářet? A co jejich příbëhy říkají o našich příbëzích?  

Tuto analýzu provádím jednak na emblematickém díle svazáckého nadšení a optimismu – na filmu 

Zítra se bude tančit všude (Vladimír Vlček, 1952) který vznikl jako výraz určitého generačního pocitu 

skupiny vyvolených, pro nëž se svët v konkrétní dëjinné konfiguraci jevil jako místo zázračného 

znovuzrození. Podobnë zjitřeným a okouzleným tepem však pulzují i debuty básníků, kteří vstupují 

jako novicové do nové socialistické poezie, výraznë předurčené „přelomovou“ přednáškou a 

následnou knižní publikací Ladislava Štolla Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. I jí vënuji 

interpretační kapitolu, v níž nahlížím toto odsuzované dílo z hlediska symbolické zakotvenosti 

v narativech socialistického realismu.  

V závëru, jaksi mimo rámec budovatelského nadšení a okouzlení slovem „miluji“ stojí kapitola o 

nenávisti a strachu, která na materiálu re-prezentací Korejské války poukazuje na typické 

mechanismy při konstrukci cizáka a také na určitý návrat potlačeného, v nëmž se zjevují 

potencionální fobie neohroženého ideologického komplexu stalinismu. Tato kapitola vyvažuje 

kosmos projevů lásky a náklonnosti, záplavy svëtla a ohnë, které rozechvívají svazáckou kulturu 

v posvátném opojení kultem mučedníků, hrdinů práce i utopií nového života. I v kapitole, která se 

nejvýraznëji dotýká vztahu umëní a propagandy, se ale snažím poukázat na určitou spontánní 

dynamiku a vlastní život emblémů, které jsou produkovány v zájmu dominantní politické moci.  

Odmítám tak i v české literárnë historické praxi pomalu opouštëný model kultury formované jen a 

pouze institucionálním a politickým tlakem (viz ŠÁMAL 2011, BAUER 2010 či ZELINSKÝ 2008) a přikláním 

se k modelu reciprocity, k uznání toho, že kultury jako systém sémiotický nefungovala jednosmërnë, 

ale tvořila společnë sdílené a modelované dílo, v nëmž moc nepramenila jen z nátlaku, ale i 

z možnosti splnit si konkrétní sny, odpovëdët na konkrétní otázky, vyřešit konkrétní problémy. 

Jak již úvod této práce napovídá – je koncipovaná volnëji a uspořádaná spíše jako řetëz analýz, 

jejich tematickým pojítkem je vztah subjektu a ideologie v kontextu socialistické kultury. Nechce 

vydávat generalizující schémata, soupisy emblémů či kabinet kuriozit a anomálií, ale spíše zobrazit 

socialistický realismus jako flexibilní a dynamický systém, který se v žádném případë neuzavírá 

současnému vnímateli a jeho problémům. Jsem si vëdom, že snaha po aktualizaci a kritickému 

nazření současné ideologie skrze historický materiál je v případë práce orientované z velké části 

literárnë historicky ošidná, přesto ani já se tváří v tvář oku své velryby nedokážu ubránit touze 

nahlédnout vëci, které zřejmë navždy zůstanou jakémukoli lidskému jazyku zapovëzené.        
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I 
 

NEPOLAPITELNÝ PŘÍZRAK IDEOLOGIE 

 

 

 

Great ideology creates great times.  

Kim Čong-Il  

 

‘Ideology’ can designate anything from a contemplative 

attitude that misrecognizes its dependence on social 

reality to an action-orientated set of beliefs, from the 

indispensable medium in which individuals live out their 

relations to a social structure to false ideas which 

legitimate a dominant political power. It seems to pop up 

precisely when we attempt to avoid it, while it fails to 

appear where one would clearly expect it to dwell. 

Slavoj Žižek  
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1. NEPOLAPITELNÝ PŘÍZRAK  IDEOLOGIE 

 

Tato kapitola se zabývá přízraky, které se vznášejí kolem materiálu umění tzv. totalitarismu. 

Jedním z nejdůležitějších je evidentní, nadužívaný a přitom těžko sjednotitelný pojem ideologie. 

Následující nástin není pokusem o vyčerpávající definici, ale spíše shrnutím podnětných koncepcí 

Slavoje Žižka, Louise Althussera, Terry Eagletona a dalších s cílem vytvořit si konkretizovaný a 

přehledný rámec „ideologické re-prezentace“, dle nějž lze reflektovat komunikaci vně systému 

socialistického realismu a skrze nějž lze s tímto systémem i po letech vést smysluplný dialog. 

Dialog, který by nebyl vystavěný na odtažitém protikladu osvíceného soudce a pomýleného 

obžalovaného.   

 

1.1. (IMAGINÁRNÍ) POKUS O DEFINICI 

 

 

V tomto textu čtenář velice často narazí na magická slova jako moc či mocenský diskurz, které se 

velice dobře hodí v situaci, kdy se snažíme charakterizovat neviditelný, přesto všudypřítomný 

horizont formující a zasahující do textů literární povahy. Ono tušené cosi, co ovlivňuje podobu 

literárních dël, jejich reflexi, přesto to nelze jednoznačnë popsat a definovat. Moc je v takovém 

konceptu tajemným hybatelem a deformátorem, který vychází z vrcholku společenské pyramidy a 

přetváří pole situované pod ní – ti nahoře jsou oddëleni od tëch dole nejen hierarchicky, ale i 

schopností ovlivňovat re-prezentace skutečnosti.  

Otázkou je, do jaké míry je podobné situování moci funkční a do jaké slouží pouze jako alibi tëch, 

kterých se stigma totalitarismu (byť jen nepřímo) dotýká. V tomto textu nevnímám pojem „moc“ 

v úzce institucionální podobë, který by implikoval jen a pouze politickou podmínënost, jakkoli se 

právë takový krok jeví pro období kolem roku 1948 jako nejpohodlnëjší. Vidët všechny projevy 

mocenského diskurzu pouze v rovinë státního aparátů by bylo redukující.  

Inspirován texty Michela Foucaulta nerozumím moci výhradnë jako imperativní síle, která vychází 

shora a zasahuje vše, co je pod ní. Nevnímám moc jako sílu, která stojí vnë společnosti, je umële 

vytvořená a odkudsi dodaná jako imperativ tajemného svëta mimo naše bëžné vnímání.  Moc podle 

mého názoru přesahuje jednotlivce, tëžko tak mohu přistoupit na ztotožnëní moci pouze s osobou 

vůdce (toho, kdo formuluje zákony). I vůdčí individualita podléhá moci a je jejím projevem, nikoli 

jejím vynálezcem a neomezeným pánem. 
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„Všudypřítomnost moci: nikoli proto, že by moc mëla privilegium shromažďovat 

vše pod svou nevyvratitelnou jednotu, nýbrž proto, že se tvoří v každém okamžiku, 

v každém bodë, či spíše v každém vztahu jednoho bodu k druhému. Moc je všude; 

neznamená to, že vše obklopuje, nýbrž to, že odevšad vychází. A v té míře, v níž je 

permanentní, repetitivní, inertní, sebeprodukující, je „Moc“ jen účinkem celku, 

který konstruuje na základë všech tëchto momentů mobility, je sřetëzení, které 

má v každém z nich oporu a snaží se je naopak ustálit.“ 

(BOLTON 2007: 33) 

 

Ačkoli je pro zkoumané období centralizace moci ve státním aparátu nevyvratitelná, „moc“ 

v širokém slova smyslu skutečnë vychází ze všech míst společenské struktury a její podoba 

institucionální je jen výsledná realizace, krystalizace a ztëlesnëní. Bylo by velmi prosté vidët 

v mocenském diskurzu jen soubor zákonů a dogmat, které vycházejí svrchu (a tedy vidët politiku jako 

svrchní ocelový plát, který drtí obsah lisu – v našem případë kulturu). Produktivnëjší nežli hledat 

motivaci projevů „moci“ ve státním aparátu je vnímat její působení vycházející ze všech složek 

společenského pole, její všudypřítomnost a absenci „jedinečného ohniska“.  

Moc, která kupř. ovlivňuje poválečnou poezii a formuje jejího „bojovného ducha“, vychází stejnou 

mërou ze státních proklamací jako z nálady ve společnosti, z volání po účtování s minulostí, z touhy 

pomstít se démonizovanému nepříteli, ale i z utopického poblouznëní vizí nového svëta, který 

povstane z trosek poválečného svëta jako bájný Fénix. Domnívám se, že toto široké chápání moci 

(budu-li parafrázovat Foucaulta: moc ne jako instituce, struktury, síly, ale jako komplexní strategické 

situace v dané společnosti) vzdaluje moje vnímání socialistické a vůbec ideologicky podmínëné 

kultury onomu paušální: „psali, protože tak psát museli“ a naprosto likviduje tolik oblíbenou otázku 

„jak to mohli dëlat?“, která mnohem víc než cokoli jiného implikuje zámënu dobového horizontu 

samotné analyzované literatury za náš horizont vnímání. 

Celkové vyloučení dominantní moci, která utváří a deformuje a její nahrazení všudypřítomnou 

souhrou bodů společenské struktury, není v žádném případë neproblematické a beze zbytku 

akceptovatelné (viz oddíl 1.2.2). Nepopírám v žádném případë vliv mocenského a institucionálního 

nátlaku na podobu poválečné a poúnorové poetiky, ale zároveň nechci tuto poetiku vyčleňovat na 

periferii zájmu s tím, že je to čistë mocenský produkt, čili žádné umëní.  

Podobnë všeobsáhlým pojmem jako „moc“ je v odborných textech pojednávajících o totalitarismu 

ideologie. Ideologie se v české polistopadové společnosti stala synonymem politického zla, které se 

materializuje prostřednictvím služebného umëní a pokud je reflektována, pak jako souhrn škodlivých 

a skrznaskrz pomýlených idejí, které přivedly společnost i kulturu na scestí. Ideologii v takovém 

případë definujeme jako klamný systém idejí a povër, který slouží k udržení vztahů (totální) politické 
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dominance, jako souhrn minulých omylů, které jsou takto připraveny ke spravedlivému posouzení a 

rozřešení.  

Paradoxnë tato definice stojí velice blízko epistemologickému vnímání ideologie, která byla vlastní 

i samotnému socialismu. Dosažitelnost určité absolutní pravdy a vlastní vyčlenëní z kolosálního omylu 

dëjin samo o sobë implikuje cosi ideologického – lineární proud dëjin, které postupují od 

nedokonalého (klamnému) k dokonalému (pravdivému). Z pozice povýšených arbitrů je na materiál 

nedokonalé minulosti aplikována jedna ze slavných definic Karla Marxe: „Sie wissen das nicht aber sie 

tun es“. Pole se zdá být přehledné: oni, minulí, pomýlení versus my, vëdomí si plnë své skutečnosti a 

schopni objektivnë posuzovat posuny a trhliny v minulých reprezentacích skutečnosti.  

Oproti nevëdomému (sie wissen das nicht) podléhání kladu stojí v moderní „post-ideologické“ 

společnosti cynická otevřenost doznání se ke všemu, co činí. To však neznamená, že pouhé vëdomí 

iluzornosti symbolického řádu a „racionální“ upozornëní na jeho významový posun nëco mëní na 

podstatë klamu a vyvazuje jedince z jeho působení. Samotné otevřené poukázání na možnou 

iluzornost a pomýlenost našich činů není zárukou dosažení vyšší pravdy. Naopak, jsou to právë ti, 

kteří důslednë zastávají stanovisko cynické distance od iluzí (ti, kteří se nenechají napálit – les non-

dupes errent) a ignorují jejich symbolickou účinnost, kteří se nejvíce mýlí.1  

 

“*…+ the formula of cynicism is no longer the classic Marxian ‘they do not know it, 

but they are doing it’; it is ‘they know very well what they are doing, yet they are 

doing it’.” 

(ŽIŽEK 1995: 9) 

 

Ideologie sama totiž nutnë nemusí být vždy lží a klamem. Co se týče pozitivního obsahu, může být 

dokonce pravdivá. Nezáleží ani tak na obsahu tvrzení, jako spíše na způsobu, jímž je toto sdëlení 

vztaženo k subjektivní pozici implikované samotným procesem vyslovení (ŽIŽEK 1995: 8). Tvrzení 

(pravdivé / lživé) může být funkční vzhledem k nëjakému vztahu společenské dominance skrytým 

způsobem, legitimizace vztahů dominance musí být skrytá, aby bylo účinná. Ideologie může lhát ve 

jménu pravdy (např. pokud západ intervenuje v cizí zemi a tvrdí, že je to kvůli porušování lidských 

práv, může to být pravdivé tvrzení, ale je ideologické, protože zamlčuje další, ménë bohulibé motivy). 

 

“We are within ideological space proper the moment this content -- ‘true’ or 

‘false’ (if true, so much the better for the ideological effect) -- is functional with 

regard to some relation of social domination (‘power’, ‘exploitation’) in an 

                                                           
1 LACAN, Jacques: Séminaire 14. 5. 1974.  
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inherently non-transparent way: the very logic of legitimizing the relation of 

domination must remain concealed if it is to be effective.” 

(ŽIŽEK 1995: 9) 

 

Slavoj Žižek dokumentuje hned na nëkolika jevech naší současnosti a nedávné minulosti (1. válka 

v Zálivu, válka v Jugoslávii, spor mezi psychoanalytickou koncepcí dëtského traumatu a 

kontradiktorické teorie společenské předurčenosti jedince), kterak právë naše snaha vystoupit 

z hájemství toho, co pokládáme za ideologii (klam, faleš, zakrytí skutečné podstaty vëci) je přesnou 

formou našeho zotročení ideologií. V dotyku se skutečností se jako ideologická jeví umanutá snaha 

hledat v nepředvídatelné síti reálného pevné kauzální vazby, zákonitosti, vyšší nutnost (např. AIDS je 

božím trestem za prostopášný život lidstva), zároveň je však ideologický i pravý opak – zaslepená 

neschopnost a neochota vidët kauzalitu a nutnost ve vëcech, vnímat skutečnost pouze jako výslednici 

čiré nahodilosti (vnímání současné hospodářské krize jako náhodného, nemotivovaného jevu). Kritika 

ideologie pak musí smëřovat právë k odhalení toho, co ideologie úmyslnë přehlíží, nebo naopak 

démonizuje, toho, co je re-prezentováno jako pouhá nahodilost, nebo předkládáno jako vyšší zámër. 

(ŽIŽEK 1995: 4)  

 

“Herein lies one of the tasks of the ‘postmodern’ critique of ideology: to designate 

the elements within an existing social order which -- in the guise of ‘fiction’, that 

is, of ‘Utopian’ narratives of possible but failed alternative histories -- point 

towards the system’s antagonistic character, and thus ‘estrange’ us to the self-

evidence of its established identity.” 

(ŽIŽEK 1995: 7) 

 

Co ale konkrétnë kritizovat? V dosavadním průbëhu textu jsem s pojmem ideologie operoval tak, 

jak mu samozřejmë před-rozumíme. Označuje systém idejí, které různými způsoby umožňují naší 

(ko)existenci ve společnosti, identifikaci s určitým kolektivem i za cenu posunů a klamu.  S takovým 

vymezením lze velmi snadno nakládat jako s hodnotícím kritériem, stačí, označíme-li systém idejí 

nëkoho jiného za lživý, zavádëjící a kolidující se skutečností.  Ideologie v této podobë slouží jako 

hodnotící nálepka, kterou např. určité textové entity odsouváme na okraj zájmu, aniž bychom blíže 

zkoumali, jak se jejich tzv. „ideologičnost“ projevuje a zda se náhodou v našich hodnotících soudech 

neprojevuje též ideologická situovanost našeho dobového horizontu.  

 

*…+ there is no ideology that does not assert itself by means of delimiting itself 

from another ‘mere ideology’. An individual subjected to ideology can never say 
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for himself ‘I am in ideology’, he always requires another corpus of doxa in order 

to distinguish his own ‘true’ position from it. 

(ŽIŽEK 1995: 19–20)  

 

Do jaké míry nám pojem ideologie může sloužit jako „bezpečný strážce hranic svobodné 

současnosti“, zakrývací manévr před klamem, který je univerzální pro lidskou existenci v kolektivu, 

napovídá už ambivalentní definice pojmu samotného. Ideologii lze totiž definovat mnoha různými 

způsoby, z nichž nëkteré jsou možná v rozporu, nicménë každá z definic má své praktické uplatnëní, a 

to i smërem k našemu materiálu. Jako východisko k cestë do komplexního a turbulentního vesmíru 

ideologií nám poslouží analýza Terryho Eagletona Ideology (An Introduction) (EAGLETON 2007), která 

pojem ideologie charakterizuje jako text utkaný z mnoha různých pojmových přaden, z mnoha 

odlišných minulostí. Mnohem spíše je ku prospëchu vëci stopovat prvky v jeho rozrůznënosti, než se 

domáhat jednotícího konceptu. Autor potom nabízí následující výklady: 

 

a) proces vytváření významů, znaků a hodnot v životë společnosti 

b) souhrn idejí typický pro určitou sociální skupinu nebo třídu 

c) ideje, které napomáhají legitimizovat politickou moc 

d) falešné ideje, které napomáhají legitimizovat dominantní politickou moc 

e) systematicky narušená komunikace 

f) to, co nabízí subjektu situovanost ve svëtë 

g) forma myšlenek, motivovaných sociálními zájmy 

h) myšlení o identitë 

i) společensky nutné iluze 

j) konjunktura diskurzu a moci 

k) médium, skrze nëjž uvëdomëlí sociální činitelé dávají smysl svému svëtu 

l) akčnë zamëřený soubor přesvëdčení 

m) zmatení lingvistické a fenomenologické reality 

n) sémiotické ukončení 

o) nepostradatelné médium, skrze nëjž individuum naplňuje svoje vztahy k sociální struktuře 

p) proces, v nëmž společenský život je přemënën na přirozenou skutečnost 

 

V nabízených definicích můžeme vystopovat nëkolik shod. Přednë: za ideologii pokládáme ideje, 

významy, znaky, přesvëdčení, které nëjakým způsobem ovlivňují naši existenci ve společnosti. Buď ji 

prostë a jednoduše umožňují, neboť nám nabízejí možnost vytvořit si individuální identitu v rámci 

kolektivu, nebo ji zkreslují a falšují, neboť nám podvrhují to, co jsme a to, co bychom mëli být. 

Ideologie dává smysl svëtu, v nëmž se pohybujeme. Zároveň nás ale začleňuje do sítë mocenských 
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vztahů, které, jak vyplývá hned z nëkolika zmínëných definic, jsou především vztahy dominance. 

V tomto ohledu se dotyčná práce opírá především o inspirativní výzkum ideologie a mocenských 

aparátů francouzského filozofa Louise Althussera.  

Můžeme vyčlenit nëkolik klíčových entit, kolem nichž je pojem ideologie uspořádán: za prvé je tu 

subjekt (často v dominované pozici), společnost (společenská realita, kolektiv) a mezi nimi probíhající 

interakce znakové povahy za účelem dominance (vyššího nad nižším, silnëjšího nad slabším, 

kolektivu nad jedincem). Zjednodušenë řečeno, ideologie slouží k tomu, aby subjekt získal pevnou 

identitu a vymezil si své místo v kolektivu, zároveň ale tento kolektiv (společenské vztahy) utváří – 

přemëňuje sociální vztahy a symbolickou re-prezentaci skutečnosti tak, aby pro subjekt 

představovala autentickou skutečnost. Zdá se, že ideologii můžeme vidët ve všech vytyčených 

bodech a v každém z nich se bude jevit ponëkud odlišnë. To je samozřejmë následkem její re-

prezentační podoby, neboť to, co je subjektu předkládáno, není Reálno, vëc sama, nýbrž pouhé re-

prezentace, které usilují o dominantní povahu skutečného:  

 

“It is not their real conditions of existence, their real world, that ‘men’ ‘represent 

to themselves’ in ideology, but above all it is their relation to those conditions of 

existence which is represented to them there. It is this relation which is at the 

centre of every ideological, i.e. imaginary, representation of the real world. It is 

this relation that contains ‘cause’ which has to explain the imaginary distortion of 

the ideological representation of the real world. Or rather, to leave aside the 

language of causality it is necessary to advance the thesis that it is imaginary 

nature of this relation which underlies all the imaginary distortion we can observe 

(if we do not live in its truth) in all ideology.” 

(ALTHUSSER 1993: 38)  

 

Může se tedy zdát, že toto imaginární zkreslení je přirozeností lidského vnímání a stejnë tak, že 

ideologie je přirozeností, v níž se pohybujeme a která je pro nás stejnë důležitá jako vzduch a voda. 

Ačkoli sám Althusser původnë patřil k zastáncům této „naturalizace“ pojmu ideologie, posléze se 

přiklonil k původní marxistické definici ideologie prostřednictvím teorie o ideologických aparátech 

státu (viz oddíl 1.2.2). Nepochybnë i proto, že takové vymezení ideologie by bylo vším a zcela by 

upíralo možnost ideologii kritizovat a reflektovat. Původní definice Karla Marxe totiž ideologii 

nevymezovala jako obecný mechanismus klamu nezbytný pro jedincovo vnímání skutečnosti, v níž je 

situován. O ideologii se jedná až ve chvíli, kdy je tento klam užitý jako prostředek dominance 

vládnoucí třídy. Jinými slovy – ve chvíli, kdy je lidská přirozenost zneužita v mocenské hře. Proto např. 



 17 

komoditní fetišismus nevnímal Marx jako ideologii, nýbrž jako přirozený princip strukturující 

společnost. Teprve jeho využití k vykořisťování zakládá rysy ideologie.  

Při definování ideologie musíme opustit zakořenënou dualitu „skutečného“ a „ideologického“, 

v nëmž jedno označuje přímé a nezkreslené vnímání reality a druhé pokřivené a zmanipulované 

nazření, ztracenou esenci. Naopak, ideologické je konstitutivním prvkem sociální skutečnosti: 

 

“‘Ideological’ is a social reality whose very existence implies non-knowledge of its 

participants as to its essence. *…+ ‘Ideological’ is not the ‘false consciousness’ of 

the (social) being but this being itself in so far as it is supported by ‘false 

consciousness’.” 

(ŽIŽEK 1999b: 21)  

 

Principem ideologie je tedy zkreslení v jádru vlastní všem lidským bytostem, které však funguje na 

silovém principu začlenění a vyčlenění ve vztahu jedinec – kolektiv. Kde však tento princip sledovat 

na rovinë textové (jazykové), která nás z hlediska tématu této práce zajímá především? V souladu 

s Eagletonem tvrdím, že bëžným projevem ideologie je např. výrok deskriptivní povahy, který však 

pod gramatickým povrchem ukrývá jiný, skrytý mechanismus, který pouhé odkazování na přirozené 

kvality skutečnosti zahrnuje latentní výzvu k činnosti.  

Souhlas určitým výrokem zdánlivë čistë deskriptivní povahy může být projevem našeho přijetí 

ideologie jakožto pravdy. Vëty oznamovací typu: „na ulici se dnes pohybuje až příliš mnoho 

imigrantů“ obsahují pod povrchem „poukázání na skutečnost“ komplex nejrůznëjších apelů. Ten 

nejzřejmëjší je „tak to prostë je“, „je to zjevné, průkazné, evidentní“. Výrok sám si klade nárok být 

skutečností samou, ale jeho ambice rozhodnë nekončí u kolonizace subjektivní sféry a přesvëdčení 

jedince, že svët je právë takový, jaký nám suchá deskriptivnost výroku předkládá a že se s ním prostë 

musíme smířit. Vëřím-li nëčemu, neznamená to nutnë, že se ocitám v ideologickém principu dosažení 

dominance. 

 Jak tedy vyčlenit subjektivní a ideologické přesvëdčení? Je každé přesvëdčení (např. že mi vypadají 

vlasy, když si je budu česat zprava doleva) nutnë ideologické? Pokud se přidržíme vymezení Terry 

Eagletona (EAGLETON 2007) pak ano, pokud tato individuální přesvëdčení odkazují k souboru idejí a 

povër, které nëjakým způsobem definují kolektiv a jeho odlišnost od druhého. Jinými slovy pokud je 

mé osobní přesvëdčení o smëru účesu spojené např. s představou, že husté vlasy nás odlišují od 

vyplešatëlých přistëhovalců z Indie, stávám se rázem subjektem ideologie a má individuální obsese 

prvkem integrace, podřízení se dominantní moci.  

Analogický příklad z období, jímž se tato práce zabývá: výrok „Harry Truman je vrah“, přesvëdčení 

v 50. letech společnosti vštëpované, může mít dozajista povahu individuální (já, bytost X, si myslím / 
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vëřím, že…), neboť z určitého úhlu pohledu se tak může jevit každý americký prezident. Pod zdánlivë 

deskriptivní formou se však např. v roce 1951 ukrývá performativní výzva „smažme ho z povrchu 

svëta, neboť je jiný“. Toto expresivní tvrzení pak odkazuje k vyššímu ideologickému konceptu „jsem 

poslušnou součástí společnosti, která považuje hodnoty sdílené americkou společností za 

nepřátelské, protože uznává, že Harry Truman je vrah a nemá právo žít“, tedy re-prezentuje subjektu 

jeho začlenëní to tëla společnosti, jeho poddanou pozici i systém hodnot, který sdílí. 

Analogicky zmínëný výrok o přistëhovalcích může být osobní přesvëdčením, ale ve chvíli kdy v nëm 

zaslechnu skrytou zprávu: „mëlo by se s tím nëco dëlat, jsou jiní, ohrožují moje místo ve společnosti, 

ohrožují dokonce samotnou tuto společnost“ opouštím bázi osobního přesvëdčení a naslouchám 

integrujícímu apelu2 ideologie, která vymezuje moje místo ve svëtë a činí më subjektem vztahu 

dominance (aby se nëco zmënilo, musíme být silní a jednotní, musíme vëřit). 

Vidët však ideologii pouze na stupni onoho „skrytého hlasu“, proklamativního výroku a 

propagandistické snahy podřídit individuum hegemonii státní moci znamená vynechat jednotlivce 

z rovnice a tím celý proces de facto odlidštit a zjednodušit do protikladu loutkaře a loutky. Na jedné 

stranë je ideologický výrok vyjádřením toho, čím se konstituji jako osobnost v rámci společnosti, na 

stranë druhé je to pevná víra – často motivovaná mnohem více nevëdomými, než vëdomými 

pohnutkami –, že existuje horizont zastřešující pravdy „vëci prostë takhle jsou“. Zredukovat ideologii 

pouze na tuto víru v iluzi všemocné pravdy znamená přijít o vzrušující prostor mezi jednotlivcem a 

touto sdílenou vírou. A zároveň přehlédnutím faktu, že post-ideologickým proklamacím navzdory 

jsme stále součástí téhož procesu signifikace jako naši předkové v letech 50., neboť tento proces je 

bytostnou součástí naši existence a našeho vnímání.   

 

„Ideology is a set of viewpoints I happen to hold; yet that ‘happen’ is somehow 

more than just fortuitous, as happening to prefer parting my hair down the 

middle is probably not. It appears often enough entwined with the roots of 

personal identity to impel us from time to time to murder or martyrdom.”  

(EAGLETON 2007: 20)  

 

V souladu s tímto vymezením ideologie jako procesu re-prezentace mezi individuem a sociálním 

kontextem, v nëmž je ukotven, můžeme přeci jen nabídnout zastřešující definici, která je možným 

sjednocením vëtšiny aspektů, o nichž byla v předešlých odstavcích řeč: Ideologie je re-prezentací 

imaginárních vztahů jednotlivce k jeho skutečným podmínkám existence.  (ALTHUSSER 2001: 109) 

Ideologie je využitím tohoto přirozeného a nezbytného mechanismu re-prezentace v začlenëní 

                                                           
2 Detailně o ideologickém apelu viz kapitola II. 
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jedince do kolektivního pole, které organizují mocenské souboje o hegemonii, zároveň je jeho 

nezbytnou oporou subjektu ve vnímání skutečnosti jako pevné esence, z níž jsou vyloučeny 

traumatizující prvky antagonismu, který se vzpírá symbolizaci. 

 

“Ideology is not a dream-like illusion that we built to escape insupportable reality; 

in its basic dimension it is a fantasy construction which serves as support for our 

‘reality’ itself: an ‘illusion’ which structures our effective, real social relations and 

thereby masks some insupportable, real, impossible kernel.” 

(ŽIŽEK 1999b: 45) 

 

 

1.2  „TROJDOMOST“ IDEOLOGIE ANEB POJEM, KTERÝ  PODVRACÍ SÁM SEBE  

 

Ambivalentnost definice svádí k tomu, aby človëk vnímal ideologii jako index promënlivé historické 

situace, jako vyjádření dílčích sociálních okolností typických pro konkrétní etapu dëjin. To ovšem celý 

pojem devalvuje do pozice pouhého symptomu vývoje společnosti, který je pasivní výslednicí jiných 

procesů. Pokusme se nyní nastínit univerzálnëjší schéma, které by reflektovalo možné aktivní 

„rozložení“ pojmu ideologie ve společnosti. Na základë hegeliánského modelu triády doktrína – víra – 

rituál navrhuje Slavoj Žižek (ŽIŽEK 1995: 9–15) vyčlenëní tří fází, podle nichž je pojem ideologie 

uspořádán. Jedná se, zjednodušenë řečeno o osu ideovou, osu materiální a osu materiálnë-ideovou. 

Pojem ideologie pak můžeme členit následovnë:I 

 

 

1.2.1 IDEOLOGIE V SOBĚ (PŘÍZRAČNOST IDEOLOGIE) 

 

Paušálnë řečeno bëží o souhrn doktrín, teorií a víry, kterými je ideologie definována. V našem 

případë bychom mohli hovořit o materializaci „ideologie v sobë“ v korpusu „kanonických“ textů a 

projevů „otců-zakladatelů“ a jejich mocenských derivátů – počínaje Stalinem, Ždanovem a Gorkým, 

konče Nejedlým a Štollem, tedy o tom, co se z dnešního pohledu jeví jako závazná definice a ideál, 

k jehož podobë je společnost utvářena. Za klasický rys ideologie v sobë můžeme pokládat rozdíl mezi 

„oficiálním významem“ a „aktuálními zámëry“. To, co se říká, se nutnë nekryje s tím, čeho se má 

dosáhnout. Podstatné je, aby ideologie v sobë působila přirozeným dojmem, aby vytvářela na dalších 

stupních takový rámec vnímání, který maskuje symbolickou konstrukci „ideologie v sobë“.  
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Ideologie staví na iluzi samozřejmosti svého smyslu. Ideologické tvrzení par excellence zní: nechme 

teď mluvit samotná fakta. Úspëšnost operace spočívá v tom, že subjekt je přesvëdčen o naturalizaci 

symbolického pořádku natolik, že přestává vnímat diskurzivní před-konstruovanost toho, co mu 

ideologie nabízí jako vjem vëci samotné.  Ideologická percepce bývá často založena na vnímání 

určitého nadbytku či nedostatku v realitë samé (např. zdánlivë objektivní tvrzení „tohle mësto je 

samý Vietnamec“). S odkazem na lacanovské motto „v Reálném nic neschází“ poukazuje Žižek na 

(nevëdomou) symboličnost univerza, v nëmž takové tvrzení o vëci samé pronášíme.3 

Dalším podstatným rysem „ideologie v sobë“ je přítomnost „volnë plujících označovaných“, jejichž 

smysl je určovaný dominantní artikulací. Typickou ukázkou pro nás může být pojem realismus, jehož 

rozrůznënost je v 50. letech hegemonicky zredukována do jediného pravého a skutečného významu 

(připomeňme titul Nejedlého stati O realismu pravé a nepravém), paradoxnë právë toto hegemonní 

uchopení určitého pojmu pak retroaktivnë definuje jeho „přirozený“ význam.    

Úskalím této „čisté“ ideologie je bezesporu to, že svým způsobem připomínám princip Lacanova 

Master-Signifier (pán-označující, označujícího bez označovaného). Je to ono „veškerenstvo“, ke 

kterému se odkazuje, ale které nelze efektivnë symbolizovat. V případë socialistického realismu 

všechny jeho dílčí definice jako doktríny odkazují k „Vůdcovë genialitë“, která stojí sama o sobë 

mimo, jako tušený, avšak nesymbolizovatelný garant, který přesto strukturuje existenci jedince i 

společnosti.  

Klíčovým rysem tohoto stupnë při jeho odlišování od dvou zbylých je to, že ideologie v sobë je vždy 

pravdivá – jinak řečeno, aby fungovala, musí vycházet ze závazného předpokladu, že se stane 

absolutní pravdou a hegemonickým klíčem ke skutečnosti, nesmí připustit alternativní re-prezentace 

sociální skutečnosti. Je pravdou v sobë samé i zárodkem pravdy mimo sebe samu. Jako taková 

                                                           
3 Poznámka terminologického charakteru: tato práce operuje s pojmy realita, skutečnost a reálno, jejichţ význam je odvozen od 

triády termínů lacanovské psychoanalýzy imaginárno / symbolično / reálno, především na dva poslední: „Symbolično 

zahrnuje všechny druhy a řětězce signifikantů (znaků v jejich označující funkci) od jazyka aţ po zákon. Je to neosobní rámec 

společnosti, ve kterém přijímáme své místo. Většina lidí je do něho vepsána dříve, neţ se narodí: dostává jméno, patří do 

nějaké rodiny, socio-ekonomické vrstvy, genderu, rasy… Symbolično tvoří značnou část toho, co nazýváme realitou. Reálno je 

to, co není začleněno do Symbolična, to, co nelze reprezentovat řádem signifikantů. Na Reálno lze pohlíţet dvojím způsobem, 

buď je to svět tak, jak existuje před tím, neţ je vepsán do symbolického řádu (do jazyka), tj. věc ve své bezprostřední plnosti, 

anebo je to ‚zbytek‘ (Ţiţkem často označovaný jako ‚neviditelný zbytek‘), to, co po dokončení symbolizace zůstává mimo 

symbolický řád. Existence tohoto ‚zbytku‘ se pak projevuje tím, ţe v Symboličnu existuje nějaké prázdné místo. Toto prázdné 

místo je pak nutno zakrýt, aniţ je narušen symbolický řád, a toto zakrývání je právě to, co má na starost ideologie. Symbolično 

a Reálno však na sebe vzájemně působí. Symbolično rozčleňuje a vymezuje (zprostředkovává) Reálno, Reálno pak vpadá do 

Symbolična především v podobě ‚traumatických setkání‘, tj. v podobě různých otřásajících událostí (jako je válka nebo revoluce) 

nebo ‚drsných skutečností‘ (jako je AIDS nebo smrt). Symbolično se pak pokouší tyto vpády Reálna různým způsobem 

symbolizovat. Mezi Symboličnem a Reálnem však nikdy nemůţe vládnout plná harmonie.“ (HAUSER, Michal: Stručný slovník 

několika lacanovsko-ţiţkovských pojmů. www.sok.bz). Zmiňuji-li tedy symbolický rámec (stalinismu, socialistického realismu), 

pouţívám volně pojmů symbolično, realita či skutečnost, zmiňuji-li to, co je v tomto rámci potlačené a sublimované, pouţívám 

pojem reálno. 

http://www.sok.bz/
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vstupuje do dalšího procesu, v nëmž má být v tuto přijímanou pravdu materializována. Jak ale záhy 

uvidíme – žít v ideologii neznamená nutnë akceptovat ji jako realitu samu. V tom spočívá paranoická 

past ideologie v sobë – její ambice být pravdou může být obelhávána, existence v její realitë může být 

pouhou mimikrou. Tento posun od ideálu k pragmatismu zakládá paradox násilí totalitní ideologie: ač 

se sama v sobë pokládá za pravdu, konec dëjin a začátek zhmotnëné Utopie, ve skutečnosti existuje 

ve vëčném posunu a zkreslení, ve vëčné obavë, že její „žitá“ pravda je pouze předstíraná a bude ji 

vrácena jako subverzivní Druhý, který rozvrátí samotné její fundamenty. 

Lze ale vůbec takovou „ideologii v sobë“ pojmenovat a zachytit v úplnosti, jak by se snad mohlo 

zdát z odstavce, kde ji lokalizuji v kanonických definicích socialistického realismu? Její kontury tak, jak 

se zhmotňují v dobovém psaní a myšlení dozajista ano, ale zde je třeba mít na zřeteli, že ona sama 

funguje ve společenské praxi spíše na principu velkého Druhého – jako jednotící a scelující princip 

symbolického pořádku, který však není hmotnë přítomen na scénë, který je pociťován, respektován a 

překračován, nikdy však nemůže být definitivnë pojmenován. Ačkoli její základní rysy můžeme 

rekonstruovat a demonstrovat na dobovém materiálu, to podstatné (přímo nesymbolizované a 

nereprezentované) nám stále bude unikat. Přesnëji vyjádřeno: to podstatné – pravdu této „ideologie 

v sobë“ – musíme substituovat za velkého Druhého našeho dëjinného horizontu, abychom mohli 

kruh signifikace uzavřít (v případë socialistického realismu tak intenci jeho pravdy nahradíme 

imperativem ďábelské lži).  

Zdá se ale, že kruh signifikace nesmí být nikdy plnë uzavřen, pokud nechceme uvíznout 

v ideologickém paradoxu. I programatici socialistického realismu, pevnë opření o mocenské struktury 

státu a strany, byli vystaveni této „přeludnosti“ dominantní ideologie, svádëli marný boj se 

symbolickou strukturou, která nedokáže Reálno zachytit beze zbytku – významy se promëňovaly, 

koncepty mutovaly a snaha ukotvit „ideologii v sobë“ do podoby artefaktu (teoretický text, umëlecké 

dílo) připomínala honbu za stále unikající a transformující se podstatou.  

Tento přesah „ideologie v sobë“ do prchavé esence mimo dosah symbolizace tak z velké části 

koresponduje s tím, co Slavoj Žižek nazývá před-ideologickým jádrem (pre-ideological kernel). „Před“ 

nikoli z hlediska časového – napřed bylo jádro, pak teprve ideologie – ale spíše z hlediska konceptu 

prostorového. Pod ideologickou re-prezentací reálných podmínek existence je přítomna ještë hlubší 

vrstva, která zahrnuje naše přirozené vnímání (symbolizování) skutečnosti. Žižek vychází z lacanovské 

definice reality jako symbolické matrice, která nicménë nedokáže symbolizovat Reálno v celku. 

Nesymbolizované fragmenty se pak vrací v podobë přízraků (spectre), které upozorňují na trhliny 

v symbolické síti reality: 
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“*…+(what we experience as) reality is not the ‘thing itself, it is always-already 

symbolized, constituted, structured by symbolic mechanisms -- and the problem 

resides in the fact that symbolization ultimately always fails, that it never 

succeeds in fully ‘covering’ the real, that it always involves some unsettled, 

unredeemed symbolic debt. This real (the part of reality that remains non-

symbolized) returns in the guise of spectral apparitions.” 

(ŽIŽEK 1995: 21) 

 

Tento koncept nekompletní / selhávající symbolizace se zdá být adekvátní i pro vymezení napëtí 

mezi intencí „ideologie v sobë“, samotnou materializací ideologie ve společnosti a snahou hodnotit a 

soudit ideologii jako klam a přízrak minulých selhání. Ideologie se vskutku stává přízrakem, který se 

vynořuje právë ve chvíli, kdy toužíme skutečnost uzavřít jako celek a tím se vystavujeme fatálnímu 

paradoxu symbolické předurčenosti toho, co za skutečnost pokládáme: 

 

“What the spectre conceals is not reality but its ‘primordially repressed’, the 

irrepresentable X on whose ‘repression’ reality itself is founded.” 

(ŽIŽEK 1995: 21) 

 

Znamená to tedy, že ve jménu imaginární nepolapitelné pravdy „ideologie v sobë“ máme z kritiky 

totalitní ideologie zcela vypustit etickou dimenzi, která nutnë předpokládá uzavření řetëzce a 

vydëlení pravdy a lži, viny a trestu? Je snad poslušné podřízení se vůli velkého Druhého 

(nadindividuální zodpovëdnosti) důvodem k plnému odpuštëní, seznání, že človëk jaksi nikdy nemůže 

jednat sám za sebe, protože pravda „ideologie v sobë“ je mu ve vší závaznosti nezřetelná? Nikoli. Je 

to právë tento postoj obscénní rozkoš „jsem nástrojem vyšší, plnë nepojmenovatelné vůle, proto 

jsem zbaven viny“, který je skutečnou vinou: 

 

„Jak může být človëk vinen, pokud pouze uskutečňuje „objektivní“, z vnëjšku 

danou nutnost? Tím, že subjektivnë přijímá tuto „objektivní nutnost“ – že získává 

potëšení z toho, co je na nëj uvaleno.“ 

(Žižek 2007: 111) 

 

Je to však právë tato „perverzní vina“, která může spojovat soudce s obžalovanými. 
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1.2.2 IDEOLOGII PRO SEBE (MATERIALITA IDEOLOGIE) 

 

V tomto případë máme na mysli samotný aparát, který ideovou složku prosazuje ve společnosti, 

agitační, edukativní i argumentační činností. Jakékoli mocenské uskupení, které se pokouší vytvořit 

vztah dominance nad společností, musí na tuto složku artikulující „ideologii v sobë“ spoléhat.  V 

případë našeho tématu bychom pod tento pojem začlenili např. nejrůznëjší svazy a syndikáty, systém 

školství, knihoven, ale i socialistickou rodinu atd. 

Zatímco dosud jsme o ideologii uvažovali v tradičním slova smyslu jako o systému idejí, nyní se 

dostáváme ke způsobu, jak jsou tyto ideje přenášeny do sociální struktury, jak se v ní zakořeňují, jak 

nabývají svou materialitu  (neboť bez ní by nikdy nemohly plnit úlohu prostředku dosažení 

dominance). Na materiální (rituální, institucionální) povahu ideologie poukázal ve své studii Ideology 

and Ideological State Apparatuses Louis Althusser (ALTHUSSER 2001).  

Althusser poukazuje na to, že např. náboženská víra nemusí být primárnë záležitostí vnitřního 

přesvëdčení. Její tëžištë spočívá v církvi jakožto institucionálním rámci, který není jen druhotnou 

externalizací víry samotné, ale ztëlesňuje mechanismy, které tuto víru utvářejí. Tyto mechanismy 

shrnuje autor pod zastřešující pojem ideologické aparáty státu (ideological state apparatuses – ISA).  

 

“ISA materialize spiritual, substanceless big Other of ideology.” 

(ŽIŽEK 1995: 20) 

 

“ISA designate the concrete network of the material conditions of existence of an 

ideological edifice -- that is, that which ideology itself has to misrecognize in its 

‘normal’ functioning.” 

(ŽIŽEK 1995: 24) 

 

Ideologický státní aparát není ztotožnitelný s pojmem státní aparát. Zásadním rozdílem mezi 

obëma složkami je to, že státní aparát funguje primárnë na bázi násilí a nátlaku. Je třeba zdůraznit, že 

neexistuje státní aparát, který by se obešel bez ideologie (i policie či armáda přeci fungují na 

ideologických základech, které jim zaručují koherenci a reprodukci). Ideologické aparáty naproti tomu 

fungují především na bázi ideologie, ale represi využívají také, jakkoli spíše skrytë a mírnë (nebo 

výhradnë symbolicky – jako příklad uveďme církevní pohrůžku peklem, otcovu pohrůžku výpraskem 

nebo hrozbu vyobcování z bytového družstva v případë porušování stanov).   
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Tato kombinace represivního a ideologického vede k mnoha zjevným či skrytým kombinacím v 

souhře represivního a ideologického státního aparátu. Zdánlivë nesourodé tëlo ideologických aparátů 

je tedy ve skutečnosti spojeno právë touto funkcí (ideologií), což odkazuje k tomu, že existuje 

dominantní ideologie, kterou Althusser nazývá ideologií vládnoucí třídy. Tato nadřazená ideologie je v 

rukou tëch, kteří ovládají státní aparát a jednotlivé složky represe, tudíž se vlastnë ona nadřazená 

ideologie uplatňuje i v případë ideologických aparátů.  

 

“To my knowledge, no class can hold State power over a long period without at 

the same time exercising over and in the State Ideological Apparatuses.”  

(ALTHUSSER 2001: 98) 

 

Není samozřejmë stejné „jednat“ skrze práva a dekrety represivních složek moci a skrze jednotlivé 

instituce ideologického státního aparátu, ale právë zdánlivá nenásilnost může přinášet mnohem 

hlubší zásahy do soukromí subjektů. Na rozdíl od policie, soudů, vëzení, armády či parlamentu se 

totiž tyto aparáty prezentují jistou pluralitou svého zamëření a především tím, že nespadají výhradnë 

do sféry veřejné, ale i do sféry soukromé. Citujme Althusserův soupis ideologických aparátů: 

 

• Náboženské  

• Vzdëlávací  

• Rodinné (rodina samozřejmë nefunguje jen jako ideologický aparát, ale i jako vztah zasahující do 

reprodukce pracovních sil, ať už jako prostředek reprodukce, či jako prostředek konzumu) 

• Právní (náleží částečnë i ke státnímu aparátu) 

• Politické (politický systém, různé strany) 

• Odborové  

• Komunikační (masmédia) 

• Kulturní (umëní, ale i sport) 

 

Nabízí se otázka, jakým právem lze soukromé instituce vřazovat pod hlavičku státu. Na to 

Althusser odpovídá, že stát jako entita stojící nad právem nemá povahu ani veřejnou ani soukromou 

zároveň, naopak, je to nezbytná podmínka k rozlišování mezi soukromým a veřejným. To samé lze říct 

o výše vypsaných ideologických aparátech státu, je jedno, zda jejich instituce jsou soukromé nebo 

veřejné, to, na čem záleží především, je, jak fungují. Soukromá instituce může docela dobře fungovat 

podobnë jako ideologický aparát. 

Ideologické aparáty státu tak nejsou jen pouhou sázkou či prostředkem v boji o společenskou 

dominanci, nýbrž samotným bojištëm. Vzhledem k tomu, že právë v tëchto složkách společnosti nelze 
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tak snadno uplatňovat „zákonnou“ represi vládnoucích složek, zde probíhají vyhrocené souboje.4 

Nejen proto, že jsou zde často silnë zakořenëny pozice bývalých vládců, ale i proto, že obëti 

dominance zde získávají určitý, byť třeba omezený, prostor pro sebevyjádření prostřednictvím využití 

rozporů anebo získání bojových postů k dalšímu odporu. 

Zde odkažme zpët k foucaultovskému pojetí všudypřítomné moci. Althusser na rozdíl od Foucaulta 

neupírá moci pyramidální strukturu, ohnisko, ale její mikro-projevy nachází právë v rámci tradiční 

hierarchie moci, přímo uvnitř struktur, které jsou vytvářeny státním aparátem, jeho mocenskou 

dominancí. Zdá se, že zejména pro materiál umëní totalitarismu je pojem ideologie 

v althusserovském smyslu nezbytný, protože umožňuje vidët tuto „dvojakost“ moci. 

Co je na Althusserovë koncepci podstatné vzhledem principu přirozeného vnímání skutečnosti a 

ideologie jako mocenského uchopení této přirozenosti: samotný charakter naší přirozenosti je vždy-

už (always-already) podřízen a regulován externalitou ideologických a státních aparátů. Sféra 

přirozenosti se tak stává dëjištëm nekončící ideologické kolonizace a sama se tak mëní v ideologický 

subjekt a konstrukt.  

Může se tedy zdát, že z takto vymezeného pole působnosti ideologie není úniku (už naše 

přirozenost je paradoxnë od základu definována ideologií). Jakmile se z kruhu pokusíme vystoupit a 

provádët jeho kritiku, ocitáme se v pasti jiné ideologie – vystoupit znamená podlehnout. V souvislosti 

s myšlením a jednáním v ideologii nabízí Slavoj Žižek zmínëný princip Lacanova Master Signifier, tedy 

jakéhosi hlavního označujícího bez označovaného, entity, která se vzpírá symbolizaci („trully essential 

dimension“ ŽIŽEK 1995: 19). Ideologie jako by byla lokalizována mezi nëj a své dílčí proklamace, tedy 

do prostoru, z nëjž nelze uniknout – jakmile se totiž pokusíme oddëlit reálnou esenci od ideologie, 

opët se v nëm ocitáme lapeni (“ideology is always, by definition, ideology of ideology”, IBID: 19). 

Reálno jako takové je v post-moderním smyslu vëčnë nedosažitelné, unikající, symbolicky kastrované. 

Žižek naproti tomu hájí možnost místa, kde je kruh přerušen, místa, kde jsou hranice skutečnosti a 

ideologie zjevné. Aby však neztratilo smysl, musí toto místo zůstat prázdné, nezaplnëné žádnou 

pozitivnë rozpoznatelnou skutečností. (IBID: 17) 

 

 

1.2.3. IDEOLOGIE V A PRO SEBE  

 

Tento ponëkud problematický třetí stupeň reflektuje ideologii tak, jak se projevuje přímo v sociální 

realitë. Zahrnuje rituály, návyky, životní praxi. Ocitáme se tak v krajnë nejistém a tëžko 

                                                           
4 Připomeňme, jak se např. pnutí mezi stranickým aparátem a státním aparátem v letech 1950 a 1951 přenášelo do 

ideologických aparátů kultury a poezie se stávala dějištěm bitev, v nichţ verš jakoby měl platnost politického činu (KNAPÍK 2006) 
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zmapovatelném prostoru osobního prožitku ideologie. Dle mého názoru sem můžeme začlenit 

situace, v nichž se jedinec rituálnë přihlašuje k prvnímu stupni ideologie skrze veřejný rituál (schůze, 

soutëž, kolektivní slavnost, ale též např. proces psaní, v nëmž se jedinec dobrovolnë projektuje jako 

subjekt „ideologie v sobë“, zároveň ale tuto ideologii pokřivuje subjektivní interpretací). 

Dosud by se mohlo zdát, že tři stupnë ideologie fungují jako dokonalý stroj, v nëmž první stupeň 

produkuje energii, druhý ji převádí a třetí se jejím působením dostává do pohybu. Zdá se, že tak 

funkční a mechanické však ve skutečnosti celé schéma ani zdaleka není. Jen málokdy lze totiž 

dokázat, že „ideologie v sobë“ artikulovaná v podobë „ideologie pro sebe“ se ve společnosti 

uplatňuje jako jednotící tmel, ucelená hybná síla. Mnohem spíše se tříští, rozkládá, deformuje, 

s různou intenzitou zasahuje rozdílné společenské vrstvy.  

Na příkladu současné společnosti, řízené tlakem trhu a liberální otevřeností názoru Slavoj Žižek 

dokladuje, kterak se zdánlivá ne-ideologičnost přemëňuje v materiální ideologii, protože i tyto 

mechanismy vždy produkují nëjaká tvrzení a povëry, vždy závisejí na systému ideologických 

předpokladů, které jsou nutné pro reprodukci existujících sociálních vztahů (ŽIŽEK 1995: 15). To, co 

vzniká na třetím stupni ani zdaleka nemusí být totožné s tím, co představuje „ideologie v sobë“, 

naopak – mohou se zde projevovat trhliny, deformace, rozdílná „hustota“ a koherence ideologie, 

která formuje dané společenství.  

Reakcí na „ideologii v sobë“, která staví na myšlence metafyzické cesty k vyšší formë existence, jež 

bude oproštëná od fenoménu vlastnictví a komoditního fetišismu, může být na třetím stupni pravý 

opak – rozštëpení původních hodnot a zvýraznëní prvotních trhlin v systému idejí, tedy ideologie 

založená na čistë konzumních hodnotách a rituálnë stvrzená výlučným aktem osobního vlastnictví 

(kam jinam vedla ideologie stalinismu v 50. letech než právë k opojení vlastnëním vëcí?)  

I ideologie zakládající si na kolektivní propojenosti může na třetím stupni paradoxnë zmutovat 

pravý opak: společenství podobných, avšak úzkostlivë atomizovaných jedinců – viz fenomén 

„eskapistických“ chatových osad z časů normalizace. Stejnë tak současná liberální ideologie 

neohraničených možností a samozřejmë svobody ve společenské praxi „společnosti spektáklu“ 

očividnë zdegenerovala v pasivitu bez svobodného myšlení a touhy po pluralitë volby, ve společnost, 

která v mnoha rysech připomíná tu, od níž se snaží tak úzkostlivë a povýšenecky distancovat.  

Dostáváme se tak ke zmínënému paradoxu, že ač „ideologie v sobë“ obsahuje předpoklad 

nenahraditelné a hegemonické pravdy, její důsledná rituální aplikace ve společnosti může být povahy 

de facto subverzivní, ironizující. Pravdu „ideologie v sobë“ lze pouze důslednë předstírat vërnou 

imitací předepsaných rituálů. Často je to „ideologie pro sebe“, která na této rituální přetvářce a 

kontrolované subverzi stojí – připomeňme si případ reálného socialismu, v nëmž už „ideologie 

v sobë“ nebyla brána vážnë ani svými mocenskými zastánci, přesto společnost stála na určitém 

konsenzuálním vykonávání daných rituálů: 
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„To, na čem záleželo, nebylo niternë vëřit tezím vládnoucí ideologie, nýbrž 

provádët vnëjší rituály a praktiky, jimiž tato ideologie získávala hmotnou 

existenci.“ 

(ŽIŽEK 2007: 98) 

 

Únik ke každodenním radostem všedného, apolitického života, drobná zesmëšnëní oficiálního 

systému vlády ve sféře čistého a pečlivë zdůrazňovaného soukromí, to vše vytvářelo pocit 

„kolektivního mravního provinëní“, života v absolutní lži (nevëřím dominantní ideologii, přesto ji 

napomáhám reprodukovat), ideální subjekt ideologie, o jehož mravní úpadek se státní a ideologický 

aparát mohl opírat.  

I když se jako pohodlné jeví obviňovat jako agresivního hegemona skutečnosti právë „ideologii 

v sobë“, je to do jisté míry ona, která je ve své zamýšlené pravdivosti a prchavé nepřítomnosti 

dokonalou obëtí – právë do ní lze vepsat kolektivní vinu, právë jí lze obžalovat z individuálních selhání 

a kolektivního etického úpadku. Vracíme se tak na začátek, k definici skutečné viny jako potëšení 

z toho, co je na jedince z vyšší vůle uvaleno a čemu se nemůže vzepřít a oklikou i k tomu, že kritika 

ideologie potřebuje právë místo velkého Druhého nechat prázdné, aby neuvízla v pasti alibismu a 

delegování zodpovëdnosti na vyšší instance společenské hierarchie. 

Ponëkud abstraktnë působící „přízrak“ prázdného místa podporuje Žižek analogiemi z jiných vëd. 

Einsteinovský model relativity počítá se subjektivitou pohledu, který je však vždy pevnë vymezen 

jednotou času a prostoru (pravoúhlý trojúhelník, jehož dvë strany tvoří právë čas a prostor). Pozice a 

pozorování jednotlivců se mohou různit, podstata však zůstává jedna a tatáž – totožná s lacanovským 

vymezením Reálna jako „totožného ve všech možných univerzech (pozorování)“.   

Analogicky s teorií relativity vystupuje známý příklad Clauda Lévi-Strausse, který upozornil na 

zajímavý antropologický jev v malé jihoamerické vesnici. Její obyvatelé byli rozdëleni do dvou 

sociálních podskupin, z nichž každá vnímala uspořádání své „polis“ po svém. Když byli jednotliví 

příslušníci skupin požádáni, aby zakreslili půdorys vesnice, první skupina vytvořila kruhovou strukturu 

uspořádanou kolem chrámu, druhá naproti tomu konceptualizovala svůj domov jako shluk dvou 

oddëlených množin domů. Strauss poukazuje na to, že se v žádném případë nejedná nahodilý projev 

kulturního relativismu, skrze nëjž vnímá každý pozorovatel svou sociální danost z jiného úhlu. 

Naopak: jedná se o ukázku fundamentálního antagonismu, který leží v samé podstatë této danosti, 

antagonismus, který subjekt nedokáže jasnë symbolizovat („zniternit“, smířit se s ním). Dvë rozdílná 

uspořádání imaginárního tvaru vesnice jsou dvëma způsoby, jak se s ním vypořádat. 

Logický krok k vyřešení antagonismu, který v první řadë napadne příslušníka odkojeného božskou 

objektivní perspektivou Google maps, je prostë vyhledat si satelitní obraz vesnice a rozhodnout, která 
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ze dvou podskupin vesničanů je „všímavë realistická“ a která „naivnë zkreslující“. Co však z tohoto 

rádoby objektivního pohledu „pozorovatele z nebes“ unikne, je samotná podstata zkreslení, jeho 

hlubší motivace, to, co termínech lacanovské psychoanalýzy vystihuje Reálno samo – tedy to, co 

vystupuje výhradnë skrze narušení symbolična, antagonismus, kolem nëjž je uspořádána společnost. 

 

“‘Reality’ itself, in so far as it is regulated by a symbolic fiction, conceals the real 

of an antagonism – and it is this real, foreclosed from the symbolic fiction, that 

returns in the guise of spectral apparitions. “ 

(ŽIŽEK 1995: 26) 

 

Je to právë tento koncept přízraku a jeho ontologizace, který je typickým příznakem vrcholného 

stalinismu – v tomto systému se přízračný příslib toho, co přichází, stal pozitivním ontologickým 

projektem. Vznikla tak společnost postavená na zhmotňování přízračného, společnost, založená na 

údajném materialismu, přitom však pohánëná sebezáhubnou snahou zacelit základní a 

nepřeklenutelnou trhlinou nesymbolizovatelnosti skutečnosti jako celku a z ní plynoucího nadbytku. 

S jistou mírou licence lze říci, že ideologie stalinismu, postavená na hubení přízraků, se stala velmi 

efektivní strojem na jejich výrobu. Uvízla tak v pasti toho, že samu ideologii chtëla promënit na 

pozitivní a stabilní platformu budování ideální skutečnosti. 

Snad právë tady narážíme na podstatu problému s pozitivním a jasným vymezením ideologie, onu 

nejasnou trhlinu a nestabilní podloží, které nám zabraňují ideologii uchopit, zanalyzovat a definovat 

v úplnosti, aniž by podstatná dimenze nezůstávala stále mlhavá a promënlivá. Jakoby každá 

z nabízených definic hrozila rozvrátit a znegovat sebe samotnou – právë tím, co nutnë zaplňuje, aby si 

mohla klást nároky na ucelenost. To, co pojmenováváme ideologií, je de facto pouze povrchem jevu, 

který sestupuje k samotným kořenům konstituce společnosti a lidského vnímání „reality“ – je, budu-li 

parafrázovat slova Slavoje Žižka – hlubší než hloubka sama a reálnëjší než realita sama. 
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2.  IDEOLOGIE –  PRAKTICKÉ APLIKACE  

 

Jak však nakládat s pojmem, který v totalitárním rámci nemůžeme vynechat, ale aniž bychom se 

v tomto rámci neocitli sami, ani totalitarizovat?  První krok zjevnë spočívá v ignoraci tabu, které sám 

pojem totalitarismus přináší: totalitarismus může sloužit jako eufemistická nálepka pro zákaz myslet, 

pro uspokojení z pouhé démonizace totálního zla, jehož analýza znamená v jistém smyslu přitakání a 

legitimizaci. Takový mechanismus je plnë v intencích ideologické touhy po hegemonické pravdë – 

pravda je určena, zkoumání jejích kořenů rovná se její relativizaci.   

Tabu je narušeno už pouhou neochotou přijmout utilitární rámec vymezení totalitní ideologie jako 

absolutního zla (lži), jehož jediným užitkem je pasivní spočívání na pitevním stole současné pravdy. 

Jakkoli se výše nastínëné schéma tří stupňů ideologie jeví spekulativní a tëžko uchopitelné, mëlo by 

sloužit právë jako impulz k vyhledávání rozporů a trhlin uvnitř doktríny samotné, rozporů, které jsou 

artikulovány skrze interakci jednotlivých podob ideologie – intencí, materializací a rituálních praktik. 

Z pochopitelných důvodů se tento text pohybuje především v prvních dvou „patrech“, když analyzuje 

působení „esence“ (symbolického řádu) a její zhmotnëní v textech, ale zkoumáním specifických 

reakcí subjektu na apely se snaží nahlédnout i do roviny třetí.  

Používám-li pojem oficiální ideologie, myslím v širokém slova smyslu to, co se stalo materializací 

stalinské „ideologie v sobë“ – jde o ideologii smëřování k vyššímu (velkému Druhému). Ačkoli se tato 

ideologie může jevit na rovinë svých textových projevů konzistentní a klasifikovatelná, nesmíme 

zapomínat na základní paradox ideologické re-prezentace. Oficiální ideologie je tak ponëkud 

eklektický souhrn idejí, povër a dogmat tak, jak jsou artikulovány skrze dobová média (rozhlas, film, 

literaturu, výtvarné umëní, stranické schůze, agitační shromáždëní), jejichž jednotícím funkčním 

principem je persvaze subjektu.  

Materiální (rituální) povaha této oficiální ideologie nesmí být opomíjena a jednostrannë 

zamëňována s čistë mocensky vnucenou praxí. Jak jsme poukázali v předchozích kapitolách, i když 

ideologie v čistë abstraktní podobë obsahuje dimenzi absolutní pravdy, její materializace může být 

postavena na ironii, sarkasmu, subverzivní nápodobë. Právë to činí proces ideologické komunikace 

v totalitní společnosti zajímavým a inspirativním fenoménem k průzkumu. Abstrahujeme-li od svůdné 

koncepce viktimizace, otevře se nám dynamické sémantické pole, v nëmž se „ideologie v sobë“ 

transformuje napřed v „ideologii pro sebe“, aby posléze narazila na své re-prezentační a 

hegemonické limity ve společenské praxi. Umëlecké dílo nám může posloužit jako dëjištë této bitvy, 

v níž se intence sráží s realizací a odhalují se tak hlubší rozpory v jádru ideologie samé. 

Termín ideologická fantazie, který v další textu opakovanë užívám, označuje sémantický konstrukt, 

v nëmž ideologie-v-sobë krystalizuje v konkrétní společenské situaci. Jak napovídají výše zmínëné 
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definice ideologie – jedná se svým způsobem o fantaskní konstrukt, který nám umožňuje vnímat 

realitu jako nemënnou esenci, v níž jsme pevnë ukotveni. Ideologická fantazie není mylným 

přehlížením Reálna, která leží hloub než naše fantasknë strukturovaná „ideologická skutečnost“, 

nýbrž přehlížením samotné iluze, která tuto skutečnost konstituuje.5 Jde tedy o jistý mechanismus 

pokřivení v procesu zprostředkování a jeho projekci do sémiotické komunikace komunity, v níž má 

sehrát roli zprostředkovatele mezi strukturující složkou skutečnosti a její materializací. Ideologická 

fantazie je snem o skutečnosti, která se stane esencí a aby se jí stala, musí být subjekty ideologie 

přehlížena.  

Již ideologie-v-sobë obsahuje inherentnë jistý prvek fantaskní projekce („budu pravdou“), její 

působení skrze ideologické aparáty státu však generuje jedinečné sémiotické rámce, v nichž se sváří 

rozpornost fungování společnosti i nemožnost vyloučit z procesu symbolizace jistou míru 

ambivalence. Ideologická fantazie je to, co se z našeho interpretujícího pohledu jeví jako nejsnáze 

dostupné, co můžeme opët pro sebe konstruovat, aniž bychom to apriori hodnotili. To, co vyroste, lze 

pokládat za určitou ideologickou archeologii – půdorys bude nejspíš odpovídat, detaily však prozradí 

mnoho o pisatelovë vlastním zakotvení v re-prezentacích skutečnosti. 

 

 

2.1 ZNAK – EMBLÉM – MYTOLOGIE  

 

Zamëřme se nyní na možnosti, které máme při rekonstrukci procesu, v nëmž se projevuje 

ideologická fantazie. Jakým způsobem vzniká ideologický znak? Zdá se, že koncepce mytologie tak, 

jak ji Roland Barthes formuloval v roce 1957, stále nabízí dostatečnë pevný fundament k vystižení 

podstaty fungování znaku při vytváření ideologické fantazie (konceptu).  

                                                           
5 Příklad ze současné popkultury. Film Petera Weira Truman Show (The Truman Show, 1998) vypráví příběh jedince, který je od 

svého narození zneuţit jako aktér masivní reality show v uzavřeném prostoru obřího studiového hangáru, který simuluje „svět 

samotný“. Pozorováním podezřelých symptomů vznikne v Trumanovi podezření, ţe jeho skutečnost je pouhou imaginární 

konstrukcí, prostorem, v němţ je zcela podřízen libovůli druhých. Jeho únik ze studia v závěru filmu je však jen prvním plánem 

celé ontologické metafory – společně s ním jsou ve stejné pasti lapeni i diváci (fiktivní aktéři ve filmu, ale i ti skuteční). To, ţe 

postava uniká z jedné pasti, neznamená nic jiného, neţ ţe se ocitá v pasti jiné, méně zjevné a ohraničené. Pokud by dveře 

s nápisem exit značily nalezení cesty do Reálna, bylo by logickou reakcí diváků Truman Show definitivní rozvázání svazku 

s mediální konstrukcí reality (prohlédnutí a zrušení iluze). Film však příznačně končí slovy jedné z postav: „Co dávají na dalším 

kanálu?“. Strukturující iluze je nezrušitelná, protoţe pak by se zhroutilo samotné naše vnímání reality – člověk je více méně 

odkázán na volbu mezi několika moţnými Truman Show, které se liší pravidly a symbolickým řádem. Svoboda jedince spočívá 

v překračování restrikcí reality a uvědomění si působnosti iluze. Truman se nestává svobodným proto, ţe podstatu iluze 

v samém základu zničí, ale proto, ţe si ji připustí (a přesto se nepoddá pohodlné rezignaci).    
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Mytologie a mytologizace (tedy jisté archetypální uspořádání symbolična do příbëhů, s nimiž se 

subjekt snadno identifikuje) jsou klíčovým nástrojem „naturalizace“ každé ideologie v sociální tkáni. 

Aby byla ideologická konstrukce pociťována jako „skutečnost“, musí dávat odpovëdi na aktuální 

palčivé otázky a nabízet řešení ožehavých problémů, jinak by byla identifikována jako nepotřebná, 

nadbytečná, odtržená od toho, co kolektiv subjektů pociťuje jako svou sociální danost (EAGLETON 

2001). To, co si praktikovaná ideologie potřebuje nutnë kolonizovat, je proces signifikace. Na tomto 

poli se střetává s relikty dominantních ideologií minulosti, které z části eliminuje, z části principielnë 

přejímá a začleňuje. Jde tedy o to osvojit si sdílený komplex znaků a vepsat do jejich významu novou, 

parazitní konotaci, která smëřuje k naplnëní ambic kolonizace skutečnosti, plynoucích z podstaty 

„ideologie v sobë“. 

Podobnë jako Barthesem analyzované příklady novodobých mytologií pomáhají k vytváření sebe-

obrazu kapitalistické společnosti, i ideologické mechanismy socialistické kultury smëřují k témuž – dát 

individuální identitë smër, smysl a přirozený rámec existence, v nëmž bude performativ totožný 

s deskripcí. A vzhledem k narativní podstatë lidského bytí je nejjednoduším způsobem vytvoření 

celého komplexu snadno rozpoznatelných a manipulovatelných znaků, z nichž lze vytvářet návodné 

příbëhy a modelové situace.  

Cílem mytologie není stvořit nereálný a nedosažitelný svët kdesi za horizontem, nýbrž ideální 

prostor, ke kterému máme bezpečnë nakročeno, jehož nastolení je snadno dosažitelné (na dokonale 

bílé zuby stačí jedna malá žvýkačka, na porážku kapitalismu soustředëné překračování normy). 

Stavební materiál takového prostoru tvoří znaky, které známe z každodenní komunikace. Ideologická 

/ mytologizující operace takové znaky, tedy komplex označované-označující vtahuje do metajazykové 

hry. Primární jazykový systém s daným smyslem se v komplexu mytologie stává formou, která 

prostředkuje jednoznačný koncept. Proces přechodu z jedné roviny na druhou nazývá Barthes 

siginifikací. 

 

„*…+ mýtus má vskutku dvojí funkci: označuje a dává na vëdomí, vede k pochopení 

a cosi vnucuje.“ 

(BARTHES 2006: 115) 

 

Připomeňme si Barthesovo schéma mytologického „značení“: 
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Schéma 1 - Mytologický znak (Ibid.: 113) 

 

Pojem koncept v Barthesovë schématu (tedy výsledek mytologického „přeznačení“ původního 

znaku) je do jisté míry ztotožnitelný s nabízeným pojmem ideologická fantazie, byť zjevnë operuje 

na jasnëji vymezeném poli sémiotiky a ménë počítá s načrtnutou subjektivní a intersubjektivní 

povahou rituálnë praktikované ideologie. Právë skrze posun významu však můžeme stopovat, jak se 

ideologická fantazie konstituuje, jaké znaky „napadá“, jak je deformuje. Pokud bychom chtëli oba 

pojmy oddëlit, pak lze konstatovat, že je mezi nimi vztah části a celku: ideologická fantazie se skládá 

z jednotlivých ideologických konceptů. Pokud bych chtël korigovat sám sebe: to, co se jeví být na 

dosah ruky, není tato fantazie jako celek, ale jednotlivé manifestace, které vytvářejí její pestrou 

texturu. V tomto ohledu tak můžeme vágní definici ideologické fantazie přeci jen trochu 

konkretizovat – jedná se o symbolický komplex, který vytvářejí dílčí přepisy byvších ideologií a 

symbolické konstrukce, které jsou právë „při díle“ v dané společnosti. 

Paradoxem volání po tzv. realismu po roce 1945 je, že implikuje zobrazování vëcí tak, jak skutečnë 

existují. Nicménë takto volnë ponechané vëci/znaky nesignifikují jednoznačný koncept, jsou tedy 

nestabilní, nepředvídatelné, ponechané do značné míry blahovůli toho, kdo s nimi operuje. Je proto 

třeba se jich zmocnit, uchopit jejich prvotní formu, vyprázdnit ji a „nalít“ do ní zcela nové významy – 

významy metajazyka, které z ní vytvoří dokonale uzavřený znak. Jinými slovy tuto formu 

mytologizovat v  barthesovském slova smyslu. Vzniká tak komplex monolitických a „kotevních“ 

znaků, které umožňují nestabilní symbolickou síť alespoň částečnë petrifikovat.   

Tento znak ve své významové doslovnosti, reprezentativní jednoznačnosti a systematické 

zapojenosti do komplexního kontextu podobnë orientovaných znaků a celých narativů nazývám 

emblémem. Emblém je pokusem o manifestaci sjednocujícího principu velkého Druhého ve 

skutečnosti. Povahou emblému není pouhá prostředkující zástupnost, úsporné prezentování 

označovaného, ale naopak zdůraznëní jeho přítomnosti, nedëlitelné plnosti, nevyhnutelnosti, 

materiálnosti.  

Na rozdíl od dopravní značky „zákaz vjezdu“, která svým specifickým způsobem také prostředkuje 

velkého Druhého společenského řádu, se emblém dovolává uceleného čtení, zpřítomňuje svůj 

koncept nikoli skrze zkratku, ale právë skrze jeho uchvacující a nepojmenovatelnou úplnost. Není 

symbolem zakrývajícím, ale odhalujícím, zesilujícím narativní hlas kontextu, který stojí za ním. Pokud 
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pohled na dopravní značku nijak silnë nevnucuje představu konceptu, který zastupuje. Naopak je na 

místë, abychom vëřili, že jsme to my sami, kdo zákaz pokládá za nezbytný a správný – tëžko si pod 

značkou představit tvář moci, policejního náčelníka, ministra vnitra, prezidenta. Naproti tomu 

emblematický znak socialismu – řeknëme obraz Gottwalda a Stalina, držený v rukou nadšené 

mládeže – tento označovaný a zároveň označující prostor velkého Druhého (demiurga) naopak činí 

hmotným a komunikujícím. Emblém není latentní, protože sama skrytost hrozí přehlížením. 

 

 

2.2 KVĚTINY PRO TOTALITARISMUS 

 

Doposud jsme se pohybovali na relativnë bezpečné půdë teorie. Pokusme se nyní teoreticky 

zkonstruované schéma fungování ideologie přenést do konkrétního případu střetu soudobého 

vnímatele s umëním totalitarismu a na konkrétním příkladu demonstrovat nëkteré procesy dosud jen 

abstraktnë naznačené. Je vlastnë s podivem, jak málo příležitostí čelit stalinismu v jeho 

bezprostředních manifestacích naše post-komunistická současnost nabízí.  

Zatímco umëní normalizace se po počátečních kontroverzích stalo zcela bëžnë přijímanou součástí 

naší všednosti (seriály pojednávající o normalizačním jsoucnu nezištných kombajnistů, vojínů i 

doktorů naplňují už i paradoxnë nominálnë nejdražší prime time soukromých televizí, oblíbenou 

disciplínou současných tvůrců je pak nespolehlivé nostalgické vzpomínání na život v normalizaci), 

stalinismus prožívá svou výsluhu v bezpečnë ohrazeném ideologickém ghettu pro malomocné omyly 

minulosti a jeho re-prezentace jsou z velké části redukovány na konspirativní obrazy utajeného vraha 

či naopak obscénního veřejného vraha-soudce, který zkouší zvrhlou rozkoš z terorizování nevinných a 

bezmocných everymenů. Zatímco normalizační všednost, opřená o plíživý příznak kolektivní viny, z níž 

se človëk vykoupí uzavřením do sféry soukromí, se jeví kompatibilní (ba dokonce nostalgicky 

přívëtivá), všednost existence ‚vedle‘ traumatu totality padesátých lét jakoby neexistovala.6  

Nabízí se v zásadë dvë vysvëtlení: buď je na vinë časová propast, která na rozdíl od normalizace 

zeje mezi námi a Druhými, nebo je pro nás pohodlnëjší tvářit se, že stalinismus krom ideologických 

manifestací a justičních vražd žádnou všednost nemël, že byl absolutním vyšinutím z vazby, který 

rozbil to, co vnímáme jako normalitu. I když se s ním domnële konfrontuje neustále, ve skutečnosti se 

                                                           
6
 V dobë dopisování této práce vyšla publikace Průvodce kulturním dëním a životním stylem v českých zemích 

1948–1967 (Ed.: Knapík, Jiří – Franc, Martin. Praha: Academia, 2011.), která tento deficit do značné míry 

odstraňuje. 
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střetáváme pouze s jeho současnou ideologickou re-prezentací, která z velké části funguje jako 

ochranná restrikce. 

Unikátní možnost čelit totalitnímu Druhému nabídla před nedávnem výstava malířství a 

architektury KLDR Kvëtiny pro Kim Ir-sena (Blumen für Kim Il-Sung)7, uspořádaná vídeňským Muzeem 

pro užité umëní (MAK). Zákaz jakéhokoli interpretačního komentáře, který si vymínila severokorejská 

strana, vystavil návštëvníka působení totalitního umëní bez vysvëtlujícího rastru, který nám obvykle 

předkládají výstavy totalitárních forem umëní.  Tento rastr nám má pomoci „správnë rozpoznat“ 

cizotu totalitní ideologie, rozkrýt její skryté významy a ozřejmit klam, kterým na nás apeluje. 

Poskytuje nám bezpečnou a stabilní půdu, z níž můžeme totalitní umëní „adekvátnë zhodnotit“ a 

klasifikovat. Nejsme tak zranitelní proudëním jeho „cizáckého“ významu, můžeme se s ním vypořádat 

v jeho zmrazené, statické podobë jako s artefaktem překonaného a zkroceného traumatu 

(historického omylu, anachronismu). 

Lze však s jistou mírou kontroverze tvrdit, že nám doprovodný komentář napomáhá dojem cizoty a 

klamu umële vytvářet, abychom náhodou v hlasitém apelu totalitní ideologie nezaslechli ozvënu 

svého jména. Nejde tu přece tolik o možnost podlehnout konkrétní ideologii – snad ani nejzarytëjší 

kritici výstavy kvëtnatého revolučního romantismu si nemohou myslet, že po zhlédnutí kolekce 

obrazů se nëkdo stane nadšeným vyznavačem Juche a kultu vůdců – ale spíše o fenomén 

totalitarismu jako restrikce myšlení, na nëjž upozorňuje Slavoj Žižek (ŽIŽEK 2007: 3–10).  

Na příkladu jednoho obrazu, k nëmuž se jako individuum i jako subjekt určité ideologie ocitám 

tváří v tvář, se pokusím rekonstruovat proces, v nëmž k nám ideologie totalitního Druhého 

promlouvá (domnële cizím jazykem) a já jí odpovídám re-prezentací jejího významu do souřadnic své 

společenské skutečnosti. 

                                                           
7 http://www.mak.at/mysql/ausstellungen_show_page.php?a_id=853  

http://www.mak.at/mysql/ausstellungen_show_page.php?a_id=853
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Obrázek 2 – Nekonečně hořící světlo stranické centrály (BLUMEN 2010: 45) 

 

Pojem ideologie se při pohledu na obraz Nekonečně hořící světlo stranické centrály jeví jako 

jednoduchý, korespondující s jednou Eagletonových definic: falešné ideje, které napomáhají 

legitimizovat dominantní politickou moc. Co přesnë nás vede tímto smërem, odhalíme snadno. Tvář 

Kim Čong-Ila je symbolem komunistické KLDR, systému, který definujeme a identifikujeme jako 

zločinný, neboť popírá sdílený koncept svobody jedince a navíc svými činy destabilizuje prostor, který 

sdílíme. Postava vůdce představuje emblém v tom smyslu, v jakém jsem ho nastínil výše, vstřebává 

do sebe mnohoznačnost a potencionální komplikovanost a artikuluje je jednoduchým a 

nezastupitelným znakem, který v kontextu materiality mateřské ideologie může znamenat jen a 

pouze bezpečí, ochranu. Z pohledu našeho společenského kontextu však značí pochopitelnë pravý 

opak. Zdá se, že v tomto ohledu se s oním zlovëstným Druhým v procesu signifikace a porozumëní 

formálnë shodujeme. 

Co konkrétnë je však na obrazu oním pohoršujícím a zneklidňujícím klamem, onou manipulací a 

zcizením? Pokud bychom se pohybovali v rovinë motivické, vidíme na obrazu soustředëného muže, 

který jedné zimní noci studuje tiskopisy ve své pracovnë. Aplikujeme-li nastínëné schéma 

mytologického znaku, nacházíme se na primární rovinë znakového systému, v nëmž obraz „prostë 

označuje“ určité entity (objektem malby je muž, místem pracovna, časem je noc a zima). Lze snad 

konstatovat, že v této rovinë signifikace nenacházíme nic, co by se dalo označit za ideologické ve 

smyslu výše uvedené definice – juxtapozice motivů sama o sobë ještë nepodsouvá žádný falešný 

výklad svëta, žádný falešný souhrn idejí. Musíme se tak vydat o krok dál, do hájemství toho, co tyto 

čisté a nevinné znaky ukrývají pod podvëdomým a vtíravë prostým povrchem označujícího, v nëmž 

sice pevnë koření, ale které přerůstají. 
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Muž sedící v místnosti není zkrátka jakýmkoli mužem-enigmatem, mužem s neznámým a volnë 

rekonstruovatelným příbëhem8, zkrátka fikční entitou volnë vrženou do fikčního svëta malby. A fakt, 

že v místnosti sedí, není rozhodnë cíleným sdëlením obrazu. Intencí malby tak není výzva 

k zodpovëzení mystické otázky cizího jsoucna (Kdo je ten muž? Proč sedí v místnosti?), nýbrž odkaz 

k již přítomné síti motivací a příbëhů, jejichž je obraz komplementem – k symbolické síti, v níž prvotní 

znak získává nové konotace.  

Toto (často) nenápadné podsunutí hlubší danosti za zdánlivou nahodilost je základem „falše“, 

kterou připisujeme ideologii. Jako bychom hledëli na dva obrazy zároveň – význam jednoho je 

přítomen na plátnë, druhý se rozevírá v prostoru mimo nëj, aniž by se však jednalo o malbu 

abstraktní. To, co vidíme v konkrétnosti znakové konstelace, neodpovídá tomu, co máme ve 

skutečnosti vidët. Není pochyb o tom, že obsahem obrazu není pilnë pracující muž v noci (primární 

význam / forma mytologického znaku), ale znak mnohem komplexnëjší a sdílnëjší, napojený na složitý 

systém symbolů a signifikací, které se ve vizuální formë parciálnë zpřítomňují, ale jejichž výhonky 

vybíhají vysoko nad rám daného umëleckého díla do prostoru, v nëmž už nejsem pouhý náhodný a 

unikátní pozorovatel (interpretátor), nýbrž příslušník sdílené symbolické sítë. 

A v této symbolické síti se přede mnou náhle konstituuje ukrytý, druhotný význam, který se napájí 

z prvotního sémiotického systému. Nekonečně hořící světlo stranické centrály náhle nesugeruje 

myšlenku anonymního muže, který vykonává anonymní práci, nýbrž konkrétního muže, který 

vykonává konkrétní práci – upevňuje obrysy sociálnë-politické utopie, pracuje bez ohledu na čas a 

metafyzický přesah jeho dobrého díla (není pochyb o tom, že dílo je reflektováno jako dobré, usedlá 

forma obrazu i celková soustředënost kompozice o tom vydávají jasné svëdectví) jen podtrhuje 

motivem zimní noci a hvëzdy zářící nad gigantickým mëstem.  

Teprve zde začíná ideologie ve smyslu, v jakém jsme si ji definovali – ideologie jako zcizení 

prvotního významu znaku a jeho využití v novém konceptu, jehož cílem není prostë označovat, ale 

legitimizovat určitý systém idejí (v tomto případë soubor převážnë politických dogmat). Nic na obraze 

neodkazuje ke skutečnosti přímo, nýbrž výhradnë k jejím re-prezentacím. Dokonce i Vůdce, postava 

jinak reálná, se tu mëní v zástupný symbol nëčeho, co obraz samotný přesahuje. Zhmotňuje tu 

memento prostoru bez materiálních kvalit, prostoru snu, touhy, prostoru nepojmenovatelného, a 

proto nereprezentovatelného. Pojem Reálna jako nemënné substance ztrácí z hlediska ideologického 

znaku svůj význam a stává se pouhým materiálem transformace, z nëjž je umële tvořen vztah 

subjektu ke konceptu – je to právë tento vztah, který se má stát novou realitou, protože to, k čemu 

se odkazuje, je vždy ve své celistvosti nedosažitelné a nepřítomné.  

                                                           
8 Onu volnost je však nutné brát s patrnou rezervou – konstrukce takového enigmatického příběhu je vţdy-uţ navázána na 

ideologickou situovanost subjektu, který jej vypráví a vyprávění tajemného příběhu by svým způsobem bylo snahou odhalit 

záměr Druhého a ukotvit jej v koordinátech vlastní sociální skutečnosti. 
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Co je ale pozoruhodné – i když jako pozorovatel stojící ve výstavní síni, lokalizované v srdci západní 

Evropy, nechápu, jak nëkdo může tomuto klamu podlehnout, přesto čtu obraz analogickým 

způsobem jako ten, kdo má jeho ideologický apel přemënit v materiální projev poslušnosti. 

Mechanismus signifikace zůstává stejný, liší se polarita hodnot a, samozřejmë, odezva. Zatímco Druhý 

je z mého pohledu obëtí falše, já jsem ideologický řetëzec značení přečetl úspëšnë, pravdivë a tudíž 

jsem se vyhnul nástraze, kterou obraz skrývá. I když tedy následnë před malbou nepokleknu a 

nezačnu se kořit před géniem velkého demiurga, použil jsem zjevnë nëco, co je mi vlastní a 

povëdomé. Toto nëco můžeme zamënit za abstraktum – vlastní a povëdomý je mi právë 

mechanismus ideologické fantazie. 

I když podsouvané koncepty hodnotím jako zrůdné ve svých materializacích, jejich zrod a znakový 

kód není tak odlišný od konceptů, který přijímáme za své. I naše konzumní společnost má své 

ikonické „vůdce“ a emblémy, které je zvyklá vídávat v pečlivých retuších – v reklamách, na obálkách 

magazínů, v televizních pořadech. I když tyto vzory (herci, zpëváci, sportovci atd.) mají svá jména, 

právë retuše jejich tváří a aranžovanost jejich pozic odkazuje k nadreálnému, nedosažitelnému svëtu 

rozkoše, k nëmuž se mohu blížit, do nëjž mohu voyeursky nahlížet, ale jehož esence mi přesto bude 

vëčnë unikat. Bulvární zprávy, obsedantnë zaplnëné sdëleními nejrůznëjších poklesků či životních 

tragédií zdánlivë nedotknutelných, utvrzují tento dojem – to, že se ideální stane na moment lidským, 

neztrácí svou prchavou dimenzi nedosažitelného, naopak, paradoxnë ji ještë posílí: hleďte, tak oni 

jsou také jen lidi, ale přesto… I když jsme částečnë zvyklí tento klam demaskovat ironií a výsmëchem, 

jsme stále jeho pevnou součástí, protože definuje koordináty naší společenské existence. I touha se 

od této retušované a prázdné pompy odlišit předpokládá, že ji na určitém stupni beru zcela 

relevantnë, jako součást reality, proti níž se snažím revoltovat.  

Žijeme ve společnosti, která je mytologiemi posedlá – a na principu ideologického konceptu staví 

jako kterákoli jiná, proti níž se kriticky vymezuje. Ať už se jedná o reklamní kampanë, které nám ve 

svých utopických vesmírech nabízejí snadné recepty na zdokonalení nedokonalého svëta, výpravnou 

mytologii sportovců-hrdinů, kteří neváhají navzdory příkořím pokořovat nemožné a bít se hrdë za 

krásnou vlast, či nejrůznëjší vysokorozpočtové filmy, které skrze spektakulární triky vnukají vnímateli 

velmi triviální vzorce identifikace.  Všechna tato zcizení přijímáme za součást našeho svëta, neboť 

ačkoli ve vëtší či menší míře deformují naše vnímání, nijak nepopírají jeho fundamenty, hodnoty, 

k nimž se přimykáme a bez kterých by naše existence byla nemožná. Přesto – jedná se o stejný, či 

alespoň analogický proces sémantického zcizení, jaký zakoušíme při pohledu na daný severokorejský 

obraz. 

Je to, samozřejmë, do značné míry srovnávání nesrovnatelného, alespoň z hlediska jisté formy 

politické korektnosti, která úzkostlivë dbá etické hodnoty jevů. Reklama na zubní pastu, která ve mnë 

probouzí nespoutanou touhu po bílém chrupu (protože s bílým chrupem se stanu hodnotnëjší 



 38 

vzorkem moderního človëka), je přeci nesrovnatelná se zločineckým režimem. Je nesrovnatelné, 

pokud se dívám na artefakt (umëlecké dílo) a ochotnë podléhám jeho konceptu, fanaticky ho 

přijímám za svůj, ačkoli zjevnë potlačuje mou subjektivitu a prostor pro přemýšlení. Přesto toto 

poslušné podléhání iluzi „reálné podstaty“ patří do samých základů naší společnosti.9  

Příklad v jádru nejbanálnëjší, který je však zcela bëžnou součástí naší všední existence a 

demonstruje „abstraktní konceptuální mód myšlení“ (Alfred Sohn-Rethel). Vytáhnu-li libovolnou 

bankovku ze své penëženky, nevnímám ji tolik jako konkrétní objekt, vëc, podléhající opotřebení a 

následné zkáze (samozřejmë vím, že bude-li přetržená v půli, ztrácí svou platnost, ale i to je součást 

přijaté ideologie „smëny“). Vytahuji koncept, který má určitou hodnotu – jakkoli jen tëžko zamëním 

bankovku za komoditu samotnou (vím, že ten kus papíru ve skutečnosti NENÍ balení jogurtů etc.), 

komodita je v ní obsažena na rovinë konceptu – je mi známo, že za 200 korun českých v podobë 

oranžového kusu papíru pořídím nëco kolem šesti piv či obstojný obëd v bëžné restauraci. 

Nezkoumám, kde se tato zámëna substance a fantazie (reálná abstrakce) vzala, přijímám ji za svou, je 

součástí mé všední identity, mého svëta. Jistë, v případë, že množství komodit obsažené v konceptu 

poklesne, jsem připraven proklínat fantomatické původce této devalvace (kapitalisty, ekologické 

aktivisty, byrokraty v Bruselu, židy, imigranty), ale nikoli zpochybňovat iluzi samotnou.  

A aby posvátná smëna byla rituálnë zaštítëna, mohu si na bankovce prohlédnout symboly své 

kultury, emblémy, které më identifikují s jistým společenstvím a začleňují do imaginárního bratrstva, 

jež se identifikuje s tímto konceptem. Tak přeci vëci jsou, chtëlo by se říci – až na to, že tak vëci 

nejsou. Takto se k vëcem vztahuji, takto konceptualizuji jejich reálnou podstatu. Takto konstruuji 

svou skutečnost, která je přirozeností mého myšlení i mateřskou půdou mého jednání. Čteme-li 

v novinách, že nëkdo vraždil pro peníze, je to vlastnë jen uklidňující formulace, která zakrývá 

podstatu iluze, kterou respektujeme a přehlížíme. Nikdo nevraždí pro peníze (barevné kusy papíru), 

vraždí se pro koncept (za peníze lze pořídit krásné vëci). Odtud obliba titulků „vraždil kvůli stokorunë“ 

apod., mnohem víc než sám nemorální akt vraždy nás pohoršuje zjevná disproporce na rovinë 

konceptu („pro tak málo?“). Takové jednání je samo sebou patologické a v naší civilizaci nepřijatelné, 

přesto jsou mnozí její příslušníci ochotni před kamerami pojídat pavouky a plesnivé ryby, jen aby se 

mohli dotknout ryze imaginární podstaty smëny (a druzí je s napëtím sledovat, protože jim přeci bëží 

o tolik!).10 

                                                           
9 O tom více viz ŢIŢEK 1999b : 11–55. 

 

10 Zmíněná pasáţ odkazuje na populární soutěţ Faktor strachu (Fear Factor, 2001), která je postavena právě na exploataci 

touhy po nemalé finanční sumě. Jednotliví soutěţící se zcela zříkají důstojnosti a jsou ochotni vykonávat nejvíce poniţující 

činnosti.  
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Můžeme se samozřejmë dušovat, že o této iluzi a její drtivé síle dobře víme. Soudobá posedlost 

moudry typu „peníze nejsou všechno“ a popkulturní nasycení obrazy toho, jak jsou lidé ochotni ve 

jménu iluze „vlastnictví“ bláznit a ničit si životy nicménë neznamená, že jsme z tohoto bludného 

kruhu „reálné abstrakce“ nëjak vyčlenëni – naopak lze říci, že mravoučné výroky jako „nejlepší vëci 

jsou zadarmo“ a výsmëch mamonářství a přehnanému komoditnímu fetišismu jsou vypočítavou 

cestou, jak se lépe prodávat. 

 

“Cynical distance is just one way – out of many ways – to blind ourselves to the 

structuring power of ideological fantasy: even if we do not take things seriously, 

even if we keep an ironical distance, we are still doing them.” 

(ŽIŽEK 1999b : 33) 

 

Naše existence není bez této (více či ménë) radikální trhliny ve vnímání možná, jakkoli nás nedávné 

zkušenosti s totalitou vedou k co nejvëtší obezřetnosti vůči ní.11 A samozřejmë lze argumentovat, že 

ačkoli morální implikace jsou nesrovnatelné, i reklamy na zubní pastu, hagiografie sportovců, 

velkofilmy a peníze nás svým způsobem smiřují se svëtem, jaký je, pomáhají nám překonávat 

(zacelovat) dílčí pochyby a vnímat sebe jakožto celistvé individuum a svët kolem jakožto celistvý (a 

proto přirozený) koncept, který odpovídá mým očekáváním a touhám.  

Pohled na inkriminovaný severokorejský obraz nám tak může zpřítomňovat to, co jsme zvyklí 

ignorovat – nebo odmëňovat povýšeným cynickým výsmëchem (není právë výsmëch tak častou 

reakcí na umëní stalinismu?). Je pro nás ideologickou fantazií obnaženou až na samu dřeň právë 

proto, že nejsme jejími modelovými recipienty, stojíme vnë iluze. Obrysy nicménë rozeznáváme. Tato 

fantazie na nás nepůsobí jako integrační prvek, nýbrž jako prvek dezintegrační – vidíme právë jen to, 

co má být přehlíženo. Můžeme tak úlevnë externalizovat pocit povëdomosti do cynického šklebu: 

„Podívejte se, jak je to naivní a zjevné!“  

Z hlediska realismu zobrazení můžeme však obrazu tëžko nëco vytknout. Lze si představit, že právë 

takto může skutečnë vypadat vůdcova pracovna i vůdce sám – to, co nás na obrazu tolik irituje je 

právë strukturující princip ideologické fantazie ukrytý pod zdánlivë nevinnou deskpritivností, která si 

drze přivlastňuje skutečnost a za její domnëlou autenticitou ukrývá enigmatický klíč, který zdánlivë 

                                                           
 

11 Ale i zde je na místě trocha skepse – jistý stud, ţe jsme byli ochotnými participanty při jejím vytváření můţe logicky vést 

k pravému opaku, k jejímu totálnímu odmítání („Dnes uţ nic podobného není moţné!“) nebo naopak k silné nostalgii po době, 

kdy tato trhlina byla zjevná a svět byl tím pádem jednodušší – zde stačí pravidelně zkoumat některé české zpravodajské servery 

a články o dopadech ekonomické krize na současnou společnost (Názory typu „Za normalizace byla krásná doba, všeho bylo 

dost, všechno bylo jasné a člověk se nemusel o nic starat!“ – v pozadí můţeme číst: koncept byl zjevnější, prostší, nebyl takový 

problém se s ním identifikovat, neboť velkou část práce při konstruování „ideologické přirozenosti“ udělal za mě). 
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banální konstelaci znaků mëní v hegemonické podřízení subjektu vyšší moci. Její zhmotnëní, moudré, 

klidné a soustředëné, čteme jako emblém podmanëní a ztráty individuálního práva číst tuto 

konstelaci jako klam a faleš. Zde, u této odhalené trhliny mezi deskripcí a latentní performativitou by 

se však naše čtení nemëlo zastavit, jakkoli je to právë zde, kde se severokorejskému obrazu ocitáme 

nejblíže, kde jsme – svým bizarním způsobem – spříznëni totožným principem nazírání skutečnosti. 

Faleš obrazu (mëkká a uklidňující metafora svëta, který je i ve spánku strážen bdëlým intelektem 

vůdce) je jeho jediným skutečným poselstvím – důležité není to, co vidíme kolem sebe, ale to, o čem 

sníme, co se pro nás chystá v horizontu nadcházejícího času, co se zhmotňuje, ale ještë není 

přítomno. Motiv bdícího vůdce je z tohoto pohledu signifikantní, vůdčí postava žije v jiném čase, 

který je smrtelníkům nepřístupný, je to čas „harmonické celistvosti subjektu a skutečnosti“, jejíž 

podobu můžeme nahlédnout pouze skrze ideologický klam a zcizení. Pohoršující je tak právë fakt, že 

nám ideologie Druhého nevyjevuje svou skutečnou tvář12 (pracovní tábory, chudobu, hladomor, 

politickou diktaturu jedné strany), ale svou ideální podobu, utopický projekt budoucnosti – svůj 

koncept. Pro současného návštëvníka výstavy není problémem ani tak to, že by mël klamu 

podlehnout, ale to, že klam je tak drze zjevný a ve svých základních obrysech povëdomý. 

Zůstaňme ale v bezpečí obrazu, v nëmž je ona trhlina stále ohraničena rámem a především 

izolována od naší reality (racionální a svobodné) tisíci kilometrů a horami idejí. Je tedy toto ryzí 

ideologie-v-sobë, krystalický utopický koncept, zárodečná pravda, slibující svým poddaným lepší 

zítřek, slunečnou stranu skutečnosti, která je oku smrtelníka skryta a projektuje se pouze ve snech 

osvícených vůdců? V zásadë lze přistoupit na tvrzení, že ano. Přesnëji, figura Vůdce je nejbližší bod, 

který nás připouští k její prchavé esenci. Zobrazení toho, kdo vidí, je artikulací nadëje, že ideologie-v-

sobë, strukturující princip, velký Druhý, je skutečnë možný a že řídí symbolické operace, jejichž je 

jedinec subjektem. V obrazu můžeme dešifrovat centrální ideje, kolem nichž je utopie KLDR 

vystavëna, zároveň z nëj můžeme vyčíst i to, kterak se tyto ideje snaží legitimizovat svou hegemonii, 

jak si podřizují skutečnost a jak ji strukturují jako fantazii.   

Svůdnou pastí je ale právë to, že „vidët“ znamená v tomto případë i „být součástí“ analogického 

procesu, spatřovat v radikálnë jiné manifestaci ideologie Druhého alespoň obrysovë prvky stejnosti a 

povëdomosti, které mi v ní umožňují číst. Tím, že se dívám na daný obraz a shledávám jej být 

v základu imaginární, kontradiktorickým vůči mému „vnímání svëta“, přiznávám svou symbolickou 

předurčenost a konstruovanost své sociální existence, která pro më v tomto případë značí bezpečí, 

                                                           
12 A opět – skutečná tvář je tvář, kterou „známe“ z důvěryhodných zdrojů, proto ji přijímáme jako „reálnou“ (osvojili jsme si ji 

na základě novinových článků, dokumentů a zde zaznamenaných svědectví). S věcí samotnou nemáme a nemůţeme mít přímou 

bezprostřední zkušenost. Zde není bez zajímavosti sledovat nikoli vyjímečnou alternativu tohoto „skutečného pohledu“, 

romantický obraz Severní Koreje jako země bezmezné svobody (např. http://zemanek.blog.idnes.cz/c/158246/O-Severni-Koreji-

jak-ji-neznate.html). 

http://zemanek.blog.idnes.cz/c/158246/O-Severni-Koreji-jak-ji-neznate.html
http://zemanek.blog.idnes.cz/c/158246/O-Severni-Koreji-jak-ji-neznate.html
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pevnou půdu pod nohama, platformu, z níž mohu bez obav vynášet soudy a odhalovat klam. 

Výsmëch naivitë i lítost nad utrpením nevinných, reakce, které se u podobného typu výstavy 

očekávají, mohou být v této přímé konfrontaci narušovány bezdëčnou dimenzí souznëní, které se 

před námi pojem totalitarismu snaží uzavřít. 

To, co nás na totalitárním umëní může potencionálnë zasáhnout, není ani tolik, to co vidíme 

(neboť to, co vidíme, jsem schopni snadno usvëdčit ze lži), ale spíše to, co nám zůstává skryto 

pravdou ideologie, v níž žijeme. Pokud přicházíme do výstavní sínë jako sebevëdomý příslušník 

civilizace, která vyhlásila konec všech ideologií a začátek střízlivého post-ideologického vëku, musí 

nás ono imaginární zkreslení (dle mého univerzální a všudypřítomné) destabilizovat, vytrhovat 

z pobaveného nadhledu a bizarním způsobem proti naší vůli sbližovat se severokorejským obrazem. 

Ten tak namísto nesrozumitelného jazyka zaniklé ideologie pouze opakuje a zesiluje komunikační 

situaci, která je nám povëdomá.  

 

“Throughout this schema we observe that the ideological representation of 

ideology is itself forced to recognize that every ‘subject’ endowed with a 

‘consciousness’ and believing in the ‘ideas’ that his ‘consciousness’ inspires in him 

and freely accepts, must ‘act according to his ideas’, must therefore inscribe his 

own idea as a free subject in the actions of his material practice.  If he does not 

do so, ‘that is wicked’.” 

(ALTHUSSER 1993 : 41–42) 
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Obrázek 3 - Té noci, kdy byl na návštěvě Kim Ir Sen (BLUMEN 2010: 98) 

 

Závërem se vraťme ještë jednou k materiálu severokorejského umëní. Obraz Té noci, kdy byl na 

návštěvě Kim Ir-Sen je pozoruhodný právë tím, že Vůdce (emblém par excellence) re-prezentuje jeho 

nepřítomností. Pokud se vypravíme po jeho stopách, které (snad) dívka s koštëtem zametla, můžeme 

rekonstruovat samotnou ideologickou fantazii, která je konstitutivním prvkem našeho vnímání umëní 

tzv. totalitarismu. Přednë: tëžko si připustit možnost, že by obraz, který nese entitu Vůdce ve svém 

názvu, by jej neobsahoval alespoň synekdochicky. I ve své „fyzické“ nepřítomnosti zůstává pánem-

označujícím, který strukturuje naše čtení znakového řetëzce. Zdánlivë banální a všední výjev zametání 

se tak promëňuje, podobnë jako se mëní zdánlivë nevinné výjevy ve výhružná mementa ve chvíli, kdy 

hrdina thrilleru zjistí, že je kýmsi sledován – jeho vnímání reality se rázem radikálnë „přeznačuje“. 

Vůdce nám připomíná kolo vojenského automobilu, který je zaparkovaný za plotem.  Vůdce nám 

připomenou boty, které se majestátnë vypínají na nejvyšším schodë. Vůdce nám ale připomene i 

výraz dívky, který je přeplnën do té doby tëžko pochopitelným příznakem blaženosti. Paradoxem je, 

že všechny tyto znakové řetëzce jsou samy o sobë vlastnë nevinné a svým způsobem zcela přirozené. 

Můžeme si představit situaci, kdy bychom podobný obraz interpretovali jako naivní bukolický zimní 

výjev, na nëmž, dívka, řeknëme zamilovaná, umetá cestičku před domem.  

Vůdce jako pán-označovaný se v nëm prosazuje až v momentë, kdy víme, že ho tam máme 

nacházet – po přečtení popisku, ale též po příchodu do výstavní sínë, kde se jeho inherentní 

přítomnost očekává. Toto je zároveň riskantní bod, v nëmž může být naše očekávání ideologicky 
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kolonizováno. Ideologie „totalitarismu“ může v tomto momentë nenápadnë zaujmout místo Druhého 

a přesvëdčit nás, že Vůdce je všude a neexistuje prostor, v nëmž by nevládl. Jedinou možností 

interpretace je pak paranoické odkrývání, kde všude se Vůdce ukrývá a jak všechny se jeho 

působením všechny „autentické“ znaky mëní na falešné. Následným paušálním odmítnutím v tomto 

případë eliminujeme možnost rozeznat, že Vůdce v této formë neexistuje. Vůdce je námi do obrazu 

projektován jako strukturující princip, jehož mechanismus důvërnë známe, ba co víc, který k přežití 

potřebujeme. Bez tohoto principu se zkrátka neobejde ani Druhý, který je totalitárnímu Vůdci 

mocensky podřízen, ale ani já jako subjekt zcela jiné mocenské struktury – neboť bez nëj bych 

nemohl adekvátnë definovat svou jinakost. 

Úhel pohledu dívky vnímateli sugeruje právë toto. Důležité leží mimo plátno – v nejasném a 

nestabilním prostoru, v tomto případë mezi materializací ideologie-v-sobë (malbou), prostorem 

střetu (rakouskou galerií) a vnímatelem (příslušníkem kapitalistické společnosti). Ačkoli by bylo 

uklidňující vidët tëžištë ideologie jen a pouze v tom, co je „očividnë“ a „samozřejmë“ klamné, 

zavádëjící a zkreslující na stranë obrazu, její působení začíná právë v momentë, kdy tomuto 

přesvëdčení slepë podléhám. Paradoxnë tak daný obraz umožňuje přenos potlačeného – rozporu / 

antagonismu, který izoluji z vlastního vnímání skutečnosti, plnë přenáším do artefaktu ideologie 

Druhého, kde se s ním mohu snáze vyrovnat jako s cizorodým a neznámým. Ideologická fantazie, 

místo, které nás domnële s totalitním umëním nesmiřitelnë rozdëluje, tak paradoxnë může být 

místem průniku a poznání. 

A právë toto může být případnou odpovëdí na tak častou otázku, proč se vlastnë umëním 

totalitarismu zabývat, když je jeho estetická hodnota zcela nahrazena imperativem hegemona, který 

si podmaňuje všechny významy. Možná právë proto, že se stalo relativnë stabilní doménou, do níž si 

projektujeme konstitutivní rozpory vlastní společenské skutečnosti. 
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II 
 

SOCIALISTICKÝ REALISMUS 

TEORIE A PRAXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spíše však než svébytný umělecký proud, socialistický realismus byl 

nástrojem kulturního útlaku. 

www.totalita.cz 

 

Pojem totalitarismus vůbec není účinný teoretický pojem, nýbrž spíše 

svého druhu nouzové opatření: neumožňuje nám myslet, nenutí nás, 

abychom si osvojovali nový pohled na dějinnou skutečnost, kterou 

popisuje; místo toho nás zprošťuje povinnosti myslet nebo nám 

dokonce aktivně zabraňuje v myšlení. 

Slavoj Žižek 

 

http://www.totalita.cz/
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1. CO JE SOCIALISTICKÝ REALISMUS? 

 

Cílem této kapitoly je pojmenovat základní rysy socialistického realismu jako doktríny a tvůrčí 

metody, která je do československého kontextu přenesena ze Sovětského svazu. Autor se pokouší 

vypořádat s definičními nesnázemi, které tradičně stíhají ty, kteří chtějí „stabilizovat“ základní rysy 

socialistického realismu a stanovit jeho neměnné teoretické jádro. Zároveň usiluje o formulování 

základních požadavků, se kterými se tvůrci musejí vypořádat při naplňování nemalých politicko-

mocenských požadavků kladených na jejich tvorbu – a tedy o definování toho, o čem bude 

uvažovat jako o sféře oficiální ideologie. Nemůže se vyhnout problematice současné reflexe: je 

socialistický realismus usvědčeným vrahem umění, jak jej vidí současný totalitarismus, nebo se 

jedná o případ mnohem složitější? 

 

1.1 KONSTRUKT, NEBO PROCES? 

 

Najít jednotnou, výstižnou a obecnë platnou definici toho, co je socialistický realismus jeví se být 

úkolem nesplnitelným. Zvláštní paradox v případë umëleckého smëru, který v každé programové stati 

zdůrazňuje a staví na odiv svou vëdeckou bázi. Přesto dopátrat se generalizující a především 

srozumitelné definice ve studiích zamëřených na teoretické pozadí nové socialistické kultury nelze (a 

to jak v dobové, tak i ve značné části současné odborné literatury).  Autoři často pracují s pojmy, 

které svou výraznou metaforickou podstatou současného vnímatele matou a svádëjí z cesty, nebo 

naopak operují s výsostnë ideologizovanými termíny, jejichž přímý referent je třeba hledat především 

v narativech socialistického realismu samotných. Jaké jsou hlavní příčiny stavu, kdy k srozumitelné 

definici doktríny je soudobý badatel chtë nechtë nucen používat stejných termínů jako socialističtí 

teoretikové? Jaké jsou hlavní příčiny stavu, kdy se nám veškeré souhrny rysů socialistického realismu 

jeví podezřele vágní, mlhavé a přeplnëné spíše bojovným patosem než vëdeckou konkrétností? Jak je 

možné, že tëžko vymezitelný smër je v soudobé praxi často činën přímo odpovëdný za represi, 

trivializaci a zpovrchnëní československé kultury v 50. letech? Proč vlastnë stále váháme, jestli 

socialistický realismus označovat jako umëleckou teorii, metodu tvorby, politickou doktrínu či 

umëlecký sloh? A proč k nëmu stále pociťujeme despekt, odpor i výsmëch? 

 Tato kapitola jen sotva může zodpovëdët všechny otázky, které naše reflexe podivného systému 

nařízení a povër vyvolává, pokouší se ale doptat především jeho samotných východisek a jeho 



 46 

teoretických konstrukcí, které se neoddiskutovatelnë podílely na formování socialistické kultury.  

Zabývá se především otázkou vykonstruovanosti doktríny, podnëtnými koncepcemi současné reflexe 

v  západní literární historii, příznakem uzavřenosti systému, problematikou časové perspektivy 

socialistické kultury a v neposlední řadë dráždivou otázkou autorství celého projektu.  

Následující oddíly tedy usilují o zformulování základních idejí, které byly charakteristické pro 

socialistický realismus v jeho „mateřské“ podobë, zabývají se základními problémy v hledání precizní 

a uspokojivé definice metody, zároveň se pokoušejí zpochybnit zakořenënou reflexi socialistického 

realismu jako politické zvůle a utilitárního prostředku kolonizace kultury.  Rozhodl jsem se vycházet 

témëř výhradnë ze zahraničních studií a knih, které se zabývají podobou a genezí doktríny na její 

mateřské půdë a z perspektivy ménë zatížené potřebou hodnotit a soudit. Snažím se tak nejen 

představit přístupy i koncepce v českém prostředí zatím spíše nevyzkoušené a nezdomácnëlé, ale 

zároveň také na teoretické rovinë překlenout zažité démonizování socialistického realismu, které má 

v domácí odborné literatuře pevné místo a tradici. 

Začnëme od definice kořenů socialistického realismu jako systému idejí. Nesporná jsou filozofická 

východiska metody, jejíž ideologický rámec byl založen na principu dialektického materialismu. 

Dialektický materialismus se v první řadë staví proti formální logice a za svůj zakládající princip 

považuje „jednotu a střet protikladů“. Na rozdíl od hegeliánské dialektiky, za jejíž pokračovatele se 

sám pokládá, zcela vylučuje možnost subjektivního filozofického myšlení, jež by tento střet vyřešilo. 

Jediná instance, která je schopna regulovat syntézu protikladů, je politická praxe.  

Po aplikaci tohoto principu na oblast kultury byly za legitimní formy umëní pokládány jen ty, 

které byly relevantní v kontextu komunistické politické praxe. Systém organizující socialistickou 

kulturu sledoval podobné cíle jako modernismus západní kultury – kontextuální prací s již hotovými 

formami umëní usiloval o historickou výlučnost, vnitřní čistotu a nezávislost na čemkoli vnëjším (na 

Druhém). Vëdomë se stavël do přímého protikladu se západním umëním, jehož vysoké formy 

vykládal jako příliš exkluzivní a nesrozumitelné pro proletariát (v jistém slova smyslu tedy příliš 

vysoké) a nižší – komerční – formy umëní odsuzoval jako vyloženë úpadkové, zvrhlé a vulgární. 

Vyvracel teze „buržoazního objektivismu“ o nepřekonatelnosti přírodních a ekonomických zákonů, 

stejnë jako perspektivu „buržoazního subjektivismu“, který zpochybňoval úspëch jakéhokoli 

kolektivního projektu v přemënë svëtového řádu. Autonomie umëleckého díla na jakémkoli 

přírodním či společenském kontextu byla z pohledu sovëtské kultury zcela iluzorní. Střet socialistické 

kultury s modernistickou kulturou západu se tak do značné míry stává střetem dvou systémů 
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přesvëdčených o své vlastní autonomii a výlučnosti. Východ zazlívá západu poddanost tržním 

principům, západ východu zase odvozenost od politických sil. (GROYS 1997: 78–79) 13  

Samotný fundament socialistické kultury spočívá v konceptu odosobnëlé součástky mechanismu 

nové společnosti – tak koneckonců definoval Lenin už v roce 1905 pozici nové literatury určené 

proletariátu: 

 

„*…+ literární činnost vůbec nemůže být vëcí individuální, nezávislou na společné 

proletářské vëci. Pryč s nestranickými literáty! Pryč s literáty nadlidmi! Literární 

činnost se musí stát částí všeproletářské vëci, „kolečkem a šroubkem“ jednoho 

jednotného, velikého sociálnë-demokratického mechanismu, uvádëného do 

pohybu celým uvëdomëlým předvojem celé dëlnické třídy. Literární činnost se 

musí stát součástí organizované, plánovité, sjednocené sociálnë-demokratické 

stranické práce.“ 

(LENIN 1949: 8) 

 

Již v této definici můžeme sledovat základní pilíře socialistického realismu: kolektivitu, 

stranickost, plánovitost. Ty se ve spojení s výše zmínënou filozofickou bází systému stanou posléze 

typickými strukturními rysy nové doktríny, jejímž cílem je formovat i reformovat společnost na 

základë jednotného estetického plánu. Jakkoli právë Lenin poukazuje na odvrácenou stranu své 

industriální metafory – na nebezpečí šablonovitosti, schematizace a byrokratizace, odlidštëní kultury 

– budoucí vývoj se dogmaticky přidržoval především její „litery“, nikoli smyslu. Navíc Leninova klíčová 

teze o rovnocenné důležitosti svobody individua a svobody spolku selhává ve chvíli, kdy se život 

každého jednotlivce stává pevnou součástí života kolektivu (skrze příslušnost k politickému spolku – 

Stranë).   

Odvozen z této filozoficko-utilitaristické báze a utvrzován i bránën autoritou totalitního státu 

vyvolává socialistický realismus pochyby nad svou přirozeností. Vznikl v kulturním diskurzu jako 

dynamická reakce na vývoj dobového umëní i společnosti, nebo se jednalo o zkostnatëlý politický 

projekt, silovë aplikovaný do vývoje kultury? Sotva může být sporu o tom, že způsob, jakým je 

socialistický realismus v ČSSR vyhlášen coby jediná závazná tvůrčí metoda, má v sobë jen málo prvků 

ústrojného a přirozeného vývoje v kontextu československé společnosti.14 Vzhledem ke stále sílící 

                                                           
13 Na tomto místě dluţno odkázat k pozoruhodnému dílu Borise Groyse, který socialistický realismus interpretuje v kontextu 

ostatních dobových uměleckých směrů a zařazuje ho do vývojového rámce modernismu i postmoderních principů operace 

s formami masového umění (GROYS 1997: 76–90; IBID.: 1992). 

 

14 Nabízí se zde samozřejmě problém kontinuity socialistického realismu z let 30., tedy odkaz autorů shromáţděných kolem 

Bloku, kteří také vycházeli ze sovětské definice směru. Z mého pohledu se však ve zcela nových podmínkách úzké koexistence a 
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vazbë diskurzu umëleckého a politického není přijetí socialistického realismu jako jediné metody 

tvorby v listopadu 1948 ničím jiným, než otevřeným deklarováním submisivní pozice české a 

slovenské kultury vůči kultuře sovëtské.15 Jako poslušný vazal přijímá tuzemská společnost metodu 

z jiného prostoru, vyšlechtënou ve zcela odlišném kontextu a ideové kontinuitë.  

Podobná operace se nemohla obejít bez nejasností a jisté křečovitosti v konkretizaci toho, co 

vlastnë metoda socialistického realismu znamená. Právë ona křečovitost často svádí k tomu 

posuzovat doktrínu jako záležitost čistë politických cílů a mechanismů aplikovaných na umëní. 

Budeme tedy na základë výše popsaného socialistický realismus pojímat apriori jako mocenský 

konstrukt a prostředek útlaku, který sovětská moc importuje coby domyšlený a otestovaný 

mechanismus zotročení? Jeho silová aplikace i agresivní rétorika by k takovému kroku jednoznačnë 

svádëly. 

 S takovým vymezením se však autor práce nemůže plnë ztotožnit. Především – již sám sovëtský 

socialistický realismus tak, jak byl v roce 1934 na 1. všesvazovém sjezdu sovëtských spisovatelů 

vyhlášen referátem A. A. Ždanova „O nejpokrokovëjší literatuře svëta“ (ŽDANOV 1950: 11–22) a 

posléze precizován zejména prakticky-tvůrčími příspëvky Maxima Gorkého, nese v sobë znatelnou 

vágnost a otevřenost, která je v rozporu s militantním a jednoznačným slovníkem jeho údajných 

vynálezců. Současná potřeba nalezení jednoznačné programové definice „na počátku existence“ 

sugeruje právë vnímání socialistického realismu jako projektu apriori politického, který mël zotročit 

kulturu dle přesnë stanoveného a propracovaného plánu shůry. Ani stopu po konkrétním a 

ujasnëném plánu však v dobových statích nelze nalézt. Je tak nanejvýš sporné tvrdit, že socialistický 

realismus byl jen a pouze propracovanou politickou operací zamëřenou na ovládnutí sféry kulturní, 

sofistikovaným nástrojem manipulace Moci s umëním.  

                                                                                                                                                                                     
sepjetí umění s politikou dostává tato kontinuita na okraj a socialistický realismus přijatý v roce 1948 se svého historického 

předchůdce dovolává pouze zřídka – často se zcela jasným odůvodněním, ţe vzorové texty nutno hledat spíše v tradici 

sovětské; pokrokové a vyspělejší. Zároveň po teoretické stránce lze ve 30. letech hledat sotva něco novátorského oproti tomu, 

co nabízejí i klíčové statě sovětských teoretiků. Při proklamované novosti a revolučnosti směru je pochopitelné, ţe za 

jednoznačný ideologický základ byla pokládána původní verze sovětská, nikoli její česká odvozenina. Zároveň vzhledem 

k politické podmíněnosti přijetí metody je také pochopitelné, ţe právě přímá akceptace sovětské verze jako nového a 

revolučního vzoru má téţ svůj rituální význam.  

 

15 Tento proces se začleňuje do široké škály dalších kulturně-politických operací, které souvisejí s novou politikou ostrého kurzu. 

Ta byla pro oblast kultury definována na zasedání UV KSČ 17. a 18. listopadu 1948 a definitivně potvrzena tzv. generální linií na 

IX. Sjezdu KSČ v květnu 1949 (více o tom KNAPÍK 2006).  
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Jednalo se podle mého názoru spíše o průbëžnë formulovaný konstrukt ideologicko-teoretický, 

v nëmž se prolínala modernistická snaha16 vytvořit dokonale uzavřený a sobëstačný estetický projekt 

„osvobozené kultury pro všechny“, utopická revoluční víra v naplnëní logiky dëjin (a triumf 

proletariátu), aktualizovaná národní mytologie, fragmenty umënovëdných teorií a kulturních tradic 

(především prvky klasického ruského realismu, folklóru, ale též např. středovëké hagiografie). To vše 

se mísilo s duchem heroického patosu socialistického jazyka a nad rodícím se systémem bedlivë držel 

stráž státní aparát, jehož vliv se uskutečňoval s promënlivou intenzitou skrze kulturní instituce. 

Podobná idea nové kultury korespondovala s jeho potřebou ovládat všechny komunikační kanály v 

rodící se společnosti, které umožňují funkce zábavní propojit s funkcí propagandistickou.  

Do jisté míry lze na kořeny Stalinismu a socialistického realismu aplikovat metaforu M. Lewina. 

Ten přirovnává zrod socialistické kultury ke stavbë kostela v čistë pohanské společnosti – tedy 

k obtížnému hledání kompromisu mezi soupeřícími systémy hodnot. Nový sice dominuje nad starým, 

ale nemůže existovat bez selektivního přijetí elementů svého předchůdce.17 Vzhledem 

k neopomenutelné přítomnosti přežívajících křesťanských prvků v mytologii a rituálech socialistické 

společnosti se tento přímër jeví až překvapivë přesný. 

 

“If all acculturation is necessarily syncretic, resulting from the grouping, the 

borrowing, the recombining of diverse cultural elements, the same must be true 

of Stalinism and the cultural approach to Stalinism.” 

(ROBIN 1990: 16) 

 

Socialistický realismus jako živoucí organismus reinterpretovaných tradic, „narativizovaných“18 

stranických doktrín, teoretický definic a mýtických příslibů šťastné budoucnosti existoval 

v nevyjasnëném pojmovém prostoru, v napjaté ambivalenci sebe-vymezení jako praktické metody 

tvorby, exaktní umënovëdné teorie a umëleckého slohu, jehož konstitutivní rysy a strukturní 

vlastnosti bude možné pojmenovat, podobnë jako u každého umëleckého slohu, až z odstupu 

nëkolika staletí (o tom více v oddílu 1.3). Zároveň byl neustále vystaven tlaku společenských a 

                                                           
16 Mnohé strukturní rysy mimo jiné korespondují s uměním tzv. „modernismu“, které se paralelně vyvíjelo v západním prostředí, 

jen typické duality (jako např. „vysoké umění“ vs. „nízké umění“) substituuje svými specifickými hodnotami (blíţe viz GROYS 

1997: 76–90 a GROYS 1992). 

 

17 Parafrázováno dle ROBIN 1990: 15–16.  

 

18 Jedním z hlavních úkolů nové socialistické kultury bylo učinit politické události a doktríny (tedy jakýsi „hlas Strany“) především 

poutavým narativem v mnoţině všech ostatních narativů, kterými socialistická společnost ţila. 
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politických promën, které hrozily již jednou uznané pravdy obrátit v nebezpečné lži – čili i forma jím 

zaštítëných dël musela být schopna pružnë reagovat a reflektovat tyto společensko-politické 

turbulence.   

Obraz doktríny pevnë ukotvené v terminologickém jazyce stalinismu, mýtus o ustáleném systému 

vëdeckých teorií vycházel spíše z marného politického úsilí překonat jeho neustálou vnitřní 

promënlivost a dynamiku než z reálného stavu vëcí. V žádném případë nelze socialistický realismus 

redukovat pouze na převodní páku státní moci, která určovala pohyb soukolí kultury. Po bližším 

zvážení vychází najevo, že před sebou nemáme nic, co by se dalo exaktnë pojmovë ohraničit a pevnë 

situovat do kulturnë-politického kontextu jako nemënný repertoár hodnot a ucelený ideologický 

plán.19 

  

“Even if Socialist Realism is confined to the meaning “officially sponsored soviet 

literature”, it soon becomes apparent that among the various canonical accounts 

of it there is no one that is incontrovertible or in any sense comprehensive. Some 

official pronouncements of the theory of Socialist Realism have been important 

(e.g., that the literature should be “optimistic”, that it should be accessible to the 

masses, that it should be “party-minded”), but they are too general to have 

guided such a distinctive practice.” 

(CLARK 2000: 3) 

 

Spíše než pátrání po tajemné spiknutí mocných se Stalinem v čele nám podstatu socialistického 

realismu jako živého sémantického systému ozřejmí retrospektivní pohled  současných vnímatelů, 

kteří mají před sebou množinu textů formujících dobový kánon. Bude tak možné brát v potaz 

promëny a posuny ve vymezení teoretickém, ale zároveň stopovat přímé dopady teoretických 

konceptů na oblast umëlecké tvorby, posuzovat autorská přehodnocení, aktualizace i snahy 

„vyjednávat“ s mocenským horizontem (a naopak: vyjednávání mocenského horizontu s tvůrci). 

Zároveň nás takový přístup nutí vstoupit do přímého dialogu s dobovými znaky a vnímat je mnohem 

více jako živé sémantické pole než nehybnou stopu zločinu.  

Socialistický realismus pak budeme schopni reflektovat jednak jako vstupní programový 

konstrukt, ale především jako velmi problematickou aplikaci teorie na sféru umëní – vyvstane před 

námi široké významotvorné pole, v nëmž se vynucené mocenské impulzy přetvářejí ve složitých 

                                                           
19 V roce 1990 vychází v Moskvě antologie Izbavlenie ot mirazhei sestavená Jevgenijem Dobrenkem, v níţ se různí autoři 

pokoušejí v době zániku „utopické“ perspektivy lineárních a neohraničených dějin socialismu dobrat definice metody 

socialistického realismu. Většina definic však spíše neţ podstatu metody reflektuje postoj autorů k doktríně, aniţ by mezi 

mnohostí pokusů o novou formulaci byl pevný konsensus alespoň v některém bodě. I z toho se vyjevuje přirozenost metody 

jako nekonečného eskapismu do budoucnosti a její dráţdivá nedořečenost (více viz LAHUSEN–DOBRENKO 1997: 22). 
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mýtotvorných operacích, plodí výrazné emblémy, které pak samy o sobë ovlivňují zpëtnë 

společensko-politický diskurz a vstupují do každodenního jazyka i uvažování. Svojí životností a 

sdílností mnohé z nich přežívají do dnešních dnů jako produkty společného díla, k nëmuž se možná 

nechceme hlásit, ale které budeme nuceni vnímat v macurovském smyslu „jako skalpel obrácený 

proti vlastnímu tëlu“ (MACURA 2009: 13). Zároveň se značnë zrelativizuje nazírání socialistického 

realismu jako usvëdčeného vraha, neboť ze zpëtného pohledu bude nutné vzít v úvahu i ty texty a 

projevy umëní, které se k jeho čistë ideologické a indoktrinované podobë nehlásí, ale přesto ji svým 

způsobem reflektují a vypořádávají se s ní. I ony totiž neoddëlitelnë patří k dobové kultuře. I ony jsou 

v tësné interakci s horizontem oficiální ideologie a vytvářejí obraz toho, co shrnujeme pod pojem 

„kultura stalinismu“. 

 

 

1.2 MASTER PLOT 

 

Přístup „nehodnotící“ reflexe a interpretačního dialogu s totalitním umëním už své nepopiratelné 

klady prokazuje nejpozdëji od počátku 80. let na západní akademické půdë, která se jeví být obecnë 

mnohem ménë zatížená potřebou socialistickou kulturu postavit na pranýř a odsoudit (na mysli mám 

především práce Borise Groyse, Thomase Lahusena, Hanse Güntera, Kateriny Clark a dalších, 

zamëřené na reflexi sovëtské literatury vrcholného stalinismu). Katerina Clark ve svém přelomovém 

rozboru sovëtského socialistického románu The Soviet Novel (CLARK 2000) pracuje při definování 

socialistického realismu s pojmem master plot – čili jakési modelové zápletky, kterou všechny romány 

konvečnë řazené pod tento umëlecký smër a tvůrčí metodu naplňují, eventuálnë rozvíjejí.  

Master plot není sám o sobë literární zápletkou nebo pravidlem pro její vytvoření, je to spíše 

literární vyjádření hlavních kategorií, které se podílejí na organizaci kultury jako celku (IBID.: 3). 

Vyvozením typických rysů této zápletky můžeme posléze rekonstruovat jednotlivé rysy vystihující 

socialistický realismus jako množinu narativů, nikoli jako samostatnou konstrukci ideologickou. Autor 

si tento pojem na nëkolika místech této práce vypůjčuje, neboť skrze nëj lze přehlednëji vymezit ty 

prvky, které se pro narativní projevy socialistického realismu jeví jako typické – a tak se alespoň 

částečnë přiblížit pochopení konceptů dobových teoretiků. 

Základní strukturní vlastnost master plotu vrcholného stalinismu je velmi blízká středovëké 

literatuře. Svët totiž projektuje do roviny horizontální, v níž probíhá manicheistický souboj dobra se 

zlem, a do úzce související roviny vertikální, roviny vyššího spirituálního řádu (v tomto konkrétním 

případë tedy leninsko-stalinské chápání vývoje dëjin). Nepřeberná variabilita dëjinných procesů je 

v master plotu redukována do popisu lineární cesty ze tmy do svëtla, která se personifikuje do osoby 
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pozitivního hrdiny, čímž vzniká struktura nápadnë příbuzná středovëké hagiografii. Jejím hlavní 

úkolem je parabolicky demonstrovat, jak se interakce sil „spontaneity“ a „uvëdomëlosti“20 řeší 

v dëjinách (IBID. 1997: 27–29), čili být zprostředkovatelem mezi sférou politickou (skutečnost) a 

literární mytologickou. Klíčovým motivem mytologizované reality je obraz „Velké rodiny“ v čele s 

„Otci zakladateli“ a hierarchicky níže postavenými uvëdomëlými „syny“, tedy jakési čisté nástupnické 

linie, která smëřuje k dosažení úplné uvëdomëlosti. Bëhem vývoje master plot socialistického 

realismu přešel od „hieroglyfického“ období počátků socialistických revolučních románů v 10. a 20. 

letech (kdy jeho jednotlivé znaky mëly povahu více či ménë individuální a ikonickou) k „alfabetické“ 

podobë vrcholného stalinismu (kdy naopak všechny znaky získávaly výraznë jednostrannou signifikaci 

a byly využitelné v široké škále textů jako volnë přenosné atributy, které jasnë indikují morálnë-

politickou identitu postav a jevů).21 Právë tato klíčová množina narativních figur a sémantických 

prostředků není a nemůže být dopředu jasnë vymezena v podobë precizní doktríny a předpokládá 

vnitřní dynamiku vývoje.  

 

“The master plot is the one constant that links most novels of the Stalin period 

and, to a lesser extent, those of the post-Stalin era as well. I would go so far as to 

say that it is Socialist Realism: in order for a soviet novel to be Socialist Realism, it 

must replicate the master plot.” 

(IBID. 2000: 6) 

 

 

1.3 ČASOVÁ DUALITA SOCIALISTICKÉHO REALISMU  

 

V souvislosti s pokusem vymezit stabilní ideový základ socialistického realismu jako metody je 

nutné zmínit jednu z klíčových vlastností, kterou je prostoupen nejen on sám, ale též socialistická 

                                                           
20 Klíčová dialektika v leninském osvojení marxismu počítala na jedné straně se silami (jednotlivci i skupinami), které mohou při 

naplňování revolučního ideálu jednat nekoordinovaně, nedisciplinovaně, s ohledem především na své zájmy (tedy i v rozporu se 

zájmy strany), na straně druhé s disciplinovanými a uvědomělými jedinci i skupinami, kteří budou jednat vţdy v souladu se 

stranickými zásadami a zájmy. Katerina Clark spatřuje v této dialektice odosobněnou náhradu za opozici rozumu a vášně 

z raných ruských revolučních románů. (CLARK 1997: 29, téţ CLARK 2000: 15–24). 

 

21 Alfabetická a hieroglyfická podstata signifikace však koexistuje i v období vrcholného stalinismu. Např. pozitivní postavy jsou 

konstruovány výrazně ritualizovaným prostředky, autor jim však často přisuzuje atributy na ikonickém principu jedinečnosti 

(zmiňme např. Bagárův knoflík z románu Nástup Václava Řezáče).  
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společnost jako celek – volné zakotvení na časové ose a s tím související nejednoznačné vymezení 

vlastní podstaty. Z retrospektivního pohledu lze s určitými výhradami akceptovat schéma vývoje 

socialistické kultury, které nabídl Hans Günter ve své studii „Die Lebensphasen eines Kanon – am 

Beispiel des sozialistischen  Realismus“ (ASSMANN 1987: 138–148).22 Ten na základë geneze kánonu 

socialistické literatury stanovuje následující fáze: 

 

o Protokanonizace (20. léta 20. století, formulování kánonu na více či ménë systematické bázi) 

o Praktikování kánonu (období vrcholného Stalinismu ve 30. a 40. letech, nasazení všech 

kanonických machismů v praxi) 

o Dekanonizace (50. a 60. léta, přehodnocení nëkterých mechanismů, ztráta hegemonie) 

o Období postkanonické (70. léta, úpadek kánonu) 

 

Jak ale vnímali časovou perspektivu samotní teoretici socialistického realismu v jeho „praktické“ 

fázi? A v návaznosti na to, jak byl socialistický realismus v dobë svého praktikování obecnë vymezen 

z hlediska funkce a časové platnosti? Jedná se tedy o souhrn formálních a estetických nařízení, přesný 

soupis metody tvorby pro konkrétní úsek dëjin, nebo spíše široký a v určitém smyslu benevolentních 

návodů k dosažení epochálního stylu, který přetrvá vëky? Ve statích sovëtských teoretiků lze nalézt 

četné doklady toho, že socialistický realismus není vnímán jako především exaktní sbírka umëleckých 

pravidel, ale že naproti tomu chce být spíše volným pojítkem tvorby autorů stylovë i metodicky 

odlišných, jakýmsi slohem doby (TARASENKO 1951)23. To se výraznë obráží i na rovinë časové 

perspektivy, do které socialistický realismus (a šíře celá socialistická společnost) sám sebe projektuje 

– a to jak smërem do minulosti, tak smërem do budoucnosti. 

Problematické se jeví už vymezení historického počátku socialistického realismu jako metody. 

Zdá se, že za jeho oficiální počátek považují doboví teoretici oficiální zformulování metody J. V. 

Stalinem a následné závazné vyhlášení v roce 1934, nicménë není řídký jevem narazit na formulace, 

které správné využití metody socialistického realismu připisují dílům sepsaným dlouho před tímto 

datem. Jako by byla inherentnë přítomna déle, precizovala se „z logiky dëjin“ sama v tradici ruského 

realismu a ve třicátých letech byla „geniálními formulacemi“ Stalinovými a Ždanovovými přivedena 

na výsluní sovëtské kultury (právë tento proces označil Hans Günter protokanonizací). Prosvítá tak 

znovu podivuhodnë nevyjasnëná podstata socialistického realismu, pojmová nevyhranënost a 

kontextuální vágnost, s jakou je konceptualizován. V dobové teorii to autoři osvëtlují marx-leninskou 

                                                           
22 Výhrady plynou především z toho, ţe Günter pouţil socialistickou literaturu jako synekdochický příklad pro obecné fungování 

kanonizace, z čehoţ plynou určité redukce a zjednodušení. 

 

23 A. Tarasenkov, NOVÝ ŢIVOT 1951/3, 4, s. 423–436, 584–596. 
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tezí: „Myšlenka se stává reálnou silou pouze tehdy, ovládne-li masy.“ Jinými slovy: přítomna může 

být dlouhý časový úsek (jako zákonitý jev blížící se revoluce), ale vliv získává až tehdy, když je i 

společenská báze připravena na přijetí revolučních ideálů. Jakkoli vykonstruovanë podobný názor zní, 

je z nëj dobře patrné, nakolik socialistický realismus ve chvíli svého zrodu čerpal a odvozoval sám 

sebe z existujících kulturních tradic.  

 

„Je jisté, že metoda socialistického realismu, formulovaná J. V. Stalinem, se 

zakládá na zevšeobecnëní předchozích zkušeností sovëtské literatury.“ 

(IBID.: 428) 

 

Podobnë složitý vztah nacházíme i při vymezení horizontu „teď“ a „potom“. Již ve svých 

vstupních formulacích pracuje s ponëkud schizofrenním rozvrhem časové linie: jednak je doktrínou a 

metodou pevnë spjatou se skutečností (čili časovë i prostorovë úzce svázanou se současností), 

nicménë na druhé stranë stále sugeruje nakročení do času budoucího. Ždanov a další podstatní 

programatici zahrnují tuto alarmující ambivalenci bytí a snu do pojmů „realismus“ a „revoluční 

romantismus“. 

 

„Sovëtská literatura musí umët ukázat naše hrdiny, musí se umët podívat do 

našeho zítřka. Nebude to utopie, neboť náš zítřek se připravuje vëdomou a 

plánovitou prací již dnes.“ 

(ŽDANOV 1950: 20) 

 

Kořeny socialistického realismu jako metody jsou tedy pevnë vetknuty do svëta jsoucího, 

dovolávají se zcela reálnë existujících entit jako je strana (stranickost), hrdinové práce (dëlnická 

třída), stavby socialismu a dalších. Ale časová perspektiva doktríny tkví v pohledu upřeném kupředu, 

k cíli, který je definován různë – šťastný zítřek, nová skutečnost, radostná budoucnost – ale nelze jej 

považovat za entitu reálnë existující, nýbrž za revoluční mýtus.24 Toto snëní o lepším svëtë už ze své 

podstaty svádí k pojmům jako je utopie, romantismus apod. Doboví teoretici však odmítají jakoukoli 

dimenzi „nereálna“ a odtržení od skutečnosti – v jejich vnímání se jedná o smëlou vizi, založenou na 

vëdeckém poznání společnosti i možností socialistického človëka. Budoucí horizont je z jejich pohledu 

racionální projekt, jehož naplnëní je neodvratné, podmínëné samotnou zákonitostí dëjin (z této 

perspektivy patrnou a čitelnou), přesto se ve chvíli vyslovení jeví z pohledu „neuvëdomëlých“ jako 

romantické snílkovství. Tento jev, tolik typický pro sovëtský master plot, přestupuje hranice literatury 

                                                           
24 Více viz precizní rozbor mýtu Ráje Vladimíra Macury (MACURA 2008: 14–35). 
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a umëlecké tvorby a stává se široce přijímaným obrazem skutečnosti. Socialistický realismus jako 

doktrína a metoda tvorby tak v podobnë rozvrženém svëtë socialismu hledá své pevné obrysy velmi 

složitë, neboť již ze samé podstaty toho, čeho se snaží dosáhnout, je jednou nohou zde a druhou 

nohou v romantické říši dosažitelného blaha, které jen čeká na své naplnëní. 

 

„A přece už dnes můžeme se odvážit takového hodnocení socialistického realismu, 

můžeme dokonce očekávat, že socialistický realismus jako kulturní a umëlecká 

epocha předčí svou silou a jednotností všechny kulturní epochy předchozí a že 

obsáhne nesrovnatelnë vëtší část svëta a lidstva.“  

(WOLLMAN 2002: 225) 

 

To ji zároveň v očích teoretiků propůjčuje až mytický nádech nástroje dosažení komplexního 

Gesamtkunstwerk, v nëmž život, umëní a politika vplynou v nedílný celek nekonečného blahobytu a 

souznëní. V dobových definicích socialistického realismu tak zaznívá takřka nábožensky extatický tón, 

že se více než o metodu tvůrčí jedná o počátek epochy, koherentního stylu, jejíž skutečné obrysy 

teoretické budou patrné až za nëkolik stovek let. Jedná se tedy o způsob cesty, ale zároveň také její 

cíl. 

 

„Až človëk třetího či čtvrtého tisíciletí našeho letopočtu uvidí 

nebo uslyší nëjaký artefakt, nebo bude číst nëco z doby, na 

jejímž počátku stojíme, bude mít představu o jednotë životního 

a umëleckého stylu poříjnové epochy.“ 

(IBID.: 237) 

 

Strnulé ideologické gesto socialistických soch, které napřahují 

ruce k neviditelnému horizontu, jakoby nacházelo svůj reálný referent 

v teorii umëní, která ve zbožném vytržení z velikosti epochy, na jejímž 

úsvitu stojí, zcela opomíjí proklamovanou pojmovou přesnost a 

vyhranënost. Koneckonců, akceptování takové časové perspektivy, 

v níž hodnotitel stojí tváří tvář počátku staleté epochy, ani jinou možnost než rezignaci na konkrétno 

nenabízí. Socialistický realismus se tak mnohem více než jako vëdecká doktrína, metoda, či teorie, 

jeví v tomto ohledu jako náboženská víra (a opët se vracíme k jejímu religióznímu podtónu) – 

sémiotický systém určený ke komunikaci „tëch dole“ s „tëmi nahoře“. Disponuje více či ménë 

konkrétním rejstříkem pravidel, co je nutné učinit, aby byl autor pokládán za souvërce, ale zároveň je 

Obrázek 4 - Dělník a kolchoznice (Věra 

Muchinová, Moskva) 
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stále vystaven posunu v interpretacích svých nejniternëjších principů. Vertikální osa „Dëjin“ zůstává 

stabilní, avšak její projekce na ose horizontální se mohou výraznë mënit. Umëlcova svoboda není 

limitována pevnë daným a kodifikovaným souhrnem teoretických pouček a nařízení, ale ocitá se ve 

zvláštní pasti metaforických pojmenování, které mohou zítra znamenat nëco zcela jiného než dnes.  

Dualita časového projektu úzce souvisí i s pojetím prostoru socialistického realismu, jehož řešení 

např. na rovinë architektonické vždy představuje propojení dvou základních rovin – roviny profánní, 

horizontálního prostoru určeného k zaplnëní, do nëjž jsou vetknuty monumentální základy vëží 

s velmi pragmatickým společenským účelem (sídla stranických organizací, hotel, kulturní sály) a 

roviny sakrální, monumentalizující vertikály, která se vypíná k nebesům a sugeruje přítomnost 

vyššího horizontu, dosud nedosaženého, ale právë díky spojení horizontální a vertikální dimenze 

skrze materiální objekt vždy přítomné a dosažitelné alespoň našemu pohledu (v podobné analogii 

fungují např. klíčové emblémy vůdce či hlavního mësta v sovëtském socialistickém realismu). 

Časoprostor socialistického realismu je tak ritualizován jako dimenze, v nëmž se svët smrtelníků 

setkává se zprostředkovateli vyšší duchovní dimenze (ti mohou mít podobu novodobých chrámů, 

vůdců kynoucích davům z tribuny či pozitivních hrdinů dobových románů, jejichž apriorním úkolem je 

stát se metaforickými prostředníky mezi čtenářem a sakrální rovinou socialistického realismu). 

Interpretovat dobové umëní znamená vždy počítat s touto zvláštní dualitou, která má analogii 

v kultuře středovëku, jehož motivy socialistická architektura a výtvarné umëní tak rádo adoptuje do 

obrazu harmonického svëta nových lidí. (CLARK 2003: 5–18)  

Socialistický realismus vytváří flexibilní organismus, který je schopný absorbovat živoucí mýty i 

tradice, kombinovat je s novými mýty vytvářenými „v jeho duchu“, ale zároveň může pružnë plnit 

politickou objednávku a legitimizovat exkomunikaci jedinců a jevů, které jsou vyhodnoceny jako 

rozporné a škodlivé.  Může tedy za všech podmínek fungovat jako dokonalá personifikace 

socialistické kultury, být vším, být ve všem a zároveň si stále uchovat patřičný odstup k reakci na 

vnëjší podnëty. Zatímco v sovëtském prostředí se tento dvojdimenzionální mechanismus kooperace 

mezi kulturním, sociálním a politickým diskurzem vyvíjí v rámci možností ústrojnë po delší časový 

úsek, do československého prostředí je přesazen jako z vëtší části cizí a stále vyvíjený sémiotický 

systém, jehož významy se vzpírají pochopení a nenabízejí žádnou pevnëjší oporu – nepočítáme-li 

podpůrný mýtus o nejpokrokovëjší společnosti svëta, jejíž vyspëlost sama o sobë sugeruje nutné 

nepochopení a údiv ze strany „nás, nedokonalých“.  

Časová perspektiva socialistického realismu coby „současné budoucnosti“ (analogicky dvojího 

prostorové roviny) se v tomto smyslu ukazuje jako záchranný mechanismus, neboť na všechny 

pochyby nabízí jednoznačnou odpovëď – pochopíme, až „tam“ budeme. A konečnë, tato perspektiva 

vizionářského pendlování mezi „teď“ a „potom“ je také tím, co soudobé vnímatele na socialistické 

kultuře tolik rozčiluje, neboť není pochyb o tom, že jsme se tam navzdory jistotë revolučních 
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romantiků nikdy nedostali. Základní organizační a ideový rámec dobových narativů pro nás tedy 

představuje jedno velké – tu smëšné, tu tragické – selhání, umocnëné zjevnou křečovitostí a 

politickou zvůlí, s nimiž je metoda inkorporována do vývoje československé literatury. 

Mýtus o šťastné budoucnosti, která se rodí „již dnes“ je nejagresivnëjší a nejrepresivnëjší složkou 

socialistického realismu jako umëleckého smëru. Právë on představuje ostrý teoretický diktát, 

převodní páku státní moci, neboť jednoznačnë ukládá spisovateli zabývat se právë a jen tímto 

procesem utopizování skutečnosti a především – předepisuje koncipovat fikční svëty tak, aby byl 

zobrazen triumfální a úspëšný přechod ze současného časového horizontu do utopické roviny 

vëdecky podloženého ráje. Takřka veškeré hodnotící soudy, které metoda socialistického realismu 

skýtá jako nástroj kritiky, jsou činëny skrze tuto optiku – skrze optiku naplnëní / popření mytického 

obzoru, jehož obrysy jsou logicky velmi mlhavé.  

V jistém smyslu lze tvrdit, že právë zde se nachází centrální bod estetiky a etiky socialistického 

realismu jako metody tvorby. Všechny teoretické konstrukce a koncepty se jako paprsky rozebíhají 

právë z tohoto mytického středu smërem k periferii a všechna díla, která splňují strukturní náležitosti 

master plotu se k tomuto středu snaží maximálnë přiblížit. Nicménë podobnë jako ve fikčních svëtech 

dobových románů, i v metodë socialistického realismu je možné se středu pouze letmo dotknout, 

nechat se oslnit jeho září, ale profánní svët zůstává vždy jen osvícenou periferií, která se ideálu 

vzdálenë přibližuje, imituje jeho nejasné rysy, čímž paradoxnë přispívá k jejich konkretizaci.25 

 

“Socialist realist novel are generally set in the periphery. This is not it just 

provides a pared-down microcosm for representing processes that take place in 

the greater arena of society at large, but also because the periphery is the space 

of the masses. The center is a sacralized space, the space of the great leader(s).” 

(IBID. : 14) 

 

Na jednu stranu tak lze dát dobovým teoretikům za pravdu – diktát formy je v metodice 

socialistického realismu vskutku omezený a teoreticky umožňuje umëlci ubírat se vlastní cestou.  

Jenže velmi nejistý vztah promënlivého systému hodnot socialistického realismu a stále hrozícího 

zesílení politického tlaku (který je socialistický realismus schopný kdykoli legalizovat), tuto cestu 

značnë delimituje. Příliš se odchýlit od horizontu „již kodifikovaného“ znamená hrozbu být zavržen a 

exkomunikován. Obsahové požadavky jsou vymezeny konkrétnë – ztvárnit mýtus o šťastném 

                                                           
25 Na rovině motivické lze tento princip pozorovat především v jednom z tradičních prvků repertoáru master plotu – 

epizodickému setkáni hrdiny s vůdcem, které mívá mnohdy povahu duchovní (moment osvícení), ale i povahu výrazně erotickou 

(slouţí jako katalyzátor k hrdinovu milostnému ţivotu). Dotekem se sakrálním středem je hrdiny psychicky i fyzicky iniciován 

jako dospělý jedinec. 
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revolučním zítřku a postihnout jeho rodící se rysy v perspektivë autorova horizontu tvorby. Bezpečná 

cesta přes nejisté pole vede skrze vyzkoušené a popsané, neboť vše nové bude teprve teoreticky 

zhodnoceno a vystaveno nebezpečí zavržení. V dobových kriticích statí můžeme zaznamenat citelnou 

nelibost, s jakou na tento trend reagují literární teoretici socialistického realismu, vytýkají autorům 

jak přílišné lpëní na klasickém arsenálu kompozičních i narativních prostředků, stejnë jako citelnou 

křečovitost a schematismus, s nímž literáti překlenují propast mezi požadavkem „typizovat“ a 

zároveň zachovat určitou psychologickou hloubku a uvëřitelnost postav i dëje (čili zachovat při 

předdefinovaném obsahu i vybroušenost formy). Problém však samozřejmë nepřipisují strukturním 

vlastnostem metody, ani citelnému nátlaku politického diskurzu, nýbrž nedostatku pochopení a 

uvëdomëlosti, která náleží k mytickému přerodu. Je to jedna z mnoha pastí, do níž se socialistický 

realismus sám chytl svým i díky svému časovému rámci „skutečnosti, která ještë nenastala“. 

Master plot socialistického realismu tak vykazuje pozoruhodnou stabilitu i formální ukáznënost, 

které však mnohem více než z agresivní doslovnosti doktríny plynou z jeho teoretické nestability a 

nedořešenosti (viz následující oddíl).  

 

 

1.4 OTEVŘENÝ SYSTÉM VS. UZAVŘENÝ SYSTÉM  

 

Jak patrno – mnou preferovaný výklad metody socialistického realismu sugeruje, že na počátku 

nemusí být teoretická definice smëru nijak ujasnëná a precizuje se až v průbëhu existence a procesu 

tvorby, aniž by kdy dosáhla stability platného dogmatu. Počítá s nëkterými vstupními 

charakteristikami, ale sama je spíše souhrnem variovaných, kopírovaných a přenášených (copy-paste) 

formálních rysů než ujasnënou a propracovanou výchozí programovou vizí. Thomas Lahusen a mnozí 

další pracují v této souvislosti s dialektikou termínů closure / openness, tedy uzavřenost a otevřenost 

metody.  

Podobné pojetí kultury socialistického realismu potlačuje a podrývá rozšířený mýtus o naprosté 

politické podmínënosti a manipulativnosti. Ačkoli na počátku procesu i v jeho průbëhu představuje 

mocenský tlak nepostradatelnou a podstatnou složku, nelze jej pojímat jako jediný tvárný princip. 

Kultura se rozvíjí samostatnë, odpovídá na politické potřeby svými specifickými prostředky, ale 

zároveň se na utváření politických cílů sama aktivnë podílí. Je podřízenou součástí mytologie státní 

moci, ale též její činnou a tvořivou složkou. Nelze ji proto nahlížet pouze jako další přidružené odvëtví 

socialistické výroby normované skutečnosti, jakkoli k tomu mnohá dobová tvrzení svádëjí svým 

radikálním patosem.  
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“In short, it is too much of a simplification to see the symbols or master plot of 

Soviet literature as having come from politics via the reflecting medium or 

rhetoric. The principal actors on the political scene were themselves caught up in 

acting out roles suggested to them by revolutionary lore, and much of that lore, 

in turn, originated in literature. Ultimately the question “What caused what?” 

must be a chicken-and-egg question.” 

(CLARK 2000: 8)  

 

Diskuze o otevřenosti a uzavřenosti socialistického realismu je obzvláštë aktuální při osvëtlování 

jeho estetických východisek. Právë pohled na formující se kritéria estetičnosti nám může ozřejmit 

mnoho o nejasné povaze metody. Následující text volnë vychází z koncepce Leonida Hellera, kterou 

rozpracoval ve své studii „A World of Prettiness. Socialist Realism and Its Aesthetic Cathegories” 

(HELLER 1997 : 51–75).   

Za základní prvek socialistické estetiky můžeme pokládat předpoklad, že krásné je to dílo, jehož 

obsah přesnë naplňuje definované ideologické poselství, neboť, jak již bylo zmínëno, v marxistickém 

pojetí diktuje obsah podobu formy. Socialisticko realistickou estetiku tak lze konstruovat na tëch 

základních pilířích, které byly definovány referátem A. A. Ždanova  „O nejpokrokovëjší literatuře 

svëta“. Jedná se o: 

 

o Oddanost ideologii 

o Stranickost 

o Lidovost 

 

Tyto tři elementy jsou konstituovány v dialektickém protikladu s charakteristikami moderního 

umëní. Všechny složky díla mají přispívat k vysvëtlení a demonstrování ideologických principů 

revolučního přerodu, čímž vytvářejí protiváhu formalistickému důrazu na důležitost a sobëstačnost 

formy. Stranickost svým důrazem na aktivní ovlivnëní vnímatele, militantní tón a agresivní rétoriku 

budování oponuje tezi o odtrženosti umëní od politického dëní a pasivním přístupu umëlce 

k celospolečenskému dëní (tedy tzv. reakcionářství). Lidovost je postavena proti tzv. kosmopolitismu, 

buržoaznímu nacionalismu, ale též proti umëní úzce zamëřenému na konkrétní a privilegovanou 

vrstvu společnosti. Estetika v tomto vymezení staví na kategoriích marx-leninského učení jako 

jediného způsobu osvojení reality, stranickost diktuje optimistický tón a společenskou angažovanost 

tvorby, lidovost kombinuje ideologická kritéria krásna s ideou humanismu a univerzálnë přenosných 

tradic z předchozích etap vývoje kultury. Forma konstruovaná na základë tëchto hlavních obsahových 
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kategorií pak počítá se zásadním požadavkem srozumitelnosti – která je garantována právë 

naplnëním požadavkům zmínëné estetické triády.  

 

 

schéma 2 – základní konceptuální schéma socialistického realismu (IBID.: 54) 

 

Zákonitë dochází k výrazné redukci estetických kategorií a jejich aplikaci ve velmi omezeném 

množství konceptů. Stávají se z nich pouze podřízené složky dominující ideologičnosti. Co se pomëru 

mezi jednotlivými kategoriemi týče – za podstatné je pokládáno především rovnováha stranickosti a 

lidovosti. Pokud by se stranickost stala jediný estetickým kritériem umëní, pak by došlo k ohrožení 

lidovosti a tím i srozumitelnosti a přijatelnosti dël.26  

Od počátku debat o socialistickém realismu jako jediné tvůrčí metodë existují dvë odlišné 

koncepce pojímání estetiky (a šíře i metody socialistického realismu): koncepce volné koexistence 

různých žánrů, které není možné poutat kanonickými restrikcemi a koncepce, která prosazuje tvorbu 

restriktivního estetického kodexu prostředků i žánrů.  

 

“The discussion about classics and normativity, going on for years in cycles, was 

typical for socialist realism. *…+ The same debate about romanticism and realism, 

or more precisely about romanticism in realism, erupted with the same 

frequency, as did the debates about literary criticism, about conflict versus 

“conflictlessness” and the “varnishing of reality”, about beauty in life and the 

“Party-mindedness” of art, about satire and critical principles of socialist realism, 

                                                           
26 Toto téma se dostalo v SSSR do popředí při vyhrocených polemikách s tzv. RAPPismem, v československém prostředí se 

vracelo především v podobě zcela pragmatické – propad zájmu o „novou“ kulturu v 50. letech vedl k nutnosti měnit mj. 

dramaturgii v oblasti kinematografie.  
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and about the object of aesthetics itself. It may seem as if such debates were 

senselessly scholastic, as if the whole system must have found itself in a state of 

utter immobility. It did and it didn’t: the system was always at once static and 

constantly changing.” 

(IBID.: 56–57) 

 

V dobë přijetí socialistického realismu v ČSSR nebyla tato debata zdaleka uzavřena a obë 

koncepce koexistovaly ve stále pokračující polemice. Dojem stability systému estetických hodnot lze 

tak označit za iluzorní, podobnë jako dojem o nehybnosti ostatních kategorií socialistického realismu 

jako systému idejí a hodnot. K celkové nezakotvenosti koncepce socialistické estetiky ve výrazné míře 

přispëlo i nové pojetí kultury jako přidruženého odvëtví práce a materiální produkce. V takto 

nastavené hierarchii hodnot převažuje poptávka po „hmatatelných výsledcích“ a prakticky 

aplikovatelných výstupech – mezi nëž rozhodnë nepatřilo teoretické bádání v oblasti estetiky. S tím 

úzce souvisí i zúžený zájem dobových badatelů o hlavní estetické koncepty. Ve všech debatách je 

analyzována kategorie nové socialistické krásy, zatímco tradiční kategorie tragična, komična a 

absolutna se ocitají zcela mimo mantinely zájmu. 

Stalinismus jako celek smëřuje k vytvoření totální komunikace, monosémantického a výsostnë 

terminologického jazyka, který bude dokonalým odrazem skutečnosti (HELLER 1997 : 59) a právë 

v tomto cíli je spatřováno dokonalé naplnëní kategorie krásna jako centrálního bodu socialistické 

estetiky. Pročištëní jazyka, jeho křišťálovë čistá srozumitelnost, precizní signifikace bez postranních 

významů – život celé socialistické společnosti se verbalizuje a „zliterárňuje“ k završení estetické 

dokonalosti komunikace. Nicménë tato uzavřenost systému je vlastnë od počátku dokonalou pastí. 

Norma socialistického realismu se precizuje vždy ex post, negativním vymezením toho, co „se dëlat 

nemá“. Vëdomí „zpëtného definování“ vede k neustálé potenciální otevřenosti umëleckých dël, která 

se vždy podřizují možnosti korektury a přehodnocení. Nemohou tedy prezentovat kýžené stádium 

„estetické završenosti“, neboť vznikají v neustálém očekávání vlastního přehodnocení a 

transformace, v neustálém napëtí systému, který je jasný ve svých požadavcích, ale nikdy „teď“, vždy 

až „potom“.27 

                                                           
27 Tento paradox vychází uţ ze samotné podstaty ideje uspořádání socialistické společnosti jako „souborného uměleckého díla“, 

jehoţ materiálem je ţivot a formující silou vůle strany. Důraz na absolutní racionalitu projektu je v rozporu s tím, ţe jeho 

ústřední mozky a realizátoři jsou sami myšlenkově formováni ve stádiu společenského vývoje, která má k celkové harmonii 

zamýšleného díla příliš daleko – projekt se tak více neţ ve sféře racionality pohybuje ve sféře snové iracionality. Podstatou tzv. 

stranické avantgardy je distinkční hledisko vidění skutečnosti nikoli jako statické a neměnné, ale aktivní matérie určené 

k přetvoření. Mocenská nadvláda představuje v tomto ohledu nutný předpoklad udrţitelnosti iluzorní racionality projekty, 

umoţňuje kritiky exkomunikovat na okraj společnosti a označit je za ty, kteří vidí projekt pouze parciálně, navíc z perspektivy 

starého světa. (GROYS 1992: 3–4) 
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Citelné napëtí v samotné struktuře doktríny, které reflektovalo její vnitřní dynamický rozvoj, se 

týkalo i klíčových konceptů „stranickosti“ a „ideologičnosti“ umëní. Zřejmé úskalí preference 

stranické disciplíny nad pouhým respektováním ideologického rámce nové kultury bylo totožné 

s debatou o autorské svobodë. Bude autorovi dovoleno reflektovat ideologické konstanty svobodným 

způsobem, nebo by naopak mëla být upřednostnëna vůle strany jako definitivního korektivu? Do jaké 

míry garantovat jednotlivci svobodu volby v promënlivém a nestabilním systému socialistického 

realismu? Toto stále přítomné dilema souvisí s polemikami nad samotnou podstatou socialistického 

realismu jako systému dokonale završeného, či stále otevřeného. Od samého počátku vývoje doktríny 

bylo jasné, že se určitým vnitřním konfliktům a terminologickým rozepřím nevyhne. Boj o rovnováhu 

klíčových konceptů estetiky do značné míry usnadnilo dočasné období „nekonfliktnosti“ v sovëtské 

kultuře, které v období po druhé svëtové válce na čas z rivalů učinilo symbionty v podobë dobrého a 

ještë lepšího řešení.  

Struktura socialistického realismu byla díky své flexibilitë a otevřenosti uzpůsobena 

k absorbování tvrdých ideologických obratů v politickém diskurzu. Jak dokumentuje Leonid Heller, 

vëtšina zmën kurzu ve stranické linii i debatách o socialistické kultuře přicházela v šokových vlnách 

(to byl případ ostrého výpadu Ždanova proti časopisům Zvezda a Leningrad v roce 1947, ale i např. 

pozdëjší debaty o bezkonfliktnosti v umëní), které se staly typickým průvodním jevem konkretizace 

socialistického realismu. Navzdory tomu, že se vëtšina elementů doktríny jevila být přesnë vymezena 

a kodifikována, systém jako celek mël předpoklady k flexibilnímu „pohlcování“ mocenských otřesů 

díky své otevřenosti a neohraničenosti (IBID.: 60–61). 

 

“None of these turnabouts weakened the monolithic structure of the socialist 

realist doctrine – thanks to its indefiniteness, its “uncertainty”, which injected just 

enough flexibility into the inflexible system to save it from collapsing at each 

sharp turn. “ 

(IBID.: 61) 

 

Českoslovenští ideologové rozhodnë nedostávají ze SSSR k ruce koherentní estetickou teorii, jejíž 

povaha by usnadňovala zpřehlednëní a vyčištëní tzv. „kulturní fronty“ podle předem narýsovaného 

plánu. Je-li v metodë socialistického realismu ve 40. letech nëco pevnë ukotveno, pak především výše 

popsaná struktura fikčního svëta jako předobrazu svëta budoucnosti (tematizace dëjinné dialektiky 

spontaneity a uvëdomëlosti), pevné pilíře estetiky (ovšem s nejistou rovnováhou a nestabilnë 

vymezeným teritoriem platnosti) a rejstřík „alfabetických“ prostředků, potřebných např. k vytvoření 

pozitivního hrdiny jako personifikace dëjinného procesu cesty k uvëdomëlosti.  
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V  této souvislosti je na místë vyzdvihnout ve vztahu k československé verzi socialistického 

realismu podstatný fakt – výchozí body sovëtské verze (ať už ideové, či formální) jsou výraznë spjaty 

s vývojem ruské společnosti a kultury, rozvíjejí a opakují otázky náležející do tamního kulturního 

kontextu, odvíjejí se z výrazového rejstříku kultury suverénní a odlišné. Vnímat socialistický realismus 

v sovëtském prostředí od samého počátku jako čistë politický a mocenský konstrukt stalinsko-

ždanovovské provenience je značnë reduktivní – jeho vazba na předchozí vývoj ruské kultury a ruské 

inteligence  je nepopiratelná (více viz CLARK 2000, LAHUSEN–DOBRENKO 1997).28 Rozvíjí se v nëm 

mimojité specifický rejstřík národních mýtů a rodí se celá galerie emblémů, které se stávají 

nepostradatelnou součástí samotné doktríny, a tak si logicky vynucují často lopotnou nápodobu tam, 

kde jim chybí pevné kontextuální a vývojové zakotvení.29 

Československá kultura se tak ocitá ve složité situaci, kdy se pokouší v úplnosti přijmout soubor 

definic a nařízení ve vztahu k umëlecké tvorbë, které však ani v zemi svého původu nejsou zdaleka 

pevnë zakotvené a kodifikované. Ačkoli na povrchu vykazuje struktura doktríny dokonalou 

uzavřenost (closure), pod ním se odehrávají velmi dynamické a mocensky tëžko ovladatelné procesy, 

které ukazují na značnou otevřenost (openness) celého systému. Proto mocensky podmínëná snaha 

přimknout se k teorii, která se apriori tváří jako vëdecká – přičemž však sama o sobë nenabízí než 

pouze vágní a často silnë metaforický jazyk – v prostředí kulturnë naprosto odlišném vyústí do 

situace, kdy jsou socialistickým realismem zmateni nejen ti, pro nëž se stává závaznë denním 

chlebem tvorby, ale i ti, kteří jim mají podat zpřesňující definici a vytvořit souhrn požadavků (tedy 

literární kritika a „programatici“).  

Dochází k doslovné replikaci pojmů, jejichž význam se však ještë více rozmlžuje a vytrácí.  Vytváří 

se tak specifický jazyk ideologie, v nëmž samotné vëdecké pojmy hrají roli rituálních formulí, jimiž lze 

docílit příslušnost k určitému společenství osvícených, ale nikoli však úplného pochopení podstaty 

teorie. Závazné koncepty socialistického realismu jako „typičnost“, „optimismus“, „stranickost“, 

„spisovatel jako inženýr lidských duší“ jsou tedy pokornë přijaty, ale fungují spíše jako vyprázdnëná 

zaklínadla, jimiž se demonstruje poslušnost k velkému Druhému. Dle mého názoru je to jeden 

z následků podlehnutí stále živoucímu mýtu o „striktnë vëdecky definované metodë“ a „geniálním 

plánu sovëtské kultury“, jehož reálný základ je více než diskutabilní.   

 

                                                           
28 Je na místě samozřejmě diskutovat o míře, s jakou se jeho „vykonstruovanost“ projevovala v různých obdobích jeho 

existence. 

 

29 Za všechny uveďme mičurinský kult, který v sovětském prostředí vyrůstá z produktivního mýtu „sovětské země jako zahrady 

a jejího vůdce jako zahradníka“. 
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1.5 HLEDÁ SE STVOŘITEL  

 

Pokud přiznáme socialistickému realismu jistou míru otevřenosti, dynamiky a vnitřní 

rozrůznënosti, která nekoresponduje s vžitou představou statické a neflexibilní politické doktríny, 

nevyřešíme tím neodbytnou otázku architekta tohoto systému. Komu připsat socialistický realismus 

se všemi přednostmi a zápory? Kdo sestrojil fungující a komplexní sémantické univerzum socialistické 

kultury?   

Pokusme se napřed vymezit, které složky se podílely na složitém procesu, který dnes shrnujeme 

pod pojem metoda / doktrína / smër socialistický realismus. Hans Günter (GÜNTER 1997: 14) 

upozorňuje, že při rozboru socialistického realismu je zapotřebí brát do úvahy souhru mechanismů 

hned nëkolika úrovní, které se podíleli na vytváření jeho diskurzu. Jedná se o:  

 

 Politicko-ideologický diskurz (v tomto případë tedy „stalinského marx-leninismu“, který 

vytváří základní ideologický rámec metody)  

 Diskurz literární politiky (vytváření ideologických postulátů a „manifestů“ socialistického 

realismu) 

 Meta-diskurz literární kritiky (interpretace ideologických konceptů jako umëlecké metody 

tvorby)  

 Literární diskurz sám o sobě (realizace impulzů z předchozích diskurzů, tvorba poetiky a 

stylistických konvencí socialistického realismu).  

 

Podstatná složka, která v Günterovë rozvrstvení dle mého soudu absentuje, je diskurz 

vnímatelů.30 A to nejen ve smyslu kritéria recepčního (aby byly schopni přijmout dané ideologické 

poselství), ale i ve smyslu „kulturní poptávky“ (aby se dané dílo prodalo). Právë vliv této složky by 

nemël být při rozboru socialistického realismu opomínán, neboť veškeré estetické projekty do značné 

míry závisely nejen na schopnosti oslovit cílové publikum, ale i potenciálu fungovat jako tržní artikl. 

Ačkoli v tomto ohledu mohla politická moc výraznë intervenovat31, ani její možnosti nebyly 

neomezené. Je tedy možné hledat ve vztahu socialistický realismus a jeho vnímatelé protiklad 

výrobce a spotřebitele či spíše tvůrce a jeho obëtí? 

Dostáváme se tak k otázce autorství socialistického realismu. Byl geniálním a výhradním dílem 

držitelů politické moci jako jednoho pólu komunikace, která chtëla ovládnout masy, jakýmsi 

promyšleným vrtochem velkých Otců? Nebo naopak dílem lidových mas jako druhého pólu 

                                                           
30  Tento diskurz navrhuje na základě reader response theory včlenit do schématu i Thomas Lahusen (LAHUSEN  1997a: 19). 

 

31 Stalinský stát fungoval ve vztahu ke kulturní politice jako typický Konstruktér, čili „jako vlastník všech prostředků k umělecké 

produkci“ (převzato z kulturně-politické koncepce Hillmana-Chatranda a Mc Caugheye). 



 66 

komunikace, které svým tlakem spoluutvářely politickou moc? V současném výzkumu existují dva 

hlavní trendy:  

 

1. Připsat autorství systému výhradnë Stalinovi a stranickým elitám, které převzali nëkteré ideje 

ruské avantgardy a využili je k reorganizaci společnosti dle jednotného estetického plánu 

(výrazným představitelem tohoto proudu je např. Boris Groys). 

 

“Socialist realism was not created by the masses but was formulated in their 

name by well-educated and experienced elites who had assimilated the 

experience of the avant-garde and been brought to socialist by the internal logic 

of avant-garde method itself, which had nothing to do with the actual tastes and 

demands of the masses.”  

(GROYS 1992: 9) 

 

2. Hledat původ socialistického realismu v meziprostoru diskurzu politické moci a diskurzu 

celospolečenské komunikace (toto vidëní nalezneme ve statích autorů jako Katerina Clark 

nebo Jevgenij Dobrenko).  

 

“The culture of socialist realism originated in neither state power nor the masses, 

but was the product of a hybrid, the “power-masses”, functioning as a single 

creator. Their joint creative surge gave birth to the new art. The socialist realist 

aesthetic was equally motivated by the aesthetic horizon and the demands of the 

masses; by the logic of immanence inherent to revolutionary culture; and by the 

state’s interest in preserving mass tastes and reinforcing the “organizational-

political policy-making” power structures deployed in both formulating a new art 

and refashioning its market, or potential consumers.” 

(DOBRENKO 1997: 135) 

 

Tato práce se přiklání ke koncepci Jevgenije Dobrenka, která ruší bipolaritu „tvůrce – obëť“ a vidí 

metodu socialistického realismu jako plod vzájemné interakce mezi oficiální krystalizací Moci a 

cílovým publikem. Ačkoli se negace tzv. „starého buržoazního“ umëní tradičnë (od 60. let) připisuje 

zejména vlivu politického nátlaku na kulturu a její recipienty, nelze z tohoto procesu vyloučit ani 

zamýšlené vnímatele socialistické kultury, kteří v SSSR stávají aktivním participantem ve formování 

nové linie umëní. Právë jim má být šito na míru, proto i averze vůči modernistickým formám má 

prokazatelný základ v konservativismu i tradiční zálibë dëlnictva v nižších žánrech (jak materiálovë 
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dokumentuje Dobrenko, dëlníka ve 20. letech mnohem více zajímalo dëní v kabaretech a hospodách 

než např. Labutí jezero).  Stejnë tak odmítání avantgardních forem umëní v socialistickém realismu 

má do značné míry kořeny v porevolučních letech, kdy se dëlníci kriticky vymezovali proti projevům 

socialistického avantgardismu a aktivnë se podíleli na vytváření nových forem kultury pro „lid 

z továren“.32  

Tyto tendence „kontinuálního přibližování umëní a mas“ ztëlesňovali v sovëtské společnosti 

především příslušníci Proletkultu a RAPPistického hnutí, jejichž poslání posléze převzal do značné 

míry socialistický realismus. Na rozdíl od tëchto porevolučních hnutí dokázal rezignovat na nëkteré 

přehnanë radikální cíle a vyhrocené návrhy řešení vztahu mas a „vyšší“ kultury. Snažil se vytvořit 

alternativu, která by umožnila koexistenci „vyšších estetických mëřítek“ a „prostředního vkusu 

dëlnictva“. Rozbor preferencí sovëtských recipientů z dëlnického hnutí provedl na základë recenzních 

textů z 20. let Jevgenij Dobrenko  (viz IBID.: 145–156). Níže nabízím stručnou parafrázi častých 

požadavků. Srovnání s pozdëjší podobou teorie i literární produkce socialistického realismu nabízí 

velmi zajímavou paralelu. 

 

 Kniha má být návodná. 

 Kniha má být přístupná a kultivující. 

 Literatura má být realistická, přesto heroická a optimistická. 

 Literatura má ukazovat vůdčí roli kolektivu a Strany (včetnë praktických dopadů na 

každodenní život) 

 Romány mají být velké tlusté knihy s rozvëtvenou zápletkou. 

 Romány mají být napínavé, strhující, plné dobrodružství a vyprávëné srozumitelným 

stylem. 

 Poezie má být prosta „futurismu“. 

 Literatura nemá být obscénní. 

 

Z uvedených požadavků je zřejmé, že vize čelních teoretiků mohla čerpat inspiraci i z jakési 

bizarní veřejné zakázky na umëní, které bude přístupné a srozumitelné i pro ty vrstvy společnosti, 

jejichž vkus byl tradičnë vnímán jako estetická periferie. Populární kultura, tedy kultura vznikající do 

jisté míry živelnë v určité vrstvë obyvatelstva, by nemëla být stavëna do přímého protikladu s oficiální 

kulturou socialistického realismu, neboť právë ona tvořila podstatný zásobník elementů určených k 

reinterpretaci a modifikaci, právë z ní byly čerpány mnohé žánry a přístupy. Vypomůžeme-li si 

                                                           
32 Argument, ţe tento proces formování „alternativní dělnické kultury“ po roce 1917 byl z podstatné části výsledkem tlaku 

mocenského, odráţí spíše soudobou aplikaci vyšších estetických měřítek a poţadavků dobového modernistického umění do 

oblasti, která tradičně byla modernisty ignorována kvůli prostřednímu (middlebrow) vkusu. 
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moderní metaforou – v jistém slova smyslu mël být socialistický realismus jejím „upgradem“ – při 

zachování vžitých formálních náležitostí a uživatelské přívëtivosti mël přinést nové funkce (především 

funkci ideologické osvëty). Nazírat vztah obou kulturních systémů, potažmo státu a společnosti 

v takto ostré dichotomii, znamená vidët socialistický realismus jako jednotlivci vynalezený a uzavřený 

znakový systém, který je pasivnë přijímán mlčícími recipienty. 

 

“It is as if there were no connection between what is designated as official culture 

and what is designated as popular culture; as if we found ourselves faced with 

two groups with waterproof partitions between them; and as if the history of 

Soviet Union could be limited to history of the regime’s censorship policy and its 

purges; as if the all-powerful state imposed its orders, through a system of 

infallible driving belts, on a totally passive, atomized, numbed society.” 

(ROBIN 1990: 19) 

 

Připusťme tedy podíl na společném díle socialistického realismu i tëm, kteří byli tradičnë 

nahlíženi jako obëti manipulace. Lze se dále tázat, která z navrhovaných rovin diskurzu socialistického 

realismu mëla hlavní slovo při formulování pravidel, požadavků a teoretických konstruktů. Která 

z tëchto diskursivních rovin byla skutečným hybatelem socialistického realismu? Byly to hlavní 

persóny literární politiky (jako např. A. A. Ždanov v SSSR, či Ladislav Štoll v českém prostředí), nebo 

snad dohlížitelská instance literární kritiky? Či pravidla vyvstávala v procesu textualizace politického 

diskurzu? A nakolik se na podobë doktríny podílel právë tlak „masy“ vnímatelů? 

Je nesporné, že od literárnë-politických autorit vycházely základní definice a terminologické 

konstanty metody, nicménë právë jejich vágnost, otevřenost a nedořečenost vedla k tomu, že se 

stávaly pouze vstupní matérií v složité souhře diskursivních vrstev. Interpretovala je po svém dobová 

kritika, která hodnotila jednotlivá díla, interpretovali je autoři, kteří tato díla tvořili, ale 

nezanedbatelný podíl mëlo i „vyjednávání s dobovým vnímatelem“, který byl často k hodnocení 

umëleckých dël přímo přizván (obvykle v podobë umële vytvořeného vzorku modelového publika). 

Zdá se, že právë v počátcích rozvoje revolučního umëní byl vox populi vnímatelů z řad dëlnictva 

jedním z produktivních zdrojů pro ujasnëní cílů a vymezování prostředků socialistického realismu. 

Vágní koncepce, proslovené při rituálních příležitostech v militantním tónu a s nádechem dëjinné 

platnosti (tedy v duchu zamýšlené stalinské monosémantičnosti), procházely mnohovrstevnatým 

procesem reinterpretace a vracely se ke svým stvořitelům pozmënëné, naplnëné novými významy a 

novými požadavky, které bylo třeba znovu zvážit, znovu promyslet, znovu zformulovat. Úsilí po 

definitivní uzavřenosti systému jasným definováním teoretických i diskursivních rovin vedlo (a zde se 

vracíme k již zmínënému paradoxu „stalinské pasti“) k neustálé vnitřní dynamice i otevřenosti 



 69 

systému. Z určitého pohledu se atributu uzavřenosti dostalo socialistickému realismu až v nëkterých 

současných reflexích, v nichž byly jednotlivé rysy metody „zmrazeny“ a uspořádány do přehledného 

systému likvidačních opatření – jejich dynamika byla připsána první dvëma diskursivním vrstvám 

(politické a kulturnë-politické), zatímco ty ostatní byly degradovány na pouhé pasivní objekty Moci. 

Posmrtnë se tak splnil sen stalinských dogmatiků o totální komunikaci. Vrah byl usvëdčen, proroctví 

se samo naplnilo. 

Je zřejmé, že pokud kteroukoli diskursivní vrstvu ze současné reflexe vyloučíme, stane se naše 

pozorování nekompletním a bude svádët k zjednodušujícímu vymezení podstaty problému. Definice 

socialistického realismu jako mnohovrstevnaté souhry mechanismů přináležejících k různým 

diskurzům kulturním i politickým, nabízí nesmírné množství zajímavých témat k případovým 

studiím33. Stejnë tak zdůrazňuje nutnost analytičtëjšího pohledu na problematiku, který by 

neredukoval genezi a fungování metody do podoby pouhé mocenské machinace. 

 

  

                                                           
33 Inspirativní můţe v tomto ohledu být např. analýza Aţajevova románu Daleko od Moskvy z pera Thomase Lahusena (LAHUSEN 

1997b) 
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 III 
 

JAK IDEOLOGIE APELUJE SUBJEKT 

KDO TANČÍ, VĚŘÍ 

 

 

Kvetoucí zemí jede vlak, 

v slunci se leskne řeka 

a písně letí do oblak 

a s nimi do daleka 

do ulic velkých cizích měst, 

kde jiní mladí lidé 

začnou ji zpívat na počest 

života, který přijde. 

Pavel Kohout 

 

This is the oddest thing I've ever heard of. Let's hope 

we don't catch it. I'd hate to wake up some morning 

and find out that you weren't you. 

Dr. Milles J. Bennel, Invasion of Body Snatchers  
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1. SUBJEKT IDEOLOGIE 

 

Následující kapitola je zaměřená na dva aspekty tzv. ideologického umění socialistického realismu. 

Vymezuje subjekt jako recipienta ideologie a pátrá po způsobech, kterým je tento subjekt 

oslovován a přetvářen skrze tzv. ideologické apely. Cílem je stanovení základní komunikační 

situace, v níž operuje propagandistické umění 50. let a zároveň vymezení specifických rysů, které 

tuto komunikační situaci zakotvují v textových projevech socialistického realismu.  

 

Doktor Benell: Je to on, je to váš strýc Ira.  

Wilma Lentz: Ne, není. 

Doktor Benell: A v čem je jiný? 

Wilma Lentz: To je právë ono, není na nëm žádný rozdíl vidët. Vypadá, mluví a 

vzpomíná jako strýc Ira.  

Doktor Benell: Pak je to váš strýček Ira. Nezáleží na tom, co cítíte, je to on… 

(SIEGEL 1956) 

 

Tento dialog zazní v americkém filmu 

Invaze zlodëjů lidských tël (Invasion of Body 

Snatchers) z roku 1956. Ačkoli z hlediska čisté 

racionality se zdá, že pravdu musí mít doktor 

Benell, zneklidňující na tomto snímku je právë 

to, že pravdu mají svým způsobem doktor i 

jeho pacientka. Strýc Ira je i není strýcem Irou. 

Je dokonalou imitací jedince, známého svým blízkým i své rodinë pod označením „Ira“. Vykonává 

všechny jeho rituály, zastává svëdomitë jeho místo ve společenské struktuře, ale zcela postrádá 

emocionální složku. Ačkoli část jeho individuality tím pádem schází, jako subjekt vykazuje stále 

dostatek styčných rysů, které ho identifikují s jedincem známým jako Ira Lentz. 

Invaze zlodëjů lidských tël pracuje s touto nenápadnou zámënou jedince za dokonalou 

napodobeninu v rafinovaném duchu, která mnohdy přesahuje pouhé hranici pop-kulturní 

nezávadnosti, byť se do jejích mantinelů vždy včas vrací. Zápletka spočívá v tom, že v malém 

americkém mëstë Santa Mira propukne záhadná neurotická psychóza: mnoho lidí se začne domnívat, 

že jejich blízcí jsou nëkým jiným, jakési odpudivé a cizácké bytosti, které se zmocnily bezbranných tël. 

Příčina je nakonec banálnë prostá: tajemná rostlina z vesmíru, ze které se rodí kopie lidí, do nichž se 

vepíše pamëť a vzorce chování předlohy, aby ji mohli nenápadnë nahradit.  

Obrázek 5 - Subjekt Ira seká trávník 
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Co je však na této fantastické historce pozoruhodné: zdá se, že cílem údajnë mimozemských 

organismů není vytvoření nové, cizácké, mimozemské společenské struktury či rozsévání chaosu34, 

nýbrž naopak dokonalá institucionální i rituální kopie lidské, jen zbavené emocí a z nich plynoucích 

výstřelků.  

Invazi zlodëjů lidských tël lze tak interpretovat hned v nëkolika rovinách: jako odraz de-

humanizace človëka v traumatickém období války, jako paranoiu lidské společnosti, nad níž se 

pravém slova smyslu otevřelo nebe, strach z neviditelné, ale smrtící síly atomů, jako ozvënu 

mccarthyovské propagandy „He may be a communist“, která vytvářela obraz fantóma v tële 

dokonalého amerického občana, temného pasažéra bezpečnë přikrytého maskou ideologických 

rituálů příslušníka kapitalistické společnosti i jako reflexi vize komunismu jako odlidštëného 

společenského mechanismu, který produkuje poslušné ideologické odlitky.  

Všechna tato „čtení“ nás ale odvádëjí od samé podstaty filmu, od loupeže, a vedou nás k jejímu 

výsledku. Co když to nejdësivëjší na činnosti zlodëjů lidských tël nespočívá v tom, co je mimo nás, ale 

v tom, co je naší bytostnou součástí? Slovy psychiatra, který se snaží rozčílené hrdiny na prahu 

odhalení spiknutí upokojit vysvëtlením záhadných událostí v Santa Miře: „Mysl je zvláštní a nádherná 

vëc. Nejsem si jistý, jestli ji sám nëkdy dokážu pochopit. Všechno ostatní možná: od atomů až po 

vesmír. Všechno kromë ní.“ (SIEGEL 1956) 

Ke krádeži tak možná není zapotřebí síly z vesmíru. Může být nedëlitelnou součástí toho, jak sami 

sebe vnímáme jako jedinečný a zodpovëdný subjekt, „vydëlitelný v síti ne-subjektivních vztahů“35. Ne 

náhodou citovaná úvodní scéna se strýcem Irou upomíná na slavný vtip, který Michel Pêcheux 

používá k odhalení podivného rozporu přímo uvnitř kategorie subjektu:  

 

Připomínáte mi Emanuella Ravelliho.  

Ale já jsem Emanuel Ravelli. 

Proto mi ho tolik připomínáte! 36 

                                                           
34 Katastrofické fantazie Hollywoodu můţeme rozdělit na invaze „mentální“ (zaměřené na latentní rozleptání společenské 

struktury) a invaze fyzické (zaměřené na zničení dosavadního světa) – druhé bývají v tomto ohledu více neţ četné: zmiňme 

namátkou rasu posedlou genocidou v Dni nezávislosti (Independance Day, 1996), která se realizuje skrze naprosté vyhlazení 

stávající společenské struktury, kruté „kosmické zemědělce“ ve Spielbergově Válce světů (War Of Worlds, 2005), kteří mění 

lidské společenství na hnojivo pro kolonizovanou planetu či aktuální příspěvek v podobě brutálního napadení Země rasou 

bojovného kosmického hmyzu kvůli zásobám vody ve Světové invazi (Battle: Los Angeles, 2011).  

 

35 Parafrázováno dle LACAN 1977. 

 

36 Parafrázováno dle ŢIŢEK 1997: 46. 
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Tento vtip, který je symptomem rozporného procesu utváření subjektu, nás přivádí k jednomu 

z klíčových termínů teorie ideologie Louise Althussera (více viz kapitola I), k tomu, co on i jeho 

následovníci označují jako ideologický apel (interpellation). Primární ideologický efekt spočívá v tom, 

že kategorii subjektu (tedy že já jsem bez pochyby já a ty jsi bez pochyby ty) prožíváme jako zcela 

evidentní a přirozenou. Jakkoli sami sebe vnímáme jako jedinečné a suverénní individuality, 

odmítající ono odlidšťující před-určení svého já, v určitých situacích reagujeme zcela protikladnë. 

Připomeňme známou Althusserovu policejní historku, kdy na ulici za svými zády zaslechnete 

policistovo volání „hej ty!“ a zatímco poslušnë vykonáváte obrat o 180°, mëníte se z jednotlivce 

v subjekt ideologie. To je samozřejmë příklad pomërnë vulgární, je nutné doplnit, že druhá podoba 

ideologického apelu může být propracovanëjší, spletitëjší – zde odkažme na Althusserův rozbor 

křesťanské ideologie, která apeluje subjekt jeho individuálním jménem („jsi to ty, pro koho Kristus 

proléval svou krev“) právë proto, aby ho v případë ztotožnëní se s tímto apelem dostala do pozice 

před-připraveného subjektu vëřícího (ALTHUSSER 2001: 120–124). 37 

 

„I say: the category of the subject is constitutive of all ideology, but at the same 

time and immediately I add that the category of the subject is only constitutive of 

all ideology insofar as all ideology has the function (which defines it) of 

‘constituting’ concrete individuals as subjects.“ 

(IBID.: 116) 

 

Představu, že subjekt vzniká jako příčina sebe samého, jedinečnë, izolovanë, cele z vlastní vůle, 

nazývá Michel Pêcheux prášilovským efektem, na počest slavného barona, který se zvedl do vzduchu 

za vlastní kštici. Tento roztomilý paradox vysvëtluje to, jak strýc Ira zároveň může a nemusí být 

strýcem Irou – i když ztratil to, co jej činí z hlediska jeho nejbližších jedinečným, z hlediska 

společenské struktury si zachoval vlastnosti subjektu ideologie, tedy vlastnosti, které ho jakoby 

předcházejí a tím pádem konstituují jeho individuální jedinečnost a korespondují s Althusserovou 

tezí, kterou bychom mohli do češtiny volnë přeložit jako: človëk je „vždy-už“ subjektem ideologie (viz 

                                                           
37 Zde naráţíme, ostatně jako tak často při snaze domestikovat pojmy Jacquese Lacana, Louise Althussera či Michela Pêcheux, 

na těţko překonatelnou jazykovou bariéru. Pojem interpelace je v originále vrstevnatý (viz MAPPING IDEOLOGY 1995: 1–33), 

zatímco česká verze je schopna uchovat především sémantickou rovinu „dotaz poslance členům vlády se ţádostí o vysvětlení 

věci“. To je, samozřejmě, reduktivní a nepřesné – uţ jen pro tu jednosměrnost a matoucí situovanost uvnitř ideologických 

aparátů státu. Proto v následujícím textu pouţívám slovo apel, které lépe vystihuje „volání k poslušnosti“ a „výzvu“ – i 

s patrným rizikem subverzivních konotací, neboť apel, jak známo, znamená v češtině i poslušnost cvičeného psa a sraz či nástup 

vězňů. Cosi mi říká, ţe to není v bytostném konfliktu s althusserovským principem interpelace.  
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IBID.: 115–119). Ačkoli Ira ztratil schopnost symbolizovat pro nejbližší svou jedinečnost, z obecnëjšího 

pohledu relevantnë odpovídá na ideologické apely, proto je stále sebou samým (nebo alespoň svou 

podstatnou částí). Rozpor mezi autenticky prožívanou identitou a identitou kontrolovanou / 

přiřazenou přestal být pociťován, čímž se dotyčný jednotlivec stává pro své okolí sice cizím, ale 

podivnë povëdomým.38  

Pozoruhodné je, jak jednoduše se v Invazi zlodëjů lidských tël dëje promëna jednotlivce 

v poslušný subjekt: postava usne, část mysli se přesune a dvojník nastoupí na její místo.39 Film Dona 

Siegela není o promënë jako takové, ale o strachu z  její skrytosti a nerozpoznatelnosti – jako bychom 

mohli ztratit část z toho, co nás činí jedinečnými, aniž bychom však zároveň přestali být vnímáni jako 

platní členové lidské společnosti. Film tak na jednu stranu skrze přístupný pop-kulturní element 

naznačuje, že lidská identita je křehká, nejistá, zneužitelná, zfalšovatelná, na druhou stranu až 

hystericky apeluje na jednotlivce, aby se mël na pozoru před jakoukoli, byť sebe nenápadnëjší 

odchylkou, neboť ona může narušit harmonický kult celistvé individuality. Ač se tváří jako varování 

před zhoubnými ideologickými apely, které mohou potlačit to, co je v nás jedinečné, sám zůstává 

v jejich zajetí – jedinou obranou před zlodëji tël je informovat ideologické aparáty státu, které jsou 

zárukou autenticity a ochrany jednotlivce před „zhoubou zvenčí“.  

  

                                                           
38 Na tomto místě zmiňme jinou soudobou filmovou paralelu, která na rozporu identity „přidělené“ a identity „pociťované“ staví: 

trilogii o agentovi bez minulosti Jasonu Bourneovi. I on se snaţí vybojovat bitvu mezi tím, kým se přirozeně cítí být a tím, jaká 

identita mu byla připsána institucemi. Film je vzrušující právě tím, ţe postava do poslední chvíle zná pouze onu před-vytvořenou 

identitu subjektu a svou „autentickou“ totoţnost se tak snaţí nově vytvořit. Jedna z moţných příčin obliby této série je právě 

Bournova schopnost nad ideologickými apely (Vzdej se!, Zemři! Uvolni symbolický prostor vymezený propriem Jason Bourne!) 

opakovaně vítězit a opakovaně jim unikat – za pouţití toho, co do něj tyto apely samy v minulosti vepsaly. Problém je, ţe vţdy, 

kdyţ má na dosah ruky konečné vítězství (své skutečné jméno a skutečnou identitu), jeho pozice „vţdy-uţ“ subjektu ho vţene 

do dalšího střetu se systémem, který jej vnímá jako nepřítele nezávisle na tom, kým Jason (dle svého mínění) je a chce být. 

Snaţí se jej vymazat, protoţe z jeho pohledu zůstává „vţdy-uţ“ Jasonem Bournem. 

 

39 Provokativní je i fakt, ţe se vlastně nedozvíme, co konkrétně se děje s původními těly. Vzniká tak pocit, ţe nové tělo nahradí 

to staré „ve znakové úplnosti“, skrze přijetí mysli se stane jím a zaplní jeho místo nejen v symbolické síti, ale i ve skutečnosti (za 

tento postřeh vděčím Ludmile Růţičkové). 
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2.  KDO TANČÍ, VËŘÍ  

 

Pokud bychom v nepřátelském táboře komunismu chtëli najít film bizarním způsobem analogický 

motivem „uloupených tël“, mohli bychom se na časové ose posunout čtyři roky nazad, do 

socialistické ČSSR, kde režisér Vladimír Vlček a tým mladých svazáků40 vytvořil českou obdobu Invaze 

zlodëjů lidských tël, film o promënách zjevných a radostných, které se však současnému divákovi 

nejeví o nic ménë hrozivé než „odcizení blízcí“ postavám Siegelovy klasiky. Folklorní muzikál Zítra se 

bude tančit všude do značné míry umožňuje analýzu cizoty a promëny individua v subjekt, podobnë 

jako hlubší náhled do sémiotických a interpelačních mechanismů svazácké popkultury41.  

Žánrovë bychom jej s jistou mërou benevolence mohli zařadit k nesmírnë populárnímu 

„kolchoznímu muzikálu“, který v SSSR patřil mezi masovë rozšířené a jeho vliv zasahoval i do 

tuzemska (v roce 1950 např. získal cenu za hudbu na festivalu v Karlových Varech  Pyrjevův slavný 

muzikál Kubanskie Kazaki). Splňoval optimálnë nároky od 30. let kladené na kinematografii jako 

nástroj osvëty a zábavy – vytvářel „pozitivní a radostnou podívanou“ (B. Z. Šumjacki), ztvárňoval 

Lunačarským zdůrazňovanou fantaskní dimenzi socialistického realismu, dimenzi revolučního 

romantismu, která skrze „hyperbolu, karikaturu a naprosto nepravdëpodobná srovnání“ realitu nikoli 

zakrývá, nýbrž ji odhaluje. 

Jak tedy poznamenává ve své studii o kolchozním muzikálu Richard Taylor (TAYLOR 1999): 

 

“The musical was to be the means through which that illusion was to be turned 

into the fairy tale of “reality in its revolutionary development” for a population 

encouraged to believe that “we were born to turn fairy tale into reality” and to 

demonstrate that belief in song, and sometimes in dance as well.” 

(IBID.: 146) 

 

Za klíčové rysy žánru, který vyobrazoval radostný život na družstevním venkovë, pak autor 

pokládá: milostnou zápletku, která se často stane předmëtem nedorozumëní, zápletku zdržovanou 

právë momenty neporozumëní (často velmi banálního charakteru) a velké množství hudby, v níž se 

fúzuje ideologická apelativnost s folklórní složkou. Všechny tyto složky nacházíme i ve Vlčkovë filmu: 

milostná zápletka Rozárky s Lojzou se stane předmëtem manipulací záškodníka Rudy, zápletka je 

                                                           
40 Zmiňme ty nejpodstatnější – scenáristy Boţenu Šochovou a Pavla Kohouta, ceněného mistra v re-prezentacích různých odrůd 

ideologických apelů napříč spektrem společenské formace poúnorové ČSSR.  

 

41 Tento pojem volně odkazuje ke korpusu textů a děl, která vznikala jako výsledek aktivity mladé svazácké generace 

vrcholného stalinismu, ať uţ v rámci nejrůznějších soutěţí lidové tvořivosti nebo v rámci oficiálního publikačního rámce.  
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neustále prokládána momenty neporozumëní – Ruda pomlouvající Lojzu, Jeníčkovy opakované 

alkoholické excesy a hudebnë-taneční složka je skutečnë průnikem ideologických sdëlení a folklórní 

pamëti. 

Jakkoli se označení muzikál může zdát ponëkud přehnané a neudržitelné v případë filmu, kde 

postavy zpëvem a priori nekomunikují – dokonce je to zpëv a tanec, který spíše než funkci 

romantizující plní funkci jakéhosi para-dokumentu (sledujeme snahu o vzkříšení tradic, jejich 

pozvednutí a re-intepretaci) – zdání může klamat. Komunikační kód tance a zpëvu není narativním 

kódem sdíleným mezi postavami (toho vlastnë není zapotřebí, neboť vyvolené postavy si dokonale 

rozumí i beze slov), nýbrž emočním nástrojem komunikace mezi postavami a rovinou, z níž 

ideologické apely přicházejí. V tomto ohledu tak Zítra se bude tančit všude plnë koresponduje 

s kolchozním muzikálem, v nëmž má hudební složka funkci podobnou, jak dokladuje Taylor na 

příkladu Pyrjevova legendárního snímku Kubanskie Kazaki: “the score *…+ is never used to work 

through a problem: instead it always affirms the feelings of satisfaction, joy, optimism and hope” 

(IBID: 158). 

Ačkoli jsme v této vëci odkázáni na jistou míru spekulace, lze snad tvrdit, že Zítra se bude tančit 

všude představuje svébytný pokus o reprodukci úspëšného a preferovaného žánru (není tajemstvím, 

že kolchozní muzikál se tëšil nesmírné oblibë u Stalina) a jeho transformaci a kontextualizaci do 

domácích pomëru. Za prvek reprodukce můžeme považovat zachování výše zmínëných žánrových 

charakteristik, které film svým smëřováním a vyznëním sbližují s kolchozním muzikálem. I zde totiž 

platí: “an audience that left the cinema “singing and dancing” to the tunes in the film was an 

audience that carried away with it ideological message of the film as well.” (IBID: 150).  

Nejde tu o žádné komplexní ideologické vzorce myšlení, o žádné propracované argumenty, které 

mají vstoupit do mysli diváka, mnohem spíše tu jde o přímé sdílení radosti, optimismu a kolektivního 

snëní, které lze artikulovat tancem a zpëvem bezprostřednë. Právë v tomto je možné spatřovat jeden 

ze základních úkolů socialistické kinematografie dle Stalina: „Kinematografie je iluzí, ale diktuje svoje 

zákony životu samotnému.“ 

Prvek transformace je zjevný – Zítra se bude tančit všude se snaží folklór povýšit na jakýsi výchozí 

kód dobové pop-kultury, který by byl schopný vytlačit cizorodé vlivy (v oblasti hudby zejména veřejnë 

lynčovaný jazz) a zároveň asimiloval dobovou snahu o aktualizaci a přesahování starých forem 

novými obsahy. Transformace má však ve fikčním svëtë filmu mnohem hlubší funkci – je jeho hnacím 

motorem, vnitřní dynamikou. Reprodukce poskytuje pevný ideový rámec, nicménë snažení tvůrců i 

jejich hrdinů smëřuje k nalezení zcela specifického kódu, vytvoření kulturního modelu, který nebude 

pouhým derivátem nedosažitelného vzoru, ale jeho svébytným komplementem.  

Zápletka je samozřejmë reprodukcí mnoha podobných zápletek, nicménë obsahuje v sobë 

výraznë prvek hledání – úkolem postav není ani tak reprodukovat to, co se jim staví jako příklad, 
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nýbrž hledat to, co bylo málem ztraceno, budu-li parafrázovat jednu z replik filmu. Vlčkův film lze tak 

interpretovat jako ambiciózní (ponechme stranou hodnocení kvality) pokus o nalezení svébytné 

domácí estetiky socialistického realismu a jako audio-vizuální demonstraci jedné z možných syntéz 

tradice a moderní angažovanosti.  

Dëjová výstavba filmu je velice triviální a de facto v souladu s dobovým trendem bezkonfliktnosti 

– sledujeme vznik a přerod jednoho souboru lidových tanců, který se ze skromných počátků, v nichž 

je pod vlivem diktátorských praktik „ideového vůdce“ Pavla, přes pracné hledání vlastního výrazu 

jako soubor SSM přetransformuje až do podoby sebevëdomého kolektivního tëlesa, které svou 

inscenací „tančeného svëtonázoru“ uhrane Festival svëtové mládeže v Berlínë a ústrojnë vplyne do 

monstrózního masového tance národů, který je předzvëstí budoucí podoby svëta. Na této narativní 

přímce se nachází nëkolik uzlových bodů, kdy se jinak dopředivý dëj na moment zmrazí a v rámci 

kolektivní schůze dochází k očistë a shrnutí ideových stanovisek. Tato zastavení fungují jako korektivy 

drobných extempore, které brzdí jak vývoj souboru „k vyšší formë existence“, tak celý film. 

V následujícím rozboru se pozastavím u nëkolika zásadních bodů, v nichž lze spatřovat intervenci 

ideologického apelu do prostoru fikčního svëta. Budu sledovat, jak jsou tyto apely „zpracovávány“, 

jak utvářejí a přetvářejí ráz fikčního svëta, jak jsou artikulovány smërem k dvëma cílovým skupinám – 

k divákovi v sále kina a k postavám, které jsou jeho modelovou re-prezentací ve fikčním svëtë Zítra se 

bude tančit všude. 

 

2.1 IDEOLOGIE APELUJE 

 

Jak však vymezit nëco natolik abstraktního, jako je právë ideologický apel? Tzv. totalitní umëní 

představuje z tohoto hlediska nesmírnë cenný materiál, v nëmž je právë funkce apelativní natolik 

zesílená, že je snadno zachytitelná už na povrchu jazyka. Jak tedy apel v časech stalinismu vypadá, je 

pomërnë snadné popsat. Vysvítá z totiž výrazné performativnosti jazyka, která prostupuje všemi 

vrstvami dobové společnosti a všemi jejími médii. Čím více jsou potlačené ostatní funkce promluv, 

tím více vyniká právë tato funkce.  

Jako ukázku můžeme uvést tzv. dëlnickou poezii, publikovanou v rámci sborníku První smëna 

(1949) či v rámci akce Pracující do literatury. Z veršů prostë strukturovaných můžeme „apely“ vyčíst 

snadno. Na rovinë morfologické se re-prezentují v podobë první osoby singuláru či plurálu, jíž 

básnický subjekt oslovuje nejasného adresáta – často jakoby sebe samotného (v souladu s naším 

tématem tu svou část, která se brání pozici ideologického subjektu), často též ono rituální kolektivní 

my, jehož jsem já nedílnou, avšak přece se vydëlující součástí (neboť teď promlouvám). Namátkou 

vybírám performativní odpovëdi na ideologický apel: Slibuji! Vëřím! Miluji! Nezradím! Zpívejme!  
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Není právë tento opojný pocit moci z vytváření vlastního (i když přitakávajícího) performativu 

tolik patrný v celé tzv. svazácké kultuře, jejíž je Zítra se bude tančit všude emblematickým 

zástupcem? V postavách Invaze zlodëjů lidských tël vzbuzuje kolonizace subjektu „tajemnou silou 

zvenčí“, principiálnë všední a postihující každého z nás, nelidský dës, protože je mimo dosah, mimo 

kontrolu. V hrdinech Zítra se bude tančit všude naopak probouzí nadšení, protože jim nabízí 

„přidanou“ hodnotu42 (jakkoli do značné míry klamnou) vëdomé nadvlády nad tímto procesem. 

Jak je tedy tento proces apelování re-prezentován ve filmu samotném? Přednë, už tím, že jsou 

hlavní postavy mladé, jsou volány ke kolektivitë, která má ve spontánním úvodu de facto stejnou 

povahu jako v uvëdomëlém závëru filmu: špalír rozesmátých hrdinů kráčí rozkvetlou Prahou 

s nadšeným zpëvem na rtech. Rozdíl spočívá v tom, že pokud má v úvodní sekvenci tvrzení mladí jsou 

ti, kteří zpívají funkci spontánní, jakoby vyplývající z přirozenosti mladých tël a na rovinë tvrzení 

funkci explikace (tzn., jsou tu i tací mladí, kteří ještë netančí), v závëru už je vymezení čistë 

determinačního charakteru (kdo netančí, není mladý, čili: je cizák), tëlesné přirozenosti byla dána 

vyšší duchovní forma.  

 

APEL 1: REPRODUKUJ!43 

 

Jak již bylo nastínëno výše, jedním 

z prvních ideologických apelů, který přichází 

v souladu s povahou socialistického realismu i 

společensko-politickou situací ke slovu, je 

pokyn k reprodukci. Tento apel je zároveň 

jedním z možných vysvëtlení faktu, proč se 

v dobové kultuře tëší mládí takové oblibë – 

jeden z ideologických pilířů společnosti, nutnost „reprodukovat“ – je s ním v dokonalém souladu už 

ze své podstaty. Tëlesné prvky jako „vášeň“ či „fyzické ukojení“ jsou samozřejmë potlačeny a 

nahrazeny hledáním vzoru, jehož reprodukce poskytne duchovní i tëlesnou satisfakci.  

Už v expozici filmu, ještë před tím, než poznáme ty, kteří jsou mladí a netančí, se tento vzor a 

zdroj uspokojení re-prezentuje jako sovëtský taneční soubor. V souladu s konceptem a mytologickou 

                                                           
42 Skoro by se zde nabízelo transgresivní pojetí rozkoše, ukryté v Lacanově nepřeloţitelném termínu jouissance. 

 

43 Tento apel samozřejmě odkazuje k terminologii reprodukce / transformace výrobních vztahů jako základních procesů v kaţdé 

společenské struktuře dle konstitující doktríny socialistického realismu: marx-leninismu. 

 

Obrázek 6 - Tanec sovětského souboru (vzor) 
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povahou socialistického realismu (viz SCHMARC 2006) na sebe tento soubor bere všechny podstatné 

emblematické rysy velkého vzoru: živelnost, dynamiku, lidovou bodrost, ale i neobyčejnë precizní 

organizaci a překonávání lidských možností. Obzvláštë témëř okamžitý kontrast s prkenným a unylým 

„akademickým“ tancem českého souboru je usvëdčující a dává vyniknout velikosti, dravosti a 

sofistikovanosti velkého vzoru. 

Co je na této první re-prezentaci pozoruhodného z formálního hlediska: vzor a jeho recipienti 

jsou přísnë oddëleni bariérou střihu, tzn., sledujeme vždy dlouhou sekvenci tance a pak rychlý 

prostřih na rozesmátou tvář publika. Všechny taneční sekvence jsou očividnë „cizorodé“, jejich 

barevné ladëní je odlišné a do celku byly zasazeny „odjinud“, což na jednu stranu zesiluje pocit insitní 

montáže, na druhou stranu ale i jasnë ohraničuje dva neslučitelné prostory, z nichž jeden je 

dominantní a druhý odsouzený k neumëlé imitaci. V současném divákovi tento moment svou 

strnulostí a neústrojností budí nezřízené veselí, přesto (mezi řádky) odhaluje trhlinu, která zeje přímo 

uvnitř socialistického realismu jako údajnë konzistentní doktríny – i ona totiž stojí na paradoxních 

pokusech imitace své vlastní nedosažitelné dokonalosti.  

Výše zmínëná odtrženost ideologického apelu reprodukuj od tëlesné složky a její důsledná 

aplikace na sféru ideologické reprodukce se re-prezentuje skrze milostná vzplanutí postav. Zítra se 

bude tančit všude obsahuje dvë paralelní milostné linie – v té hlavní, která se přímo podílí na 

nëkterých retardacích dëje, se sbližuje symbol pokrokového socialistického vzdëlance (student 

agronomie Lojza) a personifikace cudného panenského venkova, slovácká pasačka Rozárka (viz oddíl 

o transformaci). V souladu s převažující normou jsou jejich námluvy striktnë omezeny ideologickými 

rituály – Lojza je uhranutý Rozárčiným zpëvem a tato její kvalita vytlačuje témëř všechny stopy po 

erotické náklonnosti (signifikantní je např. scéna přeplnëná infantilnë ztvárnënou touhou, v níž Lojza 

v Budapešti Rozárce vyznává lásku – s hlasem plným vzrušením ji však nakonec řekne pouze: 

„Rozárko, ty umíš moc hezky zpívat!“ – VLČEK 1952). Láska dvou ideologických tël (spontánnë 

radostného a uvëdomële edukativního) není ani zde ponechána v nezištnosti a náhodnosti – Lojza se 

svou milou pokouší přimët, aby zanechala venkovského života a šla zpëv studovat, aby se tedy stala 

plnohodnotnou součástí ideologického aparátu a zřekla se své „primitivní“ podstaty venkovské 

bosorky. 

Druhá milostná linie je ještë pozoruhodnëjší svou skrytostí a zprostředkovaností. Sbližování se 

vedoucího souboru Pavla a zástupkynë ČSM Aleny je zcela zbaveno jakékoli subjektivity a cele se dëje 

v rovinë ideologické apelativnosti. Alena je hlasem ideologie, který Pavla koriguje, napomíná a 

usmërňuje od samotného počátku. Ačkoli se vedoucí souboru nejprve zarputile brání, jeho postupné 

podléhání imperativu se soubëžnë promítá do zvláštnë odosobnëlého vztahu s Alenou, který pozbývá 

jakýchkoli tëlesných a zintimnëlých poloh. Pokud Lojza s Rozárkou nabízejí bukolickou a 
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personifikovanou verzi zdravého socialistického vztahu dvou mladých „nových“ lidí, Pavel a Alena 

jsou metaforickým ztvárnëním výše popsané reprodukce vzoru a apelativní struktury filmu.  

Absolutní subordinaci jejich vztahu nadosobní, kolektivní rovinë nejlépe vystihuje závërečná 

scéna vyznání. Když Pavel definitivnë prokáže své „svazácké“ kvality a odkopne vemlouvavého Jidáše 

Rudu (který ho korumpuje vidinou výnosného místa v Západním Berlínë), zapojí se oba do masového 

tanečního reje. Ten neustále narušuje možný intimní okamžik, osobní spojení, které by se vymykalo 

kontrole a cudnosti filmové řeči.  

Pavlovo: „Aleno, já jsem ti chtël nëco říct…“ naruší Lojzův bodrý výkřik „zveme vás na svatbu“ a 

oba tanečníci jsou následnë oddëleni bujarým davem, doslova se v nëm ztratí jeden druhému. Tento 

moment, potencionálnë traumatický, však poslouží ke sklenutí definitivnímu svorníku mezi 

ideologickou a intimní reprodukcí, už tak dostatečnë patrnou. Pavlův výkřik: „Mám të rád…“ zanikne 

v hromadném povyku, ale je včas zachycen a přenesen dál mocným hlasem ruského tanečníka: 

„Govorit, što on ljubit tebja!“ (VLČEK 1952). Alenin extatický výraz jakoby korespondoval s tím, co se 

právë odehrálo – je to moment konečného posvëcení, moment neustále odvraceného obëtí dvou 

zcizených tël. I to Pavlovo, stále více či ménë vyčleňující se a vyčlenëné, zapadá jakou poslední kousek 

skládanky a následující zábëry nabízejí již de-personalizovanou zmëť všech možných ras a národností, 

které dohromady skládají tisícihlavý dav „míru“. Krádež subjektu byla dokonána – přichází čas 

ideologické extáze. 

 

APEL 2: TRANSFORMUJ!  

 

Apel k reprodukování imanentní 

dokonalosti socialistického realismu jako 

objektu touhy44, nedosažitelného bodu 

reference (obvykle spojeného se závratnou 

mytologickou výší geniality vůdce), je dalším 

z podstatných rysů Zítra se bude tančit všude. 

Když svazačka Alena poprvé přichází k ještë 

vnitřnë rozervanému tanečnímu souboru, 

definuje jeho dosud jen mlhavý raison d‘être prostou metaforou: „Vy totiž dëláte tak hezkou práci, že 

si to možná ani dost neuvëdomujete. Mnë připadáte jako takoví hledači pokladů. Není to krásné 

                                                           
44 Uţívám analogicky s lacanovským objet petit a (objekt malé a) jako předmětem, který symbolickém řádu zastupuje 

nedosaţitelnou touhu – a právě tím, ţe „nedosaţitelná podstata touhy“ v symbolické síti absentuje, vytváří její rámec (jako střed 

papíru vystřiţený a umístěný mimo původně celistvý prostor) – viz LACAN 1977 a ŢIŢEK 1992. 

Obrázek 7 – Rozárka nový obsah ve staré formě 
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vracet lidem to, co jim patří a co už bylo málem ztraceno?“ (IDIB.). Jedná se o koncisní re-prezentaci 

ideologického apelu smërem k tvůrčímu subjektu socialistického realismu. Hledání pokladu je 

skutečnë dobrodružné, neboť netušíme přesnë, co hledáme, v jakém stavu to bude, až to bude 

nalezeno a jakou to bude mít hodnotu. Už tím, že hledáme, však vyjadřujeme romantickou nadëji po 

nalezení celistvosti a hodnoty. 

Film na narativní rovinë toto duchovní dobrodružství hledání re-prezentuje dlouhou slováckou 

digresí, která je metaforickou výpravou do prostoru pamëti, do jakéhosi pre-ideologického prostoru, 

v nëmž se v souladu s paradoxní před-určeností každého subjektu ideologie již projevují její první, ryzí 

rysy v podobë toho, co bývá shrnováno pod pojem lidovost. Lidovost není autentickou hodnotou, 

prazdrojem vëdëní a studnicí inspirace, nýbrž metaforickým ztvárnëním ideologické fantazie o 

přirozenosti a legitimitë. Jde o jeden ze základních apelů, který subjekt umisťuje v symbolickém 

prostoru s rysy autenticity a vývojové logiky, kde přestávat pociťovat rozpor mezi realitou a její re-

prezentací. 

Ne náhodou je právë výprava na Slovácko, kabaretnë infantilní výlet do vznešené přírody 

v komickém předpotopním automobilu, zásadním momentem v přerodu Pavla z individualistického 

diktátora ve vërný subjekt ideologie. Právë v sekvencích z hor, pasek a chaloupek, kde tančí a zpívají 

rozesmátí staří „naturščyci“ se projevuje jinak zcela absentující rovina sentimentu – z údolí, mëst a 

tëlocvičen již zcela vypuzená optimismem.  

V tomto prostoru totiž ještë existuje smrt, smrt ukončující, nejen fyzická, ale i symbolická (tzn. 

z hlediska socialistické mytologie fatální). Úmrtí „strýčka bačového“, k nëmuž hrdinové přijíždëjí 

zapisovat písnë, rezultuje v jedinou výraznë tragickou scénu filmu – posmutnëlé, táhlé tóny klarinetu 

korespondují s zvolným panoramatickým švenkem, který vyhraničuje mizanscénu majestátní, 

posmutnëlé horské přírody a připravuje půdu pro Pavlův melancholický výrok: „Tak nám umírají 

jeden po druhém. Co s nimi odchází melodií a tanců, co by to bylo krásy a radosti.“ (IDIB.) 

Formálním hranicí apelu je tu výrazný zlom, který představuje výrok Aleny: „Musíme zachránit 

všechno, co se dá, to je taky tvoje vëc Pavle, aby si lidé to staré připomnëli a naučili se dëlat nové 

písnë a tance.“ (IDIB.). V té chvíli se zmëní hudební složka a mizanscéna, do té doby úmyslnë 

obestřená tëžkou chmurou, se opët promëní do své radostné, ryzí povahy – následující scéna s 

pasačkami, které komunikují zpëvem, je svou povahou čistë bukolická a znovu jen demonstruje, jak 

tanec a zpëv, správnë uchopené, reprodukované a transformované, jsou komunikačním kódem, skrze 

nëjž socialistická jsoucnost čerpá autenticitu z hlubin tradice. Co bude v jejím jménu vytvořeno, není 

umëlé, nýbrž je mysticky spojeno s minulostí, s pamëtí. Bylo to v ní „vždy-už“ přítomno, podobnë 

jako byl v Pavlovi „vždy-už“ přítomen ideologický subjekt, který na apel „zachovej a přetvoř“ 

zareaguje jako na integrální součást vlastní identity. 
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Pronikání ideologie do krajiny, kterou lze nazvat jako romantickou vizi „ušlechtilé divočiny“, která 

bude přetvořena k obrazu přicházejících pokrokových kolonizátorů, re-prezentuje ještë jedna 

z důležitých scén. Když Pavlova družina zapisuje tance v jedné z vysoko položených pastušek, je 

pochybami zmítaný Pavel do hloubi duše zasažen oním romantickým momentem izolace, v nëmž 

zdánlivë nedotknuta přežívá neposkvrnënost a tanec „ve svém starém autentickém smyslu“, jehož se 

podmračený akademik snaží dopátrat. Znovu se opakuje moment, kdy jakoby se Pavlův výrok „To 

musí být překrásné, žít v takovém zapomenutém koutë. Daleko od lidí a blízko od nebe.“ (IDIB.), 

podbarvený panoramatickým zábërem na zdánlivë nekultivovanou krajinu, pokoušel celý prostor 

kolonizovat a zvýraznit jednu z jeho subverzivních sémantických konotací – romantický eskapismus, 

víru v to, že „daleko od lidí a blízko od nebe“ může být človëk vyčlenëný z kolektivního bëhu svëta 

(„nic se ho tu nedotýká a nic ho nebolí… nejnovëjší zprávy sem jistë přijdou o mësíc pozdëji“ – IDIB.). 

Ideologický apel, který reaguje na tuto podmanivou myšlenku „nezávislého prostoru“, tentokrát 

operuje s ironií, která Pavla usvëdčuje z omezenosti a jeho masku myslitele šmahem mëní v masku 

pošetilého blázna. Jakoby krajina sama odpovídala ve jménu vyšší a nevyvratitelné logiky, rozezní se 

v pozadí časové znamení a společnë s ním se ve fikčním svëtë zhmotní jedno z nejvýznamnëjších 

médií komunikace: rozhlas. Poznání, že i prostor tradice, mylnë považovaný za prostor nedotknuté 

autenticity, vede Pavla k jeho prvnímu nadšenému performativu: „I svede, svede, stařenko. My je to 

s vámi zase naučíme.“ (IDIB.) 

Prostřednictvím nëkolika neúspëšných pokusů o subverzi a re-interpretaci prostoru je tak 

nejvýraznëjší postava pochybovače konečnë přivedena k rozumu a k souladu s fikčním svëtem 

tančícího kolektivismu. Zítra se bude tančit všude se ve svých „transformačních“ pasážích pokouší 

skrze Pavla anticipovat možné kontradiktorické verze skutečnosti a skrze jejich hravé vyvracení a 

ironizování zároveň demonstrovat, že jediná možná autenticita ve zdánlivë přirozeném prostoru je ta, 

která do nëj teprve bude vnesena – neboť jen v ní jsou přítomny prvky svëta navždy zmizelého. 

Performativ transformuj se promítá i do intimní sféry dvou postav. Výše zmínëná láska Lojzy a 

Rozárky demonstruje to, co bylo nastínëno ve vztahu krajiny tradice a nového ideologicky 

kolonizovaného prostoru. Rozárka je zobrazována jako ušlechtilá a krásná divoška, v níž se výhonky 

tradice transformují do nové formy – pokud je pro Pavla oním apelativním hlasem Alena, pro Rozárku 

je jím Lojza a jeho naléhání „vzdëlávej se“.  

Podobnë jako se Pavel a Alena stávají jakousi velkou katarzí „reprodukce“ v samotném závëru, i 

„transformační“ epizoda dokládá své nutné vyústëní na příkladu svazku dvou kolektivizovaných tël. 

Když se postavy loučí se Slováckem, osvíceni dotykem s tradicí a prosyceni závazkem jejích 

legitimních pokračovatelů, pronáší Alena, ideologický vypravëč filmu, jednu z charakteristických 

performativních promluv, která má povahu vëštby, závazku i budoucího skutku nevyhnutelnë 
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naplnëného momentem vyřčení: „Pavle uvidíš, že už se brzy objeví nëco našeho vlastního, co vyroste 

z nových lidí, nové práce…“ (IDIB.) 

Narativ v té chvíli dodá „deskriptivní“ scénu, která svým obrazným jazykem velmi připomíná 

lidové písnë: dëvče (Rozárka) utíká po travnaté pláni, chlapec (Lojza) ji dožene, políbí jí, přičemž 

dëvčeti vypadne z rukou rudý šáteček (ve folklóru symbol nevinnosti a panenství). Oba pozorovatelé 

jsou dojatí touto scénou a Alena prostë dodá: „… a z nové lásky…“ (IDIB.). Narativ tak obraznë 

demonstruje transformaci, která byla z roviny ideologického apelu převedena do fiktivní 

„skutečnosti“ filmu.  

 

 

APEL 3: KOLEKTIVIZUJ – EXKOMUNIKUJ!  

 

Film lze pro naše účely rozčlenit na pasáže, kde 

dominuje funkce apelativní (tedy pasáže, které i 

formálnë mají povahu verbalizovaných apelů „jdi a 

dëlej“) a pasáže, kde dominuje funkce převážnë 

deskriptivní („neboť je to krásné“). Tyto pasáže 

výpravnë dokumentují to, oč performativní složka 

filmového narativu usiluje. Dlouhé a výtvarnë pečlivë 

stylizované výjevy tanců i lidových zpëvů jsou pokusem o definování estetiky nového lidového umëní 

s ideovým obsahem. Nové umëní podtrhuje v jednotlivých subjektech nikoli to, co je rozdëluje, nýbrž 

to, co je spojuje: potlačuje složku subjektivních emocionálních rozporů a z tëla činí vizuálnë 

specifickou nádobu na mladosti, radosti, života a štëstí. Postavy v nich jednají zcela prostë, jakoby se 

jejich osobnost sestávala jen ze dvou složek: složky bezmeznë nadšené a složky dëtsky naivní 

(zmiňme neobyčejnë ryzí pasáž hrátek v přírodë, kdy se v kulisách rozkvetlého jara a za doprovodu 

moravské lidové písnë odrostlí svazáci chovají jako malé žertovnë zápolící dëti). 

Vlastnë se kontinuálnë nalézáme v rozporném prostoru, který tak dësí nepromënëné hrdiny 

Invaze zlodëjů lidských tël. Subjekty z našeho pohledu zjevnë nejsou samy sebou, dobrovolnë 

odhazují to, co je odlišuje a to, co se může jevit jako krádež, prožívají jako nesmírnou rozkoš – 

křečovité úsmëvy, křiklavý make-up, přehnaná gesta i přetížené vizuální řešení zábërů zvýrazňují 

nestřídmost a extatickou radost z „nebytí sebou samým“. Onen temný a destabilizující bod, v nëmž se 

střetává bytost intimní a bytost veřejná (človëk jako subjekt ideologie a človëk vnímající sebe jako 

samostatné individuum), je tu překonán s infantilní nezávazností, jako prostor hry, radosti a souznëní 

jedince s kolektivem. 

Obrázek 8 – vlak, z něhož se nevystupuje 
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Deskriptivní pasáže filmu re-prezentují naplňující se ideologickou fantazii poté, co byl 

jednotlivými subjekty apel vyslechnut, uposlechnut a začal být rituálnë realizován. Signifikantní 

z hlediska našeho tématu jsou tak spíše pasáže, kde se tyto apely ke kolektivizaci a očistë otevřenë 

re-prezentují. Podobnë jako např. v dobovém výrobním dramatu či v dobové próze se tak dëje 

prostřednictví schůze, onoho veřejného divadla, které stojí na totožném principu jako Zítra se bude 

tančit všude: z nehomogenního pole subjektů se stává jednoznačný kolektivní subjekt (bëží o nalezení 

konsenzu, který překlene všechny individuální rozpory). Schůze je dokonalou inscenací ideologického 

apelu a tëžko v kultuře socialistického realismu let 50. najít produktivnëjší a výstižnëjší příklad než 

slavnou vlakovou schůzi svazáckého souboru lidových tanců v Zítra se bude tančit všude.  

Už pojetí mizanscény je v ní obtëžkané významem: vše se odehrává ve vlaku uhánëjícím 

rozkvetlou zemí, pokrytým kvëtinami a osazeným zpívajícími svazáky. Asociace na válečné trauma 

transportních vlaků, onëch hrozivých strojů, které odjíždëjí do temnot nebo naopak temnotu přivážejí 

(viz geniální Radokův obraz tyfového vlaku z Daleké cesty, který vjíždí do Terezína a podmaňuje si 

osudovë prostor zábëru postupným zatmíváním) se tu v souladu s principem mytologického znaku 

vrací – odcizená, oslabená a promënëná.45 Na povrchu je to trauma až okázale překonané, pokryté 

kvëtinami, zalité sluncem a zachvívající se zpëvem notoricky známého popëvku „voda se třpytí 

potoky, vítr nám chladí čelo, v srdci zní nápëv široký, že by se tančit chtëlo“. Uvnitř však trauma fatální 

poddanosti subjektu fantomatické (z)vůli zvenčí přetrvává, neboť, jak se dozvíme za chvíli, subjekt ani 

v tomto vlaku nemá na výbër a jeho smër je, podobnë jako smër vlaku, definován vůlí kolektivu. 

Přes nëkolik dílčích „schůzových“ očist dospívá taneční soubor až do bodu, kdy už není návratu. 

Lidská tëla jsou přemënëna, dualita tëch, kteří se smëjí a tëch, kteří se mračí, je překonána, zbývají 

jen ti, kteří tančí. A vlastnë zbývá ještë jedna, poslední výjimka – Ruda, úlisný a zrádný záškodník, 

který jako jediný nevykročí do infantilní kolektivity, ale zůstane izolovaný ve své prostoru, který je 

ztvárnën jako prostor abstrakce, chaosu a masek. Ruda napomáhá definovat nadšení ostatních 

postav, on jediný při úvodním apelu velkého vzoru vykročí agresivnë proti nadšenë se valícímu davu, 

on jediný vëdomë manipuluje proti smëru přemëny. Pro potřeby ideologického apelu je 

nepostradatelný, protože kdyby fikční svët filmu postrádal svůj temný odstředivý bod, bod nesouladu 

a ohrožení, musel by jej hledat v rámci svých výhradnë pozitivních hodnot.  

Schůze v jedoucím vlaku má na rozdíl od moravské scény úmyslnou dynamiku, zpëtná projekce 

ukazuje krajinu, v níž se příroda střídá s komíny továren, zábëry mimo prostor vagónu pak zobrazují 

zemi kolektivní radosti, mávání a blažených úsmëvů. Prostor je jasnë vymezen, subverze je nemožná. 

Však také Mirek, jedna z výrazných tváří svazáckého vedení, jasnë vyhlašuje: „Jednou s náma stejnë 

                                                           
45 Symbol vlaku a jeho sémantický příznak zlověstnosti však nemusíme nutně chápat jako konotaci nechtěnou a uměle 

zanesenou – socialistické systém funguje na vytváření spojnice s traumaty minulosti, které jsou neustále přítomny na periferii 

pozornosti jako imperativ k ostraţitosti (viz kapitola VI). 
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pudou všichni poctiví lidi.“ (VLČEK 1952). Rudův osudový omyl spočívá jednak v tom, že tento 

dopředivý pohyb, demonstrovaný ve scénë fyzicky, považuje za zmënitelný, jednak ale především 

v tom, že stále spoléhá na svobodnou vůli subjektu: „A vůbec, vemte laskavë na vëdomí, že ze 

souboru vystupuju.“, na což kolektiv ústy mluvčího Mirka odpovídá výhružným: „Jó, hochu, nezlob se, 

ale to nepude. O tom, jak od nás odejdeš, o tom nebudeš rozhodovat ty, ale soubor.“ (IDIB.). Jakoby se 

postava záškodníka celou dobu mylnë domnívala, že svazácký vlak má záchrannou brzdu. 

Mimodëk nám tak film nabízí přehlednou verzi úspëšné ideologické komunikace. Na jedné stranë 

vagónu sedí zástupců ideologického aparátu státu, kteří postupnë asimilují a podmaňují různorodý 

lidský materiál. Přihlouplé a křečovité úsmëvy nejsou ničím jiným, než odpovëdí na tento apel: smëji 

se, vëřím vám, patřím k vám. Nejde však jen o úsmëvy, ale i o povrchové projevy ideologie, rituály, 

které jednotlivé postavy vykonávají na znamení víry – ve filmu se samozřejmë jedná především o 

tanec, zpëv a hravou dëtinskou radost z nového svëta. Odmënou je jim rozkoš z přináležení k silnému 

a tvořivému elementu, kterým bezesporu socialistický kolektiv je. Ve vlakové scénë se tak zajímavë 

prolínají momenty tvůrčí (očista kolektivu, praktikování ideologického rituálu schůze) s momenty 

rozkoše (šťastné, zářící tváře, které z vagónů zpívají celému svëtu Kohoutovu píseň mladí). 

Re-prezentace ideologického apelu tu vůbec není nijak zmëkčená či utlumená, naopak fatální 

zobrazení jednotlivce, který zcela ztrácí moc nad svým subjektivním osudem, je tu provedeno se vší 

zřejmostí a krutostí, je však zvýznamnëno jako nejvyšší hodnota, jako apel i jako otevřená výhružka. 

Figura expresivního zastrašování není z pohledů tvůrců socialistické kultury ničím výjimečným, 

vzpomeňme si jen na agresivnë vystupující básnický subjekt Ivana Skály, který v poémë Fronta je 

všude otevřenë deklaruje46: 

 

„Jednoho dne nëkdo, kohos znát nechtël a neznal,  

vejde do tvého domu.  

Tvůj život, klid tvůj, tvé sny, tvá tajemství hvëzdná  

rozkopne,  

botou hromu.  

   

Do tvého příbytku vrazí jako nůž neznámé značky,  

na tvůj stůl ruku položí úderem.  

Bude žádat tvou ženu, krev tvou, tvého dítëte hračky,  

stůl, za kterým sedíš, i okno, kterým díváš se ven“.  

(SKÁLA 1951: 40) 

                                                           
46 Figura vyhroţujícího subjektu je obecně typická pro básně reagující na korejský konflikt – připomeňme např. výhruţné verše 

Stanislava Neumanna ve sbírce Píseň o lásce a nenávisti (1952). 
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Volba vlaku jako prostoru, do nëjž je situována kolektivní katarze, není nikterak náhodná, naopak 

koresponduje s dobovou konceptualizací dëjinného vývoje, který se v mytologickém systému často 

metaforizuje právë do podoby jedoucího vlaku, z nëjž nelze vystoupit – snad jen za cenu vlastního 

zničení a symbolické smrti (exkluze z domovského prostoru bezpečí a důvëry). Motiv vlaku, který 

zastupuje socialistickou společnost a sémantikou dopředivosti, neústupnosti a průraznosti, 

zvýrazňuje neochvëjný a dynamický pohyb, nachází uplatnëní především v dobové poezii – od 

primitivních ideologických fantazií pracujících, kteří svými heslovitými básnëmi přispívají mj. do akce 

Pracující do literatury, až po propracovanëjší básnické obrazy např. Vítëzslava Nezvala.  

Emblematický vlak-dëjinný vývoj nacházíme v básni „Ranní sonatina“ ze sbírky Křídla (NEZVAL 

1952). Báseň je postavena na silnë metaforizovaném obrazu radostného rána nového vëku, v nëmž 

se zdánlivë všední jevy transponují do symboliky nastupujícího řádu, sakrální je degradováno na 

profánní („pach barokního kostela *…+ roztesknil ulici / jak mrtvý človëk márnici.“, NEZVAL 1952: 21) a 

události zcela banální jsou tak povýšeny na cosi všednë posvátného. Metaforický koncept jízdy a času 

jako expresu jedoucího do kýžené stanice, je rozvinut následovnë: 

 

„Čas, topič lokomotivy, 

Hrá na harmoniku 

Lidovë teskné motivy 

Pro denní kroniku, 

Jak čteš v novinách. 

A vlaky jedou po šínách. 

 

Včerejšek, zaprášený jak 

Dubový etažér, 

V nëmž hnijí knížky za šesták, 

Je slepý pasažér 

A podezřelý tvor: 

Vystupte, přijde kontrolor! 

 

Ne, z jedoucího rychlíku 

Trolejbusových drah 

Přes sebevëtší paniku 

Skáče jen sebevrah. 

Kam jedem dëlníci? 

Až na konečnu stanici!“ 
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(NEZVAL 1952: 21–22) 

 

Zítra se bude tančit všude tak účelnë pracuje s jedním z produktivních dobových mýtů a důslednë 

skrze nëj ilustruje jeden z klíčových ideologických rituálů své doby a k nëmu přináležející obraznosti. 

Vyloučení a očista není moment petrifikovaným momentem šoku a strnutí, nýbrž obrazem živelné 

dynamiky, se kterou se kupředu valí společnost i čas, který definuje její radostnou a tvořivou 

existenci. 

 

ČESKÉ JARO: UZAVŘENÝ  IDEOLOGICKÝ 

KRUH 

 

Stojíme nyní před otázkou, co vzniká jako 

kolektivní produkt transformace tradice a 

reprodukce vzoru, ono „nëco našeho“, co Alenin 

prorocký výrok ve slovácké scénë předpokládá. 

Jedním z výjimečných rysů Zítra se bude tančit 

všude je bezesporu to, že tento mýty opředený 

„produkt“ neponechává sféře revolučního romantismu (čiré ideologické fantazii), ale svůj přerodový 

narativ uzavírá konkrétní znakovou re-prezentací toho, co si lze na konci dlouhého procesu přemëny 

představit. Poslední část filmu je vënována novému vystoupení, které Pavel a spol. představí jako 

odpovëď na apely, které byly zachyceny a zpracovány. Jmenuje se, zcela v souladu se socialistickou 

mytologií, České jaro – a nabízí nám jakousi kondenzovanou podobu cyklické ideologické fantazie 

filmu samotného. 

Od předchozích tanců se výraznë odlišuje tím, že má povahu převážnë narativní. I zde lze 

stopovat charakteristickou kontinuitu, kterou si re-prezentace lidového tance ve filmu projde. 

Skromné začátky jsou sevřeny prostorem učebny a definovány naprostou absencí jakékoli 

obřadnosti. Pavel hraje mechanicky na klavír a vyžaduje důsledné respektování rytmu a sčasování. 

Příchod dëlníků a apel k otevření se „širší veřejnosti“ se obrazí v tanci na STM47, kde Pavla nahradí 

skromnë obsazená kapela a tanečníci (výhradnë „starší členové souboru“) se odëjí do svátečního. I 

tak je ale tanec prezentován unyle, „teoreticky“, bez optimismu – což vzápëtí hbitë vystihne „mluvčí“ 

ČSM Alena. Pavel, vystupující ještë jako autoritářský vůdce, trvá na teoretické podmínënosti tance a 

                                                           
47 Soutěţ tvořivosti mládeţe. 

Obrázek 9: Tanec České jaro jako završující apel 
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dostává se tak do střetu s koncepcí „radostného tance pro všechny“, který vyžadují zástupci 

ideologických aparátů státu. 

 

 

Obrázek 10 – nové rámování folklóru 

 

Výrazným zlomem je tak tanec na Máchovë jezeře pro rekreanty ROH. Soubor je tu re-

prezentován jako kolektiv, nesourodý sice, ale již oddaný myšlence zpëvu a tance jako služby 

kolektivní potřebë (publikum tvoří zasloužilí pracovníci, kteří se chtëjí bavit). Lidové kostýmy a 

hromadná choreografie byly doplnëny o futuristicky vyhlížející pódium ve tvaru rozkvetlé kvëtiny 

(slunce?), umístëné přímo na vodní hladinë – celková kompozice scény (viz obrázky) dodává situaci 

onen dosud chybëjící rituální rámec, víření tël a zpëv jsou součástí přírodní scenérie, která vytváří 

idylický soulad i dojem radostného zjevení starého obsahu v nové formë. Umëlost inscenování 

folklóru není zakrývána, naopak je posílena a přetvořena do specifické estetické podoby, která právë 

„naturalizaci“ tradice v novém rámci využívá jako kategorii krásna a vznešenosti – krásný je folklór ze 

své podstaty, vznešenosti nabývá novým kontextem, do nëjž ho film vřazuje. Příroda je díky 

geometrickému tvaru pódia a neustále přítomnosti plachetnic v zábëru dobrotivá, je to kolonizované 

místo oddechu, identické s momentkami z dobových pohlednic. 

Rámec další taneční scény, STM 1949 v Ostravë, nahrazuje přírodní rámec důslednou 

emblematickou aranží – pódium působí dojmem majestátního oltáře, z jehož středu prýští svëtlo 

(jehož zdrojem je logo ČSM) a jehož mohutné sloupy jsou osazeny všemi podstatnými ideologickými 

insigniemi – rudými vlajkami, rudou hvëzdou, hornickými kladivy, vítëznými vënci. Soubor je 

početnëjší, tanec je doplnën o spektakulární scénické doplňky (tanec s valaškami) a celý rámec 

působí stabilním dojmem, jakoby kód tradice byl zachycen a rozluštën. Jedna část transformace 

(ukotvení primárního znakového systému) byla dokončena, zbývá definitivní mytologizace folklóru 

jako sémiotického systému. 
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Obrázek 11 – folklór v emblematizovaném ideologickém rámci 

 

Ta se odehraje na Festivalu svëtové mládeže v Berlínë. Ne náhodou se zde podruhé demonstruje 

vzor, tentokrát dravým mužickým kozáčkem, na nëjž shlíží obří portrét generalissima Stalina. Podruhé 

můžeme srovnávat tanec český s tancem sovëtským, a pokud bylo první srovnání až komicky 

nerovnovážné, tentokrát český soubor nabízí propracovanou choreografickou podívanou plnou 

masek, kostýmů a narativních schémat, které lidový tanec využívají pouze jako východisko, které je 

doplnëno zcela novým sdëlením. Proti spontánnímu nasazení sovëtských tanečníků staví ti čeští svou 

uvëdomëlost a agitaci. 

Úvodní část tance je čistë tradiční, jedná se o domažlický tanec s koláčem, odkazující 

k masopustní tradici. Náhle je však folklórní ráz narušen – vedle lidových krojů se objeví svazácké 

uniformy „z traktorové stanice“, této konstantní záštity nevypočitatelného venkova48, a tanec získá 

narativní strukturu ideologického apelu. Z davu se vztyčí rudý transparent „MAS – MOTOR DES 

NEUEN DORFES“ a do primárního pole tradice nastupuje transformující proud ideologických tël, které 

deklarují splnëní závazků a touhu veselit se po práci. Oba svëty se prolínají v masopustním reji, do 

nëjž vstupují tradiční masky (medvëd, kůň, baba kořenářka…), ale vedle nich i masky povëdomé, 

avšak svým vyznëním citelnë cizí – především vesnický boháč a jeho nezbytný doprovod, švihácký 

imperialista s dolarem. Masopust zde tak sehraje úlohu nestabilního sémantického pole, v nëmž je 

maska rituální nutností, ale co je skutečnë nebezpečné, je to, co číhá za ní.49   

V novém tanci se mísí prvky grotesky, revue, lidovosti, častušek i akrobatických čísel. Číslo, 

v nëmž vystoupí na scénu zkorumpovaná karikatura kulaka a emblematicky redukovaný nepřítel 

s mohutnými botami, šviháckým kloboučkem a symbolem dolaru v ruce, otevřenë zesmëšňuje 

konkurenční pop-kulturu západu pokřivenou krokovou choreografií i tím, že americký tanečník je 

neustále atakován masopustními maskami, které mu dávají najevo jeho cizotu i smëšnost. Scéna 

vrcholí ponížením nepřítele, fackami a útëkem. Podobnë končí i krátká etuda „kulaka“, který se za 

                                                           
48 Viz jiný slavný dobový film, Cestu ke štěstí (Jiří Sequens, 1952), který koncisně zachycuje mytologii traktoru a traktorových 

stanic (KOUBA–SCHMARC 2006)  

 

49 Připomeňme, kterak podobný princip reje masek, který se stává maskou a nestabilním průnikem mytické tradice a ideologické 

mytologie pouţil v roce 1960 Josef Topol v Konci masopustu. 
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sarkastického zpëvu „všichni se ptají, komu to hrají, panu velkostatkářovi“ poroučí ze scény vyhozen 

skupinou svazáků.  

 

 

Obrázek 12 – metamorfóza a dvojí zapuzení nepřítele 

 

Mohlo by se zdát, že nepřátelé byli zesmëšnëni, exkomunikováni z kolektivního veselí „na 

smetištë dëjin“, ale nepřátelský element právë skrze moment vyloučení demonstruje neustálou 

hrozbu svého návratu. Po krátkém masopustním reji vtrhává na scénu další „nový“ emblém, bílá 

postava s hlavou strašáka a obrazem bomby na dlouhé říze. Nepřátelé, před chvílí vyhození ze 

všeobecného smíchu, tentokrát ovládají scénu hrozbou anihilace celého svëta. V tomto bodë se film 

dovolává nëkolika předchozích scén, v nichž se re-prezentují události korejské války, novinové 

obrázky vybombardovaných mëst i strach hrdinů o Ang Son Chi, korejskou „vëjířovou“ tanečnici, s níž 

se setkají v úvodu filmu v Praze50 – lze říci, že se jedná o jediné hrozivé události filmu, pro nëž je 

typická právë pouhá sekundární zprostředkovanost. 

Fantom atomové bomby je doslova utancován a následnë demaskován – vznikl kombinací 

symbolu „vnitřního nepřítele“ (kulaka) a „vnëjšího nepřítele“ (Američana). Socialistická mytologie tu 

obnažuje jednoduchý mechanismus tvorby nepřítele, který je součtem karikatur a jejich transpozici 

do podoby ničivé síly, v jádru vlastnë smëšné (dokud se nalézá v tančícím kolektivním středu), ale 

v principu nesmírnë nebezpečné (jakkoli se ocitne mimo kolektivní dohled).  

Tanec pak vrcholí rozjásanou kolovou choreografií, cyklická je však i celková narativita 

vystoupení. Masopustní koláč se v samém závëru znovu ocitá nad hlavami postav a za zpëvu lidového 

popëvku „už je konec masopustu, už je konec muziky“ se kruh uzavírá – kruh nikoli jen ve smyslu 

přírodním (cykličnost života, cykličnost vesnického roku), ale i zcela nový kruh, jehož povaha je 

konceptuálnë spíše prostorová. Kruh vlasti, kruh bezpečí, sémantický kruh, v nëmž se ideologie vrací 

ke svým počátkům, ke své prapůvodnosti, ke své legitimitë, ke své konstruované „předpokládané 

přítomnosti“ ve vëcech i subjektech samých.  

 

                                                           
50 Postava „odváţné vějířové tanečnice“ není pouhou fiktivní „redukcí“ scénáristů. Filmovým divákům mohla být známa např. ze 

stránek Rudého práva, které referovalo o této mytologické postavě korejské válečnice s vějíři (Rudé právo, 24. 12. 1950, s. 4) – 

jakési personifikaci bojující Koreje (o tom viz kapitola VI).  
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3.  IDEOLOGIE JAKO RITUÁL 

 

Ritualizované vystupování hrdinů, kteří se 

v každém, byť i sebe banálnëjším momentu filmu 

chovají s jakousi obřadností (obřadnë se smëjí, 

obřadnë se radují, obřadnë rokují), je vysvëtlitelné 

Althusserovým známým tvrzení, že spíše než 

v idejích spočívá ideologie v rituálech (ALTHUSSER 

2001: 120–124). Důsledné přihlášení se k rituálům 

socialismu je tak nadřazeno myšlení, tím, že 

rituálnë konám, vëřím. Jedním z možných apelů, 

které by do jisté míry vysvëtlovaly křečovitost gest i 

mimiky postav i figurální strnulost typickou pro socialistický realismus, je Pascalovo „invertované 

schéma“ ideologické víry: poklekni, hýbej rty, pak uvëříš. Zítra se bude tančit všude lze pak číst jako 

návodný akt víry, audio-vizuální rituál, který má za cíl strhnout recipienta, dovést ho k tanci a ke 

zpëvu a skrze tyto rituální činnosti pak k víře samotné. Film nikde nestaví na odiv modlu marx-

leninismu či stalinismu jako dokonalé doktríny, naopak, postavy podléhají spontánnímu nadšení 

z tance a zpëvu, víra přichází až poté. Re-prezentace ideologie ve filmu je tak mnohem spíše re-

prezentací požitku, radosti a optimismu, které tato ideologie přináší na rovinë rituálního konání než 

re-prezentace nëjaké konkrétní doktríny či rozpracovaného systému idejí.  

Ačkoli se nëkteré apelace subjektu mohou jevit násilné (např. zmínëná vlaková scéna), toto násilí 

je konáno ve jménu dosaženého požitku, který zásahu moci předchází – moc pouze dohlíží na to, aby 

se postavy mohly i nadále radovat, aby mohly i nadále zakoušet požitek z reprodukce a sílu kolektivu 

plynoucí z možnosti transformovat staré v nové. Represivní složka ideologie se tu zjevuje jako 

ochránce čistoty, strážce radosti, která postavám právem přináleží, která byla nalezena „jako poklad“.  

Je tedy ryzí, autentická, pouze institucionálnë zaštítëná ochranou ideologických aparátů státu – 

znovu si povšimnëme, že ve filmu takřka chybí symbolická autorita strany, je nahrazena mnohem 

„intimnëjší“ autoritou ČSM, který je navíc personifikován krásnou ženou, laskavou, důvëřující, 

připravenou naslouchat, zároveň připravenou milovat. Ačkoli je tëlesnost transformována do 

afirmačního doprovodu „splynutí s hlasem ideologie“,  eros nelze z rovnice prostë vyškrtnout. I on je 

totiž transformován do nového symbolického systému, jakoby v přináležení k mase bylo ukryto více 

transgresivní rozkoše, než kolik nabízí pouhá tëlesná dimenze milostného svazku. 

Obrázek 13 – dospělí hrají roli dětí, nebo děti hrají role 

dospělých? 
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Co obecného nám tedy Zítra se bude tančit všude prozradilo o ideologických apelech, jejich 

struktuře a re-prezentacích na narativní rovinë? Především: jedná se o apely jednoduché, 

srozumitelné a uvedené do sounáležitosti s cílovou skupinou. Mladým nabízí svůdný hlas magickou 

formuli reprodukce, která přesahuje pouhou tëlesnou rozkoš a stává se metafyzickým přechodem od 

nižších (tëlesných) forem k formám vyšším (duchovním). Narativnë se tento apel zaštiťuje 

deskriptivními prostředky, které vyobrazují radost, veselí a optimismus, paradoxnë v ritualizovanë 

vážné, nespontánní, uvëdomëlé podobë.  

Reprodukce je pečlivë korigována, rituál není podobný bakchanáliím, nýbrž je spoután přísnými 

regulemi, na nëž dohlíží personifikovaní zástupce ideologických aparátů státu, jejichž hlas je často 

apelativní a jejichž výroky mají performativní funkci (anticipují to, co se ve filmu dále stane, což jim, 

v paradoxnë strukturovaném časoprostoru filmu, dodává platnost prorockých hlasů). 

Z reprodukce jako spontánní energie vyvolané obrazem velkého vzoru (bezprostředního, 

živelného, dynamického, ale preciznë organizovaného sovëtského souboru) plyne nutnost 

transformace. Ta uvolnënou energii radostné mladosti usmërňuje plánovitë do prostoru tradice, v níž 

je ukrytý skrytý kód, důkaz, že apelativní hlas ideologie byl zde „vždy-už“ přítomný a jeho pravzor 

musí být nalezen, oprášen a aktualizován.  

Tyto dva přehledné procesy přemëny fikčního svëta a postav ze subjektivních forem do forem 

kolektivních mají ve svých re-prezentacích povahu „spontánní“, filmový narativ se pokouší 

demonstrovat jejich zjevnost a kompatibilitu s mládím, jejich radostný výtrysk z bezprostřední 

radosti. Film se zde ocitá v pasti vlastní logiky – postuluje tvrzení, že sama přirozenost je apriori 

ideologické povahy (ideologie v ní byla skryta od počátku), proto právë pasáže nezávazné hravosti a 

dovádëní jsou tak výraznë svázané s vizuálními a motivickými konvencemi, s onou zmínënou 

rituálností, která i z lidové hudby činí jakýsi petrifikovaný doprovod figurálních výjevů estetiky 

socialistického realismu. Folklór jako prastará matérie přirozenosti je tak líčen de facto jako integrální 

součást nového kódu – na rovinë narativu s ním tak zcela splývá. Film se, abych učinil za dost 

metafoře Michela Pêcheux, pokouší zdvihnout do vzduchu za vlastní kštici, když inscenuje svou 

legitimitu. 

Marné hledání autenticity a křehkost konstruktu si vyžaduje přísný represivní dohled, který 

dohlíží nad potencionálními subverzemi. Jednou z výrazných subverzí jsou ti, kteří poukazují na 

tajemný původ folklóru a z nëj plynoucí nahodilost (tedy i na to, že socialistická domestifikace 

folklóru nemusí být nic jiného než pouhá nahodilost). K nim smëřuje apel exkomunikuj, který 

z kolektivu činí exkluzivní společenství vëřících (ponechme stranou, zda tëch, kdo rituály konají z víry 

samé nebo aby uvëřili), jež se brání vetřelcům. Tento apel je re-prezentován dynamicky, jeho 

provedení je zbaveno možnosti vyčlenit se, působit proti jeho dopřednému pohybu. Je to navíc apel, 
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který vysílá kolektiv smërem k jednotlivci, čímž se demonstruje marnost jakékoli snahy vyčlenit se a 

hledat „třetí cestu“. 

Shrňme tedy: zdá se, že socialistický realismus tak, jak jej vykládá Zítra se bude tančit všude 

pevnë počítá s „nesubjektivní povahou subjektu“, která otevírá dostatečný prostor pro působení 

ideologického apelu. Zámërem filmu je rekonstrukce této univerzální roviny „pre-ideologické“ 

danosti a dynamický proces jeho kolonizace a formování. Jedním ze základních východisek je 

legitimizace krádeže individuálního tëla a vyobrazení tohoto procesu jako extáze z přináležení do 

rituální a magické roviny. Zde se autentická tradice transformuje v ideologický rituál a tento rituál 

v novou autenticitu, v níž doznívají ozvëny minulosti, ale která operuje s novou formou subjektu, 

subjektu kolektivního, transformovaného a radostnë reprodukujícího ideologické rituály – nikoli 

v mechanické víře, že mu tato reprodukce přinese osobní zisk, nýbrž z přesvëdčení, že tato 

reprodukce je přirozeností samotnou.   
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IV 
 

DEMIURG SOCIALISTICKÉ POEZIE 
 

 

 

„Ale domnívám se, že byste mohli být poněkud 

skromnější a nepokládati svět svých představ za 

více, než co ve skutečnosti je…“ 

Stanislav Kostka Neumann 
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Tato kapitola vykládá jedno z klíčových teoretických děl socialistického realismu – Třicet let bojů za 

českou socialistickou poezii Ladislava Štolla. Nikoli však jen jako manipulativní zneužití Pravdy, 

nýbrž jako fikční svět. Usiluje v něm spatřit prvky dobového master plotu a postihnout jeho 

základní emblémy, které mají vykonat rozhodující roli v katarzi celé poezie. Vnímá jej tedy nejen 

jako pokřivené a metodologicky manipulativní dílo, ale též jako specifickou krystalizaci ideologické 

fantazie o úloze a rodokmenu poezie v nové éře. Fikční svět, v němž se zrcadlí základní konstanty 

socialistické kultury, jakožto i paradoxní úděl demiurga, jehož akt stvoření je zároveň vraždou 

vlastního díla. 

 

 

1. KONTURY RITUÁLU  

 

 

Bezesporu klíčovou ideologickou smërnici pro vývoj české poezie po roce 1948 představuje referát 

Ladislava Štolla o vývoji československého socialistického básnictví, který byl prosloven na pracovní 

konferenci Svazu československých spisovatelů dne 22. ledna 1950. Pozdëji vyšla i jeho rozšířená 

knižní verze pod názvem Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. Štollova direktivní 

reinterpretace literární historie se na nëkolik let stala závazným pramenem pro „správné“ nahlížení 

jednotlivých aktérů i událostí literárních dëjin. Veřejné přihlášení se k jasnozřivosti Štollova rozboru 

se stalo na počátku 50. let dobovou magickou formulí přihlášení se k socialistickému realismu. Přesto, 

jak přesvëdčivë dokládá Michal Bauer (BAUER 2010) její skutečná moc a dosah na poli odborném 

nikdy neopustily sféru institucionálního povrchu.  

Dosah Štollovy interpretace se omezoval na petrifikované rituální ztotožnëní, aniž by nëjak 

výraznë zasáhl hlubší struktury vývoje literárního myšlení. Hlavním úskalím se paradoxnë stala právë 

vlastní závaznost, která de facto učinila problematickou koncepci nekritizovatelnou – ve chvíli, kdy by 

na její adresu byla proslovena kritika, bylo by napadeno samé jádro závazné socialisticko-realistické 

doktríny, jejíž byl Štoll uznávaným demiurgem. Emblematická povaha a pyramidální hierarchie 

ideologie vrcholného stalinismu se tu opët vyjevuje ve vší zřetelnosti – Štoll byl mytologizován jako 

demiurg (emblematický derivát samotného velkého Druhého) a sehrál roli „subjektu nadaného 

vëdëním“. Přinejmenším v oficiální sféře se očekávalo závazné respektování faktu, že jím předložená 

koncepce je správná a objektivní. Zůstává otázka, do jaké míry bylo toto rituální přijetí „ideologické 

pravdy“ dáno skutečnë jen a pouze mocenskou závazností a do jaké míry jeho moc pramenila právë 

z vůle vëřit a dodržovat rituální rámec. Je neoddiskutovatelné, že Štoll nepředložil jen účelový 

konstrukt, nýbrž že reagoval na aktuální a nevyřešené otázky po úloze poezie a umëní v nové 
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společnosti, které přinejmenším od roku 1945 rozdëlovaly literární scénu. Následující odstavce 

představí nëkolik rysů předúnorových, které z mého pohledu mohly ve formování a udržování 

štollovského kultu sehrát konstitutivní úlohu. 

 

 

1.1 PASIVNÍ INDIVIDUUM VS. AKTIVNÍ KOLEKTIV  

 

Dojem konzistentní vize socialistické kultury, která se po kvëtnu 1945 zdála být spojnicí napříč 

kulturním spektrem, se záhy zproblematizoval mimo jiné v polemikách, které se rozpoutaly mezi 

Kritickým mësíčníkem Václava Černého a především Tvorbou (a jejími redaktory Gustavem Barešem a 

Jiřím Hájkem).  Černým rozpracovaná problematika kulturní kontinuity národa, který se tradičnë 

hlásil k hodnotám západním a vývojem událostí byl přiveden do duchovní sféry východní, se záhy 

zúžila do střetu koncepcí socialistické kultury. Stále se zostřující jazyk debaty a především stále se 

vzdalující výklad toho, co by mël ztëlesňovat pojem socialistická kultura, je bezesporu pro vývoj 

socialistické poezie důležitý. Jednalo se tu o rozpor funkce i hodnotových kritérií umëní (a tedy 

potažmo i poezie) – pramení estetická hodnota z díla samotného, nebo je určována jeho dopadem 

společenským, mírou souznëní s potřebami agitace? Má dílo a jeho tvůrce právo na uzavřenost, nebo 

naopak povinnost odevzdat svoje schopnosti do služeb kolektivního „dobra“? 

Tato otázka vyvstala v jasnëjších konturách při Černého obhajobë odkazu Paula Valéryho jakožto 

výrazného básníka uzavřené individuality a dále při polemikách v okruhu časopisu Generace, v níž se 

jasnëji otevřela propast nejen v hodnocení básníků protektorátní minulosti, ale především v pohledu 

na poezii a společenské zakotvení umëní. Generace byla prvním pokusem mladé poválečné básnické 

skupiny vystoupit s ucelenëjším poetickým programem, který byl postaven především na hledisku 

politické „uvëdomëlosti“ a shromáždila kolem sebe tvůrce, jako byl Ivo Fleischmann, Jiří Hájek, 

František Vrba či Jaromír Hořec. Při jejím teoretickém vyhraňování začala být patrná snaha po 

vytvoření jednotné a ideologicky konzistentní básnické platformy mladých autorů. 

Zajímavëjší nežli program „generace“ post-traumatické etapy dëjin, která dëlala v letech 

předválečných „prvé krůčky v seznamování se s kulturními hodnotami“ (ČERNÝ 1995: 254), je 

programový článek Jiřího Hájka „Tvář generace“, který odhaluje rodící se spor pojetí poezie jako 

niterné potřeby po sebevyjádření existenciálního pocitu subjektu s projektem poezie jakožto 

agitačního a bojovného nástroje při budování nové lidské společnosti z poválečných trosek.  

Zatímco programové provolání literátů narozených především kolem roku 1920 obsahuje 

příznačnë vágní a frázovité teze jako velká láska a úcta k životu pozemskému, „vëdomí, že společnost 

roste do lepší skutečnosti z úsilí svobodné a osvícené individuality“ (IBID.: 255) et cetera, článek Jiřího 
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Hájka představuje typ pevného ideologického dogmatu, které rozsuzuje právo na generační vymezení 

umëlce především z hlediska jeho společensko-politické aktivity. Pokud se tedy mládež shromáždëná 

kolem Generace profilovala v dobë okupace jako aktivní, bojující a trpící, logicky vyvstávat nutnost 

postavit do protikladu její negativ – skupinu odvrácenou od politického a veřejného života, generaci 

odchovanou k „pocitu vlastní zbytečnosti a ménëcennosti“ (PŘIBÁŇ 2001: 358), tedy skupinu kolem 

Kamila Bednáře.  

Do popředí tu vystupuje jasné ideologizované hodnocení poezie nikoli jako prostředku 

estetického, který má být posuzován z hlediska své umëlecké hodnoty, nýbrž poezie jako atributu 

bojovníka. Ten, kdo bojuje, kdo je uvëdomëlým příslušníkem kolektivu má právo být dobrým 

básníkem. Ten, kdo setrvává ve své subjektivitě, izoluje se potřebám kolektivním, musí být hodnocen 

apriori negativnë. Co více, při hodnocení bednářovské generace ustupuje hledisko umëlecké zcela do 

pozadí a Hájek operuje výhradnë s kritériem aktivita, pasivita. Generaci dle Hájkova výkladu tak 

netvoří souznëní ideové, souznëní poetik, nýbrž dialektický materialismus, boj za lepší budoucnost, 

jakýsi posvátný okamžik prozření: 

 

„Hned tehdy, na prahu svého intelektuálního vývoje, setkává se nejaktivnëjší 

jádro generace se socialismem. Jedinou odpovëď, jediný vëdecký, historický a 

ekonomicko-politický výklad neřešitelných rozporů současné společnosti 

nalézáme tehdy v dialektickém materialismu. V nëm získáváme jasnou dëjinnou 

perspektivu, kladoucí před nás úkoly hodné toho, abychom jim zasvëtili celý 

život.“  

(ČERNÝ 1995: 262) 

 

Podobnë dialekticky se Hájkova stať vymezuje vůči problematice kontinuity, která rámuje nástup 

každé generace. Zatímco pasivní generace přejímá z kulturního vývoje pouze „všady mrtvý historický 

balast, ztrouchnivëlé odpadky ze stolu idealistické filozofie především s jejím atomistickým 

individualismem a egocentrismem“, pro osvícenou a aktivitou prostoupenou generaci mladých se 

otevírají „nekonečné obzory“ (IBID.: 266). Je symptomatické, že při definici generace, k níž se Hájek 

ideovë hlásí, používá metodu negace, vymezení neprobíhá jen pozitivním konstatováním rysů 

nastupující umëlecké skupiny, nýbrž odsouzením skupiny jiné, vytvořením obrazu ideového 

protichůdce, konstrukcí nepřítele čistë dle kritérií politicko-společenských. Tučnë vyznačené atributy 

reprezentují trojici typických protikladů, na nichž je posléze budován projekt nové socialistické 

poezie. Za zmínku určitë stojí i zjevná typizace, kdy se celá protichůdná generace fokalizuje do osoby 

jediného jejího příslušníka („čelného poety a programatika“ – PŘIBÁŇ 2001: 357), který pak ztëlesňuje 

v ideologickém schématu úpadek.  Použitá dikce i „kritická“ metoda Hájkova jasnë odkazuje k 



 98 

budoucím teoretizacím umëní, které již půjdou napříč generacemi a je z tohoto hlediska jasným 

důkazem toho, že rétorika agresivního mocenského podmanëní kulturního pole se aktivnë utvářela již 

v předúnorových debatách a úzce se spojovala se spontánním mýtem „nové generace“, která přichází 

do zmënëného svëta a je připravena jej kolonizovat novými hodnotami, jejichž bude poezie spíše 

nositelem než tvůrcem.  

 

„Nám šlo o všechno: vëdëli jsme jasnë, co je v sázce. Tëm lidem však šlo jen o 

pohodlí pro výhodné pëstování jejich poezie.“  

(ČERNÝ 1995: 264)   

 

Ze stejné generační části spektra se k problému válečné generace (a tedy kolektivity) vyjadřuje i 

její příslušník Jan Grossman ve stati „Válečná generace“. Narozdíl od Hájkova vyhranënë 

ideologického a schematizovaného pohledu však nabízí ponëkud kritičtëjší a plastičtëjší obraz 

formování mladé generace. Socialismus a dialektický materialismus nepředstavují zde toliko 

ideologické smërnice, které řídí život, ale jediné možné a prožité východisko z krize. Válka je 

především „zrodným chaosem“, zánikem starých hodnot a zároveň příležitostí k celkové reformë a 

výzvou k „intelektuálnímu odboji“ (PŘIBÁŇ 2001: 85). Sám moment odboje ovšem podle Grossmana 

nestačí k vytvoření generace, není to jednotící a scelující rys – což vzdaluje tento pohled Hájkovu 

vyhranënému pojetí generace vytvořené pouze ideologickým bojem. Socialismus není Grossmanovi 

výsledkem abstraktního prozření, nýbrž výslednicí životní i umëlecké zkušenosti, která je formována 

převážnë moderními kulturami západními, ale adekvátní postoj nachází v síle kulturnë-politické 

aktivity pocházející z východu. Válka jako taková ztrácí pro tuto generaci negativní nádech, jaký mëla 

po roce 1918. Sovëtský model heroismu a kultury bojující se stává inspirací mladých tvůrců zdrojem 

jejich političnosti. Levicová orientace, nabytá spontánnë a nedogmaticky, odlišuje mladé umëlce od 

apolitických souputníků „tendencí k přesnëjší a konkrétnëjší formulaci a pojímání skutečnosti i norem, 

jež ji mají určovat.“ (IBID.: 388) I v Grossmanovë koncepci má tedy socialismus funkci selekčního 

mechanismu, který vydëlí aktivní (avantgardní) a pasivní složka válečné generace, přičemž tyto 

atributy je opët nutné vnímat jako silnë hodnotící.  

 

„A přece v této vrstvë (apoliticky smýšlejících básníků – VS) *…+ neroste reakčnost 

ani tak z uvëdomëlé opozice, jako z nedostatku politické uvëdomëlosti a z 

neschopnosti domyslet do důsledku nejmenší ideologické smërnice.”  

(GROSSMAN 1991: 390) 
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Nicménë právë spontánnost v přijímání idejí (autentické prozření) vede Grossmana k proklamaci 

nechuti k indoktrinované a mechanicky uplatňované ideologii, která je pouze automatickým přijetím 

pozice a hájení předpřipravených stanovisek – v této souvislosti se autor odvolává na dobovou 

polemiku východ versus západ, v níž podle nëj mnozí komunisté zcela podléhají imperativu ideologie 

a setrvačnë hájí stanoviska, do kterých jsou vehnáni vyhranënou schematičností i svými oponenty. I 

zde je tedy znát jasné napëtí mezi pojetí socialismu jako ideje spontánnë přijaté a reformující a její 

podobou svrchovanë politickou, která umëní degraduje do podoby využitelného a naučitelného 

prostředku třídního boje. Přesto však právë přijetí kultury zpolitizované tvoří klíčový předpoklad pro 

její avantgardnost a modernost – přičemž se však konflikt básnického individualismu a kolektivity 

nedostává do popředí tolik, jako u Jiřího Hájka. 

 

 

1.2 UŽITEK ESTETIKY VS. ESTETIKA UŽITKU  

 

Záhy se v polemice Václava Černého a jeho marxistických oponentů z Tvorby dostává do středu 

zájmu další klíčový střet duality funkcí umëní, které jsou pro pozdëjší „štollovskou kodifikaci“ zásadní. 

Je to rozpor mezi literaturou „umëleckou“ a „užitkovou“ (použijeme-li terminologii Černého). 

Střetává se zde koncepce zapojení umëní do služeb agitačních, jeho využití jako média šířícího 

ideologii a koncepce, která naopak proklamuje potřebu oddëlení umëní „čistého“ od jeho militantní 

všední podoby, která nachází své uplatnëní při reflexi bëžných témat politických. 

Zápolení obou smërů odhaluje do hloubky diametrální rozdíl v pohledu na novou socialistickou 

kulturu. Ta má z pohledu Václava Černého být „nikoli šiřitelem ideologií, ale strážcem ideje“ (ČERNÝ 

1995: 61), nemá se tak stát pouhým prostředkem agitace, nástrojem mocenského diskurzu (jakkoli se 

Černý slovu moc vyhýbá), ale mëlo by ztëlesňovat hledání cesty, ideální naplnëní svobody človëka v 

(dosud) utopickém prostoru, v nëmž nebude limitů ani bezpráví. V tomto smyslu absolutního 

osvobození je umëní a socialismus v souladu a dle jednoduše aplikované logiky nemůže být literatura 

v Černého smyslu v rozporu s politickou ideologií, neboť obë usilují o totéž. Socialistická poezie by se 

dokonce mëla stát extenzí romantického pojmu „vnitřní vlasti“, tedy virtuálního prostoru, kde básník 

žije „v plnosti svých ideálů a v snu o dosažených cílech, v nesmlouvavé vërnosti zákonům svého díla, 

jimiž jsou svoboda a pravdivost.“ (IBID: 103) Jeho postoj ke skutečnosti je tedy diktován potřebami 

vnitřními, jeho vize vychází z nitra a v aktuálním svëtë se má odehrávat její naplňování. Nikoli tedy 

individuum naplňující kolektivní vizi „šťastného svëta“, nýbrž individuální vize, která svët kolektivu 

formuje a přetváří činem básnickým. Povinností státu coby „organizovaného řízení státních zájmů“ 

(parafrázuji formulaci Černého) je pouze zajistit básníkovi tvůrčí svobodu a chránit jeho dílo. Naopak 
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povinnost básníka ke státu není žádná, jeho přínos je právë v rozšiřování svobody a pravdy, která je 

samou podstatou Černého výkladu socialistického umëní a básnictví. 

 

„Žádný stát nemá oprávnëní vyrábët pro umëlce filozofii a dodávat mu morálku.“  

(IBID: 103) 

 

Důslednë je tak stále nutné oddëlovat užitkovost a umëní, umëlec můžu část svých tvůrčích sil 

nabídnout do služeb agitace (tedy psát např. každodenní aktuální básnë), ale nemël by přitom 

zapomínat, že při persuasivní činnosti není apriori umëlce, ale „technikem přesvëdčování“. Samotné 

užití umëní coby prostředku šíření ideologie tedy nepokládá Černý za jeho zneužití, naopak již z 

tradice české kultury připouští nutnost spojení díla a aktuálních společenských potřeb. Ačkoli tedy 

upřednostnëní funkce agitační devalvuje v jeho pojetí funkci estetickou, neohrožuje samu podstatu 

umëní. Obë funkce mohou koexistovat, odlišuje je pouze jejich hodnota. Černý své estetizující 

hledisko a jeho přesah k aktuálním potřebám doby shrnuje smërem k tvůrci takto: „Ale nesmí ti proto 

ještë namlouvat a nesmí nám být namlouváno, že v jeho práci bëží o skutečnou tvorbu umëleckou. 

Nesmí si mást svůj občanský pocit mravního uspokojení z poctivë a platnë vykonané služby s radostí 

umëleckého vítëzství.“ (IBID: 64) 

Skutečným negativem socialistické kultury je dle Černého jen a pouze její naprostá politizace a 

redukce do podoby ideologického schématu, v nëmž už nezbývá než zaujmout určité pozice. Právë 

tato varianta vnímání reflektuje jeden ze základních principů polemiky Kritického mësíčníku s 

mladými marxisty – zatímco Černý se z pozice idealisty pokouší novou kulturu neustále analyzovat z 

různých pohledů, klást si otázky nad její povahou a cíli, jeho protivníci v polemice operují pevnë 

fixovaným schématem umëní jakožto agitační zbranë osvícených, která nepotřebuje otázek a pochyb, 

která nepotřebuje oddëlovat složku agitace od složky estetického hodnocení, neboť v jejich pojetí 

jedna garantuje druhou. 

Příčina konfliktu s tvrdým jádrem marxistů kolem Tvorby a Generace je tak nasnadë – Václav 

Černý vnímá smysl umëní v individuální ideji, zasazené kamsi do budoucnosti, zatímco jeho oponenti 

vidí smysl umëní jen a pouze v reflexi současnosti a v jeho schopnosti bilancovat s minulostí. Zatímco 

Černý jej vnímá jako individuální akt osvobození individua a prostředek pohledu na existenci, jeho 

odpůrci jej vidí především jako nástroj kolektivu, který již má okamžik prozření za sebou a jeho 

jediným úkolem je přesvëdčit o nezvratné pravdë marxistické dialektiky a jejího pohledu na svët. Z 

toho úhlu pak kritérium estetické a užitkové dokonale splývá, umëlecké je jednoduše to, co dobře 

naplňuje funkci užitkovou. Jiří Hájek ve své polemické odpovëdi zužuje i tematický rejstřík, dostupný 

pro novou ideologickou kulturu, její základy tkví v kritické reflexi fašistické minulosti a obrážení 
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„budovatelské“ současnosti. Splývají-li u Černého cíle umëní i politiky z důvodu idealistických 

(dosažení úplné svobody), pro Hájka souzní z důvodů ideologických, neboť politika i umëní slouží 

především „bohatství a kráse života“. Domnëlý rozpor mezi funkcí estetickou a persuasivní se tak 

smazává, umëlci je sice přiznána jistá autonomnost, ale jedním dechem je stavën na roveň s 

dëlníkem, bëžným občanem účastným budováním díla. Kultura tak není než dalším z oborů, který 

svým dílem přispívá k naplňování vize „nové, šťastnëjší budoucnosti“, ztrácí tedy samostatnost a 

výjimečnost, kterou ji přisuzuje Černý. Nemá se stát paralelnë existujícím svëtem ideje, ale naopak 

mechanicky fungující složkou zpřítomňující se ideologie. 

 

 

1.3 SYNTETICKÝ REALISMUS  

 

Výrazný pokus o teoretizaci (a zároveň regulaci) dobové poetiky představuje Hájkem navrhovaný 

smër syntetického realismu. Ačkoli se jednalo neúspëšný a záhy zapomenutý virtuální proud, přesto 

se v nëm zračí možná strategie mocenské kontroly různorodých poetik. Syntetický realismus se zrodil 

bëhem cyklu večerů mladé poezie v Umëlecké besedë a pokoušel se z variability poetik různých 

skupin sestavit jednolitou generační platformu, jejíž tvorba by smëřovala k naplnëní vize „nového 

svëta“. Hájek využil metody syntézy společných rysů a navazující snahy po zahlazení rozdílů, které 

vznikaly mezi „individuální“ poetikou skupiny a ideologií marxistické dialekty (tedy i stále zesilujícím 

dogmatem, které se záhy mëlo stát oficiálním a závazným).  

Podívejme se tedy na Hájkův projekt poezie jako prostředku dosažení „nového svëta“, jako 

prostor dialektického napëtí mezi „sociální touhou“ a „posedlostí formou“, detailnëji. Ve studii 

„Cesta k syntetickému realismu“ (PŘIBÁŇ 2001: 406-410) se otevírá retrospektivní pohled na dëjiny 

českého básnictví, který v lecčems předjímá Štollovo schematické dogma. I Jiří Hájek vidí českou 

poezii jako výslednici střetu zájmů sociálních, toužící po emblematickém „novém svëtë“ a 

individualistických, zamëřených pouze na formální aspekty díla. V jeho schématu je touha po sociální 

spravedlnosti (a tím i nutná touha po socialismu jako po naplnëní této ideje) vždy přítomná, ale 

nedosažitelná právë proto, že samotné politické zřízení nekoresponduje s básnickou vizí. Závislost 

tvůrce na skutečnosti je absolutní a pro poezii má fatální platnost – utváří samu její podobu a 

smëřuje její vývoj:  

 

„Básníci, kteří v letech 1918 až 1924 proklamovali svou touhu po nové 

společenské organizaci, zůstali obklopeni životní realitou starého svëta: nemohli 
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žít trvale na úvër zítřka, na úvër svého snu, jemuž se nedostávalo jakýchkoli 

konkrétnëjších znaků, jenž se nemohl opřít ani o sebemenší stopy životní empirie.“  

(IBID: 407) 

 

Tato determinace rozbila podle Hájka první poválečnou avantgardu, dohnala ji do formálních 

krajností, do absolutního rozbití významové výstavby básnë (tedy přesnëji formulováno do jejího 

znecitlivëní k přenosu jasnë čitelné ideologické informace) a do destrukce jejího tvaru vůbec. Poezie 

poetistická a surrealistická se samozřejmë v této optice stává nežádoucí pro svou izolaci od 

společenského a politického dëní, pro svoji neschopnost ovlivňovat, agitovat u širokého okruhu 

čtenářů. Je tedy nežádoucí i pro druhou poválečnou „avantgardu“, nenabízí dostatečný potenciál pro 

novou dobu, která má již svou oporu v politické skutečnosti, ale čeká na svůj adekvátní umëlecký 

výraz. Hájek do značné míry anticipuje základní rysy pro odmítnutí „první avantgardy“ z pozice 

socialistických dogmatiků pro zcela odlišné pojetí funkce poezie a její společenské role. 

 

„Poezie, která vyrůstala z tohoto sociálního milieu, byť sebevíce toužila po jiném 

svëtë, nemohla kromë občasných protestů a proklamací svého odporu být ničím 

jiným než právë poezií rozvratů človëka, rozkladu lidské osobnosti, jenž byl jedním 

z důsledků obecného rozkladu společenského. Poezie smyslů a posléze poezie 

volného pohybu lidského podvëdomí, která vylučuje intelekt stejnë jako cit a vůli; 

anebo hravé kroužení obrazivosti – to je vše, co zbylo z celistvé reality človëka. 

Metafyzická meditace, vylučující vše, kromë zvichřené obrazovosti, cílící za 

smyslem ukrytým za životem a za vëcmi; suchá, intelektuální rétorika úzce bojové 

politické poezie; vybledle staromódní poezie citu, který se přestal nëjaký čas nosit 

v avantgardních kavárnách; obecné ochoření vůle, hybné síly vëdomého, 

zámërného pohybu a zmën;  to jsou ve zkratce hlavní pëšiny a bezcestí, k nimž se 

rozbíhá vývoj poezie.“  

(IBID: 408) 

 

Poezie poválečná tedy z této perspektivy získala svůj pevný bod a se svou minulostí je spojena 

právë skrze stále přítomný aspekt společenské souvztažnosti, skrze v jejích dëjinách stále přítomné 

vëdomí poezie jako nástroje sociální obrody. Jejím cílem tak je vplynout do procesu budování a stát 

se jedním z jeho prostředků. Tento nový cíl poezie překlenuje v dobovém vnímání i formální 

odlišnosti, přítomné v podobë různých básnických skupin a poetik a prezentuje se pod pojmem 

„syntetický realismus“, který zaštiťuje celou mladou generaci a dává ji společné ideové pouto. Právë 

toto scelující pouto je zásadnëjším hlediskem, než rozdíly umëlecké. Základními rysy tohoto tzv. 

syntetického realismu má být především výrazné propojení poezie se sociální strukturou, celistvost 
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poznání, hledání celkové skutečnosti v jejím výseku (tedy to, co se posléze zastřeší přejatým pojmem 

„typizace“), odklon od človëka v jeho holé existenciální podobë, ale naopak jeho nazírání v 

souvislostech, odklon od tzv. evropského symbolismu, otevření poezie všem motivickým rejstříků, 

liberalizace básnického jazyka (přijetí jeho všednosti), zrovnoprávnëní estetické funkce a funkce 

sdëlné (a tím i postavení metaforické složky básnického jazyka do pozice možného, ne však nutného 

prostředku exprese), smazávání hranic mezi poezií a prózou, setření hodnotících mëřítek poezie 

(emancipace žánrová, konec vydëlování poezie vysoké a nízké). 

Vykonstruovaný smër jménem „syntetický realismus“ představuje první výraznou poválečnou 

snahu po uniformizaci poezie a její pevnou ideologickou formu. Umožňuje Jiřímu Hájkovi vytvářet 

iluzi jednolité soudržné generace a následnë kritizovat jednotlivé aspirující skupinové „složky“. 

Nabídnuté konstituční rysy její poetiky jsou dostatečnë široké, aby mohla zdánlivë pojmout natolik 

odlišné poetiky, jaké představují zástupci Skupiny 42, Skupiny Ra, mladí katolíci a samozřejmë 

„marxistická“ platforma. Právë z jejího hlediska napadá Hájek vëtšinu potencionálních souputníků za 

jejich vztah k človëku a ke skutečnosti (které podle nëj vëtšinou vidí jen v reduktivních a zkreslujících 

výsecích) a snaží se nabídnout dialektickou metodu jako prostředek překlenutí nepřeklenutelných 

rozdílů poetik. Cílem tedy není v žádném případë mladá poezie vynikající variabilitou vidëní, nýbrž 

ujednocená na základë kritérií čistë ideologických (a tedy vidëní jediného, pravdivého). 

 Ačkoli se zmínëné pokusy o sjednocení mladé poválečné generace jeví nutnë jako epizodické 

pokusy, jasnë prozrazují, že poúnoroví dogmatici mohli svou vizi socialistické poezie zakládat na 

existujících tendencích a zámërech. Jakkoli se poezie socialistického realismu může jevit jako stavba 

zcela umële budovaná prostředky politického nátlaku, jejím pevným opërným bodem byl zakořenëný 

mýtus o nástupu nového svëta a přítomné vëdomí, že právë mladá generace má klíč k jeho branám. 

Vše, co zbývalo, bylo semknout se v jeden šik, uznat jednotná pravidla a vykročit. Právë v této chvíli 

se mýtus o generaci vyvolených střetl s realitou 50. let.51 

  

                                                           
51 Dění okolo mladé poezie, společnou Dobříšskou konferenci, snahu o prosazování se v ideologických aparátech utuţujícího se 

stalinismu a pozvolný rozpad prvotní koncepce sounáleţitosti různých poetik popisuje na základě archivních dokumentů Michal 

Bauer v knize Ideologie a paměť (BAUER 2005). 
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2. VRAH-STVOŘITEL  

 

Pro současného vnímatele je Štollova studie pouze souhrnem ideologických pouček a zjevných 

manipulací, které posouvají složitou problematiku do podoby střetu protichůdných ideových proudů. 

Text svou radikální rétorikou a likvidační metodou budí obecné pohoršení jako lživý a tendenční 

výklad faktů, jehož cílem bylo jediné: vytvořit obraz legitimního a nezpochybnitelného postavení 

socialistické poezie ve vývoji literatury. S tëmito východisky se ztotožňuji a beru je v úvahu, nicménë 

následující analýza se nepokouší o hodnocení a odhaleních tolik zjevných lží a posunů. Hledá ve 

Štollovë textu odraz dobového master plotu, tedy příbëhu, který prostupoval vším a postupným 

nabalováním a obrušováním svojí narativní struktury vytvářel jakousi závaznou množinu prvků, které 

má mít ideální socialistické dílo.   

Třicet let bojů za českou socialistickou poezii lze vnímat tímto rastrem jako jeden z prvních 

velkých pokusů o modelový domácí derivát master plotu, neboť, jak už jsem zmínil v teoretickém 

úvodu, tato „hlavní zápletka“ nebyla určena výhradnë pro naplnëní ve fikčních svëtech, ale zrcadlila 

v sobë diskursivní procesy politické a společenské – i zárodek obrazu svëta, který bude. Výrazná 

narativita svëta socialismu tedy nabízí možnost nahlížet teoretickou knihu jako fikční svët se všemi 

náležitými existenciálami. Štollovu studii vnímám jako pokus naplnit modelovou formu 

socialistického realismu obsahem a převyprávët určitý problematický segment v podobë, ve které by 

korespondoval s dobovou mytologií a emblematikou.  

Nahrazuji tak tradiční vidëní Štollova textu jako apriori politického útoku na pozice poezie 

příbëhem, který by se dal se značnou mírou nadsázky nazvat oidipovským. Nositel mýtu o obrodë 

mrtvé poezie starého svëta, radikální Vladař-demiurg, vchází do bran Théb provázen více či ménë 

rozpačitým potleskem poddaných, před jejichž očima právë sprovodil ze svëta Sfingu (minimálnë od 

roku 1945 patrné antagonismy v nahlížení na funkci a podobu poezie). Tragičnost tohoto aktu spočívá 

v tom, že už v čase přítomného dëje leží poezie u cesty ubitá jeho vlastníma rukama. V triumfu je 

obsažen zárodek budoucí tragédie – nëkolik katastrofálních let pro československou kulturu, jejichž 

původcem nebude fantomatický nepřítel, kterého oficiální poezie tak usilovnë modeluje a dobová 

propaganda tak usilovnë hledá v paranoických fantaziích, ale právë Demiurg, jeho byvší skutek a 

poddaní, kteří uvëřili – jedno zda upřímnë či z nutnosti – v klamnou sílu mytologizujícího gesta 

stvoření.  

Jakkoli vágní svou literární obrazností tento nabízený příbëh je, otevírá na Třicet let bojů za 

českou socialistickou poezii pohled nikoli jako na holý a prozaický akt úmyslného zmrzačení, 

promyšlené vraždy poezie, ale spíše jako na symptom v lacanovském slova smyslu – zhmotnëný 

rozpor, který v sobë zahrnuje „pravdu“ nadcházející tragédie.  Barvitý symbol doby, který svou tvůrčí 
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energii čerpá především z narativních schémat a literární expresivity, přičemž v sobë obráží dobovou 

hierarchii a rozpornost. V této metaforické podobë pak příbëh Štollovy knihy ztëlesňuje jeden 

z klasických paradoxů poznávání Pravdy:  

 

“The subject is confronted with a scene from his past, that he wants to change, to 

meddle with, to intervene in, he takes a journey into the past, intervenes in the 

scene, and it is not he ‘cannot change anything’ – quite the contrary, only 

through his intervention does the scene from the past become what it always 

was: his intervention was from the beginning comprised, included.”  

(ŽIŽEK 1992: 57–58) 

 

Jinak řečeno: je to právë kolektivnë sdílená víra v konec starého, nadcházející obrodu a 

nebezpečí, které ji ohrožuje, co vytváří předpoklad pro radikální gesto „nového začátku“, návratu 

zpët a přetvoření minulosti do stabilní podoby dialektiky dobra a zla, pravdy a lži. V tomto ohledu 

není Štollův text nikterak novátorský ani v českém kulturním kontextu, jen ústrojnë navazuje na 

agresivní rétoriku poválečných polemik o další smëřování kultury.52 Jeho fatální selhání ve srovnání 

s předchůdci spočívá právë v tom, že je gestem nikoli pouze symbolickým, ale navýsost 

performativním (což však jeho mytologizující náboj ještë umocňuje). Obraz socialistické minulosti, 

který se snaží stabilizovat a převést do žité zkušenosti jako hodnotu nejvyšší, pouze petrifikuje 

nadmërnými redukcemi do podoby mrtvé hmoty (tedy opaku toho, čeho se snaží dosáhnout). Již 

samo vykonané gesto „osvobození“ znemožňuje vytoužený nový začátek, je samo přízračným 

hříšníkem, po kterém pátrá a kterého pracnë konstruuje v master plotu. 

Štollův fikční svët je zkonstruován velmi prostë, na principu nesmiřitelné dialektiky dobra a zla, 

pokroku a stagnace, subjektivity smëřující ke kolektivitë a subjektivity smëřující do nitra subjektu. Lze 

velmi snadno načrtnout základní schéma: na rovinë postav proti sobë stojí Stanislav Kostka 

Neumann v roli „praporečníka“, proroka nové poezie a Karel Teige jakožto ďábelský svůdce a 

konspirátor, jehož činy prolamují bezpečný prostor „lidové“ poezie k ošidnému kosmopolitismu. 

V mytologické hierarchii pak o nëco níže stojí „nositelé jejich učení“, mladý a radostný „vyvolený“ Jiří 

Wolker a na scestí svedený Jaroslav Seifert jako padlý Wolkerův bratr. Seifert je obrazem zneužité 

čisté duše, která je stále jaksi pootevřena k vykoupení, skutečný přízrak teigovského zla tak ztëlesňuje 

                                                           
52 Jiţ zde jsme svědky pokusů „kolonizovat a přetvořit“ protektorátní trauma jako zkušenost hrdinskou a navýsost tvůrčí 

z hlediska básnického, jako výzvu hledat vyšší pravdu a dějinný princip pokroku. Veškerá ambivalence literárního ţivota je pak 

redukována výhradně na tuto dialektiku „aktivní objektivizace“ a „pasivní subjektivizace“.   
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František Halas. Jedno z důležitých pravidel master plotu, přerod váhající postavy, ztëlesňuje 

spontánní zbloudilý génius Vítězslav Nezval. 

Je však oprávnëné hovořit o textu, který je zjevnë mínën jako teoretická doktrína, jako o fikčním 

svëtë, který je zalidnëný postavami a strukturován podle narativních principů? Postulát nového 

historismu o narativitë dëjin53, nachází ve Štollovë knize pregnantní vyjádření. Příbuznost 

s modelovým vyprávëním socialistického realismu je nepřehlédnutelná, stejnë jako proces typizace, 

který reálné aktéry literárního vývoje přetváří ve funkční participanty vyprávëní, jež má rámcové 

prvky pohádky (manicheistický souboj dobra a zla o srdce vyvolené), prvky konspirace (motiv spiknutí 

a zrady) a samozřejmë charakteristický přerodový půdorys, v jehož rámci se chaos strukturuje podle 

inherentní, ale ve své dobë neviditelné matrice.54 Štoll jako každý spisovatel socialistického realismu 

vyhledává ve svém materiálu tyto ztracené a přehlížené prvky, zvýrazňuje je a organizuje podle jasnë 

daných ideových principů. Princip silné narativity, proudu příbëhu, zesiluje i občasná přítomnost 

vypravëče-svëdka v dëní, ale i dramatizující vyprávëní v prézentu, které expresivní zkratkou umocňují 

dynamiku a napëtí v textu: 

 

„Černá léta krise, po ulicích se plouží stíny nezamëstnaných. Českoslovenští 

bankéři, majitelé dolů, továren a velkostatků poroučejí ministrům, dávají střílet 

do zoufalých, vyhladovëlých lidí. Je slyšet práskání četnických karabin z Radotína, 

Košút, Chustu, Frývaldova atd., nad rodnou zemí se zvedá hnëdý mrak 

hitlerismu.“  

(ŠTOLL 1950: 88) 

 

Narativ je v zásadë strukturován jako příbëh gradujícího boje (o poezii, ale i o budoucnost) – 

v expozici praporečník revoluce Neumann transformuje prvotní chaos až do bodu, kdy přichází první 

katarze (vydání Leninova Státu a revoluce). Tato katarze rozdëluje postavy do dialektického schématu 

nesmiřitelných protikladů – vyčleňuje tábor neumannovský (kolektivisté, reprezentanti pracujících, 

stoupenci Moskvy) a tábor teigovský (individualisté, kosmopolité, zastánci Paříže). Uzlovou událostí 

(kolizí) tëchto dvou táborů je porážka dëlnického hnutí v letech 20. a bezpodmínečný příklon 

dominantní ideologie První republiky k západu, v nëmž je obsažen zárodek budoucí mnichovské 

tragédie. Tento střet krystalizuje např. v boji o básnickou osobnost Jaroslava Seiferta, především pak 

v boji o Jiřího Wolkera, jež se stává jednoznačnou manifestací dvou ideových proudů v literatuře. 

                                                           
53 Viz BOLTON: 2007. 

 

54 Sám Štoll označuje svůj text za drama („[dílo, které] významně dokresluje námi sledované drama“ – ŠTOLL 1950: 101), coţ je 

celkem pochopitelně vyvoditelné i z jeho konceptualizace historie jako boje (o něco a proti něčemu). 
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Falešný triumf teigovské vëtve přechází do krizového momentu, jímž je poezie Halasova, absolutní 

antagonismus Štollem postulované role poezie ve společnosti. Jedním z klíčových dëjových principů 

je bezesporu manicheistický souboj svëtla a tmy – Štollem explicitnë pojmenovávaný jako souboj 

svëtlé a temné síly. Jsou to síly v makro-perspektivë procházející napříč dëjinami jako principy, dle 

nichž funguje umëní (ve vztahu k rovinë politické), v mikro-perspektivë pak soupeřící uvnitř 

jednotlivých osobností. Temné síly jsou silami antagonismu, iracionality, přírody, svëtlé síly jsou 

silami souladu, uvëdomëlosti, ideologie.  Základním projevem tëchto dvou sil v oblasti poezie je nejen 

rozdílný přístup k její sociální funkci, ale i rozdílný přístup ke slovu.  

Výbërem mott Štoll zpřítomňuje nezbytný ideologický horizont, který zaštítí rodící se fikční svët a 

zároveň mu dá požadovanou formu. Vëty V. I. Lenina a J. V. Stalina se vztahují k platnému principu 

socialistického realismu jako metody řešící dialektické rozpory „v samé podstatë vëci“ (IBID.: motto). 

Ve Stalinovë citátu se rýsuje obecný narativní princip socialistické kultury a společnosti: zákonitý 

nižšího k vyššímu, jehož průbëh není založen na „harmonickém rozvíjení dëjů“ (IBID.), nýbrž střetávání 

a odhalování protikladů. Tato struktura předjímá Štollovu kritickou metodou, jejíž podstatou je právë 

zámër demaskovat boj nesourodých tendencí, které proti sobë od 20. let v české poezii působily. 

Toto zápolení „dialektických“ protiv však není v žádném případë proces nahodilý a uspořádaný podle 

neznámých principů – každá dílčí složka slouží jako dokreslení velké celistvosti, kterou bychom 

Štollovými vlastními slovy mohli označit jako „úchvatná logika dëjin“, v souladu s nëkolikrát 

zmínëným principem velkého Druhého „ztëlesnëná v osobnosti Stalinovë“ (IBID.: 124). 

Svët Třiceti let bojů za českou socialistickou poezie je tudíž uspořádán kolem protikladů, které 

z velké části korespondují s tëmi, jež jsem zvýraznil v diskusích o další smëřování kultury po 2. svëtové 

válce. Setkávají se tu následující dvojice principů, kolem nichž je celý text (výraznë narativní svým 

uspořádáním i použitými prostředky) vystavën a jimž jsou podřízeny i typizované re-prezentace 

skutečných aktérů: 

 

 Subjektivita x objektivita 

 Otevřenost x uzavřenost 

 Aktivita x pasivita 

 Veřejné x intimní 

 

Právë re-prezentace jednotlivých účastníků bojů, jejich atributy i jejich specifické příbëhy jsou jedním 

z důležitých klíčů, který Štollův text odemyká jako mytologizující pokus vytvořit v modelovém příbëhu 

o dëjinách předmostí k cestë do budoucnosti. 
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2.1 NEUMANN 

 

Modelový narativ socialistického realismu počítá s výchozím stavem nepřehlednosti, v nëmž jsou 

hodnoty promíšeny a nedostatečnë vyhranëny, proto jsou nesrozumitelné a zrádnë ambivalentní. 

Zahrnuje jakousi chaotickou existenci protikladů v juxtapozici, která může být zpochybnëna až 

aplikací (zjevením) dialektiky marxismu-leninismu. Tento moment prvotního zasvëcení nabízí tolik 

potřebný „uzlový bod“, v nëmž se začínají vëci vyjevovat v neslučitelných protikladech. Za mateční 

půdu svého příbëhu poezie si Ladislav Štoll zvolil konec 19. století, které i skrze poezii zpřítomňuje 

sociální témata a nerovnovážný stav mezi dëlnickým stavem a buržoazií. Tzv. poezii sociální ovšem 

vykládá spíše negativnë, jako poezii spjatou s ideály sociální demokracie, tedy politické síly 

neschopné „přivést silnou poesii k vëdomé a uvëdomëlé účasti na dëlnickém hnutí“ (IBID.: 13).  

Pochopitelnë, v principielnë vyhranëném vidëní socialistického realismu nemůže jakákoli forma 

umëní přímo neodvislá od komunistických ideálů (příhodné dialektiky) naplňovat důslednë svou 

agitační funkci. A ponoříme-li se v tomto konceptu ještë hloub – absence komunistických ideálů 

uvrhává do pozice vyhnanců a zbloudilců i ty „citlivé duchy“, kteří disponují dostatečnou 

„spontaneitou“. Ti si sice uvëdomují tristní stav svët bez ideologického řádu, ale bez nadëje na 

zasvëcení se uchylují k individualistické anarchii, izolaci či přímo politické reakci.  

Svët v takovém stádiu chaosu a ideové beznadëje očekává na příchod osvíceného hrdiny, 

človëka, který dokáže pohnout vëcmi a odhalit rozpory, jež mnohé pouze matou a vhánëjí do náručí 

pomýlených tendencí. Podobnë jako v modelovém románu sovëtského socialistického realismu 

přichází nový hrdina jako ztëlesnëná, typizovaná budoucnost, i ve Štollovë knize zjevuje se Stanislav 

Kostka Neumann v roli naprosto analogické. Jako ten, kdo vykročil z řady a jako přední voj revoluce 

přinesl do vyčerpaného a vykořenëného svëta poselství nového řádu. Stal se první předzvëstí 

budoucího, prorokem zacelení trhliny ve skutečnosti, která zeje mezi estetickou a sociální funkcí 

poezie. 

Štoll od počátku pracuje s povëdomou hagiografickou formou, která se pro podobný materiál 

přímo nabízí. Navíc má bezpečnou oporu v sovëtském master plotu.55 Osud jeho „svëtce“ začíná 

údobím zmatenosti a omylů („tisíceré zmatky a předsudky“), které vedou k prozření. Prozření 

vykoupenému utrpením a bolestí, o čemž svëdčí volba sloves jako „prošel (tím vším)“, „promučil se“, 

aby vzápëtí „překročil (předël)“ a konečnë po katarzním momentu se „tyčil (nad tím vším)“. 

Metaforický obraz velikána, který povstal z trosek rozpadajícího se svëta, dotváří analogie se 

sovëtskými socialistickými „buditeli“. Vzhledem k tomu, že v českém kontextu není paralelní postava 

                                                           
55 Hagiografické inspirace sovětské literatury viz CLARK 2000. 



 110 

Lenina (velkého učitele), který by se osvíceného spisovatele ujal, přejímá Neumann ve Štollovë 

fikčním svëtë roli demiurga – stojí na pozici otce československé socialistické poezie, i na pozici 

kladného hrdiny, který nese „dobrou zprávu“ dalším. 

Jeho atributy korespondují s obrazem ideálního socialistického človëka: schopnost nahlížet vëci 

v jejich protikladnosti (zde demonstrovaná např. autorovou milostnou lyrikou a jejím kontrapunktem 

v podobë aktivního veřejného boje, či obrazem ateisty, který však s nábožnou úctou hledí na hlavní 

postavy dëlnického hnutí atd.). Přistupují i dobová epiteta constans evokující moment osvícení 

(duchovní jas, jiskření, syn slunce), mytologické vëčné mladosti a duševního jara (regenerující a 

omlazující plodivost) a samozřejmë nepostradatelné rysy neohroženého bojovníka („bojovnost 

básníka, *…+ který ani na smrtelném lůžku neskládá zbranë“ – IBID.: 16). Stanislav Kostka Neumann je 

vydáván za zvëstovatele modelového socialistického časoprostoru, který nezná smíru se svým 

protikladem; za človëka vëdomého si tolik zdůrazňovaného a nepřeklenutelného protikladu „my“ a 

„oni“ (tedy vulgární materializace marxistické dialektiky v každodennosti stalinismu).  

Do analogie s hrdinou sovëtským ho staví i slova o schopnosti sebekritiky, která byla pokládána 

v sovëtské tradici za jeden z klíčových rysů nového človëka. Střet individuality a kolektivity řeší 

vzorovë, podřizuje svůj niterný život potřebám celku a tím pádem se vyhne rozpornosti intimity a 

kolektivity človëka. Jeho soukromý život není v rozporu se zájmy dëlnické třídy, tím pádem i jeho 

lyrický subjekt může zprostředkovat nekonfliktní obraz skutečné osobnosti – v analogii s ikonou 

Majakovského je Stanislav Kostka Neumann nositelem nového já, „bohaté, košaté socialistické 

osobnosti, jednotné, nehořekující, protože vnitřnë nerozpolcené“ (IBID: 19).  

Zůstává tak obyčejným človëkem (ušlechtilým, nëžným a skromným), ale zároveň i typizovaným 

človëkem novým, ztëlesnëním všech jeho předností. Obyčejnost je zde podobnë jako v případë 

mytologizovaných vůdců dávána na odiv jako nëco velmi nesamozřejmého, až posvátného. Stanislav 

Kostka Neumann jednak splývá svou poezií s lidem, ale přitom z nëj ční jako principielní naplnëní snu 

o nové humanitë. Štoll postupuje, stranou ponechme, zda vëdomë, či nevëdomë, v souladu 

s dobovým trendem emblematizovat skutečnost – napomáhá redukci Neumanna na emblém, 

univerzální rituální formuli „zpřítomnëní“, která obsáhne zcela neproblematický obraz nového svëta a 

stane se dalším rozšířeným znakem nového sémiotického systému.56  

Podobnë jako se takový človëk-jméno stává hybným momentem i ideální formou přerodu 

v románových narativech socialistického realismu, Stanislav Kostka Neumann je povýšen na „páteř 

vývoje české poesie za celé poslední půlstoletí“ (IBID: 17) – tedy na do té doby absentující tvárný 

princip.    

 

                                                           
56 Více o tomto procesu viz MACURA 2008: 101–120 a kapitola I této práce. 
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„St. K. Neumann je naším prvním a nejvëtším básníkem socialistickým. Jeho zjev 

se nám zcela objektivnë nabízí v nejednom smëru jako mëřítko umëleckých i 

charakterových hodnot novodobé naší poesie. Skýtá nám, jak ještë uvidíme, řadu 

zásadních, ideových i estetických kritérií pro spolehlivou orientaci na cestë naší 

poesie.“ 

(IBID: 20) 

 

Stává se tak zároveň, v charakteristicky vágním čase ideologické fantazie, ospravedlnëním 

druhého z velkých demiurgů, který přivádí na svët jeho dávné spontánní snëní v podobë 

uvëdomëlého narativu – Štolla samotného. Ten si tak přivlastňuje vlastnoručnë stvořený mýtus 

„obroditele“, naturalizuje jej a užívá jako ospravedlnëní druhotného mýtu, mýtu vlastního (ten, který 

vidí a jako první pojmenovává na úsvitu nové skutečnosti). Deleguje subjektivní zodpovëdnost na 

hierarchicky nadřazený emblém básníka. Svëdčí o tom i způsob, jakým Štoll zapouští své úvahy do 

citátů z Neumanna, jako by byly jejich ústrojnou a nedëlitelnou součástí od prvopočátku. Tento 

„řetëz“, jakkoli dnes snadno napadnutelný pro svou metaforickou přibližnost a argumentační 

násilnost, je z dobového hlediska nerozpojitelný, protože se opírá o sílu státního aparátu a oficiální 

ideologie, o její klíčové koncepty. Ve svém účelovë zakřiveném času a prostoru nabízí dostatečnë 

setrvalý výklad, zakotvený v relativnë bezpečné půdë dobové obraznosti a mýtotvorby. 

Analogické schéma lze vidët ve způsobu, jakým Štoll využívá první překlad Leninova Státu a 

revoluce v Neumannovë Červnu v roce 1920. Emblém dobrotivého proroka, který samotnou svou 

přítomností vyhraňuje okolí, doplňuje obraz vyššího zásahu, který jen podtrhuje Pravdu, jíž je básník 

zastáncem. Atributy svëtla jsou zesíleny na samu hranici možností, oheň poznání je zmënën v oheň 

očistný, který prolamuje prostor, radikálnë jej přetváří, dává mu „pravý význam“:  

 

„A přece je tak jasné, že právë tato kniha jako blesk spálila v české poesii ony 

choroboplodné zárodky, které až dosud plodily všechny ty nemoci z „konce 

století“, desinfikovala vzduch v táboře pokrokové kultury, učinila navždy konec 

přízemním reformistickým ideálkům, prolomila uzoučký dusný horizont představ o 

lidské budoucnosti *…+” 

(IBID: 27–28) 

 

Ve Štollovë výkladu, opët souladu s pravidly master plotu, je právë toto onen radikální bod 

revoluce a zrození. Neumann je jeho prorokem, ale teprve vstup symbolizovaného konceptu 

znamená bod obratu. Lenin tu nade vši pochybnost nestojí za své konkrétní dílo, za jeho konkrétní 

filozofické pozadí, ale za onen tolikrát zmiňovaný tvárný princip, jež československé literatuře 
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scházel. Bezvýchodnost a bezradnost se ve Štollovë narativu znovu objevuje v podobë nápadnë 

revolučnë-romantického příbëhu zbloudilé anarchokomunistické skupiny, jejíž členové se „bouřili 

proti nedýchatelnému oportunistickému ovzduší, hledali jakousi vlastní masovou oporu a našli ji mezi 

horníky pod Krušnohořím a mezi textiláky na Liberecku. Zde pak společnë s havíři a textiláky bojovali 

proti uhlobaronům, proti sociálnímu a národnostnímu útisku. Bouřili se proti buržoasii, proti sobectví 

šosáků, proti germanisátorům českého lidu, snili svůj anarchistický sen ‚o krásném človëku ve 

svobodném a zdravém národë a o federaci takových národů’“ (IBID: 28–29).  

Avšak hříchy oportunismu dëlnického hnutí jsou po zásluze potrestány, „vysoký čistý plamen 

dëjinného optimismu hoří“ (IBID.: 29) a Štollův příbëh poezie nabízí druhou dílčí katarzi – po 

subjektivním přetvoření spontánního hrdiny se totožný princip opakuje v kolektivním mëřítku. 

Vyjevuje se tak pozitivní (vůdčí) princip a doposud subjektivnë vykládaná Neumannova metafora 

„každý z nás v sobë je bitevní bole“ se stává nejaktivnëjším tvárným principem Štollova narativu. Co 

dosud bylo skryté a vyhrazené jen zasvëceným, se náhle otevírá jako objektivní princip. Neumannův 

příbëh se jako jeden z mála „bojů“ v knize uzavírá v úplnosti, byť i on je zakončen pouze na prahu 

nadcházejícího ráje. Povšimnëme si ikoničnosti Štollovy metafory, která evokuje již nëkolikrát 

zmínëný obraz vůdce, jehož oči jsou upřeny mimo horizont bëžného zraku a jehož tëlo odolává 

destruktivnosti plynoucího času: 

 

„Krásný nepoddajný starý dëlník stojí na prahu nového svëta, na novém předëlu 

dëjin, a zas jako ve dvacátých letech vzpřímen a s hlavou vztyčenou se dívá svýma 

ostrýma očima daleko před sebe.“ 

(IBID.: 125) 

 

Stanislav Kostka Neumann tak svou roli splnil, stal se individuální typizací procesu, který bude 

vzápëtí aplikován na dëjiny poezie jako celek. Může s ním tak být nakládáno jako s emblémem, 

úzkostlivë vytvarovaným rukama demiurga, který si ku pomoci přivzal promluvy druhých a dovednë 

je využil k vlastní verzi master plotu.  

 

 

2.2 TEIGE 

 

V logice narativu socialistického realismu musí však každý pozitivní typ stát proti svému negativu, 

který tak uzavře totalitu Celku a zacelí ideologický obraz skutečnosti jako střetu absolutních 

protikladů. Naproti postavë pozitivního demiurga nové poezie tak stojí jeho temný antipod – demiurg 
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zmaru. Tuto roli ve Štollovë textu bezesporu zastává Karel Teige coby vůdce odštëpeného 

revolučního tábora poetistů. Vedle nëj, s menší intenzitou, působí i Václav Černý, který je navzdory 

očividné ideové vzdálenosti kladen Štollem do společného reakčního tábora, v nëmž obë osobnosti 

od sebe dëlí pouze osobní animozity a nesváry („Další vývoj však ukázal, že Teige a Černý nejsou 

representanti dvou třídních táborů, nýbrž dva individualističtí rivalové, patřící do jednoho třídního 

tábora, kteří se jen snažili předstihnout v obratnosti, jak odvést poesii od revolučního hnutí, zbavit ji 

její pravé, positivní sociální funkce.“ – IBID.: 85) 

Zatímco mytologie Stanislava Kostky Neumanna je mytologií vůdce, kolem Teiga konstruuje Štoll 

mýtus svůdce, samozvaného kormidelníka mladé generace, který skrze chorobnou ambicióznost vede 

české básníky na scestí – na rozdíl od toposu revoluční utopie, jejímž centrem se stává Moskva, je pro 

tuto odnož meziválečné kultury centrální Paříž, vyžilá buržoazní milenka, hájemství kosmopolitismu a 

povrchnosti, ne náhodou opředené ve Štollovë sémiotice přídechem choroby, kterou Teige šíří mezi 

básníky. Vedle chorobného přídechu, kterým je krize poezie opatřována nejčastëji (srov. „blednička, 

„útlost“, horečka, barokní pobožnůstkářství, hysterie a hypochondrie oblečená do romantické pózy“ – 

IBID.: 121; „Starý svët se však přesto nevzdává a jeho svody, jeho jedy a infekce stále ještë působí“ – 

IBID.: 126), je častou rétorickou figurou témëř pohádkové kletby, která se vznáší nad poezií jako trest 

za opuštëní socialistických ideálů a inklinaci ke kosmopolitismu a západním vzorům.  

Zobrazení Teiga koresponduje s dobovou zálibou ve figurách smëšnë-hrozivých malomëšťáků, 

kteří jsou opojeni vším, co přichází ze západu, zároveň však tuto „nákazu“ šíří dál. Štoll jej jednak 

démonizuje patetickým motivem kletby a svádëní nevinných duší z cesty, jednak jej dehonestuje jako 

mechanického a netvůrčího přejímatele různých zhoubných -ismů. Paradoxnë pak vyznívá jeho 

tvrzení: „Mechanisticky pojatý internacionalismus se tu zvrhuje v kosmopolitní reklamismus.“ (IBID.: 

64) Jedna a totéž přípona tak slouží jako předmët výsmëchu i jako afirmace vëdeckosti, která Štollovo 

psaní domnële povyšuje nad toho, který je tupen a exkomunikován. 

S prototypem cizáka spojuje re-prezentaci Teigeho ve 30 letech bojů o československou 

socialistickou poezii vedle motivu mravní zkaženosti a lascivního žonglování s teoretickými 

koncepcemi i motiv masky a s ním úzce související motiv hysterie, kterou tato maska zakrývá. Bëžná 

figura akcentující cizost a úskočnost (srov. kapitola VI) se explicitnë objevuje ve chvíli, kdy Štoll 

popisuje kulminaci malomëstáckého cynismu a zároveň úsvit stalinismu v ČSR v roce 1929. Tehdy 

„Teige poznává nebezpečí odhalení své masky, překotnë hystericky od vëci utíká.“ (IBID.: 87) Krom 

této doslovné zmínky však můžeme podobnou charakteristiku pozorovat z celého Teigova 

vystupování ve Štollovë příbëhu, z jeho náhlých zásahů, dryjáčnických experimentů a zbabëlého 

přehodnocování vlastních východisek. A podobnë jako v master plotu socialistického realismu, ani 

tady není nijak zmínëna psychologická motivace. Záporný charakter zkrátka vystupuje jako 
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bezpodmínečné zlo, vedené jedinou touhou – rozsévat chaos, ničit talent a svádët na scestí. Veškerý 

požitek zloducha plyne jen z páchání excesů a narušování dëjinné nutnosti.  

Reflexe ideologie nepřítele, jejímž je Teige nositelem, není nepodobná současné fobii z virové 

nákazy, která rozvrátí samy základy západní civilizace. Hrůzné na ní je právë to, že přichází bez 

motivace a její biologický raison d´être spočívá v efektní destrukci kvetoucího života. Ideologie je tak 

atomizována na nebezpečné mikroby (buržoasní ideologie), působí jako otrava a infekce, nad níž lze 

zvítëzit jen vysokou odolností duchovní a ideovou. Nejde samozřejmë o žádné Štollovu novum, nýbrž 

o reprodukci a transformaci podobné konceptualizace, kterou známe již z teoretických proklamací 

Ždanovových (a samozřejmë i z archetypálních obrazů nepřátelských idejí jako chorob, jimiž se 

můžeme nakazit).   

 

 

2.3 WOLKER  

 

Osobnost Jiřího Wolkera bychom v panteonu socialistických mučedníků a svatých mohli zařadit 

hned vedle Julia Fučíka, s nímž ho v dobové mytologii spojoval především atribut mladosti a čistoty. 

Ačkoli jeho smrt na rozdíl od smrti Fučíkovy nemëla ve své povaze vepsaný heroismus a mučednictví, 

ve Štollovë výkladu dëjin poezie jsou do ní právë tyto rysy vpašovány. Pokud bychom osobnost 

Stanislava Kostky Neumann v hagiografickém čtení mohli nazvat prorockou, Jiří Wolker v sobë nese 

jisté rysy mesiášské. V protikladu k neumannovskému mýtu jako mýtu neumdlévajícího bojovníka a 

agitátora, pro nëjž byla poezie více ménë platformou promptního vyjádření svých ideologických 

stanovisek, se wolkerovský mýtus sbližuje s pojetí nové poezie jako zázračného setkání jazyka se 

skutečností, jako příslovečné zjevení „skryté“ pravdy. Wolker byl ten, kdo pravdu vidël, znal, 

zvëstoval a kdo pro pravdu zemřel – ne náhodou je jeho smrt melodramaticky líčena jako událost 

související s porážkou dëlnického hnutí a s triumfem Teigova Devëtsilu, dokonce je s ní tajemnou 

kauzalitou propojena: „A tak ve chvíli, kdy Jiří Wolker umírá, vychází Teigův „Disk“ *…+“ (IBID.: 61) 

Kontury jeho mesiášského mýtu lze spatřovat v základních atributech, kterými ho Štoll opatřuje. 

Na rozdíl od Neumanna, který byl především spojen s ohnëm (jako posel leninského ohnë), je 

Wolkerovým klíčovým rysem čistota, svëžest a s nimi úzce související autenticita. Jeho učení, 

vetknuté právë do poezie, které naslouchají zástupy dëlníků, je dokonce povýšeno na „novou lidskou 

řeč“, jejímž je básník vynálezcem. Tato řeč sbližuje atomizované bytosti, boří konvence a utváří nový 

kolektiv, spojený zvëstí o osvobozující a obrodné pravdë. Zatímco Neumann se musel k osvícení 

složitë propracovávat, svádët o nëj boj, který nebyl prost pochybení, Wolker se zjevuje jako hotová a 

uvëdomëlá osobnost, přirozenë nadaná k tomu, aby vedla a otevírala oči. Takřka se tu vnucuje jisté 



 115 

„zázračné čtení“ jeho zjevu jako nëčeho, co bylo předpovëzeno, co výraznë předbëhlo svou dobu, aby 

i po své „fyzické“ smrti sloužilo jako symbolická entita prostředkující mezi metafyzickou rovinou 

vyššího vëdomí a společenské reality. Štoll v souvislosti s touto zázračností spatřuje ve všedních 

básníkových slovech kontury „dëjinných“ názorů a rozhodnutí. Ze zdánlivë nevinného dopisu, kterým 

Wolker vystupuje z Devëtsilu, neboť se vnitřnë neztotožňuje s jeho smëřováním a cítí se izolován od 

dëní v nëm (protože není dostatečnë informován a navíc se trvale usazuje v Prostëjovë), odvozuje 

Štoll širokosáhlé ideologické gesto, které performativnë ukazuje na básníkovu jasnozřivost, na to, jak 

„*…+ Wolker hluboce chápal zájmy dëlnické třídy, jak správnë pochopil ducha proletářského 

internacionalismu a jak vytušil nepřátelský charakter kosmopolitní koncepce nové platformy, na niž se 

nový kormidelník snažil svést českou poesii.“ (IBID: 52) 

Každé Wolkerovo gesto je prosyceno tajemnou smësí spontaneity a uvëdomëlosti, které jsou ve 

stalinském master plotu vyhrazeny osobnosti Vůdce či jeho „specializovaným derivátům“. Dëtská 

nevinnost, mladistvá energie a svëžest se mísí s mystickými dovednostmi učence – Štoll obdivnë 

zmiňuje polemiku s Arne Novákem ve Varu, v níž podtrhuje sečtëlost a filozofickou zralost Wolkera, 

která je stavëna na odiv jako cosi abnormálního. Přistoupíme-li na prvky mesiášského mýtu, můžeme 

tuto zmínku vnímat jako zvláštní variaci na příbëh dvanáctiletého Ježíše a jeho debaty s učenci, v níž 

se projevilo Ježíšovo pozoruhodné sebe-uvëdomëní i provázanost se samotnou sférou božství. I 

Wolkerova zralost je předkládána jako jev ojedinëlý, bezmála zázračný: „Kolik našich soudobých 

starších básníků, v dobë, kdy mají už k disposici ohromnou českou marx-leninskou knihovnu, mohlo by 

se mëřit s dvaadvacetiletým J. Wolkerem co do myslitelské, přímo filosofické ujasnënosti a zralosti?“ 

(IBID: 43)  

Analogicky s tímto tázáním uveďme podobnou rétorickou figuru, tentokrát vztaženou na osobnost 

Neumannovu: „Kolik našich básníků je možno srovnat se St. K. Neumannem co do charakteru a 

schopnosti sebekritiky, pravdymilovnosti, která mu nedovolila přistoupit na jakýkoliv kompromis s 

mocnostmi starého svëta?“ (IBID: 17) Prorok československé socialistické poezie se zkrátka profiluje 

v moderním slova smyslu jako „self-made man“, človëk, který se ke své uvëdomëlosti probojoval 

skrze píli, zatímco Wolker je líčen jako úkaz a zjevení, které sestoupilo na zem obdařeno pravdou a 

schopností tuto pravdu artikulovat. I jeho smrt tak můžeme být opředena jistým mučednictvím: 

zmínil jsem již umëlou kauzalitu mezi dramatickou krizí ve Štollovë narativu a faktem Wolkerovy 

fyzické smrti, dlužno ale zmínit i paralelní příbëh Seifertův, který obsahuje prvek zrady wolkerovské 

linie i zárodky následujícího komplotu vůči odkazu básníka, který ve štollovském ideologickém 

univerzu sehrává roli spasitele. Zvëstoval ideál, jenž se stává hnací silou nové poezie a zároveň na 

sebe vzal symbolicky úlohu čisté bytosti, na níž bude nepřáteli pácháno příkoří. 

Patrný atribut Wolkera jako spasitele nacházíme i v momentë, kdy se Štoll vypořádává s 

„konkurenčním ideologickým čtením“ Karla Horkého, který v Nedëlním listë z dubna 1934 básníka 
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charakterizoval jako „pokorného, milujícího sluhu chudých, mezi nëž přicházel jako krásné, božské 

zjevení s úsmëvem rudého Ježíše, který přesto byl bílým svëtlem v rudém chaosu revoluce“ (IBID: 96) 

Odmyslíme-li si apriori negativní „rudý chaos revoluce“, není tato charakteristika příliš vzdálena 

obrysům Štollova mýtu, v nëmž se také uplatňuje zdůraznëní dobroty, pokory, obëtavosti a 

osvobozujícího svëtla (připomeňme jen motiv stvořitele nové lidské řeči!). 

   

2.4 HALAS  

 

Podobnë jako byl Karel Teige dokonalou antitezí demiurga, je František Halas ztëlesnëním všeho, 

co odporuje rysům Wolkera coby otevřeného, veřejného, aktivního a objektivního spasitele („Halas a 

Wolker jsou typičtí antipodi.“ – IBID: 72). Jedním z podstatných narativních prvků Štollova textu je 

motiv konspirace, která se rozprostírá kolem textu „Dost bylo Wolkera“. Útok na ikonu 

socialistického realismu je ve zpëtné logice posuzován jako sabotáž, jejímž cílem je diskreditace 

ozdravné tendence v československé poezii. Není bez zajímavosti, že si Štoll vybírá pro citaci právë tu 

pasáž, v níž se pozitivnë vyzdvihuje Wolkerův přínos („*…+ vytvářel prostë ve vší tvůrčí naivnosti nové 

lidství, proto jsme ho milovali“), zároveň se však komplementárnë zmiňuje Wolkerův formální 

tradicionalismus a prostota („nevytvořil však nového tvaru“ - IBID.: 67) – to je samozřejmë v příkrém 

rozporu s fundamentální hodnotovou stupnicí socialistického realismu, v nëmž právë novost obsahu 

garantuje i novost formy. Útok na pilíř systému si samozřejmë žádá osobu „fantomatického“ 

sabotéra, který bude demaskován.  

Tímto sabotérem je „zřejmë“ František Halas. Ladislav Štoll tak reálnou osobu situuje do 

potřebného narativního rámce, kde jej následnë ukotvuje typickými atributy rozkladného a 

podvratného živlu, jehož vnitřní potřebou je rozvracení víry v lepší a spravedlivëjší svët. Na rozdíl od 

Teiga tu nacházíme i jistou vágní motivaci, tvořenou dramatickým motivem subjektivní předurčenosti 

– „Proto ten Halasův boj proti Wolkerovi působí nëkdy až dojmem, jako by Halas Wolkera přímo 

nenávidël“ (IBID: 72) Právë niternost je v případë halasovského anti-mýtu zcela základním prvkem, 

který Štoll demonstruje nadužívanou expresivitou, jež má právë tento rozporný rys básníkovy 

osobnosti zvýraznit. Dozvíme se tak, že se „vnitřnë emocionálnë odcizil své třídë“ (IBID: 71), byl „plný 

vnitřních hypochondrických úzkostí“ (IBID: 73), původcem jeho pesimismu nebyla jen neuvëdomëlost, 

nýbrž i „chorobný organismus, nedostatečná síla, zlomená energie“ (IBID: 79). Transformace Halase 

do přízračného zjevení, do jakési básnické zombie – živého mrtvého, bytosti v meziprostoru fyzické a 

symbolické smrti, nižšího organismu, vrcholí v pasážích „Halas do sebe zavitý má zorničky očí 

obrácené do sebe“ (IBID: 72) a „Halas se ještë tësnëji uzavírá do své škeble a zraňován ostrými zrnky 

reality, které do ní přesto stále vnikají, vylučuje perleťový slovní sliz formalistických „krás““ (IBID: 89) 
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Explozivní energie svëtla, kterou vyzařuje Jiří Wolker i duch jeho odkazu je postavena do 

protikladu s temnou implozí, s cestou do básnického nitra, v nëmž nejsou antagonismy překonány ve 

jménu syntetizující lásky k všehomíru, ale jsou zvýraznëny a vyhroceny – prostupují nejen básnickými 

tropy, ale zasahují i hájemství slova. Právë Halasova výrazná práce se slovem, jeho schopnost 

transponovat niterné disharmonie do formy, do skřípavých slov a drásajících novotvarů, může 

poskytovat konkrétní návod, proč je Halas ve fikčním svëtë stavën do opozice k Wolkerovi a zároveň 

démonizován jako nejvëtší nepřítel poezie. Pokud vezmeme Štollův text vážnë, jako pokus definovat 

novou funkci básnického jazyka, pak se Halas skutečnë jeví jako absolutní protipól – i v případë, kdy 

je jeho báseň postavená na ideologicky přijatelném půdorysu, stále obsahuje výraznë distinktivní 

perspektivu, která nabourává jednotící persvazivní ráz a svëdčí o subjektivním vidëní lyrického 

subjektu. Výraznë se to projevuje ve chvíli, kdy Štoll rozebírá Halasovy verše na Lenina ze sbírky V 

řadë: 

 

„Vyskočil Lenin  

Všem Všem Všem 

Lenin vyskočil 

ostruhy víry vbod 

a jekem davů hnal 

hladem i olovem 

a vzal to útokem“   

(IBID: 81) 

 

Na první pohled je báseň ideologicky správná – jejím předmëtem je Vůdce, sledovat tu můžeme i 

dopředný revoluční pohyb a agresivní dikci. Štoll zcela adekvátnë postřehuje apokalyptickou a 

anarchistickou dimenzi, která prozrazuje z jeho pohledu nemyslitelný odstup a re-interpretaci obrazu. 

Namísto patetické jednoznačnosti nabírá výjev skutečnë podobu hrůzného a divokého honu, v nëmž 

tëžko rozlišit nadšení od dësu. Zjevný odstup, který si lyrický subjekt zachovává od 

emblematizovaných výjevů, se ve Štollovë výkladu kryje s naprostou nevírou, chorobnou skepsí a 

pesimismem. 

 Pokud je Wolker nositelem přirozené a ryzí víry, která se v základních koordinátách kryje s vírou 

náboženskou (citovaná pasáž, v níž Wolker hovoří o vystoupení z církve nikoli proto, že víru nemá, 

nýbrž proto, že ji má), vírou sice skromnou, přesto okázale stavënou na odiv, stává se Halas naopak 

zosobnëním vnitřní zabydlenosti, která je ve Štollovë perspektivë totožná absolutní prázdnotou, 

protože zahrnuje nepřijatelný distanc od účelové ideologičnosti. Co je u jednoho horečnou aktivitou, 

je u druhého pasivitou, setrváním v subjektivitë. I když se Halas angažuje veřejnë, nese jeho čin pro 
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Štolla nepřijatelnou stopu niternosti – ostražitého odstupu a lpëním na slovë nikoli jako na účelném 

materiálním prostředku přenosu ideologické pravdy, nýbrž jako na svébytném médiu artikulace 

vnitřní úzkosti a nejistoty.  

 

„V tom zase imponuje Halas svými ódami ke „slávë slova“, básnëmi plnými 

bizarních slovních obratů, deformovaných slov a vyexcerpovaného slovního 

materiálu a vyspekulovaných abstrakt, omalovávaných smyslovými přívlastky: 

„unikdëno“, „ohňobrvé nikde buližníku“, „listnáče čekání“, „pylony usebrání“, 

„pcháče umírání“, „tëlotëlé jámy“ atd.“ 

(IBID.: 119) 

 

Vztah Štoll x Halas je však možné vnímat i v rovinë přímé konkurence. Štollem prosazované slovo-

skutečnost totiž v jistém ohledu nachází v Halasovë poetice své naplnëní, což samozřejmë v logice 

ideologie znamená potřebu toho, kdo se blíží na výsadní pozici ideologické fantazie z „nepřátelských 

pozic“, příkladnë zlikvidovat. Štollovo hodnocení Starých žen mimodëk prozrazuje, kde se jeho 

ideologický koncept protíná se souřadnicemi halasovské poetiky: „*…+ v nëkterých verších této sbírky 

je zachyceno sugestivnë obrazivými zkratkami nejvíce pleti a vzduchu reality.“ (IBID.: 102) Štolla zjevnë 

irituje fakt, že toto magické slovo-realita neodkazuje k symbolickému rámci ideologie, ale odkazuje 

k obecnë sdílenému univerzu základních hodnot, v nëmž není ani památky po preferovaných idejích. 

Odkazuje k tomu, co je „přirozené pro každého normálního zdravého nezkaženého človëka“ (IBID.: 

103), přesto právë tato dimenze sdílených hodnot nemůže být podle Štolla základem skutečné 

poezie. Naopak: odkazování k základní lidskosti bez přesahu ideologického představuje akt 

destruktivní. Na rozdíl od lékaře totiž básník „nesvléká človëka z kůže“ aby ho naplnil nadëjí na 

vyléčení, nýbrž aby ho naplnil beznadëjí a strachem, pasivitou bytosti, která tkví ve své biologické 

danosti: 

 

„Skutečný, socialistický humanismus nemá s tímto metafysickým vztahem k 

človëku nic společného, protože mu je jasné, že takový „hlubokomyslný“ postoj 

„sub specie aeternitatis“ človëku nejen neprospívá, ale ubližuje.“ 

(IBID.: 104) 

 

Jako synekdocha tohoto rozporu slouží ve Štollovë textu motiv rukou – přesnëji řečeno 

antagonismus mezi tímto motivem u Halase a Štolla vyzdvihované linie české poezie. Volba je 

pochopitelná. Ruce jsou pro proletářskou poezii i mytologii socialistického realismu klíčové. 
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Představují zhmotnëné mystérium práce, odznak příslušnosti k novému privilegovanému řádu, který 

se odklání od kdysi preferované hlavy (výsostného intelektu) a svou ideologickou situovanost hrdë 

staví na odiv skrze své ruce – rozpraskané, mozolnaté, poznamenané stigmaty tëžko dřiny. Jsou to 

ony ruce wolkerovské, sentimentálnë uctívané jako atribut mučednictví a třídní příslušnosti, ruce, 

které se v dojetí líbají, neboť je do nich vepsána pravda dëjin. V Halasových Starých ženách se tento 

posvátný symbol mëní v „otevřený a prázdný“ příznak všeho, co bylo a již dávno pominulo. Ruce 

„žlutší jílu pod rakví“ (HALAS 1947: 19–21) jsou jen pasivním připomenutím svých bývalých funkcí, 

opuštëné, zapomínající na rozkoše i lásku, kterých kdysi byly zprostředkovatelem. Jsou to znaky 

vydané na pospas krutému času, znaky, jejichž bývalá plnost jen umocňuje nádech jsoucí prázdnoty. 

V poetice halasovské jejich útrpnost nemá konotace povznášející, nýbrž ulpívá ve své bezprostřední 

faktičnosti jako symbol bolesti a utrpení, smutku a blížícího se konce.  

Naproti tomu staví Štoll, jistë adekvátnë, jako kontrapunkt bieblovská ruce „jako dvë krásné vëtve 

zatížené ovocem“ (ŠTOLL 1950: 108) i soucitné ruce mediků, které pitvají udřeného dëlníka. Dráždivá 

nezapojenost halasovských rukou, které stojí „samy za sebe“ jako výmluvné symptomy uvadání pak 

pochopitelnë kontrastují se svou zámërnou antitezí – rukama Starých dëlníků S. K. Neumanna, které 

se faktu stáří staví neumdlévající všední činností (brousí srp, podávají vëdro). Jejich zdrojem síly je 

bezesporu je pevná víra, zapojenost ve službë imperativu ideologie („dost silné, aby přibily hřebík pro 

obrázek Leninův“ – IBID: 109), která jim dodává vëčnë trvající zástupnou symbolickou plnost a tím i 

nesmrtelnost.  Je to motiv symbolizující hrdý triumf človëka nad „temnými silami“ biologické danosti, 

které Halasova poezie prostë a pokornë označuje: 

 

„Ano, ty Bieblovy ruce mediků, které se ve jménu lásky k človëku chopily nožů, a 

ty ruce starých Neumannových dëlníků vonící prací a puškami, to jsou ty pravé, 

překrásné zbranë činorodé lásky k človëku; ony prozrazují básníky boje s temnými 

silami přírody, s temnými silami společnosti za svobodu, život, krásu a štëstí 

človëka, človëka nesmrtelného v organickém sepëtí v kolektivu pracujícího lidu, 

kráčejícího nesmrtelnë dëjinami.“ 

(IBID.: 110–111) 

 

V manicheistickém boji svëtla a tmy je tak pochopitelné, že Halas zaujímá polohu vrcholného 

renegáta, pro nëjž je i ve vëcech svëtlých stále přítomen nádech tmy a beznadëje. Jeho slovo není 

připraveno sloužit a zářit, protože je odvozeno z jiného rodokmene, než Štollem vyzdvihované slovo-

služebník. Abychom použili metaforu choroby: Halasovo slovo je infikováno a nemůže být vyléčeno. 

Štollova logika je přísnë oidipovská – zločin byl jednou (byť nevëdomky, z předurčení) spáchán a tak 

bude na scénë dëjin „vždy-už“ přítomný a neodčinitelný jinak než rituální exkomunikací. 
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Utilitární logika „vëčného zatracení“ je bez milosti aplikována i na ty, kteří vycházejí z „Halasovy 

líhnë“, ale včas se svého mistra po skončení 2. svëtové války nezříkají. V této souvislosti Štoll využívá 

jeden z dominantních mýtů pokvëtnového vývoje kultury – střet staré a nové zemë. Jde o ideologicky 

snadno využitelné schéma, v nëmž se rozkládajícímu starému svëtu dají připsat apriori politické 

hodnoty a svëtu novému, který mnozí básníci spontánnë opëvují jako nadcházející prostor úplného 

osvobození naopak přisoudit atribut socialistického ráje. Štoll tak na stranu starého svëta řadí právë 

halasovskou vëtev poezie a její pokračovatele (mj. Kamila Bednáře, Jana Palivce, Jana Grossmana, 

Jaromíra Hořce a další) a za jeho hlavní hodnotu označuje romantický sentiment, který inklinuje 

k Nëmecku jako symbolu fašismu. Starý svët je přetrvávající hrozbou, která visí nad rodícím se rájem, 

neboť „se nikdy nevzdává“ (IBID.: 128). 

 

2.5 NEZVAL 

 

Tranzitní pásmo, v nëmž se nacházejí postavy „předurčené k dobru“, ale podléhající klamu zla, se 

ve Štollovë naraci nacházejí především dvë výrazné básnické osobnosti meziválečné poezie – Jaroslav 

Seifert a Vítëzslav Nezval. Oba spojuje motiv obëti podléhající svůdnému klamu teigovského 

poetismu a kritické odchýlení od správné a pravdivé linie poezie. Pokud je Halasovo nitro chrámem 

zkázy a pesimismu, nitro Nezvalovo a Seifertovo je rozdëleno trhlinou, dualismem, svárem mezi 

pravdou a lží. Štollovo jednoduché dialektické schéma vnëjšku se v jejich případë promítá dovnitř – 

jsou nadáni potřebnou mírou spontaneity, ale na rozdíl od kladných charakterů ji v sobë nedokážou 

probudit a sebekriticky reflektovat své omyly a dobové rozpory, které utvářejí jejich poetiku. Jejich 

hodnocení je samozřejmë ovlivnëno aktuální situací, v níž Štollova doktrína vznikala. Seifert je coby 

aktér příbëhu nápadnë negativnëjší, jeho potenciál prozřít je navzdory nadëjným (témëř 

wolkerovským) začátkům zastřen bludem Teigovy levé fráze. Nezval naproti tomu vystupuje coby 

postava, jejíž cyklus promëny se úspëšnë uzavřel a umožnil tak básníkovi skoncovat s ideologickou 

chorobou jednou pro vždy. Motivace je pochopitelná: Vítëzslav Nezval coby uznávaný klasik nové 

poezie získává na cenë, neboť podobnë jako kdysi S. K. Neumann překonal pochyby, Jaroslav Seifert 

jako básník stojící stranou oficiální linie je stavën do ostrakizované pozice toho, o nëjž se stále bojuje. 

Je to pozice výhružná, neboť zatímco na jedné stranë je ohraničena mytickou gloriolou socialistického 

barda, z druhé ji uzavírá temná propast ideologického nebytí, jímž je exemplárnë pohlcen Halas. 

Seifert si tak může vybrat ze dvou příbëhových vzorců – buď tragické gesto obëtování se klamu, nebo 

melodramatický triumf skrze sebekritické přehodnocení své dosavadní existence.     

Pokud bychom operovali s antickou kategorií osudovosti, pak lze konstatovat, že Štollova sudba je 

značnë vybíravá. Jedny předurčuje k mytickému prozření, druhé k vëčné nevidomosti, jiné však 
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ponechává vržené v nejistotë mezi dvëma nesmiřitelnými póly. Zdá se, že konstitutivním faktorem 

této nejistoty může být blízkost vzoru velkého vůdce – Vítëzslav Nezval zrál stranou přímého 

působení Neumannova, přesto si s sebou přinesl nesporné předpoklady pro to, aby se jednou stal 

jeho přímým následovníkem. Je-li Neumann „zrozen“ vnitřním bojem s převažujícími smëry české 

literatury a Wolker naopak zázračnë stvořen jako velký přírodní úkaz, je Nezvalův mýtus takřka 

bukolický. Jeho zjev rámuje Štoll motivy lidové sounáležitosti, prostoty, jemnosti a zakořenënosti 

v tradici, čímž zdůrazňuje jeho vnitřní ideologickou zakotvenost (analogicky je i Seifert líčen jako 

bytost definovaná svými proletářskými kořeny žižkovského chlapce): 

 

„Zdravá zakořenënost velmi kultivovaného venkovského chlapce, „vyhnaného v 

jinošském vëku z ráje malé vesničky“ moravské, důvërnë spříznëného a smyslovë 

okouzleného moravským lidem, jeho krajinou a přírodou, pohádková a 

objevitelská básnivost ukazující realisticky dosud nevídané stránky vëcí, živelný 

lyrismus a historický optimismus – v tom byla od počátku hlubina jeho 

bezpečnosti, z níž česká literatura byla obohacena velkým původním dílem 

novodobé poesie. 

(IBID.: 33) 

 

Přes toto vnitřní nastavení, jehož prizmatem může Štoll shovívavëji kritizovat i verše z ideologicky 

nevyhranëného období, v nëmž se Nezval zmítá nejprve v „kropotkinovském anarchistickém 

iluzionismu“ a posléze v mnohem nebezpečnëjší „trockistické manýře“ surrealismu, mu však chybí jak 

pevné ideové vedení tak především wolkerovská vnitřní kázeň. Proto se jeho nemoc, jejímž 

symptomem jsou zmínëná „poblouznëní“ klamnými smëry, stupňuje společnë s krizí československé 

poezie, jakoby se tato krize vepisovala přímo do jeho tëla a ohrožovala jej na životë. Z tohoto 

pohledu se pak jeví pochopitelný obraz uzdravení „robustního venkovana“. Mytologie muže, jehož 

tëlo je rustikálnë spjato s půdou a tradicí a jehož fantazie disponuje „živelným lyrismem“, se tak 

uzavírá překonáním vnitřního dualismu.  

 

„Vëřili jsme tehdy, že zdravá socialisticko-vlastenecká stránka v robustním 

Moravanovi zvítëzí, přestože byla zasažena nebezpečným mikrobem.“ 

(IBID.: 97) 

 

 

Jistou tragickou pravdou Štollova vyprávëní může být (dost možná nezámërná) pasivizace Nezvala, 

kterým je navzdory jeho nespornému talentu smýkáno na šachovnici literatury od jednoho -ismu 
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k druhému. Zdá se, že Nezval je loutka bez vůle, která bez ustání podléhá různým poblouznëním a 

bludům. Varovný prst, že nový klasik socialistického realismu nedokáže stát za sebe a neobejde se 

bez přísného ideologického korektivu, nám může mezi řádky ozřejmit Nezvalovu pozici v utvářejícím 

se systému – pozici, která se otevírá mezi glorifikací a neustálým ostražitým pozorováním toho, kdo 

již v minulosti selhal a komu bylo toto selhání milosrdnë odpuštëno. Panteon socialistického realismu 

funguje v tomto ohledu pomërnë flexibilnë, průbëžnë nastavovaná pravidla však neustále hrozí 

naprostým rozbouráním dosavadních konstant a radikálním přepsáním zdánlivë monolitického 

souboru hodnot. Pokud nëkde skutečnë leží persvazivní síla Štollova textu, je to právë v názorné 

ukázce této ohebnosti a pružnosti v redefinování individuální i kolektivní minulosti.  

 

 

3. PROPAST, KTERÁ NESMÍ  BÝT ZACELENA  

 

Nelze se zbavit pocitu, že poezie, jakkoli tvoří samotný předmët zkoumání, je ve Štollovë 

přednášce pouze mechanickým materiálem k dokladování politických konstrukcí historie. To je ovšem 

pouze povrchní dojem. Poezie a její materiál (slovo, obraz, myšlenka) je samotným jádrem textu, 

bodem, kterém se autor snaží proniknout a který se snaží zkrotit ve svém schematickém výkladu. 

Vztah slova a vëci, vůle a hmoty, imaginace a skutečnosti je hybatelem štollovské dialektiky podobnë 

jako aplikované principy master plotu. 

Poetické příklady nepoužívá autor jako mechanický doplnëk svých jistë vykonstruovaných tezí, ale 

pokouší se skrze në vyřešit bytostné dilema „otevření bytosti předmëtu“ a s tím související kritérium 

estetické, jež prostředkuje skrze tázání F. X. Šaldy z roku 1923: může se marxismus a poezie spojit, 

aniž by poezie ztratila krásu? Jinými slovy: opët tu rezonuje jedno z klíčových dilemat kulturní 

polemiky Třetí republiky – může být poezie služebníkem politiky, nositelem schématu ideologické 

dominance (básník jakožto posel vyšší politické pravdy) a přitom si uchovat funkci estetickou? Štoll 

však ruší otazník a přináší konkrétní příklady z minulosti. Naturalizuje jednu z možných odpovëdí, jako 

by byla skutečností samotnou.  

Bieblova poezie pak může řešit „ideovou otázku pomëru Čechů a Slováků“ pouhým obrazem 

„Dráteník z Trenčína / na chodbë pláče“ [ranën smrtí dëlníka Kuldy+ – IBID.: 31, neboť v novë vyložené 

historii už poezie není oním nejasným prostorem mezi veřejným a intimním, nýbrž integrální součástí 

prostoru veřejného, verbalizovaným gestem. Básnický výraz je nadán magickou mocí „označovat 

přímo to, co jest přítomno ve skutečnosti“, je povýšen a zároveň degradován v postoj a skutek. 

Správné slovo socialistického realismu nesplývá s „materiálem“ nové skutečnosti, ale je jeho přesným 

a adekvátním ekvivalentem v sémiotickém systému jazyka. To básníka oddëluje od, řeknëme, brusiče 
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či horníka, neboť čin má stále v této konceptualizaci vyšší cenu. Přechodový status poezie jako 

„uskutečnëného snëní kolektivu“ nachází explicitní vyjádření i jinde: 

 

„Právë jen básníci dostali ten nádherný, zavazující dar nalézat pravá slova, dát 

formu a výraz tomu, co tisíce a tisíce lidí jen němě cítí jako tvar plný sladkosti 

anebo plný vášnë a hnëvu, který naplnil jejich nitro a který volá po vyřčení, po 

slovë, po výkřiku. Přichází básník a promluví. Vyřkne, vykřikne anebo v důvërné 

rozprávce docela zblízka a docela potichu řekne ta pravá slova osvobozujícího 

poznání, nového pohledu, nového zařazení a rytmu, který nás unáší v novém 

společenství k novým pracovním výbojům, k citům vërného soudružství, k nové 

nëze a okouzlení nad krásou, láskou, přírodou, dëtmi.  

Vysloví vërnë, čemu neumíme, čemu se neodvažujeme dát výraz, protože je to tak 

velké, tak podmaňující. Snad jenom čin by nás osvobodil od bezradného hledání 

slova pro tu směs citů, ve kterou doba prohnëtla náš pomër k rodné zemi: tu 

pevnou, nëžnou a úzkostnou lásku. Tu bojovou vůli ji bránit. Tu žhoucí nenávist k 

tëm, kdo přes její pohraniční hory vztahují nečisté ruce po jejím řádu, bohatství a 

vzestupu jejího dëlného lidu. Básník to umí říci. Básníkovi nabízí naše rodná řeč 

všechno své bohatství, aby z nëho vybral slova pravdivá a jasná.“ [tučnë VS] 

(NAD NÁMI PLÁ RUDÁ VLAJKA ČISTÁ 1952: 5) 

 

Zde je však vtëlen paradox, který nabývá podobu metaforické vraždy poezie – u Štolla velmi dobře 

viditelný.  Na jednu stranu autor volá po tom, aby slova mëla platnost činů (rázných, platných a 

nevratných), ale na stranu druhou potřebuje všechnu sémantickou dynamiku, která je pro stvoření 

mýtů a signifikaci konceptu nezbytná. Simuluje tak pro sebe pozici modelového básníka (tvůrce) 

socialistického realismu. Jeho jazyk kolísá mezi úpornou snahou o vëdeckost a přebujelou 

expresivitou. Vëdeckost se neprojevuje terminologickou precizností a vëcností argumentu, ale spíše 

v hojném sebeafirmujícím používání budoucího času a formulací typu „není pochyb o tom“.  

Fobii z nekontrolovatelné bohatosti prvotního znaku tváří v tvář striktnosti signifikovaného 

konceptu dokládá Štollovo úzkostné vysvëtlování slova „katharse“, které používá v souvislosti 

s účinkem vydání Leninova spisu Stát a revoluce. Užití znaku už tolik kontaminovaného jinými 

koncepty jej vede k až paranoické snaze o jednoznačnost a z ní pramenící mlhavost par excellence:  

 

„Nechtël jsem tím spiritualisticky psychologisovat; mël jsem právë na mysli onu 

vnitřní očistu od malomëšťáctví, proces likvidace malomëšťáckého dualismu, ono 
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vnitřní lidské uzdravení, které není ničím jiným než hlubokým niterným splynutím 

básníkova já se zájmy lidu, zakotvením v lidu.“ *tučnë VS+ 

(ŠTOLL 1950 : 43–44)  

 

Vzrušující rozpor mezi mrtvým slovem-vëcí a dynamickým slovem-obrazem můžeme vystopovat 

v použití úryvku, kterým Štoll dokládá pokrokovost Konstantina Biebla. V již zmínëné básni za dëlníka 

Josefa Kuldu můžeme mimo jiné číst: 

 

„Domovnice dnes hubuje,  

když ráno šel kolporter 

 po umytých schodech,  

krev mu kapala z novin. 

 

Na stůl je hodil. 

O stůl z nich zazvonily 

četnické bajonety.“ 

(IBID: 31) 

 

Zdá se symptomatické, že Štolla upoutala právë tato básnická figura a kolem ní vytvořený obraz 

tragické události „z dëjin dëlnického hnutí“. Synestezie slova kapající jako krev z novin a slova zvonící 

jako četnické bajonety jsou pro socialistické realisty příznačným objektem touhy, ke kterému jsou 

puzeni ze samé podstaty svého přesvëdčení.  Slova pevnë spoutaná svou funkcí (apelativní, 

manipulativní) a přitom neztrácející svou sémantickou dynamiku, imaginativní sílu. Slova-zbranë i 

slova-kvëty, použijeme-li nëkteré z mnoha Štollových přirovnání, přímé spojení mezi označujícím a 

označovaným (slovo, které bude krví, slovo, které bude činem). Ladislav Štoll paradox „hmotné 

verbality“ tematizuje, když užívá oxymóron „obrazový materialismus“ jako charakterizaci jednoho 

z konstitutivních rysů Neumannovy poezie.  

S touto tendencí úzce souvisí i způsob, jakým Štoll staví argumentační spojnice mezi svým 

výkladem a příklady z dobové poezie, které mají být oporou. Současného čtenáře zarazí svévolnost a 

účelovost používání úryvků z básnického díla. Ve Štollovë fikčním svëtë, kde slovo znamená hmotný 

čin i performativní politické stanovisko je však pomërnë zákonité, že Halasovy poetistické verše 

z Pásma nestojí jen „samy za sebe“, ale jsou zároveň „polemikou s Neumannovou kritikou Seiferta a a 

také odpovëdí na myšlenky citovaného Wolkerova dopisu Honzlovi“ (jedná se o dopis, jímž Wolker 

oznamuje vystoupení z Devëtsilu – VS). (IBID: 67) Ve štollovském univerzu, v nëmž je slovo pojímáno 
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nikoli jako re-prezentace ideje, ale materiální „nádoba na skutečnost“ se podobné „krátké spojení“ 

jeví jako logické. 

Ač Ladislav Štoll agituje za nezbytnost „krátkého spojení“ skutečnosti a obrazu bez zkreslení a 

zcizení signifikací, sám svým dílem jasnë demonstruje jeho naprostou nemožnost a destruktivnost – 

čím více se jeho koncept dovolává materiální skutečnosti, bezprostřednosti, tím více je tlačen k sebe 

potvrzující expresivitë a obraznosti, k bezmocnému generování pojmů, které mají zaplnit zející 

propast. Socialistický realismus jako systém postavený na premise „mýtu“ (čekání na koncept, které 

se nám skrze slova zjevuje a zároveň nám skrze në zakrývá svůj vnitřní rozpor) je uskutečnitelný jen 

skrze mytologické zcizování nezkrotného původního smyslu. Co má být přísnë potlačené se vrací už 

v samotné programové definici a předurčuje budoucí pád koncepce. Jediný způsob, jak brát v  

Štollovu studii v dobovém kontextu skutečnë vážnë, je nebrat ji v jistém smyslu vážnë vůbec – 

rituálnë se přihlásit k její platnosti, ale nijak ji nerozvíjet či nevstupovat s ní do jakékoli interakce, 

jakoby se jednalo o nepřekročitelné tabu, v jehož sousedství musíme existovat. V rozporu se 

Štollovými zámëry je tak dopad Třicet let bojů za českou socialistickou poezii převážnë symbolický, na 

což v 50. letech horlivë poukazují i její velcí stoupenci.57 

Základní konflikt ve Štollovë metodë můžeme pozorovat nejen na rovinë jazykových re-prezentací 

a formulování základních ideologických tezí, ale i v rovinë zcela základní, jakou bezesporu je vërnost 

marxistické dialektice. Zámërem textu je poskytnout náhled na vývoj poezie jakožto uzavřeného a 

celistvého systému, který zahladí všechny jeho nesrovnalosti a rozpory (symptomatický je z tohoto 

pohledu např. pokus vysvëtlit, proč Wolkera obhajovali i autoři vyslovenë reakční). Zkrátka, Štollovým 

ideálem je Celek a jeho totalita, zatímco autentický dialektický marxismus usiluje o opak: 

„V autentickém marxismu není totalita ideální, ale kritickou kategorií – lokalizovat fenomén v jeho 

totalitë neznamená nahlédnout skrytou harmonii Celku, ale zahrnout do daného systému jakožto jeho 

integrální součásti všechny jeho „symptomy“, veškeré jeho antagonismy a nesrovnalosti.“ (ŽIŽEK 2011: 

101) Zdá se, že sám Štoll je si takového úskalí metody vëdom, když v závëru své práce poukazuje na 

podobné manipulativní dokreslování marx-leninských pouček skrze „kastraci“ básnické osobnosti a 

zneužívání dílčích částí v jeho díla v účelové konstrukci. Sám tak mimodëk provádí přesnou diagnózu 

slabiny svého díla: 

                                                           
57 Konec konců, podobnou symboličnost lze sledovat i v samotné osobě Ladislava Štolla, který v mnoha souvislostech 

v kulturních aparátech státu fungoval skutečně jako převáţně symbolická autorita – Michal Bauer dokládá několik jednání, 

schůzí a referátů, jichţ se měl „fyzicky“ účastnit jako hlavní reprezentant „ideologického vědění“, ale obvykle byl omluven 

s poukazem na velkou pracovní vytíţenost. Nelze se tak zbavit dojmu, ţe existoval v jakési izolaci zboţného respektu, který byl 

ale z určitého pohledu i nutnou karanténou subjektu, kterého se nelze dotknout přímou interakcí, protoţe při nejmenším po 

nějaký čas funguje jeho dílo v československé kultuře jako velký druhý (v této souvislosti stojí za zmínku i Bauerem předloţené 

důkazy, ţe jistá míra relativizace Třicet let bojů za českou socialistickou poezii byla moţná jiţ před rokem 1956 i z úst těch, kteří 

jej jinak rituálně akceptovali, ale převáţně pouze mimo „oficiální zápis“). 
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„Na druhé stranë však taková kritická praxe, která nechápe a nerespektuje 

osobitost a jedinečnost, svéráz, odstín básníkova já, vývoj jeho zvláštního 

neopakovatelného vnitřního dramatu, a posuzuje ho abstraktnë podle 

jednotlivých vytržených myšlenek, jež pak horizontálnë v čistë rozumové rovinë 

srovnává třebas i s poučkami marx-leninismu, taková kritická praxe škrtá úlohu 

osobnosti, umëlecké subjektivity, stylovou a formální stránku ze zorného pole 

kritiky.“  

(Ibid.: 140–141)   

 

Štollova slova a argumenty, které mají odkazovat k materiálnímu základu skutečnosti, 

k harmonickému a rovnovážnému celku vývoje, odkazují pouze do mlhavého a prázdného prostoru, 

který nesmí být nikdy zaplnën, neboť by pak celá konstrukce socialistického realismu ztratila svou 

pevnou oporu – utopičnost a z ní plynoucí potenciál romantického očekávání nadcházejícího vëku 

blaženosti. Svým založením nejde o práci vëdeckou, která by se pokoušela trpëlivou analýzou 

„dedukovat“ tendence literárního vývoje, nýbrž fikční narativ, jehož základním cílem je 

„mytologizovat“ bájnou „logiku dëjin“, a tak ospravedlnit sebe samotnou. Stabilita takové konstrukce 

„vëku naprosté svobody“ je paradoxnë podmínëna nekončící řadou restrikcí, které podkopávají 

samotnou podstatu celé ideové struktury a zpochybňují její samotné fundamenty. To je past, kterou 

Třicet let bojů za českou poezii svým básnickým epigonům nikoli pouze aktivnë strojí, ale názornë 

demonstruje na vlastním tële.  
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V 
 

MOZKEM MUŽE, SRDCEM DÍTËTE 

NA HRANICI SUBJEKTU A IDEOLOGIE 
 

 

 

 

Přetvářet zemi jménem tisíců 

A přece vlastním naléhavým slovem 

Miroslav Červenka 
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1. SUBJEKTY V LYRICKÉ BÁSNI  

 

Oficiální poezie vzniklá v dobách vrcholného stalinismu má z dnešního hlediska nëkolik 

dominantních vlastností: je převážnë ideologická (tzn. postavená nikoli na introspekci, ale na oslavë 

veřejného prostoru a jeho emblematických dominant), je primitivní (tzn. založená převážnë na 

písňové formë, absenci složitých metafor, převaze zapamatovatelných rýmů a reprodukovaných 

obrazů) a její jednotlivé manifestace jsou si velice podobné (tzn., jsou založené na opakování 

totožného rejstříku tropů a motivů). S tímto hodnocením lze samozřejmë souhlasit, byť je třeba mít 

na pamëti, že valná vëtšina tëchto rysů tvoří zámërnou a dokonce žádoucí součást tvorby, protože 

v potírání niternosti je právë uniformita a univerzálnost použitých prostředků nesmírnë účinná. 

Poezie funguje jako komplementární komunikační kanál mezi sférou ideologických aparátů státu a 

samotnou společností. Nikoli však pouze jako trpný přejímatel vnëjších tlaků, ale jako aktivní 

interpretátor a hybná síla, skrze kterou se ideologická fantazie reprodukuje v tële společnosti, 

přičemž je zároveň recipročnë znovu formulována a tím pádem transformována. Poezie vstupuje do 

prostoru veřejného jako svým způsobem kolektivní rituál, jehož formou je masová recitace a takřka 

neustálá přítomnost ve všedním životë (socialistická společnost je nejrůznëjšími verši zahlcena, od 

plakátových hesel a populárních šlágrů, které rozeznívají nejrůznëjší kolektivní setkání, až po veřejná 

čtení a masovou distribuci knih veršů) – platí tu stejná logika jako v případë kolchozního muzikálu: 

kdo si pamatuje a recituje, patří mezi nás, přijal poselství, odpovëdël na apel „reprodukuj“ (více o 

propojení poezie s veřejnou propagandou viz kapitola VI). 

Zámërem tohoto oddílu však není operovat v generalizacích či analyzovat rituální úlohu slova 

v socialistické společnosti, ale podívat se hloub pod indoktrinovaný povrch vrcholného stalinismu, do 

prostoru, v nëmž se ideologie setkává s individuem, v nëmž se proces apelace, ztvárnëný 

prostřednictvím filmové fikce v Zítra se bude tančit všude, stává bezprostřední skutečností. Nabízí se 

otázka, kde hledat bezprostřední prolnutí ideologického apelu, v nëmž se mísí ideová struktura 

ideologie-v-sobë s persvazí ideologie-pro-sebe. Možnou odpovëdí je, že toto bitevní pole, na nëmž 

individuum svádí často nevëdomý souboj se sférou, která ho přesahuje a převažuje, leží ve fikčním 

svëtë jednotlivých dël, na úrovni textových subjektů, které se často mimodëk stávají symptomy 

rozporů a disharmonií, jež tkví v podstatë samotné ideologické fantazie „uzavřené, dokonalé 

celistvosti človëka a svëta“. Zde se samozřejmë ocitáme na nejisté půdë spekulací, která nás nutí 

naše úvahy trpëlivë smëřovat do oblasti vnitrotextové analýzy a hypotézu o střetu individua a 

ideologie dočasnë uzávorkovat.    

Metodologicky se tak tato kapitola řadí k interpretačním, přičemž poezii reflektuje na základë 

teorie Miroslava Červenky (ČERVENKA 2003) jako specifický typ fikčního svëta – tedy jako vnitřní svët 
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textových subjektů, percepty, city, postoje, přesvëdčení, modely a typy chování vnitrotextových 

mluvčích. V rovinë textových subjektů se zamëřuji především na entitu lyrického subjektu. Při 

definování jednotlivých textových subjektů vycházím z Červenkovy knihy Fikční svëty lyriky (IBID.), 

který subjektové schéma lyrické poezie zakládá na třech obligatorních a jednom fakultativním typu 

řečovë aktivních subjektů, uspořádaných v básni ve vertikální hierarchii: 

 

„Empirický autor » subjekt díla » lyrický subjekt » *další mluvčí v lyrickém dialogu+ 

Na stranë vnímajících subjektů, které zde napříštë ponecháme stranou, existují fólie odpovídající 

mluvčím: 

Empirický čtenář » implikovaný čtenář » *adresát lyrického monologu+ » *další vnímatelé 

prezentovaní v básni+“ 

 

Subjekt díla v tomto schématu zastupuje jednotící a organizující princip, který stojí nad textem a 

umožňuje sjednotit jeho případnou diverzitu a rozpornost, aniž by bylo nutné brát v potaz autoritu 

empirického autora. Jde o hypotetického nositele tvůrčích činností, které ke vzniku díla vedly. Je 

imaginárnë umístëný „před“ dílo jako jeho původce, ovšem až po přečtení tohoto díla (je tedy vždy-

už přítomný), neboť je konstruován vnímatelem. Dle Červenky lze předpokládat, že vnímatel si 

subjekt díla „před-konstruovává“ na základë svých očekávání, čímž tento „mezisvët“ anticipuje a 

před-vytváří, často i deformuje. Vzniká tak zobecnëný spoj, prolnutí a hierarchizace různých 

sémiotických systémů. Pohybujeme se v prostoru interakce a integrace, v nëmž působí činitel 

rozhodující o výbëru konkrétních složek. Je to tudíž subjekt vyvozený z textu, ale postavený před nëj. 

Podobnë jako při konstituci libovolného fikčního svëta zaplňujeme (inferujeme) nedořečená místa na 

základë své kulturní encyklopedie, analogicky postupujeme i při konstituci subjektu. Můžeme tak 

hovořit o subjektu tvůrčích činností a původci pravidel diskurzu, který však postrádá tëlo – fyzické i 

znakové, neboť není bytostí z masa a kostí a v textu se nemanifestuje. Je tak zařaditelný do oblasti, 

kterou Kendall Walton označil za svët hry s dílem. 

 

„Subjekt díla jako jeho *fikčního svëta+ hypotetický původce je čtenářův konstrukt, 

utvářený primárnë ze znaků tvorby nesených samotným dílem, jehož každá 

částečka poukazuje k činnosti svého výbëru a kontextualizace. Empirický autor 

není kritériem jeho správnosti/nesprávnosti.“ 

(IBID.: 48) 

 

Pojem lyrický subjekt bývá používán jako obecný označovaný „promlouvajícího hlasu já“ v básni, 

nëkdy jako svým způsobem korektní eskapismus před použitím slova autor, básník či samotného 
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vlastního jména.  V této podobë může samozřejmë splývat se subjektem díla jakožto naší mentální 

re-prezentace tvůrčích strategií a autorských stop ve fikčním svëtë, tedy jako únik před nutností 

přiznat vlastní podíl na mentálnë „zrekonstruovaném“ fikčním svëtë.  

 

„Metajazykový a metapromluvový charakter sdëlení persony, stylizované do 

podoby a funkce básníka, vedou ke zdánlivému splývání lyrického subjektu se 

subjektem díla, který je přece hypotetickým původcem operací, jež ke vzniku díla 

vedly – tedy právë toho, o čem se v daném typu básní mluví. Zřetelný předël 

ovšem záleží v tom, že to není subjekt díla, kdo říká já: subjekt díla je zbaven 

možnosti situační a vnitrotextové deixe, a tedy i tematizace vlastního básnického 

počínání. Jakmile se neříká báseň, ale mluví se o básni a básnëní, přechází to, co 

je z tvorby tematizováno, do domény persony, do domény mentálních procesů a 

situací analogických duševním hnutím reálného človëka. Implikované tvořivé akty, 

zpřítomnëné svými výsledky, a jejich literární kontext, tedy sémantické celky, jež si 

vnímatel na základë básnë vyvozuje, konstituují abstraktní pozici subjektu díla.“ 

(IBID.: 48) 

 

V Červenkovë vymezení je tedy lyrický subjekt de facto ztotožnitelný s prozaickou ich-formou, s 

tím, který promlouvá a oslovuje (nikoli implikovaného čtenáře, který je o rovinu výš, ale paradoxnë 

vlastnë sebe samotného), pokud v básni mluví nëkdo, kdo je zřetelnë odlišný od empirického autora 

(např. pes, truvér, žena), jedná se o postavu. Lyrický subjekt je tedy určitou mírou ztotožnitelnosti 

mluvčího v textu s empirickým autorem, hodí se pro nëj i označení persona. Lyrický subjekt může 

vystupovat jako svëta-tvůrce, když konstruuje mentální obraz fikčního svëta, který ho formuje. 

Zároveň ale tento fikční svët není suverénní a nezávislý, není to všeobsáhlý svët nabídnutý ke kritice 

přímo čtenáři, nýbrž svého druhu dílčí mentální konstrukt, který může být podroben v rámci díla 

druhotné reflexi – může být zpochybnën a napaden činností (strategií) subjektu díla. Konkrétním 

případem takového lyrického subjektu může být např. básník Job v Hrubínovë poémë Jobova noc. 

Svou básnickou promluvou vytváří svébytný fikční svët, jehož je produktem (stará zemë), na vyšší 

úrovni však tento jeho mentální konstrukt rozhodnë spadá do subordinované pozice, když je 

přehodnocován a napadán. 

Z hlediska korespondence mezi fikčním a aktuálním svëtem se ocitáme v ponëkud problematické 

situaci, kdy persona (re-prezentace promlouvající osoby) koliduje stylem promluvy se skutečností. 

Tëžko si například představit dřevorubce, který oslovuje kolemjdoucí hexametrem. Z toho Červenka 

vyvozuje podstatnou dichotomii lyrického subjektu a subjektu díla – lyrický subjekt zodpovídá za 
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mentální obsah výpovëdi (co), subjekt díla ovládá vyšší sémantické celky, které jsou jakoby mimo 

kontrolu prožívající persony (jak).   

Nabízí se terminologická otázka, plynoucí z rozdëlení poezie na epiku a lyriku: je-li subjektem 

„sdëlujícím“ v lyrice lyrický subjekt, jak podobnou entitu označovat v básních s převahou narativního 

prvku? Vzhledem k tomu, že epické básnë se svým ustrojením podobají klasického textovému 

narativu, jeví se jako využitelný pojem básnický vypravěč. Z hlediska našeho zkoumání se však 

ocitáme v ponëkud nejasné situaci – nejde nám tolik o odlišení specifik lyrického a epického 

„vypravëče“ jako spíše o samotný akt sdëlení a svëtatvorby textového subjektu v básni. Používání 

dvou termínů je pak sice preciznëjší, avšak také matoucí – je lyrický subjekt zásadnë odlišný od 

básnického vypravëče na úrovni zkoumání, ve které se pohybujeme? Odpovëď zní nikoli. To, co je 

z hlediska této analýzy skutečnë zajímavé, je akt promluvy, zaujetí stanoviska, modality výpovëdi. 

Proto pro označení „vyprávëjící / prožívající entity“ v obou genologických druzích poezie používám 

zastřešující označení Subjekt ve smyslu vëdomí, které se manifestuje ve fikčním svëtë jako prvek 

reflektující a tvořící, nezávisle na tom, zda se tento akt odehrává v rámci klasické narace nebo v rámci 

sdëlování pocitů a prožitků. Zakotvení Subjektu v komunikačním schématu básnë úzce splývá 

s Červenkovým vymezením lyrického subjektu, včetnë podřízení konstruované autoritë subjektu díla. 

Pro uzavření tohoto stručného do svëta subjektů lyrické poezie je na místë zmínit ještë princip 

trojí intence, který Miroslav Červenka vytvořil modifikací schématu Michaela Hanchera, původnë 

aplikovanému na empirického autora: 

 

1. programová intence jako vůle nëco udëlat, udëlat dílo s určitými vlastnostmi – SUBJEKT DÍLA  

2. aktivní intence jako touha být nëjak konkrétnë pochopen, intence, která utváří význam 

daného díla – LYRICKÝ SUBJEKT / BÁSNICKÝ VYPRAVĚČ → deixe k FIKČNÍMU SVĚTU 

3. finální intence jako zámër nëco prostřednictvím díla způsobit, na stranë autora i čtenáře – 

EMPIRICKÝ AUTOR → deixe k aktuálnímu svëtu   

 

Je pochopitelné, že jakkoli je z hlediska současné reflexe stalinistické poezie právë finální intence 

často tou nejvíce vzrušující (obligátní otázky: Jak jen to mohli psát? Mysleli to vůbec vážnë?), jsou to 

právë první dvë intence, které jsou z hlediska analýzy ideologie v poeziipoezie tëmi zajímavými a 

produktivními, protože nabízejí nëco víc než jen lacinou spekulativnost a nádech temné konspirace. 

Umožňují zkoumat a pojmenovávat význačné metody a strategie, kterými jsou utvářeny specifické 

variety jinak velmi blízkých fikčních svëtů stalinistické poezie a zkoumat možné dílčí rozpory na rovinë 

mentálních obsahů a sémantických strategií. Prostor Subjektu je prostorem, kde je ideologická 

fantazie přímo re-prezentována, kde vyvstává ve vší dostupné čistotë a bezelstnosti, je žitou 

skutečností, realitou fikčního svëta. Prostor mimotextový však představuje nestabilní pole, v nëmž se 
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zdánlivë čistý impulz může kontaminovat a zcela zdeformovat, nasáknout vnitřními rozpory, které 

jsou jinak rituálnë zakázány. Modelovým příkladem bezelstnosti Subjektu a paralelnë probíhající 

subverze subjektu díla může být následující text Ivo Vodseďálka: 

 

„Jsem velmi zamilovaný do Anny. Bydlí u rodičů až na samém kraji kolchozu. 

Nedávno večer jsme se bavili přes plot zahrádky a já byl zcela nadšen, jak jí to 

slušelo mezi rozkvetlými slunečnicemi. Náhle jsem si vzpomnël na jeden zajímavý 

článek v Pravdë. Vytáhnul jsem noviny rychle z kapsy a četl Annë tuto zprávu: 

Sovëtští polární badatelé zjistili při prohlídce fotografií polární záře z ledna 1951, 

že v záři se zcela jasnë zjevuje podobizna Stalina. Výška celé postavy činí asi 12 

km a zvlášť zřetelná je hlava postavy. K článku byla přiložena i fotografie. Když 

jsem tuto zprávu dočetl, bylo nám s Annou tak divnë a sladce u srdce.“ 

(VODSEĎÁLEK 1992: 85)  

 

V této podivuhodné básni v próze, v níž vystupuje modelový Subjekt stalinismu, který mýtus 

prožívá jako ryzí pravdu, vidíme ono napëtí mezi sférou textových subjektů (vypravëč, postava Anny), 

které jsou bezmeznë lapeny v pravdë ideologie a sférou subjektu díla, jehož kontextualizace výpovëdi 

v celku ostatních básní, často otevřenë výsmëšných a podvracejících fundamenty sémiotiky 

socialistického realismu, odhaluje ideologickou konstrukci jako klam, jako říši přízraků a bludů, 

monstrózních mýtů pociťovaných pravdivëji než pravda. Činí tak ale rafinovanë zachováním Subjektu 

ideologie v jeho ryzí naivitë, k níž není třeba komentář ani jiný vnitrotextový korektiv. Je tedy zjevné, 

že aby ideologická fantazie mohla komunikovat, musí být zachována rovnost intence na stranë 

promlouvajícího Subjektu i subjektu díla, jenž musí tuto promluvu posvëtit přidáním náležitého 

kontextu.  

Zároveň ale nelze opomenout element ze všech nejošidnëjší: mysl vnímatele, který tuto re-

prezentaci ideologické fantazie přijímá a konfrontuje se svou realitou ve waltonovském prostoru hry. 

Je dobré připomenout si na tomto místë situaci moderního človëka stojícího před severokorejským 

plátnem: tato hra nemůže být zkoumána zvenčí a nezúčastnënë, možnost odhalit její vnitřní pravidla 

vždy předpokládá rizikovou úlohu účastníka, který reflektuje její podstatu, ale jedním dechem tuto 

podstatu znovu novë vytváří.   

Partnery ve hře tvoří v této kapitole básníci, kteří svými debuty vstupují přímo do prostoru 

stalinské poezie a vypořádávají se s jejími nároky jako „čerstvý materiál“, dosud nepoznamenaný 

stigmatem předchozí knižnë publikované tvorby. Jde mi tedy o tvůrce, pro nëž bylo paradigma 

vrcholného stalinismu mateční půdou a jejichž verše, často aktivnë tuto půdu výrazným způsobem 

utvářely a transformovaly (jako v případë režimního barda Pavla Kohouta), či, (jako v případë 
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odbojného intelektuála Milana Kundery), narušovaly či zlehka podemílaly nëkterá její konstitutivní 

pravidla. Snažil jsem se volit ty sbírky autorů, v nichž je patrná alespoň určitá míra odklonu od 

striktnë kolektivního „já“, jaké známe např. z básní vytvářených na objednávku soutëží lidové 

tvořivosti a akcí integrujících pracující do literatury, ale i z tvorby poslů glajchšaltovaného 

nenávistného vëdomí Subjektu, jakými byli např. Ivan Skála (Máj zemë, Fronta je všude) či Stanislav 

Neumann (Píseň o Stalinu, Píseň o lásce a nenávisti). Bëží tu tedy o texty, které disponují lyrickými 

subjekty kontaminovanými specifickými příbëhy a které by mohly rozrušit monolitické vnímání poezie 

socialistického realismu jako nekonečného a komického opakování identického nápëvku ideologie. 

58V nejužším výbëru se jedná o tyto sbírky, volnë omezené roky 1948 (jako roku vyhlášení závaznosti 

metody socialistického realismu v ČSR) a 1953 (rok „velkého šoku“, smrti vůdců): Po stopách zítřka 

(1953) Miroslava Červenky, Cestou k slunci (1953) Miroslava Floriana, Verše a písnë (1952) a Dobrou 

píseň (1951) Pavla Kohouta, Človëk zahrada širá (1953) Milana Kundery, Za sluncem (1951) Jiřího 

Ostaše, Tobë, živote! (1951) Karla Šiktance. Jednotlivé oddíly jsou uvedeny i stručným shrnutím 

dobové kritické reflexe, která přesnëji situuje jednotlivá díla na kontextu socialistické literatury.  

  

                                                           
58 Při vší zásluţnosti tuto obscénně komickou rovinu posilují  i Podivuhodní kouzelníci Antonína Brouska, pro něţ se materiál 

ideologicky angaţované poezie stává příleţitostí k důsledné panoptikalizaci a zesměšnění stalinské poetiky z pozice ideologicky 

opačné.  
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2. POHLED Z PODIA (PAVEL KOHOUT) 

 

Básnický subjekt Pavla Kohouta se jeví být zdánlivë dokonalým splynutím s ideologickou fantazií, 

v níž gramatická forma 1. osoby singuláru (popř. 1. osoby plurálu) označuje naprostou totožnost 

promlouvající bytosti s ideologií.  Raná poezie slavného svazáckého pëvce je doslova přesycena hlasy 

postav, zvoláními, apely i radostným potvrzením legitimity nového řádu, z nëhož poezie vyrůstá a 

jehož obrysy imituje. Kohoutovo vášnivé přináležení může objasnit souřadnice, v nichž dominantní 

ideologie apeluje individuum a rozkrýt i možné způsoby, jimiž je individuum za svou poslušnost 

odmënëno právë možností postavit své „já“ nad anonymní masu.  

Právë ústrojné splynutí človëka a ideologie postavilo Kohouta do privilegovaného postavení 

„mladého básnického ideálu“, kterému se kritika po určitou dobu převážnë vyhýbala. Teprve kritické 

vystoupení Jana Trefulky na stránkách Hosta do domu59 ukončilo tiché přešlapování a započalo 

polemiku, jejíž velká část se točila právë kolem básnické stylizace, re-prezentace prožitku (především 

citového) i přináležitosti básníka a jeho postav ke specifickému prostoru, jenž se může jevit jako 

odtržený od skutečnosti. Zmínëná Trefulkova polemika se zamëřuje na sbírku Času lásky a boje, bez 

debat však zahrnuje i zhodnocení Kohoutova básnického zjevu jako celku, přičemž sbírka z roku 1954 

představuje pouze logické dovršení a vyprecizování určitých tendencí patrných již v jeho předchozích 

dílech.  

Jan Trefulka akcentuje především izolaci, v níž básník ocitá v prostředí elitních svazáckých 

souborů, „kde mládež dostává nejvëtší vymoženosti socialismu jako dar, s minimem vlastního úsilí, 

s minimem protivenství“ (IBID.: 506), jako jeho spolutvůrce a produkt zároveň. Výsledkem je 

samozřejmé přejímání frází, neproblematický pohled na skutečnost, ale i neschopnost mluvit nad 

rámec svého výsadního postavení, v nëmž se socialistická mytologie jeví jako integrální součást bytí. 

Výstižná je pak zejména charakterizace „kohoutovské perspektivy“ vyvoleného putujícího 

panoptikem krásné nové skutečnosti, která proudí stále vpřed, neposkytuje čas na spočinutí, na 

„moudré básnické zastavení“ (IBID.):  

 

„Pavel Kohout vidí skutečnost jakoby s podia, na nëmž vystupoval se souborem, 

vidí skutečnost s tribun slavností, s jevišť oslav, z oken jedoucího vlaku (sic!) či 

letícího letadla, z novin a brožur. Jeho horečná činnost, jistë záslužná, honí jej 

z místa na místo.“   

(IBID.) 

 

                                                           
59 Jan Trefulka: O nových verších Pavla Kohouta – polemicky. In: Host do domu 1954, č. 11, s. 505–508. 
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Jde tedy o takový básnický typ, který je vykořenëný, stejnë tak jeho Subjekt a postavy jsou „bez 

domova, bez svého milého koutku, v nëmž nachází krásu v každém kaménku“ (IBID.: 507) – co však 

Trefulkovi celkem pochopitelnë uniká, je fakt, že absenci tohoto domova vykupuje právë nadšené 

přináležení pravdë ideologie, identifikace s jejími koncepty, které vytvářejí živnou půdu Kohoutovy 

poezie (to konec konců nepřímo připouští i shrnující redakční vyjádření Hosta do domu, které celou 

polemiku uzavírá). Zvláštní napëtí mezi tím, kým je lyrický hrdina Kohoutovy poezie a kým je sám 

Kohout coby reálná bytost prostupuje celou důraznou polemikou, která se posléze rozšířila i na 

obecné otázky po povaze socialistického realismu – do značné míry odstartované právë 

zpochybnëním Kohoutova Subjektu jako autenticky prožívajícího já a zdůraznëním jeho 

vykonstruovanosti a elitářství.   

 

  

2.1 „JÁ, SOUDRUH TVÉHO TÁTY“  

 

Kohoutův básnický debut Verše a písnë je co do tématického sledu řazen chronologicky jako svým 

způsobem básnický deník osobního zrání a procitání. Úvod reflektuje letmou válečnou zkušenost 

doplnënou nëkterými fiktivními reflexemi válečných útrap, jádro sbírky však tvoří verše opëvující a 

vzývající rodící se skutečnost i lyrizující obrazy ze života mládeže, které poetizují nový život jako 

nevšední slavnost, provázenou nekončícím úsmëvem, zpëvem a tancem. Subjekt rané poezie Pavla 

Kohouta je zdánlivë upozadën za maskou „promlouvající ideologie“, jejímiž ústy se básník dobrovolnë 

stává veřejnë oslavovanou ikonou mladého tvůrce. Přesto je Kohoutovo promlouvající „já“ 

v nëkterých momentech nadáno až narcistní sebe zahledëností, sebejistotou a především 

bohorovným tónem, jímž komunikuje se čtenářem jako by ho od nëj nedëlila propast symbolů. 

V podobném duchu lze uvažovat i o Kohoutovë vášni pro vytváření „cizích hlasů“, kterými se jeho 

sbírka rozeznívá. Podoba Subjektu v jeho rané poezii tak rozhodnë není monolitická a stereotypní, ale 

naopak nabízí produktivní mnohost perspektiv, z nichž může „bard socialistického realismu“ 

promlouvat. 

V různých nuancích Kohoutova subjektu můžeme sledovat zjevné prvky autostylizace, které jeho 

poezii blíží tvorbë Petra Bezruče i raným proletářským básním Jaroslava Seiferta. Jde především o 

heroické „já“, které promlouvá jako morální autorita i jako hlas osudu, zvëstující triumf nad 

bezprávím. Jedná se např. o hlas bránící porobené tohoto svëta v básni „Do noci, která si říká svatá“ 

či exklamativní hlas v „Pozdravu revoluci“. Typickou pro tuto formu je především vyprázdnënost, 

redukující Subjekt na pouhý výkřik a performativní příslib spravedlivëjšího svëta, jakoby se jednalo o 
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verbální manifestaci velkého Druhého, mystický hlas ze zásvëtí, který básníka staví na roveň Vůdci, 

jež dává slovem smër davům. V takovém subjektu rezonuje ideologický koncept snëní, které se skrze 

autoritu mocenského aparátu stává skutečností („Strana jak básník spřádá sny / a přetváří je v smëlé 

plány“ – 58). Jeho perspektivou je oslňující perspektiva božího oka, které shlíží na nesmírnou širou 

zem a dokáže ji obsáhnout jedním pohledem, v nëmž se celek štëpí ve vypovídající synekdochy 

šťastné jsoucnosti: 

 

„Mír zpívají závody, 

ve kterých se na pluh sváří 

ocel modravá 

a zpívají ho hraničáři 

v nočních doubravách. 

Mír zpívají mámy, 

když do postýlek smavá dëcka 

s medvídkem jdou spát 

a mír i ústa milenecká 

chtëjí vyzpívat.“  

(IBID.: 47) 

 

„Střezte nám, střezte před zlobou tëch vrahů 

do pëtiletek rozbëhnutou Prahu, 

 

braňte nám prapor dýmu modravý, 

vlající s nových pecí Ostravy, 

 

chraňte nám, chraňte před pohromou zvenčí 

džbánečky ručnë malované v Klenčí, 

 

řachtavé šramačky i tichou osiku, 

let vlaků na tratích i knihy klasiků, 

 

lešením staveb vzduté nebe nad Slovenskem, 

houslovou sonátu zakletou ve smíchu ženském *…+” 

(IBID.: 90) 
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Promlouvající já, zpočátku opředené monumentalizující stylizací, se postupem času láme v já-

prožívající, Subjekt, v jehož fikčním svëtë rezonují prvky svëtáctví a bezprostředního prožitku, které 

zakusil díky ztotožnëní se s dominantní ideologií. Výmluvné příklady tohoto „naplnëného já“, které se 

již nemusí mladicky stylizovat, ale může hovořit samo za sebe, za vlastní vnitřní bohatost, nalezneme 

především v Kohoutovë druhé sbírce Čas lásky a boje, v níž se objevují básnë zcela dominované 

perspektivou subjektivného prožitku, v nichž vrstvu ideologie můžeme pocítit pouze jako jakýsi 

utajený příbëh o báječném, bohatém a dobrodružném životë svëtem putujícího „vëřícího“, který je 

povolán vydávat svëdectví nejen o kráse idejí, ale i o subjektivnë prožívané plnosti života (např. „Na 

západním jezeře v Chang-čou“ či „Jízda“ obë ze sbírky Čas lásky a boje, ale i intimní tëžkosti Subjektu 

reflektující lyrická báseň „Po nemoci“ a pásmo freneticky se střídajících zážitků „Poslání“ z Veršů a 

písní). Zde lze stopovat výše zmínënou sebejistotu, kterou Subjekt nabývá díky ideologii a která vede 

od naprosté oddanosti kolektivu až k posedlosti reflexemi autentizovaných zážitků 

nezpochybnitelného „já“ a vyprávëním vlastních příbëhů. 

Toto uvëdomëlé (a proto výjimečné) „já“ vystupuje do popředí ze závratného kolektivu o milionu 

hlav jako jedinečný mluvčí v konkrétní situaci, kdy na sebe bere privilegovanou roli toho, jenž dokáže 

slovem odemknout skutečnost, v níž se rodí beztřídní ráj. Názorným příkladem je báseň 

„Nejmenšímu Macourkovi“, s nejvëtší pravdëpodobností psaná jako „soudružské uvítání“ syna autora 

budovatelských a agitačních písní Karla Macourka na svëtë vezdejším. Subjekt se skromnë definuje 

jako „soudruh tvého táty“, ale posléze vystupuje jako demiurg, který před očima dítëte, které by jen 

s obtížemi vládlo řečnickými frázemi, konstruuje obraz svëta současného i budoucího prostoupený 

performativními sliby pokořit válku a uhájit mír. Fikční svët vychází z prosté duality míru a války, 

„zemë ocele a lyr“ a strašidelného prostoru „čertů z Wall Streetu“, jeho situování do konkrétních 

časoprostorových souřadnic „skutečnosti“ (proprium Macourek, definované já, jasnë vymezený topos 

a situaci, v níž Subjekt promlouvá) však vytváří iluzi ideologie spontánnë žité a bezprostřednë 

pociťované jako Pravda.  

Subjekt Kohoutovy poezie ve své individuální, prožívající podobë zahrnuje neopomenutelný rys 

milostného sentimentu, plynoucí z opakujícího se motivu loučení. Postavy existují v nesmírném 

fikčním svëtë, v nëmž dálka často rozdëluje citové vazby imperativem nadosobního poslání. 

V Subjektu se pak protínají bolest ze ztráty milované bytosti se slastnou závratí odříkání ve jménu 

vyšších myšlenek. Dálka a odloučení se mëní v nadosobní poslání, sdílená víra je tmelem, který 

překoná i osobní pochyby a bolesti: 

 

„*…+ do všech stran zemë své 

noví a noví lidé 
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se srdcem rozkvetlým nëhou 

i ztvrdlým jako mlat 

pro štëstí republiky 

letëli pracovat.“ 

(IBID.: 87) 

 

Tak překrásnë se, drahá, rozejdem, 

Ty ke své práci – a já do armády. 

Dva roky? Třeba pët! To vůbec hrozné není. 

(IBID.: 91) 

 

Vedle této podoby prožívajícího Subjektu však Verše a písnë nabízejí ještë jednu nuanci, která 

tentokrát úzce souvisí se zemitostí a s konkrétností situace. Jedná se o Subjekt lidového vypravěče, 

v nëmž zůstává zachován prvek svëdka, ale patos a naléhavost titánského „já“ nahrazuje bodrost a 

nezávazná stylizace starého známého, který líčí vtipné a roztomilé historky socialistické všednosti. 

Nabízí tak polidšťující pohled do kolektivu, který žije radostným ztotožnëním se s ideologií a na 

všechno „jinaké“ pohlíží s laskavou ironií přecházející do výsmëchu. Typickým zástupcem takového 

Subjektu jsou „Traktorové častušky“, fokalizované do perspektivy příslušníka kolektivu, který se 

setkal se zázračnou manifestací nového řádu (traktorem) a tuto zkušenost předává jako hravou 

historku plnou poťouchlých úsmëvů a bohorovného tónu, který naznačuje lehkost, s níž se dëjinná 

nutnost naplnila (analogicky funguje „Zamilovaný staršina“, v nëmž však vyprávëjící Subjekt zůstává 

anonymní – o to výraznëji pak vyniká leitmotiv „tra la la la lalala“ vzbuzující dojem, že báseň kdosi 

neviditelný předzpëvuje).       

 

 

2.2 „SOUDRUZI MOJI! BRATŘI VERŠŮ MÝCH!“  

 

Na rozdíl od výsostné perspektivy básnického demiurga, který imituje božskou perspektivu 

samotného demiurga vrchního, přináší v Kohoutovë poezii Subjekt stylizovaný jako kolektivní my 

spíše pocit kolektivní sounáležitosti s perspektivou umístënou přímo „v davu“. Jedná o sebejistý 

chorus hlasů vtësnaný pod gramatickou formu první osoby plurálu, oslavující nemënnost, sílu a pevný 

smër skutečnosti. Tato podoba anonymního, ale nesmírnë autoritativního zacílení perspektivy básnë 

do jednolitého vícehlasu přináší extatické vplynutí do neochvëjné a nezpochybnitelné autority 
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kolektivu, která doslova svádí k rezignaci na individualitu (ne nadarmo se typický zástupce této 

podoby Subjektu v Kohoutovë poezii – „Zítra se bude tančit všude“ stal i oblíbeným svazáckým 

„šlágrem“ s hudbou Ludvíka Podéštë).  

Kolektivní my není u Kohouta nutnë jen anonymním davem nahodilých individualit spojených 

společnou myšlenkou, ale v zásadë konvenuje poválečné sebe-definici mladé generace, včetnë 

akcentu na spontánní ztotožnëní se s poselstvím Vůdců (viz kapitola III). V hymnë mladých svazáků 

„Košile modré, srdce rudá“ nabízí Subjekt (opët nenápadnë vystupující z davu a osobující si 

perspektivu primus inter pares: „Když vyjdeme na ulici slavit svátek milý, / dívám se s láskou po svých 

soudruzích“ – IBID.: 72) generační příbëh o zrození „z bouřných časů“, o naplnëní odkazu otců, kteří 

krváceli ve válkách a o překvapivém zjištëní, že „[…] naše sny se kryly / s jasnými plány tvůrců 

velikých“ (IBID.). Poezie nepředstavuje jen pochodovou výplň, ale magické pouto, které generaci 

„modrých košil a rudých srdcí“ spojuje do nerozborné jednoty („Soudruzi moji! Bratři veršů mých!“ – 

IBID.) 

Pro umocnëní efektu „početnosti“ je tento kolektivní Subjekt nëkdy rozdëlen na dílčí hlasy, které 

jsou však ve skutečnosti dočasnë individualizovanými variantami téhož (viz např. „Pozdrav revoluci“, 

„Kantáta rodné komunistické stranë“). Pozoruhodný je způsob, jakým se v Kohoutovë poezii prolínají 

oddëlená pásma promluvy Subjektu a postav – jsou sice graficky rozčlenëná, ale jinak jsou naprosto 

totožná co do formy i obsahu sdëlení. Postava v Kohoutovë poezie slouží jen vytvoření iluze vnitřního 

dialogu, který rezonuje v jinak monumentálním a semknutém chóru oslavném a nabádavém. Ve 

skutečnosti jsou všechny přidružené hlasy přísnë podřízeny a odvozeny jako služebníci afirmující 

celkové vyznëní básnë.  

 

„Pro tvou sílu, chlapče roztomilý, 

Na širokých našich polích 

Zlátne obilí, 

Orlíku spinkej, zemë bdí, 

Strašidla už të nevzbudí!“ 

 

Vojáci v rukou mají pušky, 

Aby všem dëtem sládly hrušky, 

Aby už nikdy naše zem 

Nekvetla žhavým železem. 

(IBID.: 57) 
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Rozkládání jinak monolitické perspektivy ideologické fantazie do dílčích hlasů je ve Verších a 

písních typickou figurou. Kohoutova poezie usiluje vytvořit iluzi barvité a živé komunikace, v níž vedle 

Subjektu často promlouvá široká paleta různých hlasů postav. V nëkterých básních se setkávají 

v komunikaci dvë fiktivní postavy (dekorovaný tankista a úderník-ocelář v básni „Ráno před 

přehlídkou“), jindy je zase báseň stylizována jako fiktivní komunikační akt kolektivních entit („Dopis 

psaný dëtmi“ či „Vzkaz mládeže armádë“). V roli „fiktivního hlasu“, který je podřízen autoritë 

subjektu díla, se může dokonce objevit i hlas samotného Vůdce, byť vždy opatřen viditelným 

mytologickým rámem, který zdůrazňuje nemožnost přímé re-prezentace (vypovídající je z toho 

pohledu Kohoutova báseň „Slovo k soudruhu Stalinovi“, v níž velký zahradník promlouvá jen jako 

postava sovëtského mýtu o nëm samém).  

Právë toto rozbití jednolité básnické perspektivy „soudržného Subjektu“ a možnost vytvářet 

perspektivy nové, promlouvat cizími hlasy nezpochybnitelné autority, vytvářet fikční verzi ideologické 

fantazie o živé a propojené skutečnosti naprostého souladu, se zdá být v Kohoutových básních 

momentem opojení, kterým subjekt díla svůj chorus spojuje v jeden harmonický tón. Tato harmonie 

je pak nasmërována explicitnë k adresátovi. Verše jsou prostoupeny nejrůznëjšími exklamacemi, 

výzvami i apely, snaží se navázat blízký kontakt s vnímatelem a vytvořit tak iluzi intimního dialogu 

mezi básníkem a jeho čtenářem – ve skutečnosti intimity kolektivizované, přeplnëné hlasy, které 

splývají v jeden a navíc prostoupené i rozechvívající nedůvërou, jež je patrná zejména ze způsobu, 

jímž se Subjekt snaží zacelit utvářený fikční svët jako dokonale srozumitelný komunikát, v nëmž není 

místo pro pochyby a nevyřčené.  

  

 

2.3 „BUDOU SE DÍVAT…“ 

 

Za scelující linii sbírky lze bezesporu pokládat příbëh Subjektu, který se odvíjí prostřednictvím 

různých promën a stylizací, přičemž explicitnë tematizovaný je v závërečné básni pásmového typu 

„Poslání“. Ta je symptomatická nejen z hlediska budování iluze konzistentního promlouvajícího hlasu, 

ale i z hlediska toho, jak se snaží zaplnit potencionální mezery v komunikaci mezi čtenářem a 

autorskou intencí. Bëží vlastnë o vyčerpávající pokus uvést v samotném závëru vše na pravou míru. 

Báseň familiérnë oslovuje adresáta poté, co „padl / poslední můj verš“ (IBID.: 94) – vzniká tak dojem, 

že sama již není veršem, ale zcela pragmatickou výmënou informací mezi empirickým autorem a 

konkrétním čtenářem, jakýmsi prodlouženým časem, v nëmž oba subjekty mohou komunikovat 

narovinu, bez zkreslení („Chci s tebou mluvit ještë chvíli / čtenáři neznámý / soudruhu milý“ – IBID.). 

Právë v této chvíli se zdá být Kohoutův Subjekt nejzranitelnëjší enigmatickým pohledem Druhého, 



 141 

jehož hlasem před nëkolik chvílemi sebejistë promlouval.60 Ocitá se v situaci, která není zcela pod 

jeho kontrolou, a tak na povrch vyvërá dosud ráznou maskou barda přikrytá nejistota a úzkost z 

nepochopení: 

 

„Zavoní čerň. 

A narodí se kniha. 

Ta půjde silnicí a potká čtenáře. 

Ti rozevřou ji, 

poodhrnou stránku 

a budou se mi dívat do tváře. 

Budou se dívat pohraničníci, 

dojičky krav, smetanou vonící, 

cestáři, zedníci, valcíři, horníci 

všichni 

po díle odpočívající 

planoucí, horcí, milující, snící, 

a jistëže 

budou se dívat nejdřív moji vrstevníci 

z Klíčavy 

z Kunčic 

z Tratë mládeže 

A nejen do tváře 

Tvář je tvar klamavý. 

Ten fakt je nyní víc než znám. 

Budou se dívat na puls. 

Na kardiogram.“ 

(IBID.: 95-96) 

                                                           
60 Není bez zajímavosti zaměřit se na způsob, jakým se Kohout brání kritickému útoky Jana Trefulky či Jana Skácela – oproti 

sebevědomé stylizaci jeho Subjektu vypadá totiţ samotná obhajoba velmi krotce, plaše a aţ překvapivě pokorně. Spíše neţ 

agresivní polemikou je konstatováním pevného vnitřního přesvědčení i vědomím o slabinách a chybách (viz Pavel Kohout: „O 

smysl a poslání české poezie“. Literární noviny IV, 1955, č. 13, s. 3). 
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Jako odpovëď na tuto vnitřní úzkost odvíjí se ve verších jakási osobní historie Subjektu, která je 

synekdochou příbëhu nové svazácké generace. Podobnë jako celá sbírka i tento příbëh začíná oslavou 

kvëtnového osvobození Rudou armádou se zdůraznëním subordinované pozice Subjektu („Já 

neosvobodil / Já jsem byl osvobozen“ – IBID.: 97) a pokračuje frenetickým sledem výjevům procitnutí a 

závratného poznání nové skutečnosti, která si zcela podmaňuje subjektivní vnímání a boří hranice 

času i prostoru, začleňuje já do posvátného svazku s ideologií, která zcela mëní perspektivy nazírání. 

Vším prostupuje euforie z budoucnosti a vëdomí jednoty, zaručené zcela prostými vëcmi – jmény, 

zpëvem, gestem. Svët povstává z popela a Subjekt je nejen abstraktním svëdkem, ale přímým 

participantem zmrtvýchvstání jednëch a pozvolného úpadku druhých:  

 

„Pak se souborem jel jsem do Anglie 

a zblízka uvidël  

jak impérium hnije 

v ostrovní míse. 

Holandští dëlníci nás přivítali 

Stalinovým jménem 

a na ramenou nesli Grooningenem, 

když jsme jim zazpívali 

Partyzánskou píseň. 

Zažil jsem zmrtvýchvstání Varšavy, 

svobodnou Budapešť jsem pozdravil, 

vidël jsem Bëlehrad 

v tušení titovského moru 

a slyšel v Sofii 

první zvëst o Únoru.“ 

(IBID.: 99) 

 

Život se promëňuje v euforický sled událostí, které splývají v jeden mohutný tok, podobnë jako 

distinktivní rysy Subjektu se pozvolna přetavují do kolektivní symbiózy snu a skutečnosti, jejímž je 

poezie výsostným nástrojem. Nejkrásnëjší básní socialistického realismu je v Kohoutovë fikčním svëtë 

život žitý v závratném tempu, život, v nëmž se prolínají slast z odloučení od milované se slastí 

přináležení k dravému a dynamicky se vyvíjejícímu živlu mladosti. Celá skutečnost je hrací plochou 

usmërnëné imaginace a zdánlivë neomezených možností, hrací plochou, na níž se střídají dílčí 

společenské role (epizoda, kdy se Subjekt stává „přes noc“ satirikem, zároveň však může být 

neúnavným svazákem, nezdolným brigádníkem, putujícím novinářem, pilným agitátorem atd.) 
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s podobnou frekvencí, jako se v Kohoutovë poezii střídají různé podoby subjektu. Ideologická fantazie 

umožňuje v přesnë vymezeném prostoru poslušnosti být kýmkoli, což v kontrastu s omezenými 

možnostmi dëlnické generace dospívající v Protektorátu vytváří dojem netušené svobody, re-

prezentované v poezii vymezenými básnickými prostředky. Není třeba žádat víc, neboť to, co jest, je 

plnë dostačující, všednost je magická a hluboká, neboť skrze ni prostupuje aureola demiurga. Proto 

se Subjekt apostrofou obrací k tëm nejprostším, ke skutečným everymenům socialistické společnosti 

a ujišťuje je o rovnosti garantované vírou ve stejné hodnoty, v totožné myšlenky: 

 

„Já s tebou mluvím – jedno jasné je mi: 

Kdybys mi teď popsal svoje dny, 

Byl by to asi příbëh podobný. 

Snad by v nëm bylo ménë cizích zemí, 

Snad by ses mi ho vůbec stydël říci, 

Protože jsi ho prožil na jediném místë 

Ale já vím: 

Je stejnë vzrušující. 

Neříkej snad. 

Určitë! 

Zcela jistë!“ 

(IBID.: 104) 

 

Možná právë v tëchto Kohoutových verších, bëžnë pokládaných za výplod patosu a mladického 

poblouznëní, zaznívá jasnë skutečnost žité ideologie – onen průnik, kde je Subjekt a ideologie jedním 

a tím samým tëlem. Bodem, kde se individuum i při vëdomí vlastní nedokonalosti („Což – chyby 

najdou se / a nebude jich málo / vím sám, že jich tu vëzí bezpočet“ – IBID.: 109) cítí být neochvëjným 

kormidelníkem, pevnou částí v celku, která je vždy nahraditelná, přesto ve chvíli své jedinečné 

promluvy skrze sdílený komunikační kód iluzornë svobodná mocí určovat smër toku dëjin. Pokud 

v Kohoutovë subjektu rezonuje mohutná ozvëna transgresivní rozkoše, není to rozhodnë jen 

masochistické potëšení otroka vyšší moci, ale Ludvíkem Jahnem pregnantnë vyjádřená svůdnost 

komunistické víry:  

 

„Mohl jsem před různými komisemi uvádët desítky důvodů, proč jsem se stal 

komunistou, ale to, co mne na hnutí nejvíc okouzlovalo, ba omamovalo, byl 

volant dëjin, v jehož blízkosti (ať už opravdu nebo zdánlivë) jsem se octl.“ 

(KUNDERA 1967: 71) 
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Snad právë to vysvëtluje ono zvláštní napëtí mezi naprostým poddáním se vůli vëtšiny a 

sebevëdomé „do sebe zahledëní“, které fikčními svëty Kohoutovy lyriky od počátku prostupuje a činí 

z básnického subjektu provokativní zjev na pomezí pokorného služebníka a neskromné „celebrity“ 

stalinistické ideologické fantazie, v níž je obsažen element „nazírání mystéria budoucnosti skrytého 

v enigmatu přítomnosti“, zdánlivë tabuizovaného a vyhrazeného pouze osobë Vůdce. Klíč k této 

rozkoši z překračování posvátné hranice revoluční všednosti a revolučního romantismu nespočívá 

v tom, že „já“ neodmyslitelnë splývá s „my“, nýbrž v tom, že stále dokáže zůstat v jistých ohledech 

odlišeným, prožívajícím a svëdčícím subjektem.61 

 

 

2.5 „ASPOŇ TI NĚKDO TVÝMI SLOVY ŘEKNE, JAK MÁ ŽÍT ČLOVĚK NAŠÍ EPOCHY!“  

 

Tematizovanou diskrepanci mezi „promlouvajícím hlasem“ a „proslovenou ideou“ lze však 

v Kohoutovë debutu najít jen stëží. Jeho drama ve verších Dobrá píseň, je naproti tomu kolem tohoto 

rozporu z velké části uspořádáno.62 Příbëh svazáckého kolektivu, který prožívá svá první velká intimní 

zrání, je dramatizován motivem krize vztahu rozhlasového pracovníka a autora budovatelských veršů 

Václava a jeho mladé, stále se hledající ženy Kateřiny, toužící po herecké kariéře. Napëtí je vytvářeno 

kolem kolize svëta svazáckého rituálu a životní praxe. Tyto dvë entity nejsou harmonicky koexistující 

jednotou jako v případë Kohoutových veršů, v nichž nitro a vnëjšek splývají v nerozborném zpëvu 

štëstí a naplnëní, ale představují okamžik kolize, v nëmž ideál není totožný se svou realizací. Právë 

moment kolize, v nëmž se vzorový svazácký pár rozchází, však dobře odhaluje roli poezie a 

socialistického umëní jako nástroje katarze a překonání rozporu v nitru: Václav v jedné ze scén 

odmítá naslouchat své písni, protože by mu připomnëla Kateřinu, načež ho postava uvëdomëlé 

dëlnice Heleny ráznë usadí: „Seď, autore, nech si ty vrtochy. / Aspoň ti nëkdo tvými slovy řekne / jak 

má žít človëk naší epochy!“ (KOHOUT 1955: 210) 

                                                           
61 Na tento fenomén podle mého s patrnou mírou fascinace odkazuje Ivo Vodseďálek v několika svých básních, v nichţ 

kontrastuje všední osud „já“ se závratně mytologickou sférou „toho“ – nejvýrazněji pak nejspíše v básni „Jsem malý mrzáček / 

jaký se zřídka narodí v Sovětském svazu“, v němţ promlouvá „nemoţný“ hrdina socialismu (ke zmrzačení nepřišel hrdinskou 

cestou, ale prostě se tak narodil), který se sledem líčení přízemních strastí „muţické“ existence dostává aţ do extatického 

momentu splynutí s říší mýtu, v němţ vyšívá „překrásný gobelin pro naši radnici / s portrétem generalissima Stalina“ a zajímá se 

„také o problematiku sovětského letectví.“ (VODSEĎÁLEK 1992: 38–41) Podvratnost Vodseďálkových veršů spočívá v tom, ţe toto 

„přeměněné já“ si uchovává rysy kolektivní nepřijatelnosti / výsměšnosti. 

 

62 Čtení tohoto dramatu jako druhé Kohoutovy sbírky se přímo nabízí, v roce 1955 totiţ vyšlo v lehce pozměněné podobě 

v souboru Knihy veršů jako 2. autorova kniha básní.  
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Slova (verše) jsou chytřejší svého tvůrce, nepatří mu, ve chvíli proslovení se stávají majetkem a 

kolektivu a skrze në se utváří cosi jako dokonalé básnické alter-ego, jehož je skutečný človëk pouze 

nedokonalým odrazem. Tento moment rozštëpu je o to dráždivëjší, že Václavovy citované a zpívané 

verše pocházejí ze sbírky Verše a písnë (jde o básnë „Večer na brigádë“ a „Fučík je s námi“) Ve chvíli 

pochyb pak vede jejich autor schizofrenní dialog se sebou samým – jeho rozpor se projektuje do 

kolektivní roviny, v níž je už přítomný zárodek ideálu bez disharmonií a trhlin (človëk naší epochy), 

dokonalejší a uvëdomëlejší Václav, kterému se jeho skutečné já teprve musí naučit dostát. Tomuto 

procesu sebeuvëdomëní si svého vnëjšího já není úniku.  

I Kateřina, donucená svým dívčím pochybením vrátit se zpët do bytu matky, zakouší katarzi ve 

chvíli, kdy „je nëkým jiným“ – říká slova nëkoho jiného, v tomto případë sovëtské mučednice Zoji, 

která se chvíli před popravou loučí se svými milovanými. Setkání s tímto fiktivním druhým já (dívkou 

vroucnë milující a trpící) ji odhaluje vlastní malichernost a nedokonalost: „Ne, nemohu! Nesmím to 

říkat dál! / Já na to přece vůbec nemám právo!“ (IBID.: 215) Ve své uzavřené intimitë není hrdina 

hoden svého velkého kolektivního já, které je vzorem i korektivem a které se vždy zrcadlí v jeho 

aktuálním bytí jako příslib dokonalosti, jíž si je třeba zasloužit, ale jíž nikdy nelze být tak úplnë hoden. 

Postavy jsou de facto v obklíčení tímto traumatem i slastnou závratí. Jsou i nejsou sebou samými, 

jako by v jejich osudu byl vždy obsažen dvojník.  

V jedné z úvodních scén dostávají Kateřina a Václav svatební dar v podobë medvídka, který kdysi 

Katčinë matce daroval rudoarmëjec. Našel ho v troskách domu, jako poslední relikvii po své dceři 

Kátë, jejíž živoucí připomínkou se skutečná Kateřina stává. Sám akt připomínání však zároveň 

zahrnuje závazek vůči bohatýrskému „seržantu a mstiteli“ Ivanu Moskalovovi. Je v tom kus fatální 

logiky, kterou ve hře ztëlesňuje postava kvëtinářky, jež se objevuje osudovë ve dvou momentech jako 

deus ex machina: aby Václava a Kateřinu spojila ve chvíli cudného váhání kvëtinou, a aby Kateřinë 

naznačila osudovou chybu, které se dopouští, když podléhá svodům bonvivána a seladona Radovana 

Srba.  

Motiv vnitřního nesouladu mezi Subjektem (jak jinak nazvat toho, kdo radostnë zpívá ve 

Václavových písních o novém šťastném svëtë, když sám autor utápí se v beznadëji a smutku) a 

autorem (jakkoli v tomto případë pouze fiktivním) je tak bezpečnë orámován motivem předurčenosti 

a zrcadlení, jehož je poezie dokonalým uchovatelem. Skrze ni se človëk může přiblížit svému 

dokonalejšímu já a zacelit antagonismy, které zejí v realitë jeho života. Slovo tu má skutečnë onu 

magickou moc, o kterou se tak bere Ladislav Štoll i další při definování úlohy socialistické poezie ve 

společnosti. Drama rituálnë inscenuje víru ve slovo i v „geniální logiku dëjin“, která brání tomu, aby 

vyvolení podlehli pochybám a temným svodům a naučili se na sebe hledët v oné zvláštní dualitë 

přítomného soukromého já a fikčního já ve sféře kolektivní.  
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Verš „Aspoň ti nëkdo tvými slovy řekne / jak má žít človëk naší epochy!“ lze vnímat jako vnímavé 

zachycení nestabilní pozice tvůrce socialistického realismu vůči kolektivu i sobë samému – obzvlášť 

přistoupíme-li na lákavou hru „usouvztažňujícího čtení“, které nám nabízí ztotožnëní básnického 

subjektu Václava se subjektem Kohoutovým. 
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3. POLEMICKÉ ZAČLENËNÍ (MILAN KUNDERA) 

 

Básnický debut Milana Kundery Človëk zahrada širá bývá v kontextu poezie socialistického 

realismu vykládán jako sbírka alespoň částečnë vybočující svou polemičností ze zúženého prostoru, 

v nëmž dobová poezie operovala. I přes tuto polemičnost však kniha adekvátnë plní základní nároky 

kladené na poezii socialistickou – pracuje s formou, která ji blíží lidové písni, její metaforika jen 

zřídkakdy překračuje hranici srozumitelnosti, jejím horizontem je prostor „vepředu“ – ne nadarmo 

vrcholí sbírka básní „Velký pochod“, která je vyobrazením kolektivnímu pohybu vpřed, započatém 

„pár dní po té velké válce“ (KUNDERA 1953: 68).  

Tomu odpovídá i kladná dobová recepce – ve své recenzi Kunderovy prvotiny vyzdvihl Z. K. 

Slabý63 především odvahu vidët život neschematicky, odvahu čelit problémům nikoli „násilnë do 

básnë naroubovaných, nýbrž prožitých celou bytostí.“ (SLABÝ 1953: 4). Oceňuje také návrat od 

obecných tezí agitační poezie k životu, „přimknutí k domovu, které bylo jeho hlubinou bezpečnosti i 

výchozím bodem“ (IBID.).  Kunderovy epické verše pokládá za nástup po-wolkerovské nové epiky, 

která se blíže přimyká k všedním dramatům socialistického človëka a ménë lpí na nadsazené 

symboličnosti. Je to „poezie ostře vyhroceného konfliktu“, prostá prvoplánové stylizace a tím pádem 

„neobyčejná, objevná a novátorská“.  

Paradoxnë však Slabý vyzdvihuje verše nejvíce lpící na ideologických konstantách a obecném 

dëjinném patosu hrdinství a obëti (zejména básních z oddílu „Velký pochod“) a v básních situovaných 

do roviny každodennosti (Soukromá dramata) kritizuje nejasnost, malou konkrétnost zasazení 

bëžných jevů v obecnëjším systému hodnot. S jistou mírou vágnosti tak akcentuje moment odstupu, 

který vzniká mezi Subjektem a přesahujícím horizontem ideologie, situaci, kdy Subjekt nevidí o moc 

víc než civilní pozorovatel vyhroceného osobního konfliktu. Přes všechny dílčí nedostatky však Z. K. 

Slabý vřazuje Kunderovu sbírku plnoprávnë do rodiny nové socialistické poezie jako příklad toho, že 

jen „z intensivního sžití s naší dobou vznikne nová poezie *…+ Proto nám jeho poesie pomáhá žít.” 

(IBID.) I v kritickém zhodnocení však můžeme sledovat, jak tendence „oslavit a propagovat nové“ úzce 

souvisí s vyzdvihováním především tëch částí díla, které jsou v jednoznačném vztahu se schválenou a 

provëřenou normou. 

Lze tedy konstatovat, že Človëk zahrada širá obsahuje vëtšinu bezpečných identifikátorů 

ideologické fantazie, včetnë dominantních apelů, které jí umožňují navzdory dílčímu překročení 

zvyklostí vystupovat jako řádná součást tëla socialistického realismu. Pozoruhodný je však rozhodnë 

způsob, jakým jsou tyto konstanty kontextualizovány a zahrnuty do fikčního svëta, jehož ohnisko 

tentokrát nezačíná u globální perspektivy my, která i básnickému subjektu garantuje jedinečnost jeho 

                                                           
63 Z. K. Slabý: „První kníţka Milana Kundery“. In: Literární noviny 1953, č. 35, s. 4. 
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promluvy a prožitku, nýbrž právë v intimitë jasnë vymezeného a sebereflektujícího já, v nëmž zaznívá 

osten kritičnosti a nedůvëry vůči tomu, co by mëlo být bez výhrad přijato jako nemënná pravda a 

skutečnost. 

Distance mezi individuem a pozicí subjektu ideologie je patrná již z úvodní trojice veršů, v nichž 

zaznívá polemický tón s imperativem podřídit „já“ mnohohlasu ideologie a s pokorným nahrazením 

procesu sebeuvëdomëní skrze básnë pouhým přihlášením se k bezpečí kolektivu, který ví nejlépe, 

kdo je (či kdo by mëlo být) básnící „já“. Kunderův Subjekt se tak na rozdíl od Kohoutova obrací do 

svého nitra a vyčleňuje se z opojného bezpečí vëtšiny, jejíž autorita poskytuje veršům dostatečnë 

pevnou oporu a pocit bezpečí (i u Kohouta jsme však vidëli, o jak iluzorní bezpečí se jedná). Není to 

jen introspektivní pohled, který garantuje poezii její autenticitu („Ať už zpívá, o čem zpívá, / sebe 

básník zpívá.“ – KUNDERA 1953: 5), ale i pohled do nitra druhých, v nëmž nachází básník sílu („Na dno 

lidí potápí se / básník potapëč. / Jenom tam, jen tam si najde / do bitev svůj meč.“ – IBID.: 5) Vidëno 

prizmatem následujících veršů: více než typizovaní hrdinové souznící s ideologickou fantazií souladu 

„ich und es“64 jsou to postavy tak či onak problematické, všední, které jsou produktivním polem, na 

nëmž může poezie zachycovat život. S tím koneckonců plnë souzní i název – nikoli lidstvo jako 

kolektiv představuje bohatství, metaforizované emblémem sovëtského socialistického realismu par 

excellence, nýbrž právë jednotlivý človëk je širou zahradou. 

 

3.1 „POTOM ŠEL JSEM POLNÍ PĚŠINOU…“  

 

Podobnë jako Kohoutova básnická prvotina i Človëk zahrada širá operuje s uceleným příbëhem 

Subjektu. Zatímco v případë Veršů a písní šlo o typický příbëh generační iniciace a prozření, cesty 

k vnitřní čistotë a zasvëcení, Kunderův Subjekt se zdá být od počátku stigmatizovaný momentem 

vyloučení. Často se opakujícím motivem v básních je motiv návratu, kdy se „já“ vyobcované z bezpečí 

domova vrací do známých míst, aby mu bylo odpuštëno. Neproblematické kulisy svazáckých rituálů a 

radostných pochodů tak nahrazuje sentiment, spojený s opatrným blížením se kolektivu, nikdy však 

neústící v úplné ztotožnëní se s ním. Kunderův Subjekt se nevrací do kolektivizovaného a 

ideologickými rituály prostoupeného prostoru, nýbrž do bukolického toposu domoviny (idyla 

venkova, rodné chalupy), rámovaného křesťanským symbolem vánoční hvëzdy („Ach, veď mne za 

našima, / hvëzdo vánoční!“ – IBID.: 11) a motivem rodiny (nikoli Strany, ale prostë a jednoduše rodiny 

v tradičním smyslu). Závërečnou apostrofu básnë „Vánoční vyznání“ „Soudruzi moji, já bez vás, / já 

bez vás nikdy už!“ (IBID.: 12) tak můžeme číst v ponëkud ambivalentním a subverzivním smyslu, 

                                                           
64 I přes úmyslnou aluzi na poezii Egona Bondyho pouţívám tuto dichotomii jako volné naznačení střetu subjektu a ideologie. 
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v nëmž zdánlivë čistë ideologizované sdëlení smëřuje spíše do nitra než k přesahujícímu horizontu 

idejí a hodnot. 

Právë dynamické setkávání se Subjektu a ideologie, jež je zbaveno typických náležitostí rituální 

události (kolektiv jako chorus v pozadí, nebo kolektiv přímo zahrnutý v doménë „já“) a přeneseno na 

rovinu všedního dne. Pro Kunderovy verše je charakteristické monolitické dopředivosti času a 

závratné prostorové perspektivy typické mj. pro Kohoutovy verše psané z globálního nadhledu 

demiurga. Zejména v oddíle „Zeleň mého domova“ zakouší Kunderův Subjekt totožné narativní 

schéma, motivickou konstantu chůze v jasnë vymezeném času i prostoru. Nëkdy je onen 

„autentizující“ efekt spojen s až manický lpëním na přesném určení časoprostoru, jakoby se Subjekt 

obával, že podané svëdectví bude až příliš vágní, nereálné, zahledëné do nadreálnosti mýtu:  

 

„Toho dne v Brně, bylo to za poledne, 

šel jsem si cestou pod tratí. 

Z jednoho baráku — mohlo být tak půl jedné - 

slyšel jsem dëtský hlas, dëtský hlas zpívati. 

 

To bylo v neděli a do slunného vánku  

kráčely ženy s kočárky.  

Hokynář prodával u zeleného  

stánku ovocnou zmrzlinu a polárky.“  

(IBID.: 17, zvýraznil VS) 

 

„Globalizovanou“ perspektivu širé domoviny nahrazuje vymezený výsek „spatřené“ skutečnosti, 

v nëmž je stále přítomné prožívající a reflektující „já“, v nëmž jsou navíc přítomny i okamžiky nejistoty 

typické pro náhodného svëdka („Jejich hlas mi mizel v křídlech vánků“ – IBID.: 15). V Kunderových 

fikčních svëtech nenalézáme osudovou provázanost Kohoutových událostí, jednotlivé básnë ve 

zkoumaném oddíle jsou prezentovány jako nahodilá setkání, v nichž se zrcadlí odlesky ideologické 

fantazie – odpor k válce („Tři braši u pëti jabloní“), odsouzení korejské agrese („Zahradník“), apel 

k bdëlosti („Toho dne v Brnë“) i triumf míru nad traumatem války („Procházka Vysočinou“). Velké se 

tu vždy nahlíží z perspektivy malého a nikoli ve své čistë emblematické podobë, ale spíše jako výsek 

zcela banálního dëje. Charakteristický je z tohoto pohledu motiv hocha, který sedí na lafetë zrezlého 

dëla – oproti performativní tezi o boji za mír stojí zdánlivë nahodile spatřený obraz, který může 

zastupovat sám sebe, ale může být brán i jako „promluva ideologie“. To, co mu však na první pohled 

schází, je apriorní apelativnost a cílenost, i agresivní a doslovná rétorika, která aspiruje na to, aby 

jednotlivý výjev přetvořila v materiální důkaz pravdy ideologie: 
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„Že zase  

aeroplány  

zatemní nebesa?  

Slunko už zapadalo,  

vešli jsme do lesa. 

 

Na hlavni dëla, jež ve stráni  

rezaví tam a hnije,  

obkročmo sedël klučina  

a volal: Hyjé, hyjé!“  

(IBID.: 17) 

 

Podobnou dvojakost lze spatřovat i v básni „Stařenka“, která bývá citována jako sentimentální 

výjev master plotu socialistického realismu. Báseň skutečnë na první pohled obsahuje klasické 

transformační narativní schéma, v nëmž nám Subjekt líčí přerod stařenky z odmítavé a negativistické 

„ženy starých pořádků“ v přesvëdčenou stoupenkyni ideologie. Perspektiva Subjektu však opët 

nechává provokativnë ve hře i jiné čtení: že totiž stařenka nepochopí zhola nic a vše, co se v básni 

stane je to, že postava pod vlivem mateřské lásky k vnukovi a prostého gesta vzetí za ruku přestane 

žehrat a smíří se s tím, že žije v nerozumném a splašeném svëtë, který z jejího pohledu nedává smysl. 

Tohoto efektu nejasnosti je dosaženo zcela jednoduše: distancí Subjektu a postavy. Vše, co báseň 

nabízí, je oddëlené pásmo promluvy postavy a Subjektu, události a jejího nazření. K jejich splynutí 

však na rozdíl od Kohoutovy poezie nedojde, a tak si obë sféry ponechají dílčí enigmatičnost 

náhodného. 

O jak účinný efekt se v případë rané Kunderovy poezie jedná, můžeme zdokumentovat i na básni 

„Vánoce“, která pracuje se schematickým kontrastem prostoru idyly a prostoru ciziny. Opakující se 

motiv Vánoc a betlémské hvëzdy, který byl v úvodu spojen se sentimentem návratu ztraceného syna, 

se tentokrát obrací v prostou insinuaci emigrantů. Distance mezi v konkrétním čase a prostoru 

zakotveným Subjektem a událostí mizí, pohled „já“ je náhle všeobsáhlý a neproblematický, sebejistë 

podepřený ideologickým schématem „vyčlenëní vs. začlenëní“: 

 

„Stanula hvëzda betlemská  

nad vršky bílých stromů.  

Dnes všechny cesty, všechny dnes,  

ach, všechny vedou domů. 
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Tam zrádcům v cizinë  

tëžkne a padá hlava.  

Dnes jejich samota  

se rakví stává.“ 

(IBID.: 17) 

 

Z tohoto pohledu je symptomatický oddíl nazvaný Eluardovým citátem „Od obzoru jednoho 

k obzoru všech“ – perspektivu bezprostřednosti navozovanou prožívajícím „já“ a konkretizací času a 

prostoru nahrazuje univerzální postava básníka-pochybovače, jehož rodokmen by mohl být odvozen 

např. od Hrubínova Joba, rozcitlivëlého a uzavřeného pëvce „Staré zemë“, odsouzené k zániku 

(„Sbohem už, básníci, dumaví červotoči / v poustevnách svých životů!“ – IBID.: 43). Návrat tohoto 

zapomenutého poutníka, pro nëjž byla poezie jen zdí nářků a vzdechů, je provázený motivy odpuštëní 

(„přicházela mu naproti ta, které nejvíc ublížoval“ – IBID.: 44) a znovu přijetí mezi blízké („volali na nëj: 

Vítej, kamaráde!“ – IBID.). Jako znamení vdëku se zříká básník svého hlasu a odevzdává jej potřebë 

vëtšiny: 

 

A potom začal volat:  

„Ó vezmete můj hlas! 

 

Snad nezrezavël  

na mé smutné vëži! 

 

Své písnë na nëj zpívejte!  

 

Mnë ať už nenáleží!“  

(IBID.: 45) 

 

Nabízí se otázka, zda i tady nevzniká distancí mezi promlouvajícím hlasem a událostí jisté 

subverzivní pásmo – oddíl je de facto koncizní rekapitulací poválečného mýtu staré a nové zemë (viz 

MACURA 2008: 14–35) i procesu přehodnocení role subjektivity a sociální služebnosti v poezii, jehož 

poválečnou linii lze datovat rokem 1938, tedy reakcí významných básnických osobností na 

mnichovské události. Chybí tu však jasnë zakotvená perspektiva, která by události přerodu dodávala 

gloriolu posvátného povýšení, sémantický příznak „ponurosti“ vzdání se individuálního hlasu zesiluje i 

ponëkud morbidní vročení oddílu: „Památce básníků, kteří šli touto cestou.“ Mezi svëtem Subjektu a 
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ideologií, kterou je apelován, zkrátka stále zeje citelná trhlina, která je zacelována jen s krajní 

nedůvërou a váhavostí, což je vysledovatelné právë z nedourčenosti klíčových jevů a ze smyslu, který 

se brání totálnímu uzavření. 

Návrat vyobcovaného jedince a trauma, spojeného s konfrontací s vëtšinou, zaznívá i v oddíle 

„Soukromá dramata“, v nëmž je přítomné „já“ Subjektu nahrazeno netematizovaným 

pozorovatelem. I zde však můžeme sledovat, jak distance vidëného a pozorujícího výraznë ovlivňuje 

celkové vyznëní básnë v intencích ideologičnosti. V básni „To není láska“ se odvíjí příbëh 

nepochopení mezi mužem, který se touží podëlit „o ten náklad denních bojů, o ten život bolševický“ 

(IBID.: 29) a jeho ženou, která zcela nevšímavë přechází drama odehrávající se v rovinë kolektivní 

(obhajoba mužovy práce) a stará se pouze o pragmatickou stránku života (drahota, drby, večeře). 

Klimaxem básnë však není nabádavé a kritické usvëdčení ženy z malomëšťáckých návyků, jejichž 

vinou nevidí velikost a zásadnost nové doby, ale prostým náznakem vygradovaný nesoulad a 

neporozumëní, které nejen že nezasahuje do sféry kolektivním odpovëdnosti, ale navíc přetrvá – 

obvinëní zůstane vnitřním monologem a situace vrcholí absurdním výrokem, který jen podtrhne 

míjení muže a ženy v rovinë osobní (jde o jakýsi zárodečný konflikt „dvojího jazyka“, který pozdëji 

tvoří v Kunderovë díle podstatný motiv). Velikost kolektivního poslání se provokativnë střetává 

s překážkou tak prostou, jakou je neschopnost komunikace – žádoucí perspektiva je tak znovu 

narušena distancí, přesolená rýže je jako zástupný symbol položena naroveň tak zásadní vëci, jakou je 

neochota postavy ztotožnit se s ideologií: 

 

„Tak se na ni smutnë díval, až tu stesk mu hrdlo stisk: 

‚Pod tíhou dnů  

já lámu se a praskám.  

A ty si jen splétáš jak dlouhou punčochu  

u kamen svůj život nevšímavë. 

Ale to není láska! 

Slyšíš! 

To není láska!‘ 

 

Tak to na ni v duchu volal, mlčky sedë nad talířem,  

na nëmž ležel nedotknutý kousek masa 

s trochou rýže. 

Vidouc ho, jak smutnë sedí, řekla jeho hodná žena:  

‚Já vím, já vím. Odpusť mi to. 

Rýže je dnes přesolená.‘ 

(IBID.: 30–31) 
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Báseň „Láska a život“ je naopak klasickým schématem o soudruhovi, který selhal a toto selhání 

provëřilo i sílu lásky jeho bližních. Podobný narativní prvek se v Kunderovë tvorbë variuje pozdëji – 

když je v Žertu Ludvík vyloučen ze strany, přichází za ním Markéta plna naivní oddanosti po vzoru 

filmu Abrama Rooma Čestný soud (Суд чести, SSSR 1948) odmítá svého „milovaného“ opustit v tëžké 

situaci, protože síla pravé bolševické lásky tkví v dodávání síly k nápravë. Ve zmínëné básni se tak 

láska subjektivní úzce prolíná s láskou bolševickou, jakoby se jednalo o jedno a totéž. Fikční svët se 

promëňuje uzavřený kruh, jehož všechny části intervenují v individuálním příbëhu přetvoření a 

návratu, který má tentokrát citelnë rituální podobu vstoupení do totality celku, byť zástupnë 

symbolizovaného postavou Vëry, nositelky pravé bolševické krve. Subjekt svëdka tentokrát není tolik 

pozorovatelem, jako zvëstovatelem zázračnosti okamžiku splynutí: 

 

„Pak vešel domů ke své Vëře  

(celý den spolu nebyli)  

a i ty hvëzdy z temna nebe  

jak dobří, modří motýli,  

a i ty hvëzdy z temna nebe  

za nimi dovnitř vstoupily.“  

(IBID.: 40) 

 

Způsob, jakým je ve sbírce stále hájen obzor jednoho před úplným ztotožnëním s horizontem 

všech, lze usouvztažnit s pozicí svëdka-kolemjdoucího. Fikční svët pro nëj není splývavým snem-

skutečností, k níž je poezie klíčem, ale do značné míry doménou, v nëmž sen promlouvá „zkresleným 

hlasem“ pouze skrze jednotlivosti. Zakotvenost Subjektu v prostoru a čase domova, který nelze plnë 

identifikovat s jeho mytologickým konceptem (náruč strany či sceleným prostor vlasti), vytváří 

možnost dvojího čtení, v nëmž si i verše zdánlivë formované ideologickou fantazií zachovávají latentní 

ambivalentnost vyznëní. Ta plyne jak z opakujícího se momentu očitého svëdectví, přiznaného 

zprostředkování, ale i z momentů, kdy je svëdectví Subjektu očekáváno jako stvrzení pravdy ideologie 

a přitom v básni absentuje. Možná právë tento jev je skutečným projevem polemičnosti Kunderových 

veršů, která se jinak realizuje spíše v „žánru“ tezovitého stranického projevu, jímž je hájeno právo 

jednotlivce na chyby. Právë tento přiznaný vstup do diskurzu „bolševické disputace“ totiž Kunderovu 

poezie paradoxnë sbližuje s dobovou masovou produkcí, jíž se snaží v mezích možností vzdorovat 

doménou „já“, které má právo vidët po svém i skutečnost stalinismu.  
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3.2 „NENÍ SOUDRUZI VŽDY NEPŘÍTELEM TEN“  

 

Polemické verše stojí na ojedinëlém nesouladu mezi Subjektem a okolním svëtem (či spíše jeho 

výsečí). Bëžná praxe polemické poezie socialistického realismu spočívala v konfrontaci dvou 

nesmiřitelných entit, rozdëlených jasnou ideologickou hranicí: zde jsme my, tam jsou oni. Poezie byla 

pak nástrojem odsudku a výsmëchu, skrze nëjž bylo možné nahlédnout nepřekonatelným rozdíl 

v dokonalém souladu svobodného subjektu socialistické ideologie a otrocky vykořisťovaného 

subjektu kapitalismu. Kunderova polemičnost však, podobnë jako pohled jeho Subjektu v části sbírky, 

smëřuje dovnitř – reflektuje tak zásadní schizma, jaké znamenal proces se Slánského skupinou a 

přehodnocení nëkterých zásadních pojmů i na poli kulturním. Úvodní báseň oddílu, vënovaná 

Konstantinu Bieblovi zjevnë v narážce na jeho „Manifest Vítëzslavu Nezvalovi“ situuje polemiku do 

souřadnic diskusí o úchylkářství, rappismu, frézismu a dalších neduhů, které mëly vinou působení 

záškodníků napojených na Slánského dovést socialistickou kulturu k absolutní prázdnotë, ztrátë 

revolučnë-romantického horizontu a pásové výrobë „na rudo natřených zmetků“ (abych parafrázoval 

Konstantina Biebla).  

Kunderův Subjekt, dosud především aktivní a zainteresovaný pozorovatel „z konkrétního 

povzdálí“, se náhle stává zaujatým komentátorem. Hlásá pravdu kultury očištëné od 

„choroboplodných“ vlivů a připravené opustit frázovitost, mechanické začleňování budovatelských 

emblémů a atrofovanou rovinu snëní a „ideovosti“, kterou dle dobových odsudků mëla působením 

Slánského skupiny nahradit rozvratná „ideologičnost“ – tedy poučky, teorie a smërnice, jež soustavnë 

podkopávaly to nejživotnëjší, co mëla socialistická poezie nabídnout: „staleté pouto mezi poezií a 

lidem“ (Vladimír Dostál: „O nové české poezii v roce 1951", Nový život 1952, 10, s. 1548).  

Subjekt se zde stylizuje do role strážce ryzosti komunismu a socialismu, v žádném případë 

nepolemizuje se samotnými fundamenty ideologie (to by bylo samozřejmë nepřípustné), ale snaží se 

postavit do úlohy demiurgické – určovat to, co Strana mínila, čemu učila své dëti („Kritika přece 

znamená – tak učila nás strana – vzít svého kamaráda pod paždí!“ – IBID.: 51). Dokonce nadmërnou 

rétoričností i vëcností veršů naplňuje jeden z kategorických imperativů socialistického realismu – aby 

se umëní stalo nástrojem budování, civilním „oddëlením“ socialistického stroje na výrobu vysnëné 

skutečnosti. Proklamativní ráz veršů, apostrofy a apelativnost vnucují básním ráz projevu a včleňují je 

do souřadnic, v nichž se pohybuje převážná míra oficiální produkce stalinismu.  

Můžeme tak opët poukázat na principielní problém poezie socialistického realismu – ve chvíli, 

kdy Subjekt zaujímá k ideologii jednoznačný postoj (třebaže částečnë polemicky ladëný, jako 

v případë Milana Kundery), přejímá báseň nekriticky prvky agitace, projevu a persvazivnosti, čímž se 

z ní vytrácí vzrušující ambivalentnost. Tento paradox naplno vyznívá v závërečné básni, která je sice 
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z velké části ladëna kriticky a útočnë, ale přitom skrze vërné zachování kontur ideologické fantazie o 

zázračném životë v socialismu přejímá i to, co je kritizováno a zpochybňováno. Subjekt se mëní 

v anonymního vazala kolektivu, který vystupuje pouze jako dočasnë privilegovaný hlas nabádající ke 

kolektivnímu utopickému snëní (což je přesnë to, čemu se např. v prvním oddíle převážnë vyhýbá): 

 

„Rozezpívejte, básníci, celou svou širokou duši,  

tu flétnu o tisíci klapkách,  

ať už zbankrotují ti, kdož z ovënčených nůší  

nabízejí místo poesie stokrát ohryzaná jabka. 

 

Je-li vaše hruď socialistickou vírou naplnëna,  

zpívejte a neptejte se, co tomu říká ten či onen 

kaprál umëní. 

To se ví, že ho jímá závrať a že sténá,  

když do uší mu život příliš vichřičnatë zní. 

 

Zpívejte! Budou se otevírat okna domů,  

na zaprášených římsách počnou tančit sny.  

Zpívejte, ať do srdcí lidí jak průvod lampionů  

vstoupí náš život, plný, nesmírný!  

 

Vždyť kdyby přišel boj a přišla válka,  

nebude to jen pár břeskných hesel snad,  

ale celého našeho života tisícibarevná vlajka,  

již musí lidu básník odevzdat.“  

(IBID.: 53–54) 

 

Vskutku je tak nutné dát za pravdu verši „Není soudruzi vždy nepřítelem ten, / kdo s sebou vleče 

na zádech batoh / smutků, pochyb, zlozvyků.“ (51). Závërečný oddíl „Velký pochod“ dokonce nabízí 

symbolické završení transformace Subjektu, který začíná jako relativnë emancipovaná entita 

zachovávající si svëdecký odstup od ideologické fantazie, ale skrze porušení jejích inherentních 

pravidel (moment otevřené polemiky) s ní nakonec srůstající. Sled konvenčních výjevů z dëjin 

„budovatelského hnutí“ ve „Velkém pochodu“ zahrnuje obligatorní zastavení u zásadních událostí i 

jevů ideologicky transformované minulosti / současnosti. Motiv protektorátního mučednictví jako 

výzvy k bdëlosti zaznívá v pateticky ladëné básni „Poprava v Kounicových kolejích“ o posledních 

momentech před popravou, která graduje naléhavou výzvou „Bojujeme dál!“. Sentimentální spojení 
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motivů milostných s motivy válečnými obsahují folklórnë stylizovaná „Slovenská balada“, která 

archetypální příbëh dívky čekající na milého převádí do kulis partyzánského hnutí a „Korejská 

balada“, v níž se folklórní rámec opakuje, tentokrát doplnëný o moralistnë výhružný klimax. Obraz 

bezpráví páchaného na dëlnickém hnutí zpracovává báseň „Italská“, pojednávající o vëznëném 

dëlníkovi. Setkáme se v ní s emblematickým motivem snu-ptáka, který je vyslán za Stalinem – Subjekt 

tentokrát nepokrytë svëdčí o pravosti ideologické fantazie, kolektivní mýtus se stává jeho vlastním – 

„Už vidím, vidím ho, jak v první řadë kráčí, / když strana zase k stávkám bubnuje, / už slyším jeho hlas 

ve zpëvu demonstrací: / Avanti popolo! — a znovu do boje!“ – IBID.: 62). Rezonanci motivu ciziny, kde 

je dëlník vykořisťován, obsahuje báseň „Slavnost návratu“. Pozoruhodné je, že vychází ze skutečné 

události („Horník A. Š., žijící dlouhá léta ve Francii, vrátil se po únoru 1948 do rodné Ostravy“ – IBID.: 

65) a je variací na jeden z leitmotivů sbírky – návratu ztraceného syna do prostoru domova. Tentokrát 

však není pochyb o tom, že nejde tolik o domov individuální, ale o domov sdílený, o symbolickou 

doménu kolektivní pamëti dëlnického hnutí, o kontrast mezi nespravedlivou minulostí a radostnou 

současností, jež se do myšlenek vracejícího se dëlníka vkrade se sborovým zpëvem mládežnické písnë 

o nové Ostravë. Všednost výjevu (skutečné události) je tentokrát překryta mytizujícím momentem 

příslibu, který dílčí jev mëní v typizovaný fenomén, přísahu vërnosti, v níž „já“ a „my“ neodvratnë 

splývá v jedno a to samé: 

 

„Tobë já navždycky 

chci svoje ruce dát 

a já të, zemë má, 

chci zmënit na maják, 

tak aby svítilas mým starým kamarádům 

do svëta podlého, 

když stávkují a doma není 

už ani kousnout do čeho, 

tak aby svítilas mým starým kamarádům 

do hlubin arestů,  

tak aby svítilas jim 

na cestu, 

na cestu!…“ 

(IBID.: 66–67)  

 

Závërečná báseň „Veliký pochod“ je už jen stvrzením tohoto symbolického svazku, 

monumentalizující metaforou dëjin jako pochodu dëlníků psanců-zemë, kteří kráčejí vstříc novému 
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svëtu, přičemž před tím jasnë zaslechnutelný hlas Subjektu se stává nástrojem oslavy masového 

pohybu vpřed.  

Toto zakončení nám v zásadë poskytuje dvë možnosti interpretace vztahu Subjektu a ideologie ve 

sbírce Človëk zahrada širá. Buď se jedná o ryzí příklad transformačního narativu socialistického 

realismu, v nëmž se pochybující a samostatný Subjekt momenty kritiky i sebekritiky pokornë vřazuje 

do dominantního diskurzu, z nëjž byl pro své vady a pochybení vyobcován, nebo se jedná o případ 

vyjednávání, v nëmž si právo na distanci od ideologické fantazie Subjekt vykupuje momenty 

rituálního ztotožnëní. Ať se již ztotožníme s kterýmkoli z tëchto dvou čtení, je Kunderova prvotina 

naznačením potenciálu i limitů vznikající dynamiky vztahu promlouvajícího vëdomí a ideologie 

v poezii vrcholného stalinismu. 
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4. MEZI PŘÍRODOU A NOVÝM SNËNÍM (MIROSLAV ČERVENKA) 

 

Oproti předchozím sbírkám představuje Červenkův básnický debut Po stopách zítřka poetiku 

nápadnë tlumenëjší co do expresivity výrazu, uzavřenou ve specificky majestátním lyrickém čase 

mýtu o novém zítřku, témëř důslednë oproštënou od temného pásma nepřátelství a nenávisti (jen 

verš „Snad dosud pod černými prapory / o ‚bolu lásky‘ skučí dezertéři“ – ČERVENKA 1953: 37 letmo 

nahlíží do fantomatického prostoru nepřítele). Náladu sbírky lze označit za rozjasnëné a zjitřené 

opojení zázračným dneškem a slastné očekávání toho, co přichází a v tkáni skutečnosti již teď 

zanechává jasné stopy (odtud ona podivuhodnë obrácená perspektiva názvu, v níž se kráčí po 

stopách nëčeho, co teprve přijde). Pokud v případë Kunderova Subjektu bylo lze hovořit o hledání 

distance, z níž se mytologie stává skutečnëjší, žitou zkušeností, v případë Červenkova Subjektu možno 

hovořit o opojení ze splývání s mýtem, v nëmž není tolik patrné hrdé „kohoutovské“ vyčlenëní svëdka 

a prožívajícího já, které se vymyká kolektivní anonymitë.  

Podobnë jako v případë kritického přijetí Kunderovy prvotiny i v případë Červenky zaznívají 

v dobovém kritickém rozboru Jana Petrmichla65 pochvalná slova o novosti, osobitosti a svéráznosti 

básnického uchopení skutečnosti. Vyzdviženo je zejména tendence vyhýbat se příliš obecnéhmu 

nazření radostného života a zdůrazňovat pohled svëdecký, který nalézá ve všednosti fragmenty 

skrytého smyslu, „jejich individuální společenský smysl i tvářnost“ (PETRMICHL 1953: 4) i schopnost 

integrovat archetypálními významy zatížený motiv přírody ústrojnë do mýtu nového života. Subjekt 

předkládá své promluvy o všedním svëtë bez deklarativnosti „a bez dodatečného a zbytečného 

komentáře čtenář dochází při četbë básnë sám, samozřejmë a nenásilnë k poznání velikosti a slávy 

lidské práce“ (IBID.).  

S jasnou nelibostí však Petrmichl útočí na ta místa, kde se Subjekt buď z básnë vytrácí, nebo se 

uzavírá do sebe a básni nedominuje angažovaný obsah, ale „falešná touha po vnëjší poetické výzdobë 

a dekoraci“. Tato kritika smëřuje především k nadmërnému lyrismu, k nëmuž jsou do kontrastu 

postaveny básnë s nejvýraznëji angažovaným obsahem i apelativní rétorikou. Vyzdvihovaná novost je 

tak opët bezpečnë ukotvena do synaptických bodů ideologické fantazie, v nichž Subjekt existuje 

v bezpečné blízkosti respektované normë. Petrmichlem proklamovaný zápas o vlastní výraz, osobitost 

a svéráznost tak nutno chápat jako manévrování ve velmi omezeném prostoru, kde je mezi přílišnou 

tezovitostí a přílišným odstupem od tezí vedena jen nesmírnë mlhavá hranice.    

     

 

                                                           
65 Jan Petrmichl: „Nad první básnickou kníţkou Miroslava Červenky“. Literární noviny II (1953), č. 41, s. 4. 
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4.1 „CESTIČKY, JÁ VÁM ROZUMĚL…“ 

 

Pro fikční svët sbírky Po stopách zítřka je charakteristická především symbióza dvou výrazných 

časoprostorů – časoprostoru přírody a časoprostoru nové socialistické přítomnosti, v níž se zrcadlí 

nadcházející přítomnost. Koexistenci obou rovin lze doložit na prvním oddílu sbírky „Mësíce“, který je 

v široké básnické tradici koncipován jako dvanáctidílný cyklus, spojený motivem přírodního 

cyklického času. Subjekt tu bytuje ve svëtë, v nëmž se pradávný řád plynutí sytí událostmi času 

nového, jehož periodizace se řídí pëtiletkami. Druhý se obráží v prvním – v básni „Leden“ se cesty ve 

snëhu mëní v pohledu Subjektu v symbol nové kolektivity („Cestičky, já vám rozumël! / Zpíváte: Kdo 

je z této zemë / žít osamële, uzavřenë / už zapomnël, zapomnël…“ – ČERVENKA 1953: 7), v básni „Únor“ 

odhodlání a zápal revoluční masy, jejíž součástí je přiznanë i Subjekt („I moje srdce hřál [dech 

zástupů+“ – IBID.: 8), taví závëje, v básni „Březen“ se lyrický obraz křehkého a nedůvëřivë se 

probouzejícího jara mëní v konceptualizovaný obraz revolučního vzmachu („A přece na lukách / 

prapory mladých vůní vlají / a deštë nešeptají / spíš bijí na poplach“ – IBID.: 9), kterýžto obraz graduje 

v následující básni „Duben“, v níž se příroda stává živlem radostnë útočícím, jaro vnëjší (přirozené) se 

spojuje s obrazem jara vnitřního (uvëdomëlého). Příroda není jen mlčenlivým dëjištëm promëny, ale 

aktivnë se zapojuje, vyzývá, oslovuje – v básni „Červenec“ „[…] pole družstevníkům mává: / už je čas! 

*…+ a vítr volá po krajinë: / Do díla!“ (IBID.: 13) v básni záři zase vlaštovky naslouchají zvëstem, které 

se nesou telegrafními dráty. I „Listopad“, mësíc melancholie a očekávání nadcházející zimy se 

v okouzlené perspektivë Subjektu mëní v příslib jara.66 Človëk a příroda jsou propojeni, pupeny na 

stromech jsou metaforou nového života, který se v souladu s přísnou cykličností opët musí v dalším 

jaru obnovit a vzkvést.  

Čas zkoumaného oddílu však není v žádném případë archetypálnë cyklický – opakující se 

majestátní čas nemënného řádu. Je to čas dopředivý, v nëmž se přírodní elementy opakují, ale 

v doménë času nové přítomnosti se odehrává neustálý posun vpřed. V básni „Prosinec“ se kulisa 

končícího roku stává dëjištëm rozhodného gesta (podpis mírové výzvy, splnëní plánu) a zároveň 

důkazem toho, že nový čas si podmaňuje starý („‚Hlásíme – dnes, pátého prosince, / splnil náš závod 

všechna čísla plánu…‘ *…+ V tovární hale kola zpívají / už v novém roce pëtiletky.“ – IBID.: 18). Subjekt 

v tomto uchopeném a přetvořeném časoprostoru tradice a odvëkého řádu zastupuje dílem svëdka 

(dëjinných zmën), dílem hlas, který z pozice promlouvajícího, oslovujícího vytváří modalitu radosti, 

překotného vnímání, které se sytí krásou a jistotou, jež z obou časoprostorových rovin plyne.   

                                                           
66 Zde můţeme spatřovat aluzi na Tomanův „Listopad“ ze sbírky Měsíce, v němţ motiv podzimu jako předzvěsti jara vystupuje 

téţ. 
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Sousedství tradice (tentokráte kulturní) a mytického projektu nové skutečnosti dokumentuje i 

oddíl „Setkání“, který se sestává z epické básnë o střetnutí odmítaného a osamoceného 

propuštëného vëznë „s otevřenou duší“ Karla Havlíčka Borovského a protivenstvími zkoušené, 

navzdory tomu hrdé Boženy Nëmcové. Idylizovaný obraz soucitu i lidské odvahy, která se koncentruje 

v tëchto dvou emblémech české kultury (Havlíček-pravda, Nëmcová-láska) vrcholí figurálním 

výjevem, v nëmž Nëmcová kráčí „trochu vepředu, jakoby cestu ukazovala“ (IBID.: 45) a horizont 

dëjinného času se prolamuje smërem k socialistické utopii jara českého národa a spravedlnosti. Obë 

postavy se tak stávají uvëdomëlými deriváty četných klasiků-revolucionářů, jimiž se poúnorová 

kultura jen hemží: 

 

„Usmívali se do jarního slunce 

Veliká víra plnila jim srdce: 

že žádná zrada pravdu nezmaří, 

že budeš jednou kvésti, český kraji, 

ve štëstí, které dnes už dobývají, 

že budeš kvésti jak stránë na jaře.“  

(IBID.: 45) 

 

I v tomto kolektivizovaném čase a prostoru nových dëjin projektovaných do starého řádu však 

nachází Subjekt prostor pro intimní nazření svëta. V lyrickém obrazu stmívání v Praze se výraznë 

projevuje perspektiva „pozmënëného“ vnímání, která si podmaňuje navyklý obraz skutečnosti a 

převrací obrazotvorností kontury vëcí („Tři vëže Hradčan z výšky kanoucí, / od nebe k zemi bez 

pohybu visí.“ – IBID.: 16)67, v básni „Červen“ pak dominuje lyrický dialog, v nëmž si Mësíc a postava 

Dívky rozprávëjí o milostné poblouznëní v bezčasí, které v jinak jasnë vymezeném trvání a plynutí 

cyklu působí témëř nepatřičnë. Má to však svou souvislost s dočasnými přechody do niterného 

nazírání, o nichž se zmíním níže. 

 

 

4.2 „SOUDRUZI, JÁ VÁM SRDCE PODÁVÁM…“  

 

Všednost a zázrak k sobë mají v Červenkovë rané poetice nesmírnë blízko, jedno se prolíná ve 

druhé, prosté gesto se stává synekdochou posvátného celku. V cyklu „Řemesla“ tak okouzlený 

                                                           
67 Podobné „obrácené“ vidění se projevuje i v básni „Houslista“, kde se vibrato stává projevem dojetí z Beethovena.  
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Subjekt vidí soustružníka jako státníka, který ze surového materiálu vytváří „tovar účelný a čistý“ (na 

místë kovu tak náhle stojí socialistická skutečnost). Mladý jeřábník a jeho mohutná dvacetimetrová 

paže přenášejí hory cihel a jsou tak přirovnáni k lásce, která hory přenáší. Pozoruhodná je i figura 

zbožštëní svářeče, který je s ironickým akcentem k básnické tradici přirovnán k Diu-hromovládci, aby 

posléze tato „falešná“ monumentalizující obraznost dostala nutné ideologické zpřesnëní – svářeč je 

více než antický bůh, neboť svou moc používá k tvoření, nikoli k ničení. Typickou figurou pro celou 

kulturu vrcholného stalinismu je pak zedník, stojící dojatë nad svým dílem, v nëmž jeho lidské gesto 

bude ještë dlouho rezonovat a stane se netëlesným svëdkem šťastné budoucnosti. Rezonance 

přítomného v budoucím je motivem, který se v Červenkovë prvotinë opakuje a zpřítomňuje tak 

záhadnou perspektivu názvu. Prožitek tu stojí vedle snu a oba jsou zakoušeny jako stejnë skutečné. 

Výpovëď Subjektu můžeme charakterizovat jako vëštecké vidëní nadcházejícího času, v nëmž jsou 

však „zakódována“ jsoucí gesta, jimiž se individuum vepisuje do kolektivního snëní: 

 

„Vidíme bílou cestu po kamení, 

vroubenou stromořadím s obou stran; 

jdem po ní kolem staveb dokončených, 

k nimž také my jsme přiložili dlaň. 

 

A vidíme jak v prosincovém ránu, 

nad stroji, které slunce pozlatí, 

přednáším báseň o splnëném plánu 

v továrnë, kde jsi plánovala ty…“ 

(IBID.: 31) 

  

Tato perspektiva „skutečnosti veršem vysnëné“ (budu-li parafrázovat K. M. Walló) je nejen 

určujícím principem sbírky a struktury fikčního svëta, ale i samotného Subjektu, jehož entuziasmus a 

odhodlání jsou motivovány právë možností vepsat se do sítë budoucího času. Je to výsada určená 

v mytologii socialistického realismu právë a jen básníkům, tedy tëm, kdo mezi pohnutými zedníky, 

státnickými soustružníky a božskými svářeči vynikají darem vidëní. Vidëní, které je zároveň pohledem 

jednoho i pohledem tisíců.  

O figuře „zmnoženého Subjektu“ byla již řeč výše. Ve fikčních svëtech sbírky Po stopách zítřka 

rezonuje explicitnë v paralele mezi výkonem individua a vůlí zástupů: „Dívat se jménem tisíců / a 

přece vlastním heroickým zrakem […] Milovat život jménem tisíců / a přece vlastním okouzleným 

srdcem. […] Přetvářet zemi jménem tisíců / a přece vlastním naléhavým slovem.“ (IBID.: 27). Zaznívají 

tu základní ideologické apely (miluj, přetvoř, dívej se) upravené na úrovni Subjektu do extatické 
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podoby privilegované rovnosti: „má pozice v sociální struktuře nové společnosti je rovnocenná, avšak 

ve své rovnocennosti přesto výjimečná“. Podobné vidëní může mít i prostý zedník (jako např. v básni 

„Nová továrna“), avšak jen básník má výsadu dát snu podobu okouzleného slova, „zhmotnit“ 

budoucnost v čase přítomném.  

V pojetí Subjektu můžeme ve sbírce vystopovat dvë v zásadë protichůdné tendence, obë 

související se vztahem jedince a kolektivu a z nëj plynoucího opojení. Na jedné stranë Subjekt 

poslušnë podléhá vůli vëtšiny (i u Kundery přítomný motiv „darovaného srdce“), neboť ve sdílení 

spočívá možnost překonání dílčích subjektivních chyb a především moment umocnëní radosti a 

pozitivních emocí: „Dvaceti soudruhům / když povíš o své lásce / dvacetkrát šťasten jsi / miluješ 

dvacetkrát!“ – IBID.: 60. Jakoby tu rezonovala scéna vyznání Aleny a Pavla uprostřed tisícihlavého 

davu ve filmu Zítra se bude tančit všude, radostné vëdomí „tisíce vůlí, pevnë spjatých v jedné“ (IBID.: 

61).  

Na stranë druhé však nacházíme tendenci opačnou, kdy Subjekt jakoby zpëtnë hledal a nacházel 

v díle kolektivu svou individuální stopu, fascinovanë hledël na vlastní šlépëje v budoucnosti. Absolutní 

pokora a odevzdání sebe ve prospëch celku totiž znovu narušuje určitá míra návratu k sobë samému, 

ke své vlastní jedinečnosti. Této kapce v moři, zrnku písku v poušti, umožňuje poezie zaznít jako 

distinktivní tón v kolektivním nápëvu a na pomíjivý moment se vyčlenit, pokochat se vlastním 

podílem na totalitë nové skutečnosti:  

 

„Já spolutvořil tento svëtlý vëk, 

jenž zbavuje se tmy a práchniviny 

a který voní, voní jako bez. 

Tak v mocné řece drobný pramínek 

prohlásit může: roztáčel jsem mlýny 

a plavidla jsem nes.“ 

(IBID.: 59) 

 

Tento návrat k sobë se připomene především v tëch momentech, kdy zjitřený Subjekt Červenkovy 

prvotiny opustí kolektivní rámec, v nëmž je každé jeho gesto dosvëdčeno a zmnoženo kolektivem. 

Vedle již zmínëných básní „Červen“ a „Říjen“ jde především o báseň „Jitro“, která zprofanovaný motiv 

„ranního procitání“ (zemë, lidí) obrací v intimní lyrické prožívání úsvitu. Situování básnë ztrácí svou 

konkrétnost, perspektivu diktuje Subjekt, který je samostatnë prožívajícím pozorovatelem, jenž 

všechny jevy projektuje do nitra, nikoli na povrch – proudící svëtlo a „stříbrodechá“ mlha se stávají 

niterným prožitkem, prostředkem introspekce. Motiv svëtla není výzvou k vystoupení ze své 

ohraničené intimní slupky, ale naopak k ponoru do hloubi Subjektu.  



 163 

V tomto ohledu se Červenkova prvotina blíží sbírce Cestou k slunci (1953) Miroslava Floriana, 

která je taktéž charakterizována dvojí podobou Subjektu – Subjektu hermeticky uzavřeného ve 

výsostné říši niterné symboliky a Subjektu vystupujícího do sféry oficiality v pozici radostného pëvce. 

V ní je však ještë více patrný příbëh o překonávání uzavřenosti a výlučnosti lyrické poezie jako vnitřní 

promluvy a přechod k typu společensky angažovaného básnëní, v nëmž je jedinou přípustnou alegorií 

alegorie ideologicky motivovaná. 

Byl-li tedy domovem Kohoutova Subjektu onen „elitní skleník“ ideologické fantazie a domovem 

Kunderova Subjektu konkrétnë definovaný prostor Brnënska, Červenkův Subjekt je zakotvený právë 

v přírodë jako zdroji subtilního lyrismu, do nëjž pronikají ostré a nabádavé tóny nového svëta, který 

však z pohledu Subjektu do přírodní sféry ústrojnë vrůstá jako její logické pokračování. Sbírka Po 

stopách zítřka představuje hledání harmonie mezi tëmito dvëma póly, které určují vidëní Subjektu i 

jeho pozici ve fikčních svëtech Červenkových básní. 
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5. Z POHÁDKY DO POHÁDKY (KAREL ŠIKTANC) 

 

Tam, kde Subjekt Červenkův zůstává zdrženlivëjším (i když entuziastickým) proživatelem zázračné 

skutečnosti, jehož kořeny tkví ve sféře přírody a inklinaci k uzavřenëjšímu lyrismus, nabízí Subjekt 

Karla Šiktance extatický prožitek ze zakoušeného snu. Zjitřenou fantazii o prostoru, jejž můžeme 

hledat v průsečíku skutečnosti, dobové mytologie a chlapecky rozbouřené imaginace o svëtë 

mužnosti. To je koneckonců i základní charakteristika, na které se schází dobová kritika68, když 

vyzdvihuje velikou lásku, která je leitmotivem celé sbírky, ale i fascinaci komsomolem a celou škálou 

sovëtských mýtů, které básník prociťuje na pomezí dojetí a fascinace: „I v drobných obrázcích 

vystupuje před námi sovëtská zemë a její obdivuhodní lidé, my cítíme, jak básník si bere krásné 

vlastnosti sovëtských komsomolců za vzor; a nejen pro sebe, ale pro celou naši mládež“ (SLABÝ 1952: 

1432). Tato „vroucnost a odvaha mladého srdce“ je na jednu stranu pociťována jako klad. Na stranu 

druhou Z. K. Slabý i Vladimír Dostál poukazují na to, že končí patrným nadužíváním dojetí a 

rozcitlivëlosti, které ji devalvuje v pouhou doprovodnou rekvizitu prázdného sentimentu.  

Právë zaujetí pro nepoznaný, ale snovë prožitý mýtus velké zemë a jejích krásných dëtí pokládá 

kritika za nejvëtší vklad, obzvlášť ve spojení s melodičností (Z. K. Slabý hovoří o Seifertovë škole) a 

obrazovou konkrétností (Dostál pochvalnë zmiňuje neabstraktnost lásky, která je vždy zacílena 

k jasné synekdoše Sovëtského svazu). I zde se však klad může stávat záporem – zejména Vladimír 

Dostál se negativnë vymezuje k až přílišné lehkosti rýmu, jejíž vinou je obraz místy „abstraktní nebo 

symbolický až k nepochopitelnosti“ – DOSTÁL 1952: 1881 (nepochopitelnë však cituje verše o Moskvë 

coby mëstu ohnë a lásky, tedy neproblematický emblém magického centra „impéria“). Zásadní 

rozpor pociťovaný kritikou tak nespočívá ve vztahu Subjektu a skutečnosti, ale spíše v jeho míře – kde 

končí autentická láska a začíná prvoplánový sentiment? 

 

 

5.1 „MILUJI“  

 

Ideologický apel „miluj“ patří v sémiotickém systému kultury stalinismu k vůbec nejustálenëjším a 

nejopakovanëjším. Je to pochopitelnë především sám Vůdce, kdo miluje vše pod sebou (všechny 

                                                           
68 Z. K. Slabý: „Karel Šiktanc: Tobě ţivote“. Nový ţivot 1952, č. 9, 1432–1433. Vladimír Dostál: „O české poezii v roce 1951“. 

Nový ţivot 1952, č. 12, 1881–1882).   
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tvory i vëci) a jeho otcovská láska prostupuje všechny re-prezentace šťastného vëku. Jedná se o lásku 

zahradníka, které ve své zahradë bdí nad nepatrnými plody (viz ustálený obraz Stalina-hospodáře i 

posedlost mičurinským kultem). Tento mýtus, napájený zjevnë mesiášským motivem 

„bezpodmínečné lásky“, vede k zmënë sémantických konotací slova láska, z níž se vytrácí veškeré 

památky po fyzické náklonnosti a naopak se posiluje její duchovní význam vazby jedince 

k milovanému objektu – v tomto případë k celému komplexu objektů, které dohromady vytvářejí 

socialistickou skutečnost. V této lásce se smazává distinktivnost pohlaví. Milovat lze kohokoli a cokoli. 

Právë tuto vroucí socialistickou lásku „žije“ Šiktancův subjekt jako emocionální erupci, jejíž zábër 

vystihuje motto básnë „Miluji“: 

 

„Miluji, lidé, miluji, mám rád...  

Miluji, cítím to, miluji až k smrti...  

Miluji soudruhy, svůj život a svůj stát,  

a láska má, to není ta, co drtí,  

ta láska nese nás a štëstím chce se smát.“  

(ŠIKTANC 1951: 9) 

 

Skrze tuto všelásku se celý svët ocitá jakoby na dosah ruky, mëní se v sérii synekdochických 

výseků, v nichž ožívá bohatství a radost nového svëta – jeho reinterpretovaná minulost a tradice 

(vzpomínky na Lenina či Fučíka, čtení Jiráska), jeho prací zářící a žhnoucí jsoucnost (klíčový motiv 

tavičů, dále obrazy rolníků na slunečných polích, smële plánujících inženýrů, zpívajících komsomolců 

atd.), ale i budoucnost, kterou jakoby vzývala a vítala všechna přítomná gesta, která Subjekt prožívá 

jako zázraky ritualizované každodennosti. Jeho láska se v jednotlivých číslech oddílu vyjadřuje nejprve 

lidem, prototypům budovatelů i plánovačů zítřka, poté životu jako abstraktnímu principu, jenž 

prostupuje všechny vëci i tvory a konečnë rodné zemi, na níž se protínají bukolická přírodní zákoutí 

s výjevy práce a promëny.  

Motiv rukou a doteku je v případë konceptualizace Šiktancova Subjektu klíčový – dotek, 

napřažení ruky i objetí jsou manifestací jeho touhy po splnëní snu. Jen v básni „Miluji“ se opakuje 

obraz ruky jako afirmace toho, jak je vše uzřené nadosah, konkrétní, útočící na všechny smysly – 

zrakem počínaje, dotekem a čichem konče: „*…+ na taviče a valcíře, co v hutích / od radosti a ohnë 

ošlehaní / potvrzují po hrdých rozhodnutích / život a mír svou velkou, teplou dlaní *…+ – IBID.: 9, „Miluji 

truhláře, jimž v dílnách ruce voní / smolou a mlékem bílých hoblovaček *…+“ – IBID.: 10; „Miluji život, 

jenž chvëje se v prstech, / když nabírají z pytlů skliznë do dlaní / a přesýpají zlaté zrní v hrstech, / než 

prohrábnou si štëstím vlasy na skráních *…+“ – IBID.: 11; „miluji život soudružství a lásky, / očima 

podávaný, v dlaních tëžkaný*…+“ – IBID. 
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Ruka jako nástroj práce, ale i jako nástroj poznání, to, co dotekem stvrzuje pravost, se tu mísí s rukou 

gestikulující. Toto gesto připomíná sepjetí dlaní v modlitbë, projev víry, které vítá nadcházející vëk 

štëstí i rovnosti: „gottwaldovské pëtiletky, / do které neseme svá srdce poctivá“ (12). Ještë výraznëji 

nacházíme tento moment dlanë přísahající-konající v závëru sbírky, v básni „Stalinu“: „U nás se ocel v 

ohni ještë kalí / pro jasnooký život bez hrůzy / a mluví dlanë, které přísahaly“ (68). Konceptualizaci 

lásky jako doteku jsoucího s budoucím lze ale vypozorovat i ve vztahu k neživým objektům. Radlice 

bagru se může tranformovat v dlaň, která své dílo nabízí „vyššímu“ – i zde se jedná o metaforu lásky, 

oddaného gesta, projevu náklonnosti: „miluji život voňavý jak hlína, / zdvižená bagrem k slunci jako 

čerstvý kvët“ (IBID.: 12). 

Vysoce abstraktní a smyslovë konkrétní se tu tak ocitají v tësném sousedství. Smysly svëdčí o 

reálnosti toho, co se jeví být pouhý snem či přeludem. Pro Subjekt se však jedná o bezprostřednë 

zakoušený prožitek štëstí, optimismu a okouzlení, neustále podbarvovaný persvazivním opakováním 

verba „miluji“ – podobnë jako Nezvalův Zpëv míru opakování verba „zpívám“ plaší přízraky války, 

Šiktancova prvotina koncentruje sen a mýtus do sféry Subjektu, kde se abstraktní stává konkrétním, 

imaginární bezprostřednë zakoušeným.  

 

 

5.2 „A OBJAL BYCH TĚ, BOR ISI…“   

 

Poezie jako snëní o nedosažitelném bližním se uplatňuje především v rámci druhého oddílu 

sbírky, výmluvnë nazvaném „Pozdravy a sny“. Jedná se o básnë vënované Sovëtskému svazu, či spíše, 

jak postřehla i dobová kritika, básnë vënované synekdochám mytologického prostoru a jeho bájných 

obyvatel. Paradoxnë právë to, že Subjekt smëřuje k jednotlivým jevům, k detailu, mytologizující 

dimenzi poezie ještë umocňuje – individuální jevy, které se zhmotňují ve fikčním svëtë básní, svëdčí 

pro zázračnost a nadpozemskost zemë touhy. Šiktancův Subjekt se letmo dotýká vyslanců zemë, po 

níž prahne a z této touhy tká fantaskní obrazy, v nichž se individuální představivost mísí s matricí 

oficiální mytologie. 

Modalita palčivé nedosažitelnosti objektu touhy se projevuje na rovinë sémantické opakováním 

verb, jejichž sémantika se dotýká snëní, toužení, představ – chtël bych, snívám, ale i znám. V tomto 

případë však nikdy nejde o znalost přímou, nýbrž o znalost zprostředkovanou a skrz naskrz fiktivnë 

zakoušenou. Gori je mësto, o kterém Subjekt často snil se svými soudruhy, „když nad mapou *…+ 

prošli Kavkazem.“ (IBID.: 23) Kvetoucí, vlídný a prosperující Donbass hrdiny socialistické práce Alexeje 

Stachanova je dle Subjektu dnes „tolik, tolik jiný, než *…+ znával z Ševčenkových knih.“ (IBID.: 26) 
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V sémiotickém konstruktu Sovëtského svazu nacházíme klíčové složky dobové mytologie: 

Sovětský svaz jako rozkvetlá zahrada, která je v rukou nejvëtšího ze zahradníků. Synekdochou je 

logicky Gruzie a mësto Gori, v nëmž se laskavá příroda vtëlila do postavy Vůdce: „Zem citronů i 

bëlosnëžných svahů, / zem jasných čel a očí stalinských, / kde z modrých oblak pijí hory vláhu / a s 

vínem štëstí zraje na polích, // zem nëžných písní, hedvábí a kvëtů *…+“ (IBID.: 24), ale i metafora 

Sovëtského svazu jako jednoho velkého mičurinského sadu, v nëmž kvetoucí stromy nesymbolizují 

jen zárodky nového života, ale i kvetoucí sny a vëčné mládí.  Dále je to Sovětský svaz jako země, 

která pokořila hranice a přinesla život tam, kde dříve rukou pevnou vládl odvěký řád přírody. 

V básni „Písnička o polárním kruhu“ se nehostinná a pustá krajina ze snů Subjektu mëní v místo 

soudružské blízkosti, kde se zpívá, voní borové dříví, mech a kde se především žijí „silné životy“. 

Fascinace kolonizací smrtící pustiny, typickou pro jednu z vëtví stalinské mytologie, tak dostává 

subjektivní formu „snëní o promënëné zemi“, které je zároveň snem o překonání původního strachu 

z divokého neznáma. V neposlední řadë je to ale i složka Sovětský svaz-osvoboditel, která rezonuje 

v synekdoše písnë krasnoarmëjských tankistů Saši, Feďi a Serjožky. Odkaz osvoboditelů je 

mytologizován jako krásná píseň (Dubinuška, Komsomolská, Sulika), které Subjekt slyší 

z moskevského rozhlasu a sám vdëčnë zpívá na znamení díků (a opët tu zaznívá podtón touhy vydat 

se do říše fantazie: „*…+ a ladím zpëv svůj do díků / a chtël bych za vámi s ním spëchat. // k Bajkalu, k 

Moskvë, k Donbassu, / na Ural k velké, krásné zemi…“ (IBID.: 21–22)         

Šiktancův Subjekt zná hrdinskou a krásnou zemi z knih, které jsou pro nëj zdrojem poučení i 

zjitřené emocionality. Čtená slova se mëní ve skutečnost, tato skutečnost se přetváří v básnickou 

fantazii. V případë Šiktancova Subjektu tak můžeme hovořit o velmi explicitní dvojnásobné fantazii 

(fantazii o ideologické fantazii), která paradoxnë zesiluje moment distance velkého vzoru: 

 

„Každý den večer, než jdu spat,  

čtu, Birjukove, tvoji Čajku.  

A vidím jabloňový sad  

a slyším zpívat balalajku.  

   

Znám její slzy, její smích,  

i srdce, z každé kapitoly.  

S vëtví se na zem sype sníh,  

plá slunce v modrolnëných polích.“  

(IBID.: 25) 
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Ještë výraznëji se tato „blízká distance“ vyjevuje v básni „Komsomolcům“, která začíná 

pozoruhodným obrazem, v nëmž se Subjekt identifikuje s Moskvankou s košem zrůžovëlých broskví – 

ta se však na nëj smëje „pouze“ z obrázku v kinë. Toto samozřejmé sousedství mytologie a všednosti 

ještë podbarvuje dojaté oslovení dobových hrdinů: Olega Koševého, Ljuby Ševcovové, „mučednice“ 

Zoji, romantizované Čajky, „pohádky modrooké“, tedy bytostí, jejichž „reálná podstata“ byla 

přemëna v legendu (často legendu v původním slova smyslu, s patrnými hagiografickými rysy) a které 

se staly vzory a pevnými součástmi hodnotového horizontu 50. let. Pro Subjekt se jedná o legitimní a 

skutečné partnery v dialogu, jejich re-prezentace se ve fikčních svëtech poezie mohou stávat 

skutečnými, neboť stojí na stejné úrovni jako „prožívající“ Subjekt.   

To, co je na vyobrazení zemë snu a touhy v případë Šiktancovy poezie pozoruhodné, je její čistë 

mytická, čistá a ušlechtilá podstata, která jakoby popírala její materiální povahu – Subjekt je smyslovë 

opojený vůnëmi, vidí snové výjevy (kombajny sklízející štëstí), slyší písnë, setkává se s hrdiny-

legendami, kteří již pozbyli své reálné podstaty a přijali roli mýtu. Můžeme tu dokonce hovořit o jisté 

míře „hyperidentifikace“69, o bezelstném a chlapecky lačném přijímání snu jako jediné skutečnosti. 

Stylizace Šiktancova Subjektu má blízko k hysterii, k extatickému zakoušení vyhrocených stavů dojetí 

při každém imaginárním „doteku“. Hyperidentifikace v takovém případë působí mimovolnë jako 

subverzivní nástroj, neboť odhaluje jistý fanatismus a „hrubost“ emocí, které nemají v případë 

ŠIktancovy prvotiny žádné jemnëjší nuance – optimismus, veselí a dojetí musí být absolutní, aby 

zatlačily do pozadí obavu z nevërohodnosti, vykonstruovanosti. Intenzita prožitku musí být absolutní, 

neboť absolutní je i to, čeho se Subjekt skrze přejatou ideologickou fantazii dotýká.  

Zřejmë nejpozoruhodnëjším projevem hyperidentifikace je báseň „Psaní do Moskvy“, v nëmž se 

Subjekt vyznává z lásky k Moskvë jako mëstu Stalina, přičemž toto vyznání zástupnë cílí na osobu 

komsomolce Borise. Emoce k Vůdci a k symbolu jeho svrchovanosti („Soudružko Moskvo Stalinova“), 

láska jako splynutí jedince s totalitou šťastného vëku, ústí v latentní homoerotické gesto, v nëmž se 

tón refrénu-vyznání („Chtël bych na Krasnoj ploščadi / potkat Të pod Spasskou vëží.“ – IBID.: 17) mísí 

s gestem všelásky, v níž zanikají genderové rozdíly, a jediným principem zůstává ideologická 

identifikace70. To, co je potlačené (tëlesnost), se však ponëkud výsmëšnë vrací právë v absolutní 

identifikaci Subjektu s „bezpohlavním“ obsahem konceptu tradiční sentimentální formou: 

                                                           
69 Dle Slavoje Ţiţka můţe hyperidentifikace mít podobu aţ příliš zjevného vyjádření svých skrytých předpokladů, které vzbuzuje 

v naslouchajících rozpaky, zároveň ale můţe fungovat i jako úmyslný nástroj subverze, kdyţ zvýrazňuje skrytou souvislost 

oficiálního zákona s jeho potlačenou, obscénní tváří (opět v této souvislosti poukaţme na tvorbu Egona Bondyho či Ivo 

Vodseďálka, která je svým způsobem analogická s Ţiţkem zkoumaným fenoménem Neue Slovenische Kunst (ŢIŢEK 2011: 47–

48). 
70 Na tomto místě se nabízí celá škála příkladů socialistických kulturních projevů „čisté ideologické lásky“: figurální muţská 

sousoší, polibky státníků, záliba v dokonalé sublimaci tělesnosti. Nejde tu při tom jen o konotace homoerotické, ale např. i o 
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„A objal bych Të, Borisi,  

jak tenkrát na Kampë v máji...  

Čtu zatím jen Tvé dopisy –  

a stejnë më objímají.“  

(IBID.: 17)     

 

Tëlesná dimenze není ale vyloučena pouze z performativního aktu lásky. Absentuje tu i hmotná a 

pragmatická dimenze, opojení materiálním bohatstvím a blahobytem, socialistická verze bezbřehého 

konzumu, kterou nacházíme např. v Drdovë próze Krásná Tortiza. Nesetkáme se tu ani 

s kohoutovským prožitkem výlučného svëdka. Šiktancův Subjekt je opojený Sovëtským svazem jako 

čirou esencí fantazie. Možnost se do této fantaskní dimenze projektovat, setkávat se s mýtem samým 

na půdë fikce, je jedním z domovů, které tomuto Subjektu můžeme připsat. 

 

 

5.3 „MY ROSTLI V  HNÍZDECH Z  KAMENE“  

 

Není to však domov jediný, byť jeho zařazení na jedno z čelních míst má více než jen nahodilou 

vypovídací hodnotu – je bez debaty, že symbolická závažnost tohoto imaginárního „bytování“ v říši 

mytologie je na hierarchicky nejvyšší úrovni a je tudíž pociťována jako závratná slast. Bukolický 

prostor vlastního domova, rodné krajiny se objevuje v oddílu „Má zemë“, kde koexistuje 

s generalizovaným prostorem zemë kvetoucí, vonící, pracující, tančící a prostoupené emblémy 

tradice (Mánes, Nëmcová, Neruda, Fučík) a rituálnë slavící svátky nového vëku – svobodný 1. máj, 

sjezd ČSM, Velikonoce reinterpretované jako vzkříšení štëstí, podobnë ale i Vánoce, v nichž se mísí 

přepsání nëkterých tradičních náboženských symbolů (nahrazení betlémské hvëzdy „neutrálními“ 

hvëzdami) s jejich bezelstným přijímáním jako atributu pravé české idyly (svíčky, jesličky). 

Rodná zemë samozřejmë nese rysy idyličnosti množiny výjevů, které dohromady tvoří „radostnou 

zemi v první pëtiletce“ – je to krajina v kvëtu, krajina tvrdé práce, krajina, v níž se přirozené zvuky 

přírody mísí s „bzučením traktorů“ – zároveň ale nejde o krajinu „absolutní“ jako v případë entity 

vlasti či mytické imaginární vlasti. Lze z ní totiž odcházet a opët se do ní vracet: 

 

                                                                                                                                                                                     
antropomorfizaci strojů jako objektů touhy.  Toto téma jde však nad rámec přítomné práce, proto odkazuji na diplomovou práci 

Iny Marešové, která se tímto tématem zevrubně zabývá (MAREŠOVÁ 2011). 
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„Krajino rodná, třeba po slepu  

bych si të našel, když se vracím zpátky. 

*…+ 

Krajino rodná, sem se navrátí  

i ten, kdo navždy chtël të opustiti.“ 

(IBID.: 36) 

  

Tento zdánlivë marginální prostor si zmínku zaslouží i z toho důvodu, že v další Šiktancovë sbírce 

Pochodeň jara (1954) je to právë subjektivizovaný rodný kraj, který zaujímá pozici Sovëtského svazu 

z debutu a tvoří vstupní platformu, z níž Subjekt odvozuje svoje kořeny, tentokrát již zcela izolovanë 

od onoho prostoru generalizovaného domova ideologické fantazie (úvod oddílu Zastaveníčka se 

odehrává v této domovinë a je ponořený do dëjů a pocitů, které jsou svou podstatou uzavřenou a 

intimní reflexí Subjektu / krajiny). 

Motiv kořenů však hraje roli i v Tobë, živote!, byť je to opët role silnë stylizovaná – v básni 

„Dëtství“ se odvíjí rodokmen Subjektu jako dëlnického dítëte, které prožívá v přírodë rodného kraje 

intenzivní zrání. Vedle bezstarostných her a lásky k životu se tu operuje i s vyhrocenou dialektikou 

lásky a nenávisti, která je pociťována tváří v tvář chudobë a bezpráví. Z tohoto napëtí mezi nevinností 

a pocitem bezpráví vyrůstá monumentální stylizace Subjektu-chlapa, zrozeného v porobë a 

zoceleného bídou: 

 

„My rostli v hnízdech z kamene,  

v lomech, kde za vsí staré skály  

a ohnë rudým plamenem  

nám srdce ukovaly.“ 

(IBID.: 40)    

 

Jedním z rysů zmínëné hyperidentifikace v Šiktancovë prvotinë je právë naivní přejímání 

kategorie „chlapáctví“, které se v kolektivu tavičů, úderníků a odvážných budovatelů všeho druhu 

očekává. Subjekt je fascinován fyzickou prací, vytvářením hmotných artefaktů (motiv chleba, kolébky) 

a sám se touží začlenit do této „chlapské“ sféry stvoření. Jeho perspektiva je však především 

perspektivou dítëte, které lačnë hltá pohádky, vëří na zázraky a je okouzleno svëtem dospëlých, jež je 

především svëtem odvážných her, síly, odhodlání a zázraku stvoření vëcí.  Přihlášení se k této sféře 

tak probíhá tezovitë, použitím slova „chlap“ a jeho odvozenin. Sémantika „chlapa“ funguje 

jednoznačnë na principu emblematizace – toto slovo zastupuje vše pozitivní, silné a neochvëjné, co 

se s chlapskou postavou může v kultuře stalinismu asociovat (rovný, přímý, tvrdý, neústupný, tvůrčí, 
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oddaný, neúplatný atd.). I když se tak Subjekt prochází stádii až patologického dojetí a roznëžnëní, 

pravidelnë se stylizuje do role pravého chlapa-bolševika, jehož velkým vzorem může být např. Alexej 

Stachanov (*láska Stachanova] učí naše chlapce v silné muže zrát“ – IBID.: 26, „vyrostou chlapci 

v muže-stachanovce“ – IBID.: 27):  

 

„… pro vás mám u nás v Čechách tolik lásky 

kolik jenom chlap na srdci unést může…“  

(IBID.: 10) 

 

 

„*…+ a my si u strojů tiskneme chlapsky dlanë“  

(IBID.: 49) 

 

 

„Tak prostë, jak se sluší na chlapy,  

chci dneska říci vám *…+“  

(IBID.: 62) 

 

„… a sílili a rostli v nich  

na chlapská srdce dnem i nocí“  

(IBID.: 39) 

 

Stylizované chlapáctví se obráží i v ladëní samotných básní, které se v nëkterých momentech 

stávají performativním projevem básnického budovatele, který se cítí být důležitou součástí 

„dëjinných“ událostí – ať už je to rituální vítání miliontého člena ČSM Ondreje Holce v básni „Na 

uvítanou“ či „prostá“ promluva Subjektu-stratéga, píchajícího rudé praporky na nákresy bojišť, 

k „soudruhům v Šanhaji“ a „soudruhům od Magnitogorska“ v básni „Nad mapou“71. Roznëžnëlá 

dëtská obëtí nahrazuje v této konceptualizaci rozhodný stisk ruky, kterým se říká vše podstatné: „Buď 

silná jako muž, zem Kim Ir-Sena! / Svët štëstí ruku podává ti k stisku“ (IBID.: 58).  

Dëtinská touha po hraní chlapských rolí se zdá být v případë Šiktancova Subjektu jedním 

z konstitutivních rysů – od ní jsou odvozeny heroizující snové pohledy do hájemství sovëtské 

                                                           
71 Zde nelze s jistou mírou jízlivosti nevzpomenout velkého vojenského teoretika kadeta Bíglera z Haškových Osudů dobrého 

vojáka Švejka za světové války, který svým nesnesitelně ambiciózním (sebe)zaujetím pro velké bitvy jakoby ironicky zrcadlil 

hyperidentifikaci Šiktancova Subjektu. 
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mytologie, ale i všednëjší básnë vënované práci mostařů, tavičů, pekařů či truhlářů. Zároveň je to 

jeden z možných momentů, ve kterých můžeme sledovat obrysy „transformačního“ narativu ve 

sbírce Tobë, živote! Od úvodních básní vënované „pohádkové zemi“ a chlapeckému ztotožnëní se 

s jejími vzory, přes hledání momentů zázračnosti ve vlastním rodném prostoru až po nalezení dílčí 

jistoty v chlapské stylizaci Subjektu, který udílí rady, oslovuje celé zemë, vyznává se z lásky Vůdci a 

svým způsobem se cítí být práv velkým budovatelským vzorům.  

Šiktancova prvotina zasvëcená okouzlenému zrání tak poskytuje možný náhled do srdce 

infantilnë prožívajícího Subjektu, který v ideologické fantazii nachází důležitou oporu v prvních 

tápáních – emocionální lavírování nahrazuje přesnë zacíleným a redukovaným rejstříkem 

„extatických“ emocí, chybëjící jistotë se učí u hrdinů socialistické práce a temná místa sebepoznání 

zaceluje nekritickým přijímáním mýtů o zemi vëčného mládí a štëstí. Hravá touha muže zůstat 

dítëtem a touha dítëte stát se mužem je, zdá se, pevnou součástí stalinistického Symbolična.      
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6. LAZAR ZA ČASŮ  STALINISMU (JIŘÍ  OSTAŠ) 

 

V případë zkoumání Subjektu prvotiny Jiřího Ostaše Za sluncem (1951) jde jen tëžko abstrahovat 

od příbëhu, který i v dobë vydání sbírky tvořil jedno z podstatných kritérií jejího hodnocení. Ostaš 

(vlastním jménem Zdenëk Sláma) totiž nebyl typickým aktivním participátorem v mládežnických 

sdruženích, nepodílel se na budování ani nebyl členem Komunistické strany. Tëžká choroba ho 

předurčila ke sledování mytického přerodu vlasti zpoza oken sanatoria a právë příbëh o mladém, 

nemocí mučeném tële, které se staví smrti s radostným optimismem a vírou v „nevidëné“, se stal i 

součástí oficiálního výkladu jeho debutu vydaného v rámci edice První smëna.72  

Vladimír Dostál mu ve svém obšírném rozboru nové české poezie v roce 195173 vyhradil pouze 

epizodní roli, jejíž velká část je vënována opëvování síly, žíznivé touhy po životy, po práci. Právë 

izolace básníka je hodnocena jako velká přednost, jako důkaz toho, jak přesvëdčivá a všemocnë 

léčitelská může ideologická fantazie být: „A tato žíznivá touha po životë ho sílí a uzdravuje, protože 

má pro co žít a rvát se s nemocí. […] Je to až heroická Ostašova vůle k životu, který dnes stojí za to žít. 

A v tom je jeho poezie pravdivým, neobyčejnë pravdivým svëdectvím o dnešním životë.“ (DOSTÁL 1952: 

1882) Až na druhém místë, ve stínu autentické události „zmrtvýchvstání“ mladého básníka, je 

hodnocení jeho poezie – především nedokonalosti výrazu.  

Podstatná je ale ideologická hodnota příbëhu o „promluvë mladého básníka navzdory 

okolnostem“. Pokud v případë mladých debutantů figuruje v pozadí vždy tušený mýtus Wolkerův 

(básník mladý, plný sil, empaticky sledující skutečnost zjitřeným zrakem, v nëmž se všední mëní 

v zázračné a zázračné ve všední), v případë Ostaše můžeme mluvit dokonce o specifickém „apokryfu“ 

– mladý, radostný básník, schvácený smrtelnou chorobou, nad níž na rozdíl od Wolkera dokáže 

zvítëzit díky obrozujícímu potenciálu ideologické fantazie. Zlá a nepřející doba kdysi talentované 

básníky hubila, teď je však jako Lazary vyvádí z náručí smrti. 

 

 

6.1 „MÁ ZEMĚ, MILENKO, MÁ MATKO JEDINÁ A VLASTNÍ…“  

 

Motiv rodné zemë představuje jednu z možných bran do fikčního svëta sbírky Za sluncem. Jak 

jsme vidëli již v předchozích oddílech, motiv zemë, domova, rodné půdy, ale i prostoru, v nëmž je 

                                                           
72 Jiří Ostaš byl tudíţ jedním z  básníků, kteří vstoupili do literatury díky akci Pracující do literatury (dalšími byli Marie Dušková, 

Marie Kratochvílová, Jiří Havel, Arno Kraus, Otto Jeţek).  

 

73 Vladimír Dostál: „O české poezii v roce 1951“. Nový ţivot 1952, č. 12, s. 1882–1883.  
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Subjekt imaginárnë zakotvený hraje v debutech mladých básníků podstatnou roli. Apostrofa této 

entity tvoří jakýsi leitmotiv poezie 50. let, byť, jak jsem se pokusil naznačit v předchozích analýzách, 

pro každý Subjekt spočívá domov / rodná zemë v ponëkud rozdílném uchopení sdílené fantazie. 

Domov Ostašova Subjektu se v tomto ohledu podobá kompilaci všemožných domovů – od 

konkrétního kusu zemë jako místa archetypálních vazeb jedince k přírodë, přes ideologizovaný 

prostor svorného budování a optimismu, až po imaginární domov ideologické fantazie, příslib 

budoucího blahobytu.  

Za základní domovinu, z níž Subjekt vyrůstá, můžeme pokládat smyslovë prožívanou krajinu 

Polabské nížiny, do níž je situována velká část básní z úvodu sbírky. Je to krajina, do které se promítá 

pocit okouzlení z nedozírné domoviny ideologické fantazie, zároveň ale krajina konkrétní, často 

charakterizovaná použitím proprií: 

 

„Když oráč v polích u Rybitví brázdou kráčí 

A Semtín hučí jako včelí roj, 

Připadá mi ten kraj jak velké hnízdo ptačí, 

Jak nevyčerpatelný silný zdroj.“ 

(OSTAŠ 1951: 11)  

 

Dëjinné události a svátky, jakým je třeba 5. kvëten, se tu promítají v obrácené perspektivë „od 

malého k velkému“ – v básni „Pátý kvëten v Kutné hoře“ je obraz procitnutí vlasti nejprve uvozen 

konkrétními detaily ztišeného intimního prostoru (nedočtená kniha na stole, kapka rosy), aby teprve 

skrze motiv znëjících zvonů dospël k monumentálnímu finále a globálnëjší perspektivë: „Rozbředly 

tmy a nad mou vlastí dní se / Žijeme! Slyšíme! Žijeme! Navzdory!“ (IBID.: 9) Podobnë je to i 

s opakujícím se motivem jara, které parazitní ideologický význam nabývá až po konkrétním 

smyslovém prožitku Subjektu (dotek vëtru, pohled na kvetoucí stromy, zpëv ptáků). Tato krajina 

domova má v Ostašovë poezii svou konstantní podobu sluncem zalité krajiny, v níž příroda kvete, lidé 

pracují a nad tím vším visí ve výši skřivan / slavík.74 Perspektiva Subjektu je perspektivou blízkosti, 

absolutního přivlastnëní a ztotožnëní se: skřivan je „náš“, přemýšlí o zázračnosti lidské práce, pšenice 

je municí, labský vítr šeptá „*…+ prosté vëty, / tak jak jdou z úst a bez příkras“ (IBID.: 14), zvuky přírody 

se mísí se zvuky práce, zvony se mísí s konstantnë přítomným motivem traktorů a Subjekt prožívá 

tváří v tvář této harmonii pocity na rozmezí synovské oddanosti a milostného roztoužení. Zemë se mu 

tak stává matkou, dárkyní života i harmonie, ale zároveň milenkou – dárkyní rozkoše, tou, která 
                                                           
74 Tento topos sluncem zalité planiny, na níţ radostní lidé pracují, přičemţ nad hlavou jim visí libě zpívající pták je ovšem 

konstantou oficiální dobové poezie jako celku (viz kapitola VI). 
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reprodukuje. Reprodukuje radost vycházející z ní samotné, z jejích obyvatel, ale i ze Subjektu, pro 

nëjž se niterný optimismus infantilní optikou ztotožňuje s přirozeným pohybem krajiny („srdce mi 

štëstím jako konipásek skáče / a celá zem je v tuto chvíli mou“ – IBID.: 11). Z jednoty všeho pramení i 

gesto všeobjímající lásky, ne nepodobné gestům Subjektu Šiktancova: 

 

„Jen ruce bych chtël rozevřít 

 

a obejmouti všechno kolem, 

v náručí stisknout tuto zem, 

kde skřivan nad družstevním polem 

s dëvčaty zpívá pod sluncem.“ 

(IBID.: 14)    

 

Krajina domova se tak stává plátnem, jehož základní (přirozené) kontury jsou postupnë 

přepisovány a reinterpretovány. Příroda jako mateční půda definovaná motivy kvëtu, zpëvu, poklidu 

a radostného souladu se mëní v prostor, jehož horizont okupuje ideologická fantazie a její emblémy – 

samotným smyslem bytí krajiny není přirozený kolobëh života a smrti, nýbrž „krásný život lidí 

neznajících válek“ (IBID.: 16), lineární vzestup šťastných a ještë šťastnëjších generací, pro nëž už 

nebude matkou-krajina, nýbrž Strana. Otázkou zůstává, kdo má v tomto přerodu převzít roli zemë-

milenky, ale přistoupíme-li na princip stalinistické jouissance jako excesivní rozkoše z oddání se 

kolektivní vůli a vzdání se vlastního chybujícího tëla, může být Strana i v tomto ohledu důstojným 

nástupcem chlapecky naivní touhy Subjektu po blízkosti a sounáležitosti. 

   

 

6.2 „JÁ VIDÍM“  

 

„Vidëním“ můžeme v případë Ostašova Subjektu označit moment, kdy přijímá kolektivní 

perspektivu a potlačuje svou situovanost v rodné krajinë. Svët se před ním otevírá jako dramatické 

panorama plné bojů za svobodu, do nëjž může přispët performativností a apelem. Toto „roztříštení“ 

osobnosti sledujeme v básni „Slib ČSM“. V bizarní travestii křesťanské eucharistie Subjekt rituálnë 

dëlí své srdce na nëkolik částí, přičemž každá část je zároveň celkem („A každý kousek bude srdce 

celé.“ – IBID.: 21). Tato srdce se stávají darem, který má pomoci v nouzi všem týraným, mučeným a 

ponižovaným. Právë stylizace obřadního rámce slibu ČSM jako mše svaté a srdce jako hostie (která 

připomíná všem přítomnost „vyššího principu“, v tomto případë třídní spravedlnosti) prozrazuje 
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kontinuální přítomnost duchovního principu v jednotlivých ideologických rituálech – ten je sice 

apriori potlačený a popřený, ale vrací skrze podobné konceptualizace vërnosti a oddanosti idejím.  

U Ostašova Subjektu se střídají momenty náboženského vytržení z příslibu ráje s velmi 

konkrétními obrazy ze života vezdejšího, které svëdčí o pravdë budoucího. Monumentalizující vize 

jsou spojeny s afirmativním použitím verba „vidët“ – Subjekt potvrzuje reálnost svých vëšteb 

opakujícím se momentem jasného vidëní. V básni „Ne, není málo dobrých lidí“ sklenuje nesmírnost 

času a prostoru právë skrze jistotu toho, že přijatá optika ideologické fantazie je neomylná: 

 

„A vidím jako nikdy jasnë do budoucna, 

Přes léta staletí i přes vesmír, 

Nový řád lidí, společenství mocná, 

A svët, jenže jmenovat se bude MÍR.“ 

(IBID.: 23) 

 

Ještë explicitnëjší je tento okamžik potvrzení v básni „Já vidím“, v níž je vize lepšího svët bez 

utrpení, válek a chamtivosti doprovázena opakující se konstantou „já vidím“, přičemž tu zaznívají 

emblematické konstanty boje za mír – nové slunce nad Koreou, svobodný Vietnam, družba černých a 

bílých v New Yorku, lidskými hlasy opët znëjící Wall Street, kvetoucí Čína. 

Stvrzením této metafyzické vize rodícího se svëta jsou všední jevy každodennosti jako přečtená 

kniha, tančení ve Veselce, nová bradla v sokolovnë…75 – navíc v básni nazvané příznačnë „Tak je to!“ 

(připomeňme si Žižkovu definici ideologické přirozenosti, která se právë podobnými konstatováními 

etabluje jako realita). Uspokojení z toho, jak vëci přítomné korespondují s vizí stavu vëcí budoucích, 

rezonuje v závërečném dvojverší: „Takhle si představujem naši generaci / a naše nové příští dny!“ 

(IBID.: 25) 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Právě dělnická kaţdodennost plná radosti, pohybu a dobrodruţství patřila v 50. letech k oblíbeným popkulturním obrazům – 

zmiňme např. filmovou verzi Party brusiče Karhana (Karhanova parta, Zdeněk Hofbauer, ČSSR 1950), jejíţ část je věnována 

právě „volnočasovým“ aktivitám dělníků. V této souvislosti pak pochopitelněji vyznívá moment, kdy se mladý Karhan okouzleně 

dívá na vlastní vypodobnění na plakátu, kde vystupuje jako sošný hrdina socialistické práce – oficiální ideologie slibovala ţivot 

mezi bezprostředním proţívajícím jedincem a posvátným vytrţením z toho, jak se část subjektu můţe stát součástí mytologické 

sféry.  
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6.3 „TVÉ VLASTNÍ  SRDCE TO BYLO, CO ŘEKLO TI: LAZARE, VSTAŇ!“  

 

Druhý výrazný zlom sbírky představuje báseň „Vzkříšení“, která do Ostašovy prvotiny vnáší 

výrazný příbëh Subjektu a zároveň i tóny, které se ponëkud vylučují s dosud převládajícím Subjektem-

prorokem, jež s neochvëjnou jistotou svëdčí o pravosti ideologické fantazie a jejích projevech v tkáni 

skutečnosti. Přednë – část sbírky uvozená zmínënou básní je mnohem více soustředëná do oblasti 

Subjektu jako takového, k jeho prožívání a vnitřnímu rozpoložení, zároveň ale ukazuje moment 

proroctví v nové svëtle – pokud dosud bylo úkolem Subjektu „gigantické“ překonávání dálav vesmíru, 

náhle se jeho perspektiva vmëstnává do nemocničního pokoje, v nëmž je překážkou okno. Oslava ráje 

se tak mëní ve vnitřní souboj, introspekci, přiznanou reflexi toho, že vëci tam venku jsou 

nedosažitelné a jeví se jako pouhé fragmenty, jejichž pojivem je touha – přežít a vykročit z izolace, 

přesvëdčit se na vlastní oči o tom, že to, co Subjekt dosud afirmativnë dosvëdčil, je skutečné. 

Prorocký zápal nahrazuje nejistota, zranitelnost – i to, co bylo skutečností, mateřským svëtem, 

v nëmž se Subjekt pohybuje, je náhle jen vytouženým přeludem. Dominantním apelem je tu 

modifikace křesťanského „vëř a vír tvá të uzdraví“. Pokud je srdce plné víry a zápalu pro nový svët, 

dovede se uzdravit i tëlo sužované chorobou. 

„Vzkříšení“ rozbíjí dosud monoliticky a harmonicky vidëný svët, ve kterém semknutý čas i prostor 

vypovídají o kráse budoucího. Jedná se o sled horečnatých výjevů, v nichž se kříží osobní vzpomínky 

jednotlivce s událostmi velkých dëjin, které jsou však přemënëny na řetëzec prolínajících se 

synekdoch (bubny, výstřely a rachocení vlaku jako zpřítomnëní války, snovë zamatovaný výjev tisíců 

praporů jako upomínka na Vítëzný únor). Do tohoto dëjinného času vstupují delirické a 

dekontextualizované výkřiky Subjektu („proč ta žížala se svíjí ve své jamce“ – IBID.: 33; „proč na mne 

házíte ten sníh!“ – 35 atd.), který v horečce zápasí se smrtí. Proces historické obrody národa je 

zároveň momentem obrody jedince. Motiv návratu ze tmy smrti do svëtla života je i návratem ze sna, 

který se ukazuje být „skutečností ze všech nejkrásnëjší“ (IBID.: 36) – tato skutečnost je však v optice 

Subjektu (zjevnë nezámërnë) skutečností delirického blouznëní, sledem extatických výjevů nemocí 

ovlivnëné mysli. 

Probuzení ze sna do snové skutečnosti přináší další okamžiky snëní, tentokrát o svëtë „tam 

venku“, který svou konfigurací intenzivnë připomíná labskou domovinu z úvodu sbírky (voňavá, jarem 

dýchající zem, nad níž zpívá skřivan). Sounáležitost Subjektu a ideologické fantazie je však tentokrát 

podbarvena akcentovanou nedosažitelností:  

 

„Tam venku rodí se dnes nový svët 

a lidé, co v nëm žijí. 
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Tam venku vymetli prach shnilých let 

pro krásu, která nepomíjí.“  

(IBID.: 39) 

 

Touha po zemi-milence je nahrazena konkrétním milostným prožitkem (dvojice básní vënovaná 

Olze Š. – „Až přijdu z nemocnice“ a „Doma“), i druhdy prorocký zrak se mëní v pouhý pohled 

stýskavého milence: „Vidím të, milá, sedíš na zahrádce / knížka ti z ruky vypadla a sníš“ (IBID.: 42), pro 

nëjž je prioritou návrat do ztraceného a nemocí odepřeného domova. Není to však bezcílnë 

sentimentální cesta do krajiny dëtství, ale i uvëdomëlá pouť za nalezením svého pravého Já. Báseň 

„Můj plán“ je vyznáním Subjektu, který bolestnë pociťuje, že se minul s okamžikem zrodu nové 

skutečnosti a že mu tak byla upřena důstojná role (tři strofy jsou postaveny na výčtu toho, čím by 

býval mohl být). Naléhavá nutnost patřit do kolektivu nachází výraz v závërečném čtyřverší: 

 

„A přece nezoufám si! Můj plán je uzdravit se. 

A potom třeba k tomu soustruhu. 

Zvyšovat normy, o vteřiny bít se, 

A vydobýt si to jméno, soudruhu.“ 

(IBID.: 45) 

 

Akt básnické promluvy tak v případë Ostašovy prvotiny znamená překonání vnitřní samoty, 

odloučení od kolektivu a svëta, který je vysnënou doménou seberealizace. Svůdný příslib zakotvení i 

vydobytí si respektu a pozice, která se alespoň částečnë dotýká mytické sféry Vůdců, se tu stává 

ozdravným prostředkem. Příbëh Ostašova Subjektu je neumëlou parafrází příbëhu o Lazarovi – 

v tomto případë o Lazarovi, který si přetvořil svou rodnou zem do zhmotnëného příslibu budoucnosti, 

ale byl z tohoto snového prostoru vyobcován nemocí do horečnatého snëní o snu. Právë snëní ho 

však přivádí nazpët do skutečnosti, která se ukázala být vërným odrazem jeho touhy. Nezbývá, než 

rituálnë přijmout všechny závazky a tak stvrdit pravdu ideologické fantazie. Právë perspektiva 

horečnatého snu o snu, který se stal skutečností, je v případë sbírky Za sluncem oním distinktivním 

momentem ve vztahu Subjektu a ideologie. Přesnë totiž vystihuje jak výsostnou pozici, kterou v 

sekularizovaném stalinském univerzu mëla sakralizovaná fantazie o „ráji, jehož i já budu součástí“, 

tak svůdný mesiášský podtext, který byl do příbëhu „o zmrtvýchvstání spravedlivého svëta“ latentnë 

vepsán.  
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7. ZÁVËR  

 

Ačkoli zámërem této kapitoly nebylo hledání generalizací a svorníků „svazácké“ generace 

debutantů, je jistë na místë pozastavit se u styčných ploch, které rozdílné Subjekty pojí – a které 

bychom snad mohly pokládat za jakýsi obecný obrys sémiotických konstrukcí poezie socialistického 

realismu. Všechny zkoumané sbírky pracují do značné míry s motivem domova a s pohybem, který 

s domovem souvisí. Může se jednat o návrat domů (Kundera), frenetické přebíhání mezi různými 

domovy (Kohout) či hledání domova (Šiktanc, Ostaš, Červenka). Každopádnë právë tato entita 

zastřešuje bytí Subjektu ve fikčním svëtë a zahrnuje v sobë dvojí pojetí času – tradiční čas přírodní a 

čas lineární, novë objevený, opojný a strhující.  

Toto obecné schéma dvojího domova se na rovinë motivické manifestuje především a) 

idylickými, folklorními prvky, které poetiku jednotlivých autorů spojují s lidovými písnëmi či 

vlasteneckými básnëmi obrozenskými, b) pevně daným rejstříkem emblémů nové skutečnosti (v 

obecnosti: práce, nové lidství, instrumenty technického pokroku, rituální pospolitost, autorita Vůdce, 

zemë snů – SSSR). Prostá písňová forma i snadno přístupná obraznost jednotlivých básní nejsou jen 

projevem insitnosti, ale především funkčním integračním postupem, který nové vřazuje do navyklého 

řádu starého a činí z nëj přirozenou součást „odvëkého pořádku“ vëcí i bytostí. Imaginace metafor, 

smëřující do nitra fikčního svëta a Subjektu, je tu nahrazena metonymičností (personifikací, 

synekdochou), která smëřuje ke sféře ideologické fantazie – samotný dotek Subjektu a této fantazie 

je však událostí, v níž se otevírá prostor pro sebeuvëdomëní. Každý ze Subjektů vnímá vztah prvního 

a druhého domova jinak, s rozdílnou mírou distance / ztotožnëní, s rozdílným příbëhem a především 

s rozdílnou intenzitou – zatímco např. u Šiktance dominuje výraznë sféra snu / fantazie, Kunderova 

poezie se nevzdává akcentu na autenticitu, jistou přirozenou nedůvëru a platformu pochyb, které 

skýtá právë zakotvenost v domovë prvním.  

Shrneme-li vlastnosti obou „domén“: první domov je spojen s konceptem domova přirozeného, 

archetypálního, spjatého s tradičními svazky človëka a zemë, syna a rodiny, dítëte a matky. Druhý 

domov potom představuje doménu fantazie, do níž si Subjekt projektuje svůj vztah k 

apelující ideologii a jejím emblémům. Je to prostor hledání a nacházení, prostor, který nabízí 

zakotvení v přirozených existenčních stavech (láska, nenávist, melancholie, euforie, ale i sociální 

status atd.). Zdá se, jako by v této doménë byla saturována určitá část „já“, která touží po uplatnëní, 

po moci, po jedinečném okamžiku promluvy, po převzetí alespoň částečných kompetencí stvořitele. 

Aby zde však Subjekt mohl stanout, aby mohl promluvit z pozice privilegovaného „já“ v kolektivním 

„my“, musí podstoupit určitou formu symbolické kastrace – vzdát se kusu individuality, přijmout 
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základní rejstřík motivů, tropů a emblémů, jež ho v daném prostoru bezpečnë ukotvují. Odmënou za 

tuto obëť je slast z výsadní pozice, která je poezii mezi jednotlivými „budovatelskými řemesly“ 

připsána – slast z možnosti hrát role, mënit masky, užívat cizích hlasů, zaujímat v symbolické síti 

pozice, které by jinak Subjektu (či skutečnému človëku) nepříslušely. V této „smënë“ můžeme odhalit 

i obecný princip vlastnictví, který se v poúnorové společnosti uplatňoval. Nešlo o vlastnictví zrušené, 

ale o vlastnictví negované v kategorii tradičního pojetí vlastnictví – i v poezii mladých autorů 

mnohokrát opakovaný postulát, že teď už „vše patří všem“ neznamená, že by se touha vlastnit 

vytratila, naopak, je maskována za kolektivní sounáležitost. Právë v touze a uspokojení „já“ 

z momentu výsostné promluvy (byť přitakávající), můžeme pozorovat jeden z důležitých principů 

dominantní ideologie, která saturuje jak potřebu být Zahrnutým v silném kolektivu, tak touhu po 

jedinečnosti a distinktivnosti individuálního hlasu. Omezený prostor, který je pro takový hlas ve 

vrcholném stalinismu vytvořen, skýtá místo na projevy identifikace, persvazivní exklamace, stylizace 

do role vyvoleného i velmi vágnë vymezitelné pole polemiky (jak pečlivë je však tento „vëdomý 

prostor“ subverze limitován „žánrem“ stranické disputace jsme vidëli v tvorbë Milana Kundery).  

Můžeme tak konstatovat, že skutečnou subverzivnost subjektu tváří v tvář ideologii skrývá 

paradoxnë moment přehnané identifikace, na který poukazují svou tvorbou v první polovinë 

padesátých let Bondy a Vodseďálek. Zdá se, že pečlivë budovanou autentičnost ideologie ohrožuje 

v poezii nikoli výhradnë to, že nebude brána dostatečnë vážnë (příklad Kunderův poukazuje, že určitá 

distance může procesu „naturalizace“ vyslovenë prospët), ale spíše momenty, kdy je brána až příliš 

vážnë, kdy je Subjekt básní až příliš dokonale ztotožnëný s ideologickou fantazií a odpovídá apelům 

přesnë s takovou emocionální intenzitou, jaká je po nëm žádána. Tehdy se totiž všudypřítomný 

úsmëv (ve své podstatë smrtelnë vážný) snadno převrací ve svůj subverzivní opak – frašku, v níž 

dominuje infantilita, chlapecká hra na muže a naprosté podlehnutí mytologické sféře dobového 

života (odkažme znovu na kritickou recepci Šiktancovy prvotiny Tobë, živote!, která s nelibostí 

odkazuje právë k projevům hyperidentifikace). Právë proto jsou Vodseďálkovy verše ponechány 

v této naivní formë naprostého ztotožnëní Subjektu s ideologií – je to právë toto ztotožnëní, které 

usvëdčuje ideologii z falše nejúčelnëji jejími vlastními zbranëmi.  Odhaluje totiž v jejím volání po 

životë zcela sekulárním (hmotném) celý komplex sakrálních prvků a manipulací, které jsou založeny 

na zjevnë křesťanském motivu ráje pro vyvolené. 

Imaginární domov, v nëmž se pohled Subjektu protíná s ideologickou fantazií, je v poezii 

mladých básníků prostoupený sakrálními motivy. Jedná se svým způsobem o naivní zbožnou víru 

v nëco, co človëka přesahuje a dává mu zdání nadlidských sil. Je to zároveň domov absolutní 

seberealizace, domov, kde Subjektu přísluší nezanedbatelná symbolická moc. V systému, který 

fetišizoval slovo jako předmët, v nëmž je témëř materiálnë přítomna budoucnost, se jedná o moc 

pomërnë významnou – samozřejmë za předpokladu, že žiji v pravdë dominantní ideologie. 
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Hodnocení kvality poezie ponechme stranou, byť ještë jednou vyzdvihnëme fakt, že absolutní 

triviálnost formy a obsahu je ve zmínëné komunikační situaci Subjekt-ideologie funkční a pokud se 

zamëříme právë na ni jako na svébytný druh příbëhu vyrovnávání se jedince s re-prezentovanou 

sociální skutečností, může tato poezie nabídnout velmi svébytnou formu požitku z insitního uchopení 

závažných existenčních témat (současným jazykem řečeno: guilty pleasure, neboli provinilou rozkoš). 

Co je však podstatnëjší – v jádru se nejedná o projev ryzí panoptikálnosti či anomálnosti (neřkuli 

morální zvrhlosti), ke které nëkdy přímočarost a prostota veršů svádí nëkteré současné čtenáře. 

Zamëříme-li se pouze na motivaci jednotlivých Subjektů „snít a toužit po vyšším“, je vlastnë zcela 

obvyklá. Být slyšet, milovat, vymezit se, prosadit se v kolektivu, vëdët víc, než ostatní, moci snít, hrát 

si, mënit masky. To vše realizované v zúžených mantinelech socialistického realismu, který sice na 

povrchu podporoval zralé mužné vzory ocelových dëlníků-budovatelů nové skutečnosti, ve 

skutečnosti však nejvíce tëžil z rozjitřených a po snech dëtinsky prahnoucích subjektů ideologie. 

Z tohoto úhlu pohledu lze objevit ve zbásnëných fantaziích mužských mozků a dëtských srdcí 

momenty univerzální a stále aktuální.   
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 VI 
 

„MIŘ PŘESNËJI!“ 

KOREJSKÁ VÁLKA JAKO ČERNÝ BOD SOCIALISTICKÉHO REALISMU 

 

 

 

Armáda míru připravena stojí 

na celém světě všude na zemi 

Stamiliony hotoví se k boji: 

Zabraňte válce všemi zbraněmi! 

Nás vede Stalin bohatýr 

My jeho prapor neseme 

Atomovou válku nechceme! 

Ať žije atomový mír! 

E. F. Burian 
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Následující kapitola představuje vybočení z harmonického světa mládí a svazáckých radovánek. 

Jako každý systém dominance i socialistický realismus potřeboval svůj temný bod ohrožení, strachu 

a nenávisti, který garantuje konzistenci utvářeného univerza. Pokud se ideologie manifestuje skrze 

rituál, pak tento rituál nutně potřebuje svůj negativ, svět nepřítele, přízraků, ne-hodnot, které 

sdíleným ideám a materiálním projevům celistvého univerza dodávají příznak nutnosti a 

ontologického bezpečí. Právě Korejská válka se vší svou vyhrocenou reflexí skrze propagandu a 

poezii představuje událost, která nabízí jasně konkretizovaný temný bod. Konstrukce ideologie 

nepřítele je však vždy (nezáměrně) spojená s „podřeknutími“ ideologie konstruující. 

 

1. ČERNÝ BOD NENÁVISTI  

 

Voják Josef Bílek přispël do akce Pracující do literatury bojovnou básní s názvem „Miř přesnëji“.76 

Tëžko soudit, zda vycházel z vlastní zkušenosti, nicménë patetickým jazykem bojovné socialistické 

poezie možná nechtënë popsal typický mechanismus tvorby nepřítele a jeho funkce v mírovém 

budovatelské společnosti, jež se nacházela ve stavu permanentní symbolické války s protichůdným 

táborem „válečných štváčů“ a přeludů kapitálu. (MACURA 2008, s. 36–47).  

Báseň rozvíjí obraz vojenského cvičištë, na nëmž svazáci trénují střelbu, jen „na jednom stavu 

dosud puška mlčí“ (BAUER 2005: 317). Pobledlý a váhající Jano narušuje kolektivní „chorus“ výstřelů a 

„přikrčen se k zemi choulí“. Střelecký instruktor tu ztëlesňuje hlas ideologie, když poukazuje k 

černému terči jako k objektu, ke kterému nemá váhavý střelec kýžený nenávistný vztah a učí ho tento 

temný nesymbolizovaný prostor zabydlet významy. Využívá k tomu jednoduchou asociační linii, která 

akcentuje traumata nedávné minulosti: „Toť černý fašismus jenž vraždí tvoje druhy“ (IBID.) a 

pokračuje přes emblematické symboly protektorátního pokoření (Ležáky, Lidice), přes abstraktní 

motiv utrápených matek dëlnic až k symbioticky začlenënému motivu ubitých žen a dëtí v Koreji.  

Dëjinný čas i kauzalita v tomto temném „nepřátelském bodë“ vytvářejí iluzi lineárního proudëní 

dëjin od nižšího k vyššímu, zákonitého propojení událostí, v nëmž minulost osvëtluje a legitimizuje 

ideologický výklad přítomnosti. Svádí se sem veškeré negativní a traumatizující události za jediným 

účelem: přesvëdčit subjekt, že tento temný bod musí zasažen a zničen. Principem takové ideologické 

interpelace není jen vyprovokování nenávisti k flexibilní entitë „černé skvrny“, ale i uvedení tohoto 

skutku do souladu se svëdomím. Lyrický subjekt básnë proto využívá vyhrocený protiklad utrpení a 

odhodlání: „Necítí, že mu po tvářích slzy bëží / nevnímá, jen slyší své svëdomí“ (IBID.: 317), které 

přechází do agresivní apostrofy, jež je jen tëžko přiřaditelná ke konkrétnímu subjektu. Původnë jasnë 

                                                           
76 Publikováno v BAUER 2005, s. 317–318. 
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vymezený subjekt instruktora se zcela rozplývá, podobnë jako komunikační situace ohraničená 

cvičištëm a váhavým Janem coby adresátem.  

Interpelace teď zaznívá zcela otevřenë a projektuje se v ní ona dvojí perspektiva básnë (konkrétní 

zakotvení v situaci / obecný přesah): „Na nepřítele pal, bij ji černou bestii! / Bij ji dokud v tobë kapky 

krve. / Bij ji za všecky dëtské úsmëvy, / bij ji za sebe i za ty druhé. / Nezapomeň, žes ochráncem svého 

lidu, / nezapomeň, žes celého svëta nadëjí. /Nezapomeň, žes vojákem svëtového míru, / Nezapomeň a 

miř přesnëji!“ (IBID.: 318). I oblíbený dobový oxymóron v tomto kontextu vyznívá zcela smysluplnë. 

Postava pálí na terč v souladu se svým svëdomím, přesto v slzách, proto je metafora „voják míru“ 

nejen vërnou reflexí dobové mytologie mírové války, ale i reflexí rozporu, který je třeba tváří v tvář 

černému bodu skutečnosti překonat.  

Jaké postavy cizáků zalidňují tento černý bod socialistického znakového systému? Mezi 

dominantní typy nepřátelských figur patří především pán-buržoa (velkostatkář, továrník, šlechtic, 

zbohatlík atd.) coby relikt starého svëta vyhrocených třídních rozdílů, dále pak emigrant (zrádce, ten, 

který se odcizil a nyní za to pyká v chladné samotë ciziny) a konečnë cizák v pravém slova smyslu. 

Tato třetí skupina vychází ze sémantiky Nëmce coby odlidštëné zuřivé zrůdy, ne-človëka, která 

dominuje sémiotickému systému po roce 194577, nicménë po únoru 1948 je pružnë aplikována 

v souladu se zmínënou lineární kauzalitou výkladu dëjin na novou inkarnaci celosvëtové hrozby – USA 

a, řečeno dobovým slovníkem, jejich poslušné satelity.  

Svůj vzmach si postava amerikanizovaného fašisty užila především v roce 1950, kdy se 

v souvislosti se započetím Korejské války znásobil počet různých re-prezentací domnëlých agresorů, 

který flexibilnë splýval s potřebou označit nepřátele zahraniční i domácí. Mechanismus produkující 

tuto ideologickou fantazii „vrahů, kteří mohou zaklepat i na naše dveře“, lze sledovat jak na stránkách 

denního tisku, tak v dobovém umëní, které ochotnë spolupracuje s tiskovými orgány ideologických 

aparátů státu a aktivnë mytologizuje dëní ve svëtë.  

Korejská válka jako historická událost mëla svůj nesporný kulturní rozmër – vedle konotací 

vyostřeného třídního a mocenského boje dvou táborů totiž mëla být i zkouškou připravenosti 

socialistické kultury čelit reálným skutkům nepřítele. Tolik zdůrazňovaný atribut kultury jako další 

zbranë v boji za mír, bdëlého strážce hodnot, prošel s vypuknutím válečného konfliktu zatëžkávacím 

testem. Sémiotický konstrukt socialistického realismu, v nëmž slovo přejímá vlastnosti konkrétního 

činu, mël vybojovat svou vlastní velkou válku. Zkouška zralosti nabývala v dobových textech rozmërů 

posvátné iniciace: „Jen nejpravdivëjší umëní může vyjádřit to, co ve vztahu ke Koreji prožívají čestní, 

                                                           
77 Viz WIENDL 2008. 
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mírumilovní lidé na svëtë *…+ Proto je boj za vëc Koreje zároveň zkušebním kamenem pravdivosti a síly 

kultury, zkouškou její připravenosti na nejsvëtëjší úkoly.“78  

V této kapitole jsem se zamëřil na ideologický koncept cizáka-agresora tak, jak se od započetí 

konfliktu v Koreji odvíjel a ustaloval v nejdůležitëjším dobovém československém deníku Rudé právo. 

Analýzu obrazu nepřítele ve vydání z let 1950 – 1951 (v rozmezí 27. 6. – 31. 12. 1950) jsem následnë 

doplňoval o tematické články z týdeníku pro politiku a kulturu Tvorba (ročník 14)79 a o korespondující 

zobrazení v umëní socialistického realismu s důrazem na materiál poezie, která se jako aktivní 

médium v komunikaci umëní a politiky výraznë podílela na utváření veřejného prostoru i dobové řeči 

a obraznosti.  

Je na místë zdůraznit, že emblematizace cizáka nebyla čímsi novým, co bylo započato s potřebou 

aktuálnë reagovat na dëjinné události. V dobovém sémiotickém systému byly již všechny základní 

rysy přítomny, přesto krizová situace a vyhrocený střet si vyžádal nutnost „kodifikace“ obrazu 

nepřítele v souladu s akutní potřebou ustálit ideologickou fantazii, zapůsobit na její konzumenty a 

participanty, přemënit potencionálnë nestabilní příval událostí v petrifikovanou formu souboje dobra 

a zla, v nëmž jsou tváře obou principů přesnë dané a pojmenovatelné. 

Ačkoli materiál poezie a jazyk dobové propagandy stojí v mé analýze na stejné úrovni, jako dva 

sémiotické systémy podílející se na budování systému vyššího, nepovažuji je v žádném případë za 

analogické a rovnocenné. Jejich strukturní i obsahové rozdíly jsou nepopiratelné. Jeden příklad za 

všechny: zatímco propagandistické články Ivana Skály prosycené expresivní a neobyčejnë militantní 

rétorikou, karikaturností a zastrašováním čtenáře patřily k neodmyslitelné součásti zpravodajství 

Rudého práva, jeho sbírka Fronta je všude psaná v analogickém duchu a s použitím analogických 

konceptů se dočkala ze strany oficiálního časopisu SČSS tvrdé kritiky. Vladimír Dostál jí vytkl přílišnou 

démonizaci, abstraktnost, zveličování síly nepřítele, především však zásadní selhání při předávání 

ideologického apelu. Apokalyptická rétorika novinových článků je zde pociťována se silnou nelibostí: 

„Představme si jen prostého pracujícího človëka, který si přečte Skálovu knížku. Bude pobouřen zločiny 

imperialistů, ale také znervosnën hrůzou válečného nebezpečí. A to už je důkazem, že přesvëdčování 

nebylo správné ani obsahem ani formou. Chřestëním pekelných řetëzů a strachem z posledního soudu 

                                                           
78 Lumír Čivrný: Heroická Korea a kultura lidově demokratického Československa. Nový ţivot 1952, č. 7, s. 1071. 

 

79 Nebylo by bez zajímavosti srovnat jazyk propagandy denního tisku a jazyk propagandy týdeníku – ačkoli v obou se objevují 

totoţná jména autorů, deník pouţívá výrazně vyostřenější a expresivnější jazyk, jehoţ obraznost a metaforičnost jej blíţí poezii. 

Persvazivnost týdeníku je naopak určována kombinací expresivity a faktičnosti, plejády citací a dlouhých řad proprií (jména 

osob, názvy korporací), které navozují dojem fundovanosti textu. Přitom je však nabízený ideový model v zásadě totoţný, ačkoli 

týdeníkové texty operují s širším časovým rámcem a vytvářejí obšírné dějinné paralely k navození autenticity předkládaných 

informací a soudů. 
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zahánëli prosté duše do svého ovčince jesuité.“80 Poetika bezprostředního dësu, provozovaná na 

stránkách denního tisku, se dotyčnému kritikovi zkrátka na poli poezie zdá až příliš prvoplánová, 

přehnaná a jdoucí proti smyslu poezie, jež nemá čtenáře zastrašovat, ale získávat.  

 V případë zvoleného tématu je však zajímavé právë to, co je kulturu a denní tisk spojuje (sdílená 

obraznost, intence i modelový adresát). Případné distinkce se snažím zvýrazňovat přímo v samotné 

analýze jednotlivých textových projevů.  

  

                                                           
80 Vladimír Dostál: O české poezii v roce 1951. Nový ţivot 1952, č. 12, s. 1886.  
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2.  MEZI ÚDËSEM A VÝSMËCHEM 

 

25. června 1950 překročily jednotky severokorejské armády (KPA) za dëlostřelecké podpory 38. 

rovnobëžku a zahájily mocnou ofenzívu, která bëhem nëkolika týdnů zatlačila jihokorejskou armádu 

hluboko na jih korejského poloostrova.81 Započalo se tak tříleté období úporných bojů o Koreu, 

v nichž se poprvé od konce 2. svëtové války ve vyhroceném konfliktu střetly dvë dominantní 

poválečná mocenská uskupení a jejich ideologie – komunismus a kapitalismus82. 

Rudé právo o konfliktu poprvé informuje o dva pozdëji, 27. června 1950 na stranë 2. Zpráva 

výmluvnë nazvaná „Americká loutková vláda v Jižní Koreji zahájila ozbrojený útok proti Korejské 

lidové republice“ se sestává z citátů různých komuniké rozhlasových zpráv, které informují o náhlém 

útoku Jižní Koreje a „rozhořčené“ obranë jejího souseda, který útok přes 38. rovnobëžku zastavil a 

přešel v protiútok. 

Od této chvíle zahajuje sémiotický systém socialistického realismu, podepřený pilíři dobových 

masmédií a vyživovaný fantazií jednotlivých autorů, soustavné zvýrazňování obrazu nepřítele a 

konfliktu, který vyprovokoval a který se mu musí stát osudným. V základním nárysu nejde 

samozřejmë o žádné novum, nýbrž o využití archetypálních a provëřených sémiotických postupů, 

které jsou uzpůsobeny aktuální ideologické potřebë socialistického systému vlády (v souladu 

s nutností každé ideologie navazovat za známé a fungující principy persvazivní reprezentace 

skutečnosti).  

Komentář Kamila Wintera, který se nachází na téže stránce jako zpráva o zahájení útoku, ustavuje 

synaptické body, z nichž obrazná síla této reprezentace expanduje do dobové řeči i fantazie. Objevuje 

se zde nutná operace připsání jihokorejským a americkým silám atributy fašismu (toto slovo se 

pravidelnë vyskytuje vedle všech výrazů, které odkazují k sémantice Ameriky či Jižní Koreje). Útok je 

promptnë označený za zločinný akt a je konceptualizován jako čin zmanipulované sedánky 

amerických válčících satelitů, které poslušnë podléhají vůli Dullese, Trumana a dalších (o tom viz 

dále).83 

                                                           
81 O historickém pozadí konfliktu viz Makowski, Andrzej – Kubiak, Krzysztof: Korea 1950–1953: boje na moři. Přel.: Moravec, 

Milan Moravec. Praha: Naše vojsko 2004. Dvorschak, Robert J.: Korejská válka 1950-1953. Dějiny konfliktu očima 

korespondentů Associeted Press. Přel.: Pilát, Vladimír – Fiedler, Jiří. Praha: Jota, 1996. 

  

82 Na tomto místě je nutné zdůraznit, ţe ačkoli se tento text zabývá analýzou pouze jedné z ideologií, lze s jistotou očekávat 

existenci analogických principů i na druhé straně barikády. Jejich zkoumání však přesahuje vymezení mé práce. 

 

83 Proti nim však stojí celý panteon bojovníků za mír, v němţ vynikají postavy tureckého básníka Nazima Hikmeta, amerického 

literáta Howarda Fasta, fyzika Joliota Curie i přízračný zjev tančící partyzánky Ansonchi, která se v roce 1952 proslavila i 

prostřednictvím filmu Zítra se bude tančit všude, v němţ ztělesnila sebe samou jako symbol nezlomné Koreje. Jak vidno, ačkoli 
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Obrovské síly nepřítele jsou v souladu s dobovou rétorikou vyzdvihovány (zvýraznëním jejich 

brutality a barbarskosti), zároveň však paradoxnë karikovány a ironizovány jako nabubřelá zvůle 

smëšné skupinky jedinců, jejichž zastřešujícím pojmem je imperialista a místem původu Wall Street. 

Stejnë tak žánrové zabarvení válečného konfliktu je podivuhodnë dvojaké – vedle jasnë tragických 

tónů se neustále podtrhují rysy komedie až frašky. Obraz nepřítele tak od počátku kolísá mezi 

iracionální stvůrou, která dësí, a pitoreskní karikaturou, bláznovskou kreací, která vzbuzuje smích 

bláhovostí svého počínání: „Avšak imperialistická taktika zlodëje, který volá: Chyťte zlodëje! – je již 

příliš známa, než aby svët vzal wallstreetskou komedii za bernou minci.“ (Rudé právo 1950, 27. 6., s. 

1) 

Kolísání mezi smíchem a pláčem, mezi dësem a výsmëchem charakterizuje i následné referování 

o vývoji konfliktu. Střídají se zprávy o triumfálním postupu či odhodlaném odporu severokorejské 

armády, drakonická líčení válečných zločinů a útrap především sovëtských zpravodajů s neobyčejnë 

frekventovanými výzvami „Ruce pryč od Koreje!“, v nichž známé veřejné osobnosti (uveďme např. 

Ivan Olbracht, Jan Mukařovský, Marie Pujmanová, St. Neumann (25. 8.), Gusta Fučíková (26. 8.), 

Fráňa Šrámek, Vítëzslav Nezval (27. 8.), Bohumil Havránek, matka J. Wolkera Zdena (31. 8.) i 

pohoršené hlasy z lidu žádají ukončení válečného bësnëní a stažení jednotek okupantů.  

Tento monumentalizující obraz hrozivé války s sebou nese specifický druh imaginárního 

zobrazení nepřítele, v nëmž dominují atributy zvířeckosti, odlidštëní a bezmezného násilí. Americké a 

jihokorejské jednotky opakovanë opatřovány příznaky dravců, zlodëjů, kořistníků, násilníků, barbarů i 

lidojedů a z nich plynoucí sémantiky plenëní, lovu, znásilňování. Objevují se i archetypální figury 

folklorní povërčivosti jako upír či vlkodlak. Právë zde jakoby se obraznost socialistického jazyka 

dostávala na tenkou hranici tragična a komična – nepřítel přetvořený v hrůznou kreaturu je jen 

krokem od vlastní karikatury, z dësu a pohoršení se stává výsmëch, z nekompromisního dravce 

figurka smëšná svým strachem a hysterií z vlastních činů.  

Již nëkolikrát zmínëný básník Ivo Vodseďálek, který dokázal účelnë využívat autentický jazyk 

socialistické mytologie v parodicky přesné nápodobë dobové poezie, reagoval ve sbírce Pilot a oráč 

na tento výsmëšný aspekt dobové propagandy charakteristicky – ztotožnëním se s modelovou 

postavou mytologického hlupce a barbara:  

 

„Jsem americký pilot  

a byl jsem donucen 

                                                                                                                                                                                     
světoobčanství a kosmopolitismus se svým důrazem na subjektivitu a exkluzivitu byly pojmy hojně lynčované, tzv. 

internacionalismus (soudruţský svazek bojovníků za mír) byl ţádoucí utvrzování mohutnosti a univerzality mírového tábora – 

připomeňme Macurou popsaný mechanismus „dvojdomého znaku“, který něco jiného znamená v domácím kontextu a něco 

jiného, je-li aplikován na prostor cizoty (MACURA 2008, s. 36–37).  
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abych se svým bombardovacím letadlem 

přistál v severní Koreji 

Korejští vlastenci më týrali 

A pak mi usekli levou ruku 

Vyplázl jsem na në jazyk 

Neboť jsem blbý  

A politicky neuvëdomëlý.“ 

(VODSEĎÁLEK 1952: 94) 

 

Parodický podtón obrazu úhlavního nepřítele není koneckonců v kontextu korejského konfliktu 

ničím novým – 15. července 1950 má na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 

premiéru sovëtský film Pád Berlína, v dobovém tisku oslavovaný a vyzdvihovaný84. Re-prezentace 

Adolfa Hitlera v nëm je témëř totožná s podobiznami válečných štváčů z tábora imperialismu – je 

vylíčený jako frenetický psychotik, který ve všech situacích reaguje přepjatë, hystericky a hrůzné rysy 

jeho osobnosti kontinuálnë přecházejí do komických odstínů. Socialistický realismus jako znakový 

systém vykazuje skutečnë ve vztahu k nepříteli nadbytečnou symbolizaci, úporný horror vacui, který 

ho nutí vyplňovat jakoukoli hrozící ambivalenci jednoznačnými znaky – a často tak mimovolnë ve 

vztahu k nepříteli balancuje na hranë sebe-parodie (zmiňme např. emblematickou postavu 

záškodníka Rudy v dobovë populárním muzikálu Zítra se bude tančit všude, více o tom SCHMARC 

2008).  

Obraz nepřítele nasycený jak atributy strachu, tak atributy smíchu, bezesporu koresponduje 

s dobovou potřebou. Na jedné stranë je tu nutnost udržovat domácký prostor socialismu v ohrožení, 

neboť jen skrze ohrožení nabývá tento prostor celistvý, na stranë druhé je tu nutnost zdůrazňovat 

pošetilost a marnost pokusů tomuto systému hodnot a idejí jakkoli odporovat. Není proto divu, že 

útočící americké a jihokorejské jednotky jsou neustále marginalizovány, snižovány jako pouhá hrstka 

žoldáků, nevëdomé loutky (tuto charakteristiku upevňují frekventovaná novinová přiznání zajatých 

nepřátelských vojáků, že nemají ani tušení, proč v Koreji vlastnë bojují, a že se za své činy stydí). 

Navození pocitu ostražitého smíchu, v nëmž se mísí úmyslná nad-reálnost figurky štváče 

s aktuálním odporem – neboť i na stránkách denního tisku získávají tyto abstraktní postavy 

rozvracečů aktuální jména, tváře i lokalizaci v domáckém prostoru – je žádoucí z hlediska potvrzení 

                                                           
84 Výsadní postavení filmu potvrzuje i to, ţe celý festival slavnostně zahájil. Film následně vyhrál velkou cenu festivalu Křišťálový 

globus (http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/1950/) a do konce roku 1950 jej podle oficiálních statistik shlédlo 

přes 1 200 000 diváků (pro srovnání: to je asi tolik diváků, kolik shlédlo nejúspěšnější film roku 2010 v českých kinech – 

Vejdělkovy Ţeny v pokušení). Vzhledem ke kontextu, do nějţ ho premiérové uvedení v ČSSR zasadilo, byl logicky vykládán jako 

vizionářský předobraz americké agrese a zdroj poučení: „V boji za mír je to neobyčejně účinná zbraň, která si klestí cestu 

k nejskrytějším a nejspletitějším kořenům imperialistických válečných příprav.“ (D. R., TVORBA 1950, 14, s. 1193)  

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/1950/
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dëjinnë-kauzální nadřazenosti socialistické ideologie i z hlediska navození a udržení pocitu ohrožení. 

Skrze nadřazený výsmëch recipient ideologický koncept přijímá za svůj, akceptuje jeho karikaturnost 

jako integrální součást pevnë zakotvené reprezentace společenských rolí – my, vyvolení, kteří si tváří 

v tvář cizákům můžeme dovolit výsmëch, přitom však musíme zůstat ostražitými patrony vlastního 

ideologického teritoria, jež nám tuto jistotu a superioritu garantuje a které ohrožují pošetilí, leč 

nebezpeční oni.  
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3.  „ONI“ – PANOPTIKUM DRAVČÍCH MAMONÁŘŮ  

 

Kdo jsou ale tito „oni“, kteří napomáhají ustálit entitu „my“? A dle jakých principů je tato fantazie 

„černého bodu“ nepřátelské moci organizována? Pro začátek můžeme použít kruhovou metaforu 

centra a periferie. Zatímco periferie nepřátelského tábora – vojáci a piloti – jsou konceptualizováni 

jako zmatené a poslušné loutky, kterým je občas propůjčeno zdání individuálního hlasu, aby svëdčili o 

vlastní nevyzrálosti a zmanipulovanosti, mytologie nepřátelských vůdců jako centra je o poznání 

pestřejší. Propaganda i dobová obraznost se soustředí právë na tento synaptický bod, který je 

v případë socialismu klíčový. Nabízí se otázka, jak pevnë je toto centrum organizované a v jakém je 

stavu k podobnë centralizovanému „mateřskému“ svëtu socialismu.  

Panoptikum zločinných vůdců (dravců z Wall Streetu) má pochopitelnë svou pevnou hierarchii, 

na jejímž vrcholu stojí Harry Truman coby vrchní velitel a typizovaný přízrak války, jemuž vërnë 

přisluhují přičinliví poskoci – archetyp barbarského válečníka Douglas MacArthur, zbabëlý a úskočný 

Dean Gooderham Acheson, ale i nenávistný a buldočí muž s doutníkem Winston Churchill. Nabízející 

se analogie s hierarchickým uspořádáním socialismu, kde na vrcholku stojí jediný vůdce a pod ním 

jakési ménë dokonalé deriváty jeho vůdčích atributů, je zpochybnitelná již zmínënou modalitou 

postoje. Zatímco centrum socialismu budí zbožnou vážnost a posvátný strach, centrum 

nepřátelského svëta je předmëtem burlesky, která sice zachovává jisté konotace strachu, ale nikoli 

strachu posvátného. 

 

3.1 KASTROVANÝ VŮDCE A JEHO MISTR VRAŽDY  

 

Výsmëšnost spočívá už v tom, jak paradoxnë dostupný a bezbranný se jeví vrcholek nepřátelské 

pyramidy moci.85 Kupříkladu Stanislav Neumann si pro svůj „fiktivního dopisu“ ze sbírky Píseň o lásce 

a nenávisti (NEUMANN 1952, s. 62–66) familiérnë vybírá právë prezidenta USA. Veršované psaní 

lakonicky uvozené adresou „Truman, Harry, Washington“ operuje s typickým atributem ne-lidskosti, 

která vylučuje dorozumëní. Zdánlivë zcela nesmyslná forma dopisu nëkomu, s kým dorozumëní není 

možné, neboť „prostë nejste človëk jako my“ (IBID, s. 63) slouží k rozvinutí fantazie o Harry Trumanovi 

jako symbolické autoritë nepřátelského svëta kapitalismu. Konkrétními básnickými obrazy rozvíjí 

Neumann karikaturu na pomezí zdëšení a smíchu. Oproti reduktivní snaze omezit Trumana (či jiného 

nepřátelského vůdce) na pouhé typizované jméno, které vágnë označuje celý kolektiv nepřátel, tu 

                                                           
85 Připomeňme jen nespočet karikatur, kde se vůdcové „tábora válečných štváčů“ choulí vedle gigantických reprezentací tábora 

míru jako klubko krys (viz Příloha A). 
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nacházíme parodické zintimnëní: Truman filatelista se kochá vzácnou známkou, přitom podepisuje 

„rozsudek smrti negrům dvëma – třem“ (IBID, s. 63), s otcovskou láskou škádlí své dítë v kolíbce 

smotanou bankovkou, zatímco jeho „dëdic po dolaru chňape“ (IBID, s. 63). 

Panoptikální ráz nepřátelského tábora podtrhují motivy falešné zbožnosti (Truman jako falešný 

beránek, který předstírá soucit), zvrhlého mamonářství (bëžná figura přepočítávání jedné bomby na 

dolar a počet zabitých) i motiv zneužívání hmoty, které je kontrastováno s moudrým svëtem 

komunismu, který si hmotu podmanil a užívá ji coby chvëjící se nástroj přetvoření skutečnosti. 

Trumanovo soukromí je hájemstvím přízraků a lunatiků („Acheson v koutë vëští ze spaní“, IBID, s. 66), 

falešných hráčů, které neodvratnë kráčí k transformaci v iracionální babskou povëru: „Snad babka 

vnoučeti pohrozí navečer / „Ať už spíš, sic Truman na të přijde,“ / tak jako dneska: „Počkej, přijde 

čert.““ (IBID, s. 66). Ani přízračná fáze však není definitivou, za čas se svët kapitalismu jako nepatřičné 

trauma vytratí i z lidské pamëti, protože „dëti strašit netřeba“ (IBID, s. 67). 

Vedle pohádkové konceptualizace Trumana jako přízraku nacházíme i dehonestující figuru 

„zkrachovalého kapitalisty“, která má zdůraznit celkovou impotenci vůdce i v rámci systému, jehož je 

domnëlým hybatelem a tvůrcem, ve skutečnosti však jen poslušnou 

loutkou (otrokem). V článku Jiřího Hronka „Wall Street a Korea“ 

(TVORBA 1950, roč. 14, č. 28, s. 662) je Truman označován jako 

„zkrachovaný kalounkář z Missouri“, který byl na své místo dosazen 

z vůle mocných korporací. I tento obraz vůdce „bez moci“ má své 

opodstatnëní v symbolickém systému, jehož hierarchie je 

organizována kolem mýtu všemocného demiurga – Stalina86.  

Zatímco socialismus je projektován jako Gesamtkunstwerk 

vizionářské mysli plánovače, tábor kapitalismu je vyobrazen jako 

fluidní, chaotický, nepřehledný systém, který nesmëřuje vzhůru, 

k vrcholu pyramidy moci (k viditelné a uctívané postavë stvořitele, 

ztëlesnëné budoucnosti), nýbrž do hlubin – skutečnou moc drží 

v této fantaskní vizi nepřítele gangsterské a korporační podsvëtí, latentní a zhoubné: „A teď se tedy 

toto gangsterské a fašistické podsvëtí, které se domnívá, že si dostatečnë připravilo své zázemí, 

vydalo na cestu otevřeného útoku proti lidstvu.“ (IBID.)87 Proto je tato „rituální kastrace nepřítele“ 

(zesmëšnëní, karikaturizace, bagatelizace), provádëná denním tiskem i poezií, nutná, neboť proti 

                                                           
86 Tento rys projektu sovětské společnosti popsal podrobně Boris Groys (GROYS 1992) 

 

87 Srov. téţ Al Caponova demokracie, krvavé koryto wallstreetských gangsterů (Tvorba 1950, 14, s. 681-682) 

Obrázek 14 – tupý řezník (Rudé právo) 
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uspořádané hierarchii socialismu staví amorfní a rozkládající se kapitalismus, systém bez 

dosažitelného středu autority.88 

Vedle fraškovitého obrazu protivníkova vůdce defiluje dominantní figura personifikující 

primitivismus, násilí a barbarství nepřítele – v případë Korejské války generál Douglas MacArthur. 

Vzájemnou kooperaci poezie socialistického realismu a novinové propagandy demonstruje na 

stránkách Rudého práva Ivan Skála ve svém článku „Mistr vraždy“ (Rudé právo 1950, 25. 11., s. 3). 

Obraz generála MacArthura je pečlivë budován z mozaiky jeho výroků a činů jako portrét 

bezskrupolózního vraha, kterého naplňuje smrt bezbranných uspokojením a který válku využívá jako 

vhodnou příležitost k vlastnímu obohacení – vedle vražedných choutek zůstává MacArthur především 

bytostí hnanou mamonem.  

Skálovo exaltované líčení končí opët oním karikaturnë-hororovým zpřítomnëním generála jako 

reprezentanta přežité kultury, ale zároveň aktuální hrozby: „Stojí před námi na fotografii nad 

mrtvými tëly zavraždëných Korejců. Úzká ptačí tvář, tvář dravce. Vidëli jsme tisíce podobných tváří 

pod esesáckou čepicí s lebkou a zkříženými hnáty. *…+ Je to tvář lidojeda, z níž vidíš jen zuby, zuby 

bestie, která sápe. Poznáš ji a nezapomeneš. Hle, dnešní hrdina Wall Streetu! Hle, vrah, nad nímž musí 

být vyřčen ortel národů!“ (IBID.) Text se tak pozornë doplňuje s karikaturou, která je umístëna v jeho 

záhlaví – hrozící sémantické vakuum je přičinlivë zaplnëno zvýraznënými znaky a MacArthur jako 

reálná (a bezesporu problematická figura moderních dëjin) promënëna v ideologický koncept, který 

vyzařuje celou řadu naléhavých sdëlení.89 

 

3.2 PŘÍZRAKY WALL STREETU V POEZII  

 

Je to právë panoptikální „ikonografie“ nepřátelských vůdců, přitažlivost jejich dravčí karikatury, 

které nacházejí mohutnou odezvu v dobové poezii. V centru metaforického konceptu nepřítele stojí 

                                                           
88 Tento obraz je bezesporu zajímavé srovnat s dnešními studiemi korporátního kapitalismu, které pojednávají právě o 

nedosaţitelnosti autority a z něj plynoucím rozkladu systému vlády a dosaţitelnosti práva – viz např. FISHER 2010. Přes značnou 

expresivitu a manipulativnost byly oba systémy schopny reflektovat a tematizovat moţné slabiny toho druhého. 

 

89 Na místě je zmínit vysoký stupeň „narativity“ článků, které se zabývají portréty vůdců. Jejich struktura připomíná spíše 

dobovou beletrii, je prostoupena svědeckou fokalizací, expresivním deskripcí, líčením proţitku in medias res (jakoby pisatel byl 

skutečně přítomen v obydlích nepřátel) i přímou řečí postav. Např.: „Kdyţ se Averell Harriman s pyšnou tváří objeví v Bílém 

domě, všichni prezidentovi sluţebníci před ním kvapně otvírají dveře a hodnostáři mu úsluţně uvolňují cestu.“ (M. Vistiněcký 

Rudé právo 1951, 6.1. s. 2); „‚Budeme opakovat historii,‘ řekli si ředitelé Rockefellerova koncernu ‚Standard Oil‘ […] (Jiří Ţák, 

Rudé právo 1951, 10. 1., s. 2) 
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již zmínëný příznak barbarství, nelidskosti, hyenismu a dravosti, rozvinutý na stránkách denního tisku, 

ale svou podstatou sahající až k obrazu nacistické stvůry, která se objevuje v literatuře v průbëhu 2. 

svëtové války a oficiálnë se etabluje po jejím skončení. Ke zvířecí podstatë se ale přidávají i četné 

příznaky strojovosti, jakoby pod strašidelnou fasádou stvůry nepřetržitë pracoval mechanismus 

sčítaček a „dolarových strojů“: „Za mořem číhá krutá hyena zlatá / do svëta cení dolarový chrup.“ 

(Ivan Skála, STRÁŽ MÍRU 1950, s. 54)  

K tomu se přidružuje nezbytný příznak atomové hrozby, který vede k pozoruhodnë vyostřeným 

sémantickým spojením primitivismu a technické nadřazenosti, jakým jsou např. Včeličkovi „atomoví 

lidojedi“ (STRÁŽ MÍRU 1950, s. 66). Ambivalentní střet primitivní podstaty nepřítele s jeho 

technologickým nadlidstvím ovšem nacházíme i na stránkách Rudého práva, kde velice rychle 

zevšednëlo komiksové označení „superman“ a celkovë výsmëšné nadužívání prefixu super-.90 

Dehumanizace a depersonalizace smëřuje k tomu, že se kategorie nepřátelského subjektu 

vyprazdňuje, mëní se ve strašlivou prázdnotu, v ničivé nic, v pouhou vëc opatřenou dravčími pařáty: 

„Jedenáct křesel potažených koží. / Deset dravců. Hltavých. Bez želez. / Své požehnání dal jim Pius, 

zástupce boží, / i Truman, dolaru veleknëz. // Tlapy opřeny o šekové knížky, / ke skoku připravili svaly 

stehenní… / Aby se mohli jak supi vrhnout s výšky / a na povel zem novou vyplenit.“ (SKÁLA 1951, s. 25. 

Imperialistický dravec jako vyprázdnëný subjekt úzce souvisí s často používaným značením nepřítele 

skrze syntaktickou konstrukci „Ten, který“, „oni, kteří“ či apostrofickou variantou „vy, kteří“, které 

smëřují kamsi do „černého bodu“ strachu a zla a vytvářejí tak univerzální přízrak zlovůle, jehož 

touhou je vraždit, narušovat, ničit.  

Naopak nepřátelské entity korejského války jsou jasnë lokalizované v imaginárním prostoru 

odvozeném z reálných existenciál (Wall Street, OSN, New York) a mají pomërnë stabilní sémantickou 

podobu – nejsou tolik otevřeny flexibilitë vnímání jako zmínëné kategorie „oni“ a „vy“, naopak, jejich 

ostrá karikaturnost se napojuje na potřebu dobových médií vizualizovat nepřítele a jeho ničivé dílo, 

nabízet vedle expresivní fantazie i přidaný efekt reálného, přesvëdčivou konkrétnost. Vedle sebe se 

tak ocitá sugestivní expresivita karikatury, sentiment nad utrpením všeho živého (drakonický „reálný“ 

detail války) i nenávistné odsudky nepřítele. Svët je rozfragmentován na mikroperspektivu zničených 

korejských vesnic a makroperspektivu dëjinné spravedlnosti, která bude neodvratnë naplnëna. 

Názornë to lze rekonstruovat na „Korejské baladë“ Konstantina Biebla (BIEBL 1951: 243), ve které 

se prolíná obraz MacArthura jako personifikovaného zla („Takové rozpëtí křídel po krvi a po zlatu / 

Nemël ani sám hlídač pokladů / Z pohádek známý pták Noh // Celou Koreu chtël by ten kondor / 

                                                           
90 Viz „Tak vypadají „super-lidé“ z Ameriky, kteří přišli do Koreje, aby na příkaz Wall Streetu vraţdili a pálili…“ (Rudé právo, 6. 8. 

1950, s. 6); „super-letadla“, „super-lodi“, „super-vrah“, „super-armáda“ (Rudé právo, 12. 10. 1950, s. 2) 
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Dostat do svých pařátů / Kdyby jen moh  / jen kdyby moh!“)  s folklorním obrazem lovu – krutá 

stíhačka se snáší na hlavy bezbranných a odnáší si kořist. Obë roviny se prolínají – stíhačka je 

prodlouženým nenechavým pařátem MacArthura, svët se mëní v ohraničené fragmenty, perspektiva 

se témëř infantilnë vmëstnává do malé vesničky, do korejského dvora, na který se snáší zkáza a 

k tomu v protikladu do monumentalizující „dëjinné spravedlnosti“ soudního dvora, k nëmuž „od 

čínských hranic ustupuje pozpátku“ zločinný generál.  

Této pokřivené perspektivy, v níž se mísí dëtinský sentiment nad každou živou bytostí a žlučovité 

vyhrožování soudem národů, se chopil Egon Bondy v zhuštëné parafrázi „smyslu“ Bieblovy básnë a 

obnažil ji na samu dřeň naivní disproporce malého a velkého (polysémie slova „dvůr“) i rozbitím 

prostorového uspořádání (nejasný smër pohybu): „Od čínských hranic jde na dvůr / generál Mac 

Arthur // Mac Arthure Mac Arthure / Du bist eine alte Hurre / Jistë budeš popraven / už se blíží ten 

den.“ (BONDY 1989: 126) 

Figuru nepřítele tušeného a ztvárňovaného prostřednictvím syntaktické konstrukce připojené 

k indexu „ty, vy, oni“ a figuru nepřítele jasnë ohraničeného, jmenovaného a typizovaného, lze účelnë 

propojit, jak např. ukazuje Ivan Skála v básní „Fronta je všude“ (SKÁLA 1951: 39–54). První figuru 

využívá jako iracionální personifikaci strachu individua ze ztráty svobody, vëcí i identity („Ten, který 

milionům od úst vzal chleba, / střechu nad hlavou a nástroj pracovní z ruky, / co nejlepšího v tobë, v 

svou nicotu vstřebá / a spoutá tvé nenarozené syny a vnuky.“ – IBID.: 40), načež tuto abstraktní fobii 

připoutává k velmi konkrétním historickým a propagandistickým emblémům: „Bude mít zlodëjský 

pohled Dullesa, rozleptaný žíravinou zloby. / Bude mít zlaté plomby kupčíka Trumana. / Bude mít tvář 

z mrtvé nespalitelné látky, / kterou nezapálí oheň radosti ani úsmëv. // Bude mít hlas, který nikdy 

nazavlažil dobrý smích anebo píseň. / Bude mít tlustou ruku Churchillů, v níž chroptí tisíce lidských 

hrdel / a MacArthurovy boty, po kolena zbrocené korejskou krví.“ – IBID.: 40–41. 

Nepolapitelná a ambivalentní obava z existenciálního ohrožení jedince tak dostává pevné 

zakotvení ve sdílené ideologické fantazii o ohrožení legitimního svëta míru a pokoje. Obrazotvorná 

síla poezie a sdílená mytologie veřejného prostoru se prostupují a vytvářejí účinný a obousmërný 

prostředek persvaze. 

 

3.3 ZNAKY KOLEKTIVNÍHO TRAUMATU 

 

Abstraktní trauma ohrožení samozřejmë potřebuje pevné souřadnice v kolektivní pamëti, které 

by z nëj učinily cosi aktuálního, naléhavého. V úvodu zmínëné napojení „černého bodu“ na 

ideologickou re-prezentaci lineárního proudu dëjin, v nëmž jsou události současnosti snadno 

kauzálnë přiřaditelné k událostem minulým, umožňuje začlenit zdánlivë volnë plovoucí a jedinečné 
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znaky Korejské války ke sdíleným společenským traumatům. Např. obrázky individuálních 

nepřátelských vojáků jsou tak jednak kladeny na oči jako šokující jednotlivost, zároveň jsou však 

integrovány do kauzálního proudu událostí, do ideologického konceptu, v nëmž je Korejská válka 

pouhou nutnou výsledností minulých událostí. Šklebící se americký voják tak v procesu druhotného 

zvýznamnëní přibírá i rysy nacistických zrůd a hrůz svëtové války. 

Typický příklad takového zdánlivë „individuálního“ znaku nacházíme např. v Rudém právu z 2. 

prosince 1950, kde je otištëna fotografie amerického vojáka s nepříčetným výrazem pod výmluvným 

titulkem „Bësnící zvíře“ (Rudé právo 1950, 2. 12., s. 2). Dobový 

pisatel si symptomaticky nevystačil s individuálním příbëhem, který 

muž v amoku nabízí, a kolem jedné fotografie vystavuje celý 

mytologický komplex, který zcizuje prvotní význam a připisuje ho 

řadë traumatických jevů, o kterých Rudé právo na svých stránkách 

od počátku korejského konfliktu referovalo. „Bësnící zvíře“ tak 

přestává být obrazem nepříčetného jednotlivce, ale stává se 

synekdochou celé americké armády jako barbarské hordy, opët však 

typizované do snadno čitelných a identifikovatelných redukcí: 

„Opravdu není pochyb. – Tento mladík je již schopen vraždit korejské 

ženy a dëti, zapalovat vesnice, mučit a popravovat. Má pravou tvář 

vraždícího amerického „supermana“. Je to tvář amerických letců, 

kteří srovnali se zemí nemocnice a školy v Inčenu a ve Fenjanu. Je to tvář tëch, kdož se se zálibou 

dávají fotografovat nad hromadnými hroby svých umučených obëtí. Je to tvář amerických letců, kteří 

v žoldu Wall Streetu vtrhli do Korejské lidovë demokratické republiky a seznamují korejský lid s 

„americkým způsobem života““. 

Krom konceptu zvířeckosti, mamonářství a přízračnosti nepřítele tu zůstává zachován 

zneklidňující podtón, který znemožňuje „imperialistické štváče“ jen tak bagatelizovat a tupit. Jsou sice 

bláhoví a hloupí (politicky neuvëdomëlí, jak správnë poznamenal Ivo Vodseďálek), ale zároveň jsou 

napojení na kolektivnë sdílené trauma v podobë fašismu. Společnou zkušenost a tím pádem sdílený 

prožitek tento již zmínëný sémantický příznak upevňuje a k výsmëšnosti tak funkčnë přidružuje 

zmiňované komplementy v podobë ostražitosti a strachu.  

Obrázek 15 – plovoucí znak spoutaný 

konceptem (Rudé právo) 
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Obrázek 16 – zastupitelnost re-prezentací nepřítele (B. Jefimov, Tvorba) 

 

Jednotlivé novinové články neustále vyzdvihují paralelu, která existuje mezi kapitalismem a 

fašismem, mezi MacArthurem / Trumanem a pohlaváry hitlerovského Nëmecka – vedle vůdcovské 

figury Führera jsou často zmiňování Himmler a Goebbels (např. „V Koreji se (MacArthur, pozn. VS) 

ukázal přičinlivým učedníkem Hitlera a Himmlera.“, Ivan Skála, Rudé právo 1950, 25. 11, s. 3; „Pro 

nëkteré z druhořadých amerických Goebbelsů *…+, Kamil Winter, Tvorba 1950, roč. 14, č. 29, s. 681); 

„Američtí dëdici Hitlera, dychtící po svëtovládë…“, Rudé právo 1950, 27. 12., s. 1), pracuje se ale i 

s motivem amerického „blitzkriegu“ (např. Rudé právo Nový rok 1951, s. 6). V hodnotové hierarchii 

jsou však dëdicové stavëni dokonce nad fašistické Nëmecko, neboť „… jsou ještë zvířečtëjší než Hitler 

se svou smečkou. Ještë nebezpečnëjší ve své zlotřilosti.“ (STRÁŽ MÍRU 1950, s. 7). Blížící se přízrak 

temných dëjin tematizuje i poezie:  

 

„Vidím přec, vidím, jak se ženou 

fašisté zemí poplenënou, 

jak šli by k nám, ach do Čech, k nám! 

*…+ 

Vše co jsme spolu snili 

tam v Koreji v nás urazili –  

Zas houpe bičem esesman!“ 

(Jan Štern, Tvorba 1950, 14, s. 975) 

 

Na stránkách Rudého práva se hojnë objevují se pohoršená provolání matek, které válka 

připravila o syna (patetizující figury jako „umíral mi v náručí“ apod.) a dalších obëtí nacistické zvůle. 
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Vedle toho nalezneme články důslednë rekonstruující genetickou pouto fašismu a kapitalismu. 

Explicitní je to např. ve článku „Zločinná politika amerických imperialistů“ (Jiří Žák, Rudé právo 1951, 

10. 1., s. 2), jehož autoři budují paralelu mezi hitlerovským Nëmeckem, které chtëlo svët 

germanizovat a politikou Ameriky, která usiluje o globální nadvládu a dočasnou záchranu „hroutícího 

se panství kapitalismu“.  

V optice zmínëného článku pak vyvstává nový obraz dëjin, v nëmž byl Hitler pouhým produktem 

USA, které zneužily svëtovou válku k zlikvidování svých konkurentů a upevnëní své nadvlády nad 

jednotlivými satelity. Jakkoli se daný příklad může jevit jako extrémní, dobové zpravodajství vytváří 

dojem, že celá existence kapitalistického tábora závisí na rozdmýchávání dalších a dalších válek, 

neboť blahobyt a prosperita elit nepřátelského tábora se odvíjí výhradnë od zbrojení a boje. Hitler je 

tak nahlížen jako součást plánu, jehož autorem není nikdo jiný než 

elity dobového kapitalismu: „*…+ ono tažení (proti SSSR – vs), s jehož 

organisací započal W. Churchill v roce 1917, které uskutečnil v roce 

1941 nástroj nëmeckých monopolů Adolf Hitler *…+“  

Marshallův plán nebo právë Korejská válka jsou nutnou 

výslednicí agresivní snahy po svëtovládë. Střídání perspektivy 

subjektivní zkušenosti s konspirační generalizující perspektivou 

objektivnë poznaných dëjin vytváří v symbolickém univerzu zdání 

stability a jasnosti – Korejský konflikt je tak jen další z dočasných 

překážek v cestë za naplnëním evolučnë nejvyššího společenského 

zřízení. Výsmëch a údës se tak opët setkávají na prahu nové doby 

jako údës nad tëmi, kteří nevidí zcela zjevné a výsmëch tëm, kteří chtëjí tak mocné mírové síle bránit 

v triumfu.  

Neboť, jak hlásá titulní strana Rudého práva 18. listopadu 1950 „Síly míru jsou již tak velké, že 

ničivé plány válečných štváčů jsou odsouzeny k nezdaru“. Básnická imaginace se ujímá tohoto nárysu 

tragikomického pokusu o svëtovládu, když se konflikt dvou nesmiřitelných táborů promítá 

metaforicky jako poťouchlé kabaretní a cirkusové vystoupení, přičemž v manéži defilují pitvornë 

zkreslené tváře cizích politiků a vojevůdců: 

 

„Veliký úspëch  

Pan Marshall se klaní  

a chrlí oheň  

meče polyká  

clown Churchill ani trochu nepřehání  

Obrázek 17 -  všechny cesty vedou k 

tribunálu lidu (Rudé právo) 



 199 

když do produkce občas zahýká  

Tyátr ou kej!  

V nápovëdní budce  

zasedl Hitler  

A když matronu  

Evropu objal Marshall prudce  

oponář Truman spustil oponu.“  

(BURIAN 1950, s. 53–54) 

 

 

Obrázek 18 – cirkusové panoptikum tábora nepřátel (Lev Haas, Rudé Právo) 

 

Když opona padá a svëtla se rozsvëcejí, hledí však aktéři do prázdného sálu, v nëmž sedí jediný 

svëtoobčan. Studená válka a korejský konflikt tak v dobovém tisku a poezii vyvstávají jako střet 

stamilionového tábora míru, jehož početnost neustále akcentují články o přibývajících podpisech pod 

Stockholmskou výzvou, s „hrstkou imperialistických dravců“. Pokud použijeme promptní rétoriky 

tisku: „V tëchto dnech smečka wallstreetských válečných žhářů, vedena zvířeckou nenávistí ke 

 svobodomyslným národům, odmítajícím vložit hlavu do dolarového jařma, vedena nenávistí ke všem 

silám pokroku, vedena nenávistí k míru, vystupňovala své drzé provokace otevřeným útokem proti 

korejskému lidu.“ (Rudé právo 1950, 9. 6., s. 1). Analogicky k tomu úryvek z poezie: „Do všeho živého 

/ jejich nenávist je vťata. / Nevidí nic už. Jen zlata gramy a centy. / A proto nevidí, že s dlaní 

sovëtského delegáta / svou ruku pro mír / zvedají kontinenty.“ (SKÁLA 1951, s. 33–34).  

Tábor kapitalismu na rozdíl od preciznë organizované a řízené socialistické společnosti nabízí 

z pohledu dobové mytologie jen ochablé centrum, jehož vazby k reálné moci jsou zpřetrhány a jehož 
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„otcovskou“ autoritu supluje bezmocný a kastrovaný vůdce i jeho agresivní přisluhovači. Co se však 

nalézá pod tímto zdáním řádu zla, pod touto schnoucí slupkou svëta bez skutečné autority? 
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3.4 „MY“ – DĚDICOVÉ SVĚTA  

 

Symptomatickým příznakem Ameriky, jejíž centrum je ve Wall Streetu, v onom mlhavém 

prostoru bez jasných kontur, znaku často zcela zbaveném prvotního významu a přetransformovaném 

v univerzální označující pro všechno podlé, zlé a falešné, je právë nepůvodnost, podvrženost, 

nelegitimita. Jakoby existovaly dvë Ameriky: jedna falešná, skrytá za grotesknë zpitvořenou masku 

kapitálu a Amerika autentická, která se vyjeví, až bude maska stržena: „A pak, až přijdou ti praví a 

skuteční Američané / k našemu zápraží…“ (Géza Včelička, STRÁŽ MÍRU 1950: 66).91  

Tento obraz Ameriky autentické a v jádru přátelské se v dobové poezii opakuje a ponëkud rozbíjí 

v současnosti zažitou představu, že vše, co leželo mimo hranice socialismu, bylo jednou pro vždy 

zkažené, fantomatické a podezřelé. Dëlení svëta na my x oni je v ideologickém konceptu socialismu 

reflektováno jako cosi nezbytného, zároveň však umëlého, co odporuje skutečné podstatë 

společenského vývoje – onomu lineárnímu smëřování k momentu, kdy zaniknou mocenské elity a 

svët se propojí do jednoho proletářského celku rovnosti a beztřídnosti, do koherentního proudu 

rovnocenných tël i hlasů pracujících. Vyhrocený střet dvou táborů je tak pouhým provizoriem na 

cestë k definitivní jednotë, akceptování jediné ideologické platformy a zániku (asimilaci) všech 

ostatních.  

Je to koneckonců ideologická fantazie pevnë zabydlená v dobové popkultuře a jasnë artikulovaná 

např. masovou závërečnou scénou filmu Zítra se bude tančit všude, v níž se standarty komunistického 

tábora mísí s prapory nepřátel, které v dané chvíli ztrácejí platnost označovat cizost / rozdílnost a 

naopak značí nerozbornou jednotu a moc ideologie, která je svádí dohromady ve sdíleném kontextu.  

Jedná se o fantazii svëta nekonečného porozumëní beze slov, svëta zbaveného hranic, svëta 

obyčejných lidí, kteří skrze radost sdílejí univerzální podstatu lidskosti, z níž je samozřejmë legitimnë 

odvozeno privilegium marxismu-leninismu-stalinismu jako pravdivého svëtonázoru: „*…+ všichni jsme 

přišli na svët nazí, / všechny nás láska zrodila, / všude dëlníci v dešti sazí / ráj srdce v labyrintu sází / 

s železem v krvi od díla.“ (Marie Pujmanová, STRÁŽ MÍRU 1950: 39); „Každý kdo kdysi / z lidské narodil 

se matky, / kdo lidského štëstí / jediný paprsek vdých, / chce vëčnë vidëti dëti / před rodnými skotačit 

vrátky, / nic sladšího nezná / nad jejich smích“ (SKÁLA 1951, s. 34). Toto privilegium úzce souvisí 

s právem disponovat tímto svëtem a hájit jeho zájmy, jako by se jednalo o výhradní vlastnictví 

socialistického kolektivu, který je právoplatným dëdicem celého univerza: „Naše je slunce. Nad námi 

                                                           
91 Viz téţ: „Toč globusem najdi si Ameriku / kdyţ uţ se na ni třeseš jako maniak / a uvidíš ţe tvoje Amerika je odedávna také 

dvojí svět / Ten jeden větší svět je jak se říká / vykořisťován menším hrůzu let / I tam jsou lidé jak my z masa kostí / a ţádná 

extra zvláštní exota / Bezpracně jedni jedí do sytosti / a druhé ztěţí ţiví robota […]“ (BURIAN 1950, s. 71) 
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se zdvih / den jako čepel slunečný, lesklý. / To na našich dílnách, polích a staveništích / včerejšek se 

zítřkem o sebe třeskly.“ (Ivan Skála, STRÁŽ MÍRU 1950: 54).92 

Každý z příslušníků socialistické společnosti je takovým dëdicem – jako poslušný subjekt 

ideologie, ale zároveň jako individuum. Toto souznëní subjektu s „virtuální“ individualitou mu dobový 

tisk připomíná figurou tolik typickou pro socialistickou poezii. 

V předchozí kapitole nastínëné invazivní pojetí lyrického subjektu, 

který svou performativnost zmnožuje imaginárním vícehlasem a 

vytváří fragmentární obraz masy, stojící za jeho slovy, využívá 

v denním tisku např. Stanislav Neumann v článku z 24. 8. 1950 (Rudé 

právo 1950, 24. 8., s. 2). Tato figura zahrnuje enumeraci, jejímž cílem 

je vytvoření kolektivního hlasu skrze synekdochu, která z mírového 

bloku socialistického svëta vybírá konkretizované jedince, jež svëdčí 

ve prospëch kolektivní „pravdy“.  

Zřejmë nejslavnëjším příkladem tohoto postupu je Nezvalův 

„Zpëv míru“. Neumann účelnë využívá podobný postup k umocnëní 

apelativnosti textu: „Pro tuto vzpomínku (na Terezín – VS), jsem se 

dnes rozhodl vám napsat, pánové z americké vëtšiny Rady bezpečnosti. Nejsem asi sám. V tuto chvíli 

sedá ke kusu bílého papíru slevač z Vítkovic, pionýrka odkudsi z Polabí, kladenský horník, dëlník ze 

Stalinových závodů a stařenka ze zapadlé dëdiny na Prešovsku.“ (IBID.) Funkce této figury je 

samozřejmë čistë afirmativní – tëžko předpokládat, že by se kdokoli z rady bezpečnosti OSN dojímal 

nad stařenkou ze zapadlé dëdiny na Prešovsku. Nicménë performativní síla textu nesmëřuje ven, 

nýbrž dovnitř a utvrzuje čtenáře v celistvosti a odhodlanosti domáckého prostoru.93  

                                                           
92 Nelegitimita táboru imperialismu se úzce propojuje s motivem země, Amerika, to je země znásilněná, odcizená, jak se 

vyjevuje např. ve Skálově básni „Ţivot má pravdu“ (SKÁLA 1951: 19–35) – objevena Kolumbem jako panenský kontinent, ale 

posléze zmonopolizována. Britský poloostrov je explicitně vylíčen jako přírodní omyl, plochou a šedivou vulkanickou vyvřelinu, 

která nemůţe popřít, ţe existuje ve vypůjčeném čase arogantní slávy, neboť „sedí na vulkánu, / který otevře se za chvíli.“ 

(SKÁLA 1951: 32) 

 

93 Výrazně téţ v Rybákově úvodu ke sborníku Stráţ míru (STRÁŢ MÍRU 1950: 7), v témţe sborníku umístěná báseň Pavla Bojara 

s příznačným názvem „Resoluce“, která rozvíjí motiv podpisu na „archu mírovém“ řetězcem obrazů infantilně pokojného světa 

míru enumerováním dobově příznačné předloţkové vazby „za“ – „Za města lidnatá, jeţ pevným tepem tlukou, / za okna 

továren, majáků dělníkových, / za černou hrdost horníkových rukou, / za kloučky, kteří plavou v korábech postýlkových / náš 

podpis hlasuje na archu mírovém“ (IBID.: 177), či Skálovy verše z poémy Fronta je všude, která vyuţívá synekdochy očí a 

následného fragmentárního výčtu spravedlivého pohledu sovětské země, kterým měří „akcionáře války“: „Očima vzhlédla 

mladých kombajnérů, / před nimiţ v ústupu jde pšenka naryzlá: / těch, co se zvedli, aby v ţití šeru / ubili poslední stín všeho 

zla. // Očima vzhlédla stalingradských ssutin / a jeho nové stavby strmí z nich, / sršela ohněm zauralských hutí, / z jich jícnů 

zvedala se plamenných. // Očima vzhlédla pionýrských šátků / a těţních věţí s jitřním výhledem. / Očima muţe, jenţ svou 

starou matku / sám ještě v komunismus dovede.“ (SKÁLA 1951: 45) 

Obrázek 19 – ruce a ruce 
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Sémantickou konotaci necelistvosti, fantomatičnosti a pochybného původu přízračných nepřátel 

posiluje i jedna z nejčastëjších emblematických redukcí nepřítele: 

synekdochický obraz ruky (pařátu), která se vztahuje z nebes po 

žírné zemi jitřní svëžesti. Vedle názvu kampanë „Ruce pryč od 

Koreje“ lze nalézt nesčetné formulace, které pracují s tímto 

metonymickým konceptem. Za všechny uveďme zvolání 

pobouřené Boženy Šochové z Vysočan: „… aby vražedné ruce 

válečných štváčů byly sraženy dříve, než bude pozdë.“ (Rudé právo 

1950, 24. 11., s. 1), prohlášení „osamëlého staříka“ Petra Bezruče: 

„Podávám jim z dálky ruku; stejná ruka je tam bije, jak nás také 

kdysi bila.“ (STRÁŽ MÍRU 1950, s. 12), či Skálova naléhavé: „… aby 

vražedné ruce válečných štváčů byly sraženy dříve, než bude 

pozdë.“ (Rudé právo 1950, 25. 11., s. 3). 

Nesmiřitelné rozdëlení svëta na my x oni se tu ponëkud 

komplikuje a lze jej vyznačit následovnë: my x oni (přízraky) x 

„oni“ (spontánní proletáři pod diktátem přízraků, téměř-my, jen 

dosud neuvědomělí). Korejská válka se stává příležitostí k uvëdomëní a akceptování celistvosti 

subjektu ideologie, který je vyzýván k začlenëní do stamilionového davu, v jehož kolektivitë teprve 

nalezne sám sebe. Jako apriorní nepřítel zde není vnímán ten, kdo neví, co činí (řadový obyvatel 

prostoru za hranicí socialismu), ale naopak ten, kdo dobře ví, co činí, a přesto to činí. Smësice 

sarkastického výsmëchu a hysterického poukazování na manipulativnost, falešnost a neautentičnost 

cizácké ideologie je typickým manévrem k zakrytí analogického principu, který je vlastní každé 

dominantní ideologii. 

  

Obrázek 20 – severokorejský hrdina mezi 

svými (tvůrčími) lidmi (Rudé právo) 
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4.  KOREA JAKO JINÝ DOMOV 

 

Je to právë onen celistvý a autentický svët, nikoli konkrétní teritorium, o nëjž se vidëno 

prizmatem ideologického konceptu bojuje. Důsledná a jednoznačná signifikace nepřítele je tudíž 

pouze první fází úkolu, který znakový systém socialismu v dobovém tisku vykonává. Druhou fází je 

využití tohoto znaku k začlenëní vnímatele do probíhající boje o mír a integrace války v Koreji do 

probíhajícího boje za šťastnou budoucnost domova (protože domov dëdiců svëta bude jednou 

zahrnovat celou planetu).  

Jednou z prvních operací bylo vytvoření analogické situace, v níž by se znaky korejského konfliktu 

daly uplatnit i na území ČSSR – jak výstižnë poukázal Vladimír Macura (MACURA 2008, s. 61–73), 

agentem imperialistické armády se stává záludný „americký“ brouk, mandelinka bramborová, kterou 

nepřátelské síly bombardují mírová pole socialistické „polis“. Malá sestřička velkých nepřátelských re-

prezentací rychle kolonizovala média i dobovou popkulturu a účinnë osvëtlovala občanům ČSSR, že 

Korea a domácký prostor jsou propojenëjší, než se na první pohled zdálo. Navíc uchovala zásadní rysy 

„imperialistických barbarů“ – zbabëlé skrývání se v mracích a záludné útočení na samu podstatu 

pokojné existence, která ohrožuje kapitalistický koncept permanentní války.   

 

 

Obrázek 21 – Mandelinka, bombardéry, business, mýtus nepřítele integrovaný do prostoru domova (Tvorba) 

 

Kampaň na vyhubení mandelinky bramborové byla však jen jednou z mnoha příležitostí, kdy 

znakový systém socialismu účinnë využíval příležitost integrovat Korejskou válku do dobových 

ideologických rituálů. Záminkou pro akcentaci mírového boje proti barbarské armádë uchvatitelů se 
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stávají i úspëšné žnë („… každé zrno je částečkou krajíce, který zítra dáme svým dëtem, každé zrno je 

částečnou síly, která zítra vyrazí z rukou válečných paličů ničemnou zbraň“ Rudé právo 1950, 9. 8., s. 

1), zdárná tavba či den horníků. Právë 10. září 1950, kdy Rudé právo oslavuje úspëchy jedné 

z nejprotëžovanëjších a nejoslavovanëjších profesí, vychází na jeho stránkách báseň Ilji Barta nazvaná 

„Havíři a Korea“ (Rudé právo 1950, 10. 9., s. 6). 

Fikční svët Bartovy básnë přináší konzistentní podobu ideologické fantazie o propojení domácího 

prostoru mírového tábora se zuboženou a trpící Koreou. Obraz usilovné údernické práce v hlubinách 

zemë je přerván explozivním motivem „jiné zemë“: „Tu otřáslo to štolou / šlehlo z kahanů: / - Korea! 

/ Korea!“ (IBID.). Toto náhlé prolnutí svëtů promëní uhlí ve zčernalou krev, která připomíná útok 

„dolarových pirátů z Ameriky“ (IBID.). Šachta se tak stává samotným dëjištëm válečné agrese, hluk 

práce se mëní v hluk bombardérů, řev sirén, rachot bořících se mëst a z temnoty a mlhy vynořuje se 

americký prapor (v souladu s dobovou rétorikou „prapor dolarových hvëzd“) metaforizovaný do 

makabrózní podoby havraního křídla smrti.  

Zrušená dualita prostorů je odůvodnëna analogickou zkušeností Čech s válkou, prezentovanou 

jako jednoznačný výsledek snahy „dolarových lordů“ zotročit celý svët (fašismus je tu opët zastřený, 

prezentovaný jako pouhý produkt vyššího zla). Přeryvem básnë je motiv slunce, k nëmuž se 

osvobozená zemë propracovává z temnot a příslib, že tak to bude i v Koreji. Ozývá se i emblematické 

heslo No pasaran, navázané na motiv Pyrenejí a proti-frankovské zkušenosti jednoho z horníků. 

Šachta se tak stává „zákopem míru v první linii“ (IBID.)a pateticky prochází pod svëtem a spojuje Koreu 

a Evropu do jednoho celku. Reciprocita a nerozlučnost je symbolizována motivem smëny – oni 

„odhodili krajčáky a vzali samopaly“ (IBID.), tím pádem naši havíři musí narubat dvojnásob. Taková 

práce je skutečným bojem, což Bart promptnë vystihuje metonymickým „nám v rukách / mëní se / 

vrtačky v kulomety / je každý vagon uhlí / do nepřátel tank!“ (IBID.). Báseň vrcholí výzvou k útoku, 

která apeluje subjekt tohoto sceleného a propojeného prostoru. 

Prostorové pojetí Bartovy básnë a její idea splynutí dvou svëtů nezávisle na vzdálenosti nejsou 

v kontextu dobové poezie nikterak výjimečné. Korejský konflikt obvykle vystupuje v kontrastu 

s mateřským prostorem – jako prvek výraznë narušující harmonický domácí prostor, který je zabydlen 

emblémy práce, radosti, lásky a mladosti. Básnë tak napřed konstruují idylický prostor domova, který 

je budován jako stabilní sémantická síť socialistické mytologie, propojená pamëtí s traumatickou 

válečnou minulostí i minulostí dëlnického hnutí.94  

Je to prostor mateřský, který, ač obvykle lokálnë topograficky zakotven, může přerůst až 

v ikonicky reduktivní obraz globálního míru, v monumentální verbalizovanou zástavu mírového 

tábora: „Vysoko vážky avionů / od zemë ulétají pryč / nad štíhlé holubníky zvonů / a vážou z klubek 

                                                           
94 Viz např. NEUMANN 1952, BURIAN 1950, SKÁLA 1951, PUJMANOVÁ 1950. 
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milionů / síť poledníků na náš míč.“ (Konstantin Biebl, STRÁŽ MÍRU: 37), analogicky Bieblův 

poetististický „svët-synekdocha“ exotických lokací, které tmelí do jednoho celku „oživlý poledník“ 

(ideologická spojnice míru), složený z mírových tël všech národů a ras:  „Námořníci na moři spojte se s 

dëlníky na molu / A kolem celého svëta / Utvořte  rovník   všech ras a národů / Rovník jenž by šel od 

krví oblévaných břehů / Koreje / Přes Honkong Singapur Sydney Kapské Mësto / Gibraltar / Bordeaux 

Londýn Hamburk Leningrad / Vladivostok / New York-Tokio ke krví oblévaným břehům /                                                             

Koreje“ (BIEBL 1951: 251) 

 Můžeme tu tedy pozorovat proces analogický s rozložením článků v dobovém tisku – i na 

stránkách Rudého práva se obrazy bezskrupolózního řádëní amerických vojáků ocitají v příkrém 

kontrastu s články o produktivitë domácího hospodářství i s neustávajícím přívalem reportáží a zpráv 

o mírovém hnutí v celém svëtë. Toto výrazné rozdëlení svëta nemá jen princip delimitační (poukázat 

na cizost a izolovanost nepřátelského elementu), ale zároveň i funkci integrační – oba póly vstupují ve 

vzájemnou interakci, skrz níž se vzdálená a exotická Korea „překládá“ do mytologického systému 

domácího, integruje se do nëj jako jedna ze součástí prostoru pacifistické idyly.  

Tento periferní domov značený v exotických znacích, které však mají stejné označované, 

nacházíme explicitnë např. ve verších Stanislava Neumanna95. Charakteristické z hlediska rétoriky je 

už přiznání zprostředkovanosti a fantasknosti celého prostoru Koreje, jehož reálná esence lyrickému 

subjektu zcela uniká, nemá s ní žádnou empiricky doložitelnou zkušenost: „ne, já tam nikdy nebyl“; 

„já ji nevidël“; „nevím…“. Magnetická síla ideologické fantazie, tento kolektivní sen o zemi jitřní 

svëžesti, budovaný dobovými médii a výraznë dotvářený i skrze poezii, je však explicitnë povýšen nad 

zkušenost. Snëní subjektu ideologie překonává možnosti individuálního smyslového poznání: „A 

přece přesnë vím, jak všechno bylo tam…“  (ŠIKTANC 1951: 58). Následný imaginární obraz Koreje je 

pozoruhodnë shodný s domáckým prostorem stalinismu, je ukotvený stejnými emblémy a 

hodnotami: synekdochicky se jedná o tichý dům s otevřeným oknem, v nëmž spí malé dítë, na 

ozářené stënë visí obrázek Stalina, v poličce stojí knihy Majakovského a Lenina, fenjanská dívka si čte 

v rozechvëní Reportáž psanou na oprátce Julia Fučíka (dokonce se zde ozývá i nepatrný dozvuk 

fučíkovského erotismu, Fučík ve spojení s mladou čtenářkou přináší blíže nespecifikované 

„rozechvëní“). Znaky mají možná jinou formu (motiv neznámého písma), avšak odkazují ke stejnému 

konceptu, jsou buď univerzální či dokonale zástupné: „I písnë s našimi zpívaly přesnë totéž. / Jen kde 

my Gottwald, oni Kim Ir Sen.“ (IBID.: 58) 

                                                           
95 Srov. ale téţ podobnou figuru v poezii Milana Kundery – v básni „Zahradník“ (KUNDERA 1953, s. 22–23) se lyrický subjekt 

prochází idylickým prostorem domoviny za soumraku, setkává se se zahradníkem, který mu líčí svůj neklid, kdyţ on, „starý 

španělák“, musí přihlíţet korejskému bezpráví. Báseň končí motivem duchovního „přesunu“ z bezpečí domova do zkoušené 

Koreje („[…] a oba v duchu letěli jsme tam, /  tam, do Koreje.“) 
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Korea jako „skutečný sen“, prostor paradoxnë rozprostřený na hranici poznání a víry figuruje i 

v poezii Šiktancovë, v níž se stává zemí pohádkovou, jakousi „Zemí-nezemí“ dëtské fantazie, která se 

ze svého imaginárního statusu přemëňuje performativním aktem víry v realitu (sepisování rezolucí, 

které jsou hmotným důkazem toho, že sen je skutečný). Ačkoli je v dobové poezii stále podtrhován 

atribut korejské zemë jako zjevení, snové říše, jakési „vždy-už“ přítomné druhé snové vlasti, 

motivický repertoár používaný k její re-prezentaci je velmi úzký a stabilní. Prim tu hraje motiv slunce, 

svëžesti, rýžových polí a následnë emblematických derivátů, které charakterizují i prvotní domovinu 

lyrického subjektu: 

 

„Znám ještë z dëtství, z pohádkových knížek,  

dalekou zemi při Žlutém moři,  

kde u stříbrných řek a polí rýže  

východní asijské slunce hoří.  

   

My tenkrát ještë, jako malí kluci,  

jsme o téhle zemi jenom snili.  

Dnes píšem o ní ve svých resolucích,  

abychom i tam už zvítëzili.“ 

(ŠIKTANC 1950, s. 57) 

 

V básních o Koreji rezonuje i další podstatný prvek obrazu domova – personifikace zemë jako 

krásné, milované a milující ženy. Právë sepjetí básnického subjektu s probouzející se domovinou, 

živitelkou i milenkou, se odráží i do zobrazování Koreje, v níž se přidružuje ještë atribut ženy-trpitelky, 

tedy domoviny, které bylo násilnë odebráno právo milovat a živit. V básni Jana Šterna „Jsme s tebou, 

Koreo!“ se vedle motivu šťastného otcovství lyrického subjektu odvíjí motiv zneužité a zotročené 

ženy-sestry („Sestřičko naše, vlasti dobrých lidí, / to na të otrokář si vyšel z brlohu. / Ty nëžná, tančící, 

po tvojí kráse slídí / a v duchu už v svém nevëstinci vidí / Tvé oči, tvář *…+“, Tvorba 1950, 14, s. 643), 

Michal Sedloň v básni „Vpřed, jitřní zemë“ používá apostrofu s konstantním atributem svëžesti a jitra 

(„Koreo, zemë bojující / krásná jak jitro v červáncích“, IBID., s. 841), stejnë tak Vilém Závada na 

stránkách Rudého práva operuje s personifikací Koreje jako sestry Číny, která byla znásilnëna „lupiči 

z divočiny“, avšak hrdë povstane a zažene barbary do moře (Rudé právo 1950, 31. 10., s. 4).  

Zatímco sémantické centrum (domov) zůstává pevné, zaštítëné stabilními emblémy 

socialistického realismu, osídlené autentickými „dëdici budoucnosti“, Korea jako periferie (exotická 

varianta domova) umožňuje rozvíjení zdánlivë nepřípustné ideologické fantazie kataklyzmatického 
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ohrožení a zmaru, nepřímou projekci vlastního pocitu ohrožení a vyobrazením praktických implikací 

toho, co se skrývá v „černém bodë“ socialistické mytologie. 

  



 209 

5.  SMRT PŘICHÁZÍ Z OBLAK 

 

Častým sémantickým příznakem Korejské války v dobovém tisku i dobové poezii je vzdušný útok. 

Zpravodajství Rudého práva vyzdvihuje severokorejské jednotky jako vládce zemë, které statečnë 

vytlačují nepřátelskou přesilu ze souše do vody, zatímco akce amerických jednotek se odehrávají ve 

vzduchu. Nádech zbabëlosti ještë posilují atributy barbarského 

bombardování, vytvářející potenciál šokujícího kontrastu 

pokojné zemë a bestiálních nebes, který často končí u 

konkrétní fantazie mrtvého dítëte zabitého bombou 

(bezesporu je tento mentální obraz utvrzený i fotografiemi, 

které se v tisku objevují). Stanislav Neumann tak kupříkladu 

v naléhavë stylizovaném dopisu Radë bezpečnosti OSN píše: 

„Právë v tuto chvíli shazují vaši piloti bomby na tiché a pokojné 

korejské vesnice a na zápraží zůstane ležet dëťátko s 

rozpůlenou hlavou.“ (Rudé právo 1950, 24. 8., s. 3) 

Básnická imaginace přichází ke slovu i ve zmínëném článku 

Ivana Skály „Mistr vraždy“. Vedle démonizování zjevu a 

charakteru generála MacArthura pracuje s klíčovým narativním 

principem ideologické fantazie – transformací svëta. Úvod 

článku líčí byvší idylický svët korejského Fenjanu, v nëmž dëti 

ukusují chléb a hledí k nebi, „kde mezi vëtvemi starého stromu 

proplouvala sluncem ozlacená oblaka“. Křehkou blízkost této časové perspektivy štëstí a míru 

zdůrazňuje anafora „Ještë nedávno“, která uvozuje čtveřici prvních odstavců.  

Drastickým střihem se přesouváme do „tohoto času“, v nëmž poklidný dvůr fenjanské školy 

okupují američtí vojáci, zabydlení v troskách a odpadcích. Není to jen dočasná okupace, nýbrž 

naprostá promëna svëta, neboť „polámanými vëtvemi starého stromu civí cizí, studená, nepřátelská 

obloha jako kráter, který právë vrhl smrt.“ Korejská krajina je zbavena života, mëní se v krajinu smrti, 

z níž prchly všechny živé bytosti („Ptáci se dávno rozletëli z této krajiny smrti. A dívky, kterým bolest 

smazala úsmëv z tváře, se rozlétly všude tam, kde je nejvíc potřebovala vlast…“)96 

Poezie spoluutvářející ideologickou fantazii o korejském konfliktu toto horizontální členëní na 

smrtonosné nebe a zuboženou zem přejímá. Pokud bychom chtëli odvodit z dobových básní 

                                                           
96 Připomíná se tu vyhrocená dualita staré a nové země jako prostoru smrti a nového ţivota, kterou Skála rozpracoval ve své 

sbírce Přes práh – byť zde v obráceném pořadí, které mělo ještě umocnit úděs nad perverzními činy Američanů, kteří jakoby 

vyvraceli logický tok dějin. 

 

Obrázek 22 - smrt je jejich řemeslem (Rudé 

právo) 
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dominantní prostorové schéma z hlediska perspektivy, ze které Subjekt nahlíží na mírový svët 

socialismu, byla by to jistë závratná vertikála, z níž se domácí prostor jeví jako snadno přehlédnutelný 

řetëz výjevů práce a radosti. Jedná se o závratnou globální perspektivu, často navozovanou 

personifikací zemë, která jakoby se prostírala pod Subjektem zavëšeným kdesi v prostoru nebe 

(„Opírajíc se o lokty hor / má zem už po staletí / zalétne zraky za obzor *…+”; „Zem zpívá, zemë v kvëtu 

*…+; „Zachvívá se až po kořínky trav, / povstává z hloubi zákopů a slojí / zem, které celé lidstvo na 

pozdrav / nese svou vërnost, vërnost v boji.“)  

Jakoby se tu rozložení fikčního svëta básnë zpřítomnit onen tajemný a euforický dojem, který 

skrývá moudrý pohled vůdce, shlížejícího na (či spíše za) širou zem – onu perspektivu utajenou pouze 

pro vyvolené, protože vždy smëřující mimo prostor umëleckého díla, mimo to, co může být přímo 

symbolizováno (např. na notoricky známém obrazu Fjodora Šurpina je „zemë“ pouze druhým 

plánem, vůdce k ní stojí zády, jeho pohled smëřuje mimo obraz, do mysteriózního prostoru, z nëjž 

přichází svëtlo). 

 

 

Obrázek 23 – Fjodor Šurpin: Jitro naší vlasti, 1948. 

 

Často opakované situování pohledu do výše, ze které skřivan zpívá97, vysoko nad kvetoucí a rodící 

zem, je v básních korejských účelnë invertováno: bezpečné výšiny, ze kterých shlíží subjekt na idylický 

optimismus domova, nahrazují zrádné výšiny, kde zpëv slavíka nahrazují oceloví dravci.  

                                                           
97 Příznačná fantazie o bezstarostném vznášení se ve výšce nad rodnou zemí z básně Ivana Skály „Skřivan“: „Ty zvedající výš 

můj dech / nad prostor let, jeţ v dál se vinou, / jak spočítat dnes na prstech, kolikrát chtěl jsem s modrem splynout.“ (SKÁLA 

1950: 23) 
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Depersonalizace nepřítele začíná v oblacích metaforami letounů: „oceloví ptáci *…+ s nákladem 

tëžkých, smrtonosných pum” (HAVEL 1952: 40); „shluky ocelových ptáků“, kteří nesou „železný déšť“ 

nad kolébkou dëtí (KRATOCHVÍLOVÁ 1952: 76); „oceloví ptáci“, jež zastírají slunce a „rozsévají strach“ 

(IBID: 81); „jak tygr pruhovaný první bombardér“ (NEUMANN 1952: 58), ale pokračuje i na zemi, na níž 

jsou sice slyšet exploze a štëkot kulometů, nicménë nepřítel sám zůstává zbabële skrytý. Konvenční a 

v zásadë neutrální metafora letounu jako ocelového ptáka (pokud si odmyslíme možné „lidové“ 

sexuální konotace) přibírá sémantické rysy chladu, záludnosti, dravčí nelítostnosti, které reflektují 

zbabëlou, primitivní, ovšem i technologicky nadřazenou povahu nepřítele.   

Zatímco figury a figurky vůdců jsou přítomné, lokalizované, z této šedé a kalné oblohy přichází 

smrt anonymnë, bez nositele, je to záludný a nečekaný zásah neviditelného vraha, často redukovaný 

v pouhý zvuk či hrůzný akt násilí, z nëjž přetrvává šokující dozvuk, mrtvé ticho, přervaný čas: 

 

„Třesk.  

Prší naruby:  

voda se k nebi zvedá.  

Vteřino záhuby,  

přišla jsi brzy,  

bëda!  

   

Jestřáb se řítí k zemi  

do křídel zasažen.  

Básník je navždy nëmý,  

doznëla krása žen,  

   

hedvábí dívčích košil  

červenou nití prošil  

letecký kulomet.  

   

Ticho.  

Buvoli padlí  

pijí slamënou tříšť.  

Nebe se nezrcadlí  

v hladinë rýžovišť.“ 

(KOHOUT 1954, s. 266–267) 
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Tragický patos utrpení a smrti nevinných vede k tomu, že se v dobové poezii objevuje specifický 

žánr „korejské balady“, v nëmž se ustálený repertoár ideologické fantazie prolíná s archetypálním 

svëtem folklóru. V Baladë z Koreje Milana Kundery (KUNDERA 1953, s. 63–64) jsou zcela zřetelné 

konfigurace folklórních motivů – patetické souznëní žalu korejské dívky s přírodou (motiv rmutné 

vody, dívka promënëná ve skálu), romanticky expresivní „fokalizace“ smrti („A tam kdesi voda, / 

rmutná voda teče, / myje tëlo mladé, / oči vybodané...“ – IBID.: 63) i ambivalentní motiv hvëzdy, která 

propojuje symbolickou rovinu lidové tradice s horizontem ideologické fantazie (hvëzda na nebi x 

hvëzda partyzánská).  

Výraznou syntézu obou rovin nacházíme ve stejnojmenné básni Konstantina Biebla (BIEBL 1951: 

244), v níž se medializovaný obraz „ocelových dravců“ prolíná s kinetickým obrazem krutého lovu, 

který si vybírá svou daň na nevinných: „Pádem střemhlav napodobujíc kondora / Vletí americká 

stíhačka / Nëkam chudému horalovi až do dvora / Ráno pro dcerku večer pro synáčka.“ Korejská válka 

tak ztrácí svůj nádech bezprostřední aktuálnosti a stává se součástí tragiky odvëké, dobře známé 

bolesti, jejíž povaha je vskutku archetypální (útok dravce na obydlí, drakonická ztráta milované 

bytosti) – proto univerzální a snadno pochopitelná. 
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6.  ZÁVËR  

 

Korea jako jeden z možných konceptů „černého bodu“ socialistického realismu poskytuje 

produktivní vhled do fungování dobového sémiotického systému a ideologického konceptu, který je 

projektován ideologickými aparáty státu, ale realizován na mnohem širším poli společenské 

komunikace. Ohrožený prostor vzdálené zemë je tu flexibilnë projektován jako derivát prostoru 

domovského, sémiotický odraz značený exotickými znaky, sdílející však s prostorem domáckého 

socialismu paralelní mytologický koncept a základní emblematické pilíře (především se tu inicializuje 

podobnë strukturovaná hagiografie vůdců).  

Tato struktura dvojího domova, která prostupuje dobovou propagandou, je reflektována i 

v poezii – na prostor Koreje jsou aplikována konstantní schémata v rozložení fikčního svëta i totožné 

konfigurace motivů. Síla ideologické apelu pramení z jejich narušení a rozbití, které je sice prostorovë 

izolované od harmonického svëta domácího socialismu, ale právë svou kompatibilitou umožňuje 

poezii navázat s modelovým vnímatelem dialog, jehož základní charakteristikou je persvaze skrze 

zastrašování (jak je tam, může jednou být i zde). 

Příbuznost obou prostorů není dána jen společnou emblematikou, ale i jakousi univerzální matricí 

lidství, jejíž podstatou je láska k bližnímu, ochrana míru a víra vkládaná do dëtí jako dëdiců 

budoucnosti. Tato sdílená podstata, tolik akcentovaná dobovými články o mírovém hnutí po celém 

svëtë i narůstajícím množstvím podpisů pod Stockholmskou výzvou, je v poezii rozvíjena až do 

monumentalizujících motivů globální „znaku“ lidskosti, řetëzu lidských tël, která nejsou oddëlena 

ideologickými rozdíly, nýbrž spojeny na základë univerzální příbuznosti – tím, že se právë ideologie 

socialismu k této prvotní přirozenosti hlásí (prohlašuje se za jejího legitimního pokračovatele, 

logickou evoluční vëtev), formuje mýtus své vlastní nevyhnutelnosti a pravosti. V souladu s podstatou 

ideologie se snaží vytvořit iluzi vlastní neexistence a anti-reflexivnosti, nic neobráží, je sama v sobë 

autentická.  

Její protichůdci se tak zákonitë musí jevit jako nestvůrné a přízračné bytosti, definované právë a 

jen nedostatkem přirozenosti, lidské podstaty. Jako syntéza dravých šelem, jejichž cílem je zabíjet a 

ničit, a mamonem ovládaných strojů – odtud velmi produktivní metaforika, v níž se atributy zvířecí 

prolínají s atributy strojové dokonalosti a super-lidství.  

Vágnë definovaná kategorie nepřítele (index v podobë ukazovacích a osobních zájmen, rozvitý 

podmëtnou vëtou vedlejší), na níž míří se slzami v očích voják ze zmínëné básnë Josefa Bílka, se 

kondenzuje do výsmëšnë hororových kreatur, v nëž jsou dobovou mytologií mënëni vůdci 

nepřátelského tábora. V tomto ohledu dobový tisk pružnë spolupracuje s básníky, kteří přenášejí 
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básnické prostředky exprese do prostoru veřejné persvaze a vytvářejí pevné sepëtí a reciproční vztah 

mezi poezií a propagandou.  

 

 

Obrázek 24 – prolínání znakových systémů tváří v tvář subjektům ideologie (Rudé právo) 

 

Oficiální propagandu v dobovém tisku a poezii, která reflektuje válku v Koreji, nelze však vnímat 

jako čistë analogický znakový proces realizovaný v jiném médiu totožnými prostředky, jakkoli je lze 

vnímat jako dva příbuzné projevy sdíleného a živého sémiotického systému – jako dva prostředky 

konstruování vyšší symbolické roviny, kterou označuji jako ideologickou fantazii (snahu o dominantní 

re-prezentaci skutečnosti, která se pro subjekty ideologie stane re-prezentací výhradní, žitou, tedy 

„reálnou“).  

Jejich vztah je propustný, ale vyznačený rozdílnou mírou subjektivity. Obë smëřují k témuž 

„černému bodu“ (strachu, ohrožení, sublimovaným obavám ze zhroucení křehkého a promënlivého 

znakového systému, z nëhož čerpají a který napomáhají definovat), vzájemnë se inspirují – tisk 

dodává a před-interpretovává aktuální události, poezie je začleňuje do fikčních svëtů, transponuje do 

sémiotického systému socialistického realismu a hledá pro në adekvátní místo v již existující sítí 

symbolů a emblémů. Naturalizuje je pro modelového čtenáře, zároveň však v sobë uchovává patrnou 

míru distance subjektu a dëjin – akcentovaná snovost a pohádkovost Koreje a afirmace Subjektu o 

jeho reálnosti demonstrují procesuálnost ideologie, která je rituálnë zapisována a integrována do 

subjektivního života, přetavována do individuální fantazie a odtud navracena zpët jako gesto víry a 

ztotožnëní.  
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Bílkův plačící Jáno tak nemusí být jen sentimentální obrázkem „ze cvičištë“, ale (zřejmë 

nezámërnë) reflexí pozice, ve které se dobová poezie ocitá vůči ideologickým aparátům státu – 

„černý bod“, na nëjž se míří, se nezaplní sám od sebe. Zaplní ho ten, kdo na nëj míří. Terč se tak 

mimodëk stává zrcadlem, v nëmž může socialistický realismus jako prostředek k vytváření a stabilizaci 

ideologického konceptu spatřit svůj vlastní odraz. Míra hyper-stylizace nepřítele a zmínëný 

sémiotický horor vacui je pak možná jen paranoickým odrazem snahy subjektu ideologie nespatřit 

v „černém bodë“ cizácké falše, nepůvodnosti a manipulace i odraz sebe samotného.  
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VI 
 

ZÁVËREM 

ODCHOD ZE ZEMĚ LYR A OCELE? 

 

 

 

Můžeš se volně rozletět, 

písničko jasná, smělá, 

vždyť není síly na světě, 

jež by tě zadržela. 

Pavel Kohout 
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Zástupy jásajících lidí všech možných vyznání, barev pleti, praporů. Radostný proud tël, která 

žene kupředu jediná touha, jediný princip. Závërečná sekvence filmu Zítra se bude tančit všude 

disponuje všemi atributy, které dnes může kultura vrcholného stalinismu budit v přihlížejících 

z cizorodého ideologického rámce. Ambivalentní pocit na pomezí dësu, fascinace, pobavení a snad i 

nostalgického povzdechu za velkým ideálem, který tragicky selhal ve chvíli, kdy se stal mocensky 

vymáhaným rituálem, kdy se vydal na nemožnou cestu za uzavřením kruhu mezi fantazií a 

skutečností.   

Kultura vrcholného stalinismu se svého paradoxního uzavření dočkala až ve chvíli zmëny 

ideologického paradigmatu. Její petrifikovaná a zkrocená podoba, prosycena traumatem a patosem 

obžaloby, který utkvël i na zdánlivë nevinných segmentech sémiotického systému, mohla snad 

posloužit jako strašák liberálnë kapitalistické ideologie, které v čase materializace ve společensko-

kulturním poli potřebovala nutnë svůj vlastní temný bod, negativ, umožňující smysluplné zacelení 

bytostných antagonismů. V dobë, kdy se fukuyamovská utopie „post-ideologického vëku“ hroutí 

v krizích dramatických i fraškovitých, se však právë tento temný bod stává vítanou dimenzí reflexe a 

sebereflexe. Nikoli proto, že nám umožňuje nahlédnout objektivní vzorce totalitní historie, nýbrž 

proto, že nám umožňuje formulovat základní principy ideologické kolonizace společenství, pravidla a 

kontury rituálů, mechanismy, jimiž se kultura vypořádává s funkcí výsostnë persvazivní.  

Tato práce chtëla zůstat apriori nehodnotící a soustředëná na synekdochické jevy, které mohou 

(z perspektivy pisatele) vystihovat funkci ideologie jako systému re-prezentujícího jedinci (subjektu) 

sociální vztahy, vazby a místo ve společenské hierarchii, která se maskuje jako přirozenost sama.  

Skrze toto téma se pokusila zachytit kulturu stalinismu jako dynamický proces vyjednávání, 

reprodukce a transformace, provádëný pod přísným institucionálním dohledem. Vedle specifického 

hledala momenty univerzální, které provázejí každý subjekt při sebe-vymezování v rámci kolektivu. 

Nechtëla tedy odhalit sémiotický systém raných 50. let minulého století jako radikální deviaci, 

hrozivého souseda, před nímž musíme zamykat dveře a zavírat okenice, ale spíše jako bližního, na 

nëjž je vedle kritického náhledu třeba pohlížet i s jistou (byť obezřetnou) sympatií. 

Závërem práce je vyčlenëní základních ideologických apelů, na nichž ideologický aparát 

vrcholného stalinismu zakládal interakci s podřízenými subjekty – jedná se o apely k reprodukci 

(vzorů, nařízení a ideologických fantazií), k transformaci a k pozornému začleňování / vyčleňování 

bližních, kteří se mohou snadno stát zlovëstnými a zlovolnými sousedy. Sémiotická platforma, na níž 

se tyto operace dëjí, se dá konceptuálnë připodobnit k jedoucímu vlaku – dopředivostí, dobovou 

ambivalencí tohoto symbolu i mechanickým pohybem, jež jedinec zdánlivë nemá šanci zastavit.  

Na rovinë poezie byla pak analyzována interakce mezi tímto „nařizujícím“ horizontem a 

subjektem ideologie na úrovní subjektu poezie. Jistá ambivalence mezi jedincem a ideologií, ale i 

mezi ideologií a básnickou tradicí se projevuje na úrovni metafory domova, která je pro všechny 
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sledované subjekty z různého hlediska určující. Modalita subjektu je v tomto ohledu projektována 

kamsi mezi poslušnou servilitu (jsem tu, abych sloužil / vzdávám se svého já ve jménu společné vëci) 

a neskromné gesto moci, jež plyne z momentu začlenëní do ideologické reality. Promlouvající „já“ 

nabývá okamžikem ztráty individuality privilegia plynoucí z rituálního postoupení části své 

jedinečnosti a stává se jedinečným právë možností promluvy a stylizace do apelujícího hlasu, který je 

derivátem hlasu Vůdce, jež v symbolické konstrukci socialistického realismu zastává místo velkého 

Druhého, jednotícího principu, garanta symbolického řádu. K tomuto horizontu jsou vysílána 

opakovaná ujištëní o poslušnosti a lásce, zároveň je s ním však vedeno opatrné vyjednávání o 

možnosti prolomit univerzální my a stvoření unikátního já. Takové já musí být stále pociťováno jako 

dostatečnë kompaktní součást kolektivu, ale zároveň se od nëj odlišuje schopností reflexe a 

sebereflexe. Přihlášení ke společenství se odehrává na rovinë reprodukce ideologické fantazie, jež 

vzniká v komplexní souhře kultury a politiky, aktuálních dëjů a reinterpretované minulosti, částečná 

emancipace já pak na úrovni transformace této fantazie (v našem případë především na rovinë 

variací motivů a základních konceptů i rozdílného postoje subjektu k nim). 

Konzistenci tomuto procesu poskytuje nepřátelský prostor, temný bod, do nëjž jsou promítány a 

vytlačovány skryté antagonismy a obavy z konečnosti a zranitelnosti. Potencionální traumata jsou 

redukována do emblematických obrazů nepřítele, které balancují na pomezí hororu a frašky, dësu a 

výsmëchu. Vidina apokalyptického zániku není projektována do domovského prostoru, ale užívá jeho 

derivát (v tomto konkrétním případë Koreu), který dobová poezie i žurnalistika symbolicky propojují 

s bezpečným a ohraničeným toposem rodící se socialistické utopie. Vzdálený strach a zmar se tak 

ztëlesňuje jako přítomná hrozba, vyzývající k identifikaci, ostražitosti a bojovnosti. Zároveň jsou ale 

implicitním příkazem k přehlížením vlastních antagonismů stalinismu, které jsou sublimovány do 

přízračné říše nepřítele. Mnou předpokládanou dialogickou povahu obou soupeřících systémů by 

bylo nutno doložit zevrubnou analýzou americké propagandy 50. let 20. století. Takto zůstává jen 

tezí, založenou na pozorování českého materiálu.     

Autor textu nijak nepopírá své vlastní ideologické zakotvení, snad ho v příslušné kapitole dal 

sdostatek najevo. Mnohé postuláty a pozorování zde provedené závisí na ochotë čtenáře zaujmout 

(byť jen dočasnë) totožný úhel pohledu. Jsem si plnë vëdom toho, že podobnë jako se Ladislavu 

Štollovi promënili velikáni české poezie v postavy socialisticko-realistického masterplotu, stejným 

procesem transformace prošli i aktéři této práce. Vyprávël jsem jejich smyšlené příbëhy tak, jak 

nejlépe dovedu, jak mi dovoluje můj vlastní ideologický horizont. Na rozdíl od Štollovy objektivní 

historické konstrukce však doznávám, že jsem naslouchal pouhým přízrakům, textovým subjektům, 

efemérním re-prezentacím a samozřejmë – především sám sobë.  

Jedním z cílů této práce bylo poukázat, jak zásadnë závisí sémiotický systém stalinismu na 

postavë Vůdce, který však v důsledku není fyzickým zosobnëním moci, ale symbolickou autoritou, jež 
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ve své reálné inkarnaci nemá vládu nad tím, co pod jeho rukama vzniká. V zásadë se tak stává objetí 

mýtu, jemuž dává vzniknout. Nezbývá, než nechat na závër promluvit Cement98, jedno z kanonických 

dël socialistického realismu, jehož vznik spadá do obodí protokanonizace. Přesto dokonale vystihuje 

povahu formujícího se systému: 

 

U dveří se Glìb obrátil a setkal se s úplnì jiným obličejem. 

„Soudruhu Čibisi, ty jsi vidìl Lenina?“ 

„Ať jsem vidìl nebo nevidìl… Co z toho?… A nevidìl-li jsem?…“ 

Čibis se zlovìstnì odvrátil. 

„Vidíš, soudruhu Čibisi, já jsem ho nevidìl, a proto se mi zdá, že jsem neprožil to 

nejdůležitìjší. Kdybych byl ho vidìl a slyšel, jistì bych byl docela jiný. Nemohu to 

vyjádřit – chybìjí mi slova… Ale pak bych mìl i jiná slova…“ 

„Jak to jiná?“ – přísnì a posmìšnì se optal Čibis. 

„Vìtší a hlubší, soudruhu Čibisi.“ 

„Ty radìji víc dìlej a ménì mluv. Bojuj a nešetři síly… organizuj práci… plň bojové 

úkoly, jak strana přikazuje… Slyšíš?… Pak i Lenin se ti objeví v pravé podobì *…+” 

(Str. 106–107) 

  

                                                           
98 F. V. Gladkov: Cement. Přel.: Wagsteinová, Jarmila. Praha: Mladá fronta, 1946. 
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PŘÍLOHY 
 

A) KOREJSKÁ VÁLKA V KARIKATURÁCH  
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A) KOREJSKÁ VÁLKA V  KARIKATURÁCH 

 

Následující oddíl je doplnëním a ilustrací nëkterých závërů, ke kterým jsem došel analýzou 

textového složky dobových masmédií.  Skládá se z kolekce vybraných karikatur, které zaplňovaly 

strany Tvorby i Rudého práva. Jejich úlohou bylo pochopitelnë přinášet zhuštënou esenci ideologické 

fantazie, která se formovala v textových projevech. Nëkteré výše zdůraznëné tendence jsou tu 

obnaženy na samu dřeň zjednodušení. Karikatura funguje jako jakýsi stabilizátor toho, co by snad 

v sémantice textu mohlo generovat nežádoucí konotace, je to ohnisko, v nëmž se ideologická fantazie 

dostává na samu hranu možného zjednodušení. Kreslíři vyjadřují promptnë to, co se v textové části 

může jevit přeci jen členitëjší. Do grafických rámečků lokalizují prostor základních protikladů, které 

charakterizují mateřský a cizácký svët.   

Obrazová příloha je rozdëlená do tematický okruhů, které reflektují jak předchozí analýzu, tak 

bohatost materiálu sebraného ve vydáních Rudého práva a Tvorby z roku 1950. Základem je re-

prezentace nepřítele, re-prezentace dominance mateřské ideologie a znázornění duality prostorů. 

Prim tu hrají „dvorního kreslíře Rudého práva“ kresby Lva Haase, v korpusu se však nacházejí i 

karikatury přejaté ze zahraničního tisku.   

VYOBRAZENÍ AGRESORA  

 

Oblíbeným terčem karikaturistů je především generál MacArthur, jehož re-prezentace v sobë mísí 

žlučovitý výsmëch s drastickým podtónem. Mezi jeho klasické „insignie“ patří zbranë, pod jeho 

nohama můžeme najít zmrzačená tëla (vyobrazená kontrastnë k realisticky), na karikaturách buď 

ikonicky pózuje nebo zbabële prchá. Smëšnë dlouhé pavoučí končetiny a protáhlý obličej s výrazným 

nosem akcentují příznak ne-lidství či příznak smrtonosnosti (motiv umrlčích paží). 
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Akcentovanou spojnici mezi agresí v Koreji a traumatickými vzpomínkami na válečnou minulost 

nacházíme tematizovanou v následujících karikaturách: 
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Nepřátelský tábor jako vydëšené, demoralizované a de-centralizované panoptikum s vydëšeným 

a smëšným vůdcem v čele zachycují následující karikatury: 
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Letecké útoky jako symbol nejvyšší krutosti nepřítele nejsou předmëtem karikaturizace zdaleka 

tak často, v sémiotickém systému fungují spíše jako příznak výsostné tragiky. Terčem jsou proto buď 

samotní letci, hloupé, omylné loutky hnané mamonem nebo se z kreseb ztrácí nádech parodičnosti a 

podtrhují nespravedlnost a hrůznost leteckých útoků.  
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MÍROVÁ PŘEVAHA 

 

Vizualizovaná verze ideologické fantazie o drtivé převaze, dané dëjinným předurčením 

k dominanci operuje s gigantickými postavy / synekdochami systému socialismu s jeho mírovou 

mašinérií – plány, tëžkým průmyslem, neohroženým hrdinou-proletářem. Svët se promëňuje 

v jednoduché a přehledné dëjištë triumfu, v nëmž vyniká malichernost odporu pokřivených a 

degenerovaných figurek agresorů. Perspektiva je určena megalomanstvím a gigantismem dobových 

projektů, které svou velikostí mëní nepřátele v izolované a titërné ohnisko odporu. Oblíbeným 

prvkem dobové fantazie je tribunál, před kterým strůjci války stanou v jakési pokrokovëjší a ideovëjší 

variaci Norimberského procesu (soudcem tentokrát bude celé mírové lidstvo). 
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V intenci duality hodnot můžeme sledovat, jak se tu střetává re-prezentace dravčího pařátu 

nepřátelské ideologie se stejnë agresivní, avšak jasnë pozitivnë konotovanou rukou míru (mateřské 

ideologie). Zvýrazňuje se tak potřeba a legitimita manipulace – synekdochická ruka není hrozivá, 
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naopak, je to ruka potřebná, přinášející řád a bezpečí, chránící před strašlivým dravčím spárem 

nepřítele: 
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DUALITY SVĚTŮ 

 

Karikatury, které ilustrují principielní jednoduchost střetu dvou svëtů, byly doménou Tvorby. 

Jejich dualitu lze vymezit v jednoduchých protikladech, z nichž ten zakládající je protipól míru a války. 

Z nëj se pak odvíjejí další nuance, kterou jsou demonstrovány na analogických příkladech z obou 

stran svëtů, jakým může být angažovanost, školství, zemëdëlství atd. V nëkterých případech dualita 

zesmëšňuje představy nepřátel a „skutečnost“ jejich konání. Karikatury tak nabízejí jednoduchý 

srovnávací rastr, který slouží k usvëdčení nepřátel z nízkých pohnutek, zároveň však afirmuje 

emblémy domova jako pevné, jisté a bezpečné. 
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3. ČESKOSLOVENSKÝ SOCIALISTICKÝ REALISMUS DNES 

 

Závërem se pozastavme nad problematickou reflexí metody v kontextu české literární historie po 

roce 1989. Ačkoli samotný akt přijetí socialistického realismu v ČSSR můžeme vyhodnotit především 

jako operaci motivovanou politickými cíly, metodu samotnou lze jen sotva posuzovat jako dokonalý 

nástroj činu kolonizace československé kultury. Jak jsem poukázal výše, jeho vymezení a modus 

vivendi je příliš vágní a promënlivý na to, aby se mohl stát instrumentem zotročení. Pokud je jeho 

současná definice mnohdy doslova prostoupena politickým bezprávím a represemi, je to z mého 

pohledu především: 

 

a) důvod strukturní: následek jeho velmi benevolentní pojmové podstaty a nejasného modu 

existence na pomezí materiální skutečnosti a mýtu. Potenciál k „vëdeckému“ maskování ryze 

politických machinací se tímto samozřejmë neobyčejnë rozšiřuje a svádí nás k pojímání 

socialistického realismu jako ryzího mocenského konstruktu v konceptualizaci vrah – vražedný 

nástroj.  

b) Nepřesné vymezení diskurzu: jako následek nedostatečného odlišení centralizovaného 

systému literárních institucí (tedy v tomto smyslu zcela konkrétnë formulovaného a 

přenosného plánu na politické podmanëní umëní) a programové náplnë socialistické kultury 

(ve které se politická hlediska prostupují s hledisky umëleckými).99 Výraznë se zde zpřítomňuje 

současné ideologizované hledisko, že vše, co náleží do sféry socialismu, je apriori záležitostí 

státní moci, nic výsledkem kontinuálního a spontánního vývoje. 

c) Vyprázdnění klíčových pojmů: ne vše, co socialistický realismus přinesl na poli termínů a 

definic metody či stylu byly jen prázdné politické fráze a mocenská hesla k ovládnutí 

společnosti skrze kulturu. Soudobého vnímatele svádí mnohdy ideologie české porevoluční 

společnosti k okamžité aplikaci pojmu totalitarismus v restriktivním smyslu slova, jako 

kompromitujícího pojmu pro to, co nemá být pochopeno a analyzováno. Klíčovým konceptům 

socialistického realismu je tak upírána vnitřní složitost a ústrojnost, naopak je jim podsouvána 

vyprázdnënost a tezovitost. Částečnë lze tento stav ospravedlnit samotnou situací mocenského 

importu doktríny v kontextu československé kultury, ale k pochopení její podstaty nikterak 

nepřispívá. 

                                                           
99 Vymezení převzato z JANÁČEK 2007. 
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d) mylně aplikované kritérium estetičnosti: jak poukazuje např. Katerina Clark, soudobé 

odsudky socialistického realismu často pramení především z porovnávání jeho dël s moderní 

intelektuální („highbrow“) literaturou a apriori odmítavým postojem k jeho fundamentální 

struktuře nazírání svëta. Tento postoj podsouvá socialistické literatuře zcela jinou koncepci 

estetiky a ignoruje její samotný raison d´être – parabolickou strukturu  v zobrazení svëta 

(CLARK 1997  : 27) a setření hranic mezi „vidëným“ a „zobrazovaným“ za účelem vytvoření 

jakéhosi univerzálního „krásna“ v propojení reality i umëní. „Krásný svët“ v pojetí 

socialistického realismu se zásadnë odlišuje od kategorií, v nichž krásu vnímá tradiční estetika 

(více viz HELLER 1997 : 69–71).  Stejnë tak jeho cílový vnímatel nebyl zdaleka totožný 

s cílovým vnímatelem klasického umëní. 

 

Na rovinë praktické bylo možné přerod institucionální složky československé kultury podle 

sovëtského modelu vykonat pomërnë jednoduše uplatnëním represí a politického nátlaku na 

konkrétní jedince, organizace a svazy (více o tom viz KNAPÍK 2006: 19–108). Na poli ideovém je však 

situace o mnoho nepřehlednëjší a komplikovanëjší. Lokální vykořenënost socialistického realismu se 

v československém prostředí kombinuje s jeho problematickými dëdičnými předpoklady – namísto 

očekávané vëdecké báze se tuzemská kulturní obec ocitá tváří tvář nesnadno uchopitelnému a 

komplikovanë definovanému systému, ve kterém se materiální báze politických intencí mísí se zcela 

mytickými horizonty ideové nadstavby.  

Navíc jsou tyto horizonty formovány v kontinuitë kultury odlišného národa a odpovídají-li na 

určité otázky, pak především na ty, které byly palčivé pro společnost sovëtskou. Kombinací tëchto 

faktorů (čili řeknëme faktoru lokálního a ideologického) vzniká ona okázalá pojmová mlha, prosycená 

patosem a profetickými vizemi slohu času budoucího. Její hustota se v domácím prostředí ještë 

zesiluje odtržeností od konkrétních kulturních konceptů, emblémů a mýtů, k nimž v místë svého 

vzniku mëla alespoň rámcový vztah.  

Hledat konkrétní programovou podobu metody socialistického realismu, která byla od roku 1948 

závaznë praktikována, představuje nemožný a především navýsost zbytečný úkol. Nic takového totiž 

nalézt nelze, leda bychom pod tento pojem chtëli za každou cenu vmëstnat všechna příkoří, jimiž se 

moc podepsala na mnohých osudech za účelem paušálního odsouzení zločinné politické ideologie. 

Přesto je nezbytné definovat alespoň základní a obecnë přijímané rysy toho, čím socialistický 

realismus beze všech pochyb je. Zároveň ale musíme stále držet na pamëti typický paradox, že je 

především tím, čím bude.  
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B) SOCIALISTICKÝ REALISMUS – SLOVNÍČEK KLÍČOVÝCH POJMŮ  100 

 

Následující slovníček pojmů si neklade nejmenší nároky na úplnost, snaží se pouze předestřít 

koncepce klíčových pojmů, ke kterým se v té či oné podobë vracejí všichni autoři teoretických statí o 

socialistickém realismu. Není bez zajímavosti, že mnoho z tëchto „teoretických konstruktů“ je ve své 

podstatë ex post vyvozenými narativními rysy románů, jež tvoří základ  či oficiálnë uznanou součást 

kanonického master plotu. Autor se pokouší reprodukovat je v té podobë, v jaké „žijí“ v dobových 

textech, tzn. pokud možno bez hodnotících dovëtků a kritických reflexí. Tam, kde je jejich povaha 

výraznë mytologizovaná (tedy kde odkazují ke konceptům širším) se snažím o takový výklad, který 

v co nejvëtší možné míře koresponduje s dobovou literaturou. Při hledání jednotlivých konceptů a 

definic vycházím výhradnë ze statí, které byly zveřejnëny v časovém období, v nëmž se poprvé 

precizovalo pojetí československého socialistického realismu jako závazné metody  a jeho poetické 

varianty (tzn. především mezi lety 1948 – 1951). 

Jednotlivá hesla jsou řazena podle volné hierarchie, který by ráda postupovala od vëtších celků 

k menším, ale vzhledem k velmi různorodé povaze a diskursivní příslušnosti pojmů je to proveditelné 

pouze s nejvëtšími obtížemi. 

 

 

>>> MODELOVÝ ADRESÁT 

 

Zacílenost dël socialistického realismu na zcela konkrétní typ adresáta je patrná ze všech 

programových postulátů. V dialektickém vymezení k modernímu umëní, které počítá s úzce 

profilovaným vnímatelem, staví definice socialistické kultury na fenoménu masy / masového 

recipienta. Dëlnická a rolnická třída (proletariát) tvoří nejen modelové publikum, ale zároveň i hlavní 

tematickou náplň nové kultury. Cílem umëní je pak v leninském smyslu spontánní (neuvëdomëlé, ale 

s potenciálem prozření) revoluční masu vzdëlávat a formovat. Modelový adresát se tak zcela zásadnë 

podepisuje na formální i obsahové stránce socialistického umëní, které je zcela podřízeno kritériu 

srozumitelnosti, zapamatovatelnosti a didaktického vidëní svëta i překlenování problémů. 

Mnohokráte opakovaným úkolem takto definované kultury je především organizovat proletariát 

v boji za spravedlivou beztřídní společnost (tedy leninský revoluční ideál). Jednou ze základních 

podmínek metody socialistického realismu se tak stává tematizace nového adresáta (zde je vnímána 

                                                           
100 Termíny výrazně zabarvené dobovým newspeakem a fungující v módu mytologizovaného znaku značím uvozovkami. Zcela 

úmyslně vynechávám připisování konkrétnímu zdroji, neboť podle mého názoru se jedná o pojmy kolektivně sdílené a formulace 

volně sdílené v celé škále teoretických i jiných textů. 



 247 

tradiční návaznost na klasický realismus ruský), ale především jeho zasazení do kolektivního rámce  a 

situování na centrální místo v sociálních procesech dějin (neboť klasický ruský realismus jej 

z pohledu socialistických teoretiků vnímali kdesi na okraji společnosti a izolovanë).  

 

 

>>>  TENDE NČNOST /  IDE OLOGICK Á O DD ANO ST   

 

Socialistický realismus spatřuje diskurz umëní a diskurz politiky jako spojité nádoby, jejichž 

odloučení je nemožné (jeden aktivnë ovlivňuje a utváří druhý et vice versa). Pouto mezi politickými 

požadavky, společenskou objednávkou a samotnou tvorbou nelze zrušit, neboť právë z nëj vyrůstá 

novost socialistické kultury. Proto postuláty především existencialismu o vrženosti a bezcílnosti lidské 

existence představují pro dobové kritiky nepřijatelný a zcela nepřátelský názor, které v samém 

základu podkopávají ideologický plán socialistického svëta. Ten má svůj budoucí horizont jasnë daný 

a existence v nëm je pak zcela jasnë vymëřené a zacílené blížení se určitému cíli. Socialistická kultura 

se ke své političnosti a tendenčnosti (přiznanému přitakání oficiální ideologii) hrdë hlásí jako 

k jednomu ze zásadních zdrojů tvorby.  

Hlavní tendenčnost spočívá v deklarovaném úsilí o boj za osvobození pracujícího lidu, 

v otevřeném nepřátelství vůči neangažovanosti, apolitičnosti a neutralitë. Dalším typickým rysem 

tendenčnosti socialistického realismu patří již zmínëné obëtování individua na oltář kolektivity 

(vyprázdnëní sféry intimity) a propagace tzv. „nové ušlechtilosti“ človëka – tedy modelového typu 

jedincem, který přijímá cestu i její cíl v úplnosti. Samotná ideologičnost / tendenčnost umëleckého 

díla patří v dobové teorie k nezbytným podmínkám pro estetické zhodnocení díla, neboť jen ten, kdo 

plnë ocení a pochopí plán ideologický, bude schopný plnë docenit i umëleckou hodnotu a estetickou 

stránku socialistické kultury. Pouto umëlce a strany, podřizování ideologického horizontu individuální 

ho nadindividuálnímu imperativu politickému, představuje zásadní korektiv při chápání dëjinných 

procesů a jejich projekci do perspektivy ▼ revolučního romantismu). Pojem ideologičnosti 

koresponduje v dialektickém protikladu spontaneity / uvëdomëlosti spíše s prvním principem – aby 

dosáhl svého usmërnëní a ideálního stavu, je zapotřebí podřídit jej principu ▼ stranickosti.  

 

 

>>>  STR ANICKO ST  

 

Princip ideologické uvëdomëlosti jako jednotící hledisko Weltanschauung však postrádá tolik 

potřebný potenciál k totální komunikaci, pouhé zachování konceptu vidëní svëta negarantuje výše 

zmínënou monosémantičnost stalinského plánu nové skutečnosti. Dominujícím principem tak zůstává 
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„stranickost“, tedy schopnost naslouchat a nechat se vést a usmërňovat stranickými principy a 

nařízeními. Literát respektující kritérium ideologičnosti je považován za potenciálnë přijatelného, ale 

teprve ve chvíli, kdy své dílo podřídí principu stranického vedení, přísné disciplínë doktrín, stává se 

uvëdomëlým a může aspirovat na pozici klasika nové literatury. Debata o míře stranickosti 

v literatuře je jedním z typických příznaků socialistické kultury, neboť záhy vyplývá na povrch, že jeho 

přílišné upřednostnëní vede k nadmërné schematičnosti a tím i ztrátë atraktivity díla. Což je v rozporu 

s klíčovým estetickým principem lidovosti. 

 

 

>>>  RE ALI SMU S /  SKU TEČ NO ST  

 

Stát obëma nohama pevnë na půdë reálného života, na pevné materialistické základnë, též drsná 

a střízlivá praktická práce, vyjádřeno slovy A. A. Ždanova.  

Klíčovou oblastí pro vymezení socialistické kultury se stává právë pojem realismu / skutečnosti. 

Realismus v socialistickém slova smyslu je umëleckým uchopením „radostné“ a „pokrokové“ 

skutečnosti a její přenos do díla, které není jen její mechanickou reprodukcí, ale jejím zmnožením a 

prohloubením – tedy analytickým rozborem jejích charakteristik, postižením jejích problémů, 

upřednostnëním pozitivních složek na úkor složek negativních. Zároveň musí žitou skutečnost 

zakotvit ve výše zmínëném časovém plánu („dovést dnešek k zítřku“) a navzdory tomu vzbuzovat 

stále „dojem skutečnosti“. Jakkoli to může vypadat paradoxnë, základem nového typu realismu je 

mýtus, „výmysl“. Z reálného souboru předpokladů má být vyvozen jejich smysl a zformován v obraz , 

tento obraz má být doplnën o hypotézu – mytický přesah k „vytouženému a možnému“ (▼ revoluční 

romantismus). (GORKIJ 1934 : 22). 

Realismus v socialistickém pojetí se zakládá tzv. „pravdivém vylíčení skutečnosti“, přičemž kritéria 

pravdivosti nutno hledat v korespondenci zákonů fikčního svëta s oficiálními politickými názory a 

direktivami (▼ stranickost umění). Jakmile z teoretického hlediska dílo dosáhne takového stavu, je 

zákonitë pokrokovým a jeho formální prostředky budou nové.  

Základním procesem při zpracování „socialistické skutečnosti“ v socialistickém realismu je tzv. 

typizace – tzn. výbër a zdůraznëní určitých prvků, které vystihují nejlépe postuláty oficiální ideologie 

a korespondují s hlavními mýty socialismu, především s jeho budoucím horizontem ráje. Typizace 

odlišuje podstatné od náhodného, nezvýznamňuje však v žádném případë obecné, všední a stále se 

opakující. Naopak podtrhuje ty rysy, které jsou z hlediska dobové ideologie vnímány jako apriori 

pozitivní a posvátné, třebaže zatím skryté a proporcionálnë marginální (avšak obsahující předzvëst 

revolučního horizontu). Negativní rysy mají být zmínëny, avšak proporcionálnë potlačeny, aby byl dán 

volný průchod fikčnímu obrazu svëta, který volnë předjímá budoucí vývoj (▼ revoluční 
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romantismus). To je v koncepcích teorie socialistické realismu nejpodstatnëjší úkol celého nového 

umëní.   

 

„Výhonky toho, co se rodí, mohou být sotva patrné, ale jsou typické, protože za 

tëmito výhonky je budoucnost. *…+ Typický znamená charakteristický, takový, 

který soustřeďuje jako v ohnisku znaky toho či onoho jevu.“ 

(A. Tarasenkov, NOVÝ ŽIVOT 1951/3, s. 749) 

 

Socialistický realismus ve svých teoretických koncepcích počítá také se zcela novým druhem 

dramatičnosti, kterou vymezuje v protikladu k dramatičnosti nového umëní (např. dramatičnosti 

existenciální, či dramatičnosti dobrodružného filmu a crazy komedie). Zatímco v dramatu moderního 

umëní spatřují socialističtí teoretici především cíl pobavit, bulvárnë vzrušit a rozptýlit, nové umëní 

ideologického typu má svou dramatičností vzdëlávat a kultivovat. Vnitřní dynamika jeho narativů je 

založena především na dramatičnosti cesty k vytouženému cíli, k napëtí mezi pozitivními principy a 

jejich nepřátelskou subverzí. Konstruktivní přístup, boj o ušlechtilost a kultivovanost, usilování 

hlavních hrdinů o nápravu svëta, takové jsou základní narativní prvky tzv. nové dramatičnosti, která 

vyrůstá ze socialistického realismu a jeho revolučního romantismu. Tedy nikoli bavit a šokovat, nýbrž 

konstruktivnë rozvíjet a poučovat. 

Realismus socialistický nepopírá svou vazbu s tzv. pokrokovým realismem minula – jedná se 

především o ty druhy realismu, v nichž hrál klíčový pojem „národ“ a „lid“ a kteří budou v soudobé 

perspektivë vykládáni jako pokrokoví (tzn. jejich postoj je slučitelný s ideologickými postuláty 

socialismu). Nijak se neizoluje od moderního umëní, ale má být krokem dále za nëj, jakýmsi post-

modernismem, umëleckým smërem, který se inspiruje odkazem moderního umëní, ale je zcela 

orientován na budoucnost. Toto umëní vnímá jako spleť či houštinu protichůdných individuálních 

tendencí, kterým chybí jednotící intence. 

Dílo, u nëjž bude kritikou shledáno dodržení všech tëchto volnë definovaných náležitostí bude 

označeno jako „pravdivé“. 

Jakmile umëlecké dílo opouští přímou vazbu ke kolektivnë žité, reflektované a skutečnosti (tedy 

skutečnosti založené na semiutopické časové perspektivë), jakmile upřednostňuje perspektivu 

individuální, stává se v dobovém slovníku odrazem „neskutečnosti“ a tím i díle nepravdivým a 

nežádoucím. 

Jakmile je dílo mechanickou nápodobou skutečnosti a postrádá „revoluční horizont“, je 

nežádoucí (v poezii uveďme příklad reflexe Skupiny 42 po únoru 1948). 
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„Socialistický realismus, opřen o tradice klasického realismu, považuje za základ 

umëlcovy tvorby nikoli subjektivnë libovolné představy umëlcovy, nýbrž jeho 

schopnost vystihnout objektivní skutečnost. Umëlecká hodnota dël sovëtských 

spisovatelů-realistů je určována především tím, jak přesnë a vërnë reprodukují ve 

svých umëleckých obrazech životní proces, dëjiny v jejich revolučním vývoji.“ 

(A. Tarasenkov, NOVÝ ŽIVOT 1951/3, s. 428) 

 

 

 

>>>  REVO LUČ NÍ  ROM ANTI SMU S  

 

Smëlý revoluční plán na rovinë master plotu, „grandiózní perspektiva“, řečeno slovy A. A. 

Ždanova. Pojem vytvořený Leninem a v tradici sovëtské dlouho precizovaný a tematizovaný. 

V československém prostředí vykládaný jednoduše jako pohled uvëdomëlé entity do budoucna, sen o 

zákonitë se naplňující skutečnosti, o příchodu vytoužené a vyhlížené časové perspektivy „ráje“. Skrze 

důsledné a vëdecké poznání současnosti otevírá se dle teoretiků autorovi možnost předvídat budoucí 

vývoj. Právë jeho situovanost v „materiální skutečnosti“ mu v dobovém chápání zcela odjímá jakýkoli 

utopický či chiliastický přesah, je vlastnë jen přesným pojmenování neodvratnë se blížící časové 

perspektivy na základë analytického zkoumání socialistické společnosti.  

Jeho vztah s tradičnë chápaným romantismem-umëleckým smërem je značnë odtažitý až 

protichůdný. Romantismus tradičního typu představuje pro dobové teoretiky epochu odtržení se od 

skutečnosti, tmářství, přepjaté spirituality a iracionálna. Podstata revolučního romantismu je zcela 

opačná. Zároveň jej nemožno vnímat jako samostatný umëlecký smër, ale spíše jako typický prvek na 

rovinë narativní, ale i jako funkční mýtotvorný princip při konstruování socialistické společnosti jako 

celku. 

 

„Čím je dílo realističtëjší, tím je romantičtëjší.“ 

(A. Tarasenkov, NOVÝ ŽIVOT 1951/3, s. 426) 

 

 

>>>  SOCI AL ISTIC KÝ HUM ANI SMU S  

 

Étos charakterizující výstavbu dobových narativů, jeden z ústředních bodů master plotu. 

Proklamovaný jako péče o každého človëka, jakási „drsná láska“, která ostrou kritikou pomáhá řešit a 
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odhalovat omyly. Principem socialistického humanismu je nejen usvëdčit jedince z omylu, ale 

především přivést ho k tzv. sebekritice (otevřenému přiznání a překonání chyb). Jedinec musí být 

pohnut k tomu, aby přijal společný cíl kolektivu a naučil se o sobë uvažovat ne jako o zboží či surovinë 

v kapitalistickém slova smyslu, ale jako o činorodém dëlníkovi, který si je vëdom své historické 

povinnosti vůči revoluci a svého práva na moc. Zatímco sovëtský človëk se s vyvinutou schopností 

sebekritiky dle teoretiků už rodí, československý občan k ní musí být důkladnë vyškolen. Socialistický 

humanismus v umëní tëží dle dobových teorií především z reálného a neotřesitelného základu 

spravedlivého řádu sovëtské společnosti, v níž bylo odstranëno veškeré třídní bezpráví.  

Socialistický humanismus v českém prostředí se ocitá v nëkterých dílech v úzké interakci 

s humanismem křesťanským, s nímž ho spojuje právë usilování o budoucí stav blaženosti a odstranëní 

útlaku a utrpení. Poklidná koexistence je samozřejmë pouze dočasná a iluzorní, záhy ji zastiňuje lítý 

konkurenční střet dvou dominantních ideologických systémů nadvlády. 

 

 

>>> INŽENÝR  L I D SKÝC H DU Š Í  

 

Stalinova metafora pro úlohu spisovatele v socialistické společnosti. Zakotvena byla v roce 1934 

Ždanovovým referátem, přičemž se stala jedním z klíčových pojmů socialistické teorie. Inženýr 

lidských duší (přeloženo z metaforiky stalinismu) je takový typ autora, který dovede splnit požadavky 

nového realismu (tzn. vyvážit v příbëhu jeho současný reálný základ a přesah do snové dimenze 

revoluční budoucnosti), dokáže do díla pružnë zahrnout politické doktríny i smërnice a vytvořit 

typizaci skutečnosti, která bude odpovídat dobovým potřebám a společenské objednávce, čili bude 

dobře korespondovat s promënlivými mýty, jimiž právë socialistická společnost žije. Socialistický 

spisovatel modelového typu tvoří v součinnosti s master plotem (tedy přesnë kodifikovaným 

kánonem modelových textů), navazuje na jeho provëřené složky a rozvíjí jeho motivickou bohatost.  

Volí si aktuální témata v souladu s dobovými představami, přivádí modelové publikum 

k problémům budování nového svëta a zároveň jim nabízí politicky a ideologicky relevantní řešení. 

Inženýr lidských duší spojuje svou tvorbu pevnë s politikou Strany a její generální linií, působí 

v leninském slova smyslu jako autor avantgardní, čili autor náležející do stranického předvoje.101 

                                                           
101 Leninova revoluční vize počítala s tím, ţe neuvědomělé masy je zapotřebí přivést k „osvícení“ (ideologickému prozření) nikoli 

trpělivým čekáním na naplnění nevyhnutelné logiky dějin, ale právě prostřednictvím revolučního předvoje. Avantgardní skupina 

uvědomělých pohne masy k revolučnímu procesu a následně v nově nastolených podmínkách vede proletariát k rychlejšímu 

prozření a akceptování vůdčí politické ideologie. Mezi tuto avantgardu mohl kromě politických vůdců v sovětské mytologii patřit 

takřka kaţdý tvořící jedinec, čili samozřejmě téţ umělec (více viz CLARK 2000). 
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V revolučním mýtu personifikuje nositele uvëdomëlosti, který svou prací napomáhá modelovému 

vnímateli k přemënë spontánního revolučního potenciálu v jeho ideologicky vyhranënou podobu. 

Zároveň ztëlesňuje prototyp bdëlého strážce, který napomáhá rozvíjet jazykovou kulturu a kvalitu dël 

tak, aby odpovídala vysoké společenské úrovni Sovëtského svazu. Při definici pojmů „kvalita / 

hodnota“ dël opët narážíme na strnulý pohled kupředu – pojem je neujasnëný a projektovaný do 

vizionářské budoucnosti, kdy bude revoluce završena a umëní najde své vysoké a dokonalé 

prostředky estetické. 

 

 

>>>  TÉMA /  NAR ATI V NÍ  SCHÉMA  

 

Jedním z ústředních bodů definic socialistického umëní zůstává jeho stránka tematická. Od 

samého počátku představuje právë téma vyjasnënou a jasnë definovanou oblast socialistického 

realismu. Tématem dobových narativů stává se každodenní skutečnost socialistické společnosti, 

opatřená nepostradatelný atributem revolučního romantismu. Výrazný příklon k entitám reálného 

svëta spočívá především v replikaci politicko-ideologických smërnic a společenských procesů na 

úrovni svëta fikčního, hojným využíváním reálií staveb socialismu, či obecnë reálií budování nového 

svëta. Tematická ucelenost je jednou ze zásadních strukturních vlastností master plotu, neboť dává 

autorům pomërnë jasnë vymezenou škálu motivů i narativních schémat, s nimiž mohou pracovat. 

Základním narativním typem zdomácnëlým i v československém prostředí je tzv. přerodový narativ – 

tedy narativ zobrazující přerod fikčního svëta a jeho existenciál z chaotického počátečního stavu do 

uspořádané podoby proskribované oficiální ideologií. Jeho hlavní vlastností je přehledné rozřazení 

svëta dle hodnotících stanovisek na pól kladný (uvëdomëlý) a pól záporný (ideologicky nepřátelský). 

Kritické výtky, že právë tematické a narativní prostředky socialistického realismu jsou doménou 

stereotypu, schematičnosti a absentujícího dramatu překlenuje dobová teorie spíše než vëcnými 

argumenty proklamacemi toho, že obráží-li dobové umëní skutečnost nejpokrokovëjší a 

nejrevolučnëjší společnosti, pak i její stránka tematická nemůže být než novátorská, revoluční a 

pokroková.  

 

 

>>>  KLAD NÝ H RD INA  

 

Klíčový konstrukt fikčních svëtů, ale též svëta aktuálního, jeden z pilířů kulturnë-společenské 

mytologie budování a tvorby. Kladný hrdina je především hrdina schopný uvažovat v časových 

kategoriích revolučního romantismu, je schopen vytvářen smëlé plány a usilovat o jejich naplnëní. 
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Jedná se o zvláštní přechodový typ mezi individualitou a kolektivitou. Jako jednotlivec nabývá kladný 

hrdina na významu až svým začlenëním do kolektivu, který jej posiluje a podpírá v klíčových 

momentech pochyb, chrání ho před osamoceností výrazných individualit. Pojem kladný hrdina tak 

vystihuje obvykle celé spektrum postav, které se v konkrétním narativu stávají nositeli „kladného 

životního pocitu a hodnototvorného usilování“ (tedy aktivnë se podílejí na dosažení romantického 

horizontu). Jsou jim konvenčnë přisuzovány atributy duchovní mladosti, smëlosti, elánu, životní 

radosti, hrdinského patosu. Nového človëka vymezuje teorie socialistického realismu především skrze 

jeho pomër k budování revolučního ideálu, vnímá jej jako bytost „utvořenou procesy práce“, bytost 

tvořící a zcela podřízenou této činnosti ve všech oblastech intimity – tzn.  bytost skrznaskrz veřejnou 

a kolektivizovanou. Právë sféra kolektivního blaha vytváří jedinou niternou potřebu takového jedince 

a tím pádem se psychologie nového hrdiny stává vnëjškovou a jedinou její hybnou silou pomër 

k budování a tvorbë. Nitro hrdiny se cele projektuje na plátno kolektivního osudu. 

Kritiky socialistického realismu vytýkanou simplifikaci a schematičnost  takto konstruovaných 

hrdinů překlenuje dobová teorie zdůrazňování zcela nového lidského typu, človëka socialistického, 

který se dokáže vzdát určitých stránek své individuality na úkor kolektivních zájmů. Takový človëk 

vznikl v podmínkách společnosti, která zcela přehodnotila stávající hospodářské, sociální, morální, 

etické i estetické normy a v níž se umëní stalo zrcadlem tëchto diskursivních procesů. Jako jeho 

protikladu je (mj. Gorkým) vytvářen obraz človëka buržoazního, mezi jehož hlavní rysy patří 

iracionalita, mysticismus, anarchistický individualismus, poraženectví, záliba v erotice a patologická 

úchylnost. 

 

„V dílech sovëtských spisovatelů nestojí hrdina proti mase lidu, je s ní naopak 

organicky spjat, je krví její krve. Masa jej vychovala, vyzdvihla. Proto hrdina naší 

literatury patří zcela lidu – v nëm, jako v jeho ohnisku, se odrážejí ideje a touhy 

lidu.“ 

(A. Tarasenkov, NOVÝ ŽIVOT 1951/3, s. 426) 

 

 

>>>  ESTE TI KA SOC I ALI ST I C KÉHO RE ALI SMU  

 

Pokud se pokusíme o zachycení více či ménë stabilní báze estetiky socialistického realismu 

v sovëtském provedení, pak centrálním konceptem zůstává „krásno“. Krása v socialistickém realismu 

vychází z vërného dodržení uvedeného konceptuálního schématu. Jsou jí přiřazovány především 

atributy čistoty, srozumitelnosti, ušlechtilosti, jednoduchosti. Úzce odvisí od ideje dëtství, která 

prostupuje celým systémem. Socialistický realismus je prosycen infantilitou ve vnímání svëta, neboť 
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vyžaduje od tvůrců průzračnost, srozumitelnost a jistou formu nevinnosti. Perspektivu dëtinskosti 

v estetickém projektu svëta ještë posiluje důraz na „malebnost“ socialistického umëní (lpëní na 

sytých barvách, expresivitë) a „naivitu“ (tedy vyzdvihování hodnot jako „přirozenost“, „nedotčenost“, 

„upřímnost“). 

Z hlediska dominantní ideologie byla krása obsažena ve skutečnosti socialistické společnosti, 

úkolem umëlce ji bylo vërnë zachytit a ukotvit do systému idejí. Kolem konceptu krásy se seskupují 

zde podřízené koncepty tragiky (tragičnost v socialistickém realismu je vždy nazírána jako „dočasná“ 

obëť na cestë za krásou) a vëčnosti. Vëčnost byla vyjmuta z oblasti nedosažitelnosti a 

nevyslovitelnosti, prostředkem jejího zachycení se stává vërnost „plánu“, vërnost skutečnosti ve 

ždanovovském smyslu, konkrétnë skutečnosti politicko-ideologickému diskurzu (vëčnou krásu 

symbolizují např. tváře vůdců). Vëčné se sbližuje s všedním, je to tresť absolutní krásy, kterou má 

umëlec vydestilovat ze skutečnosti a „odhalit“ ve svém díle. Úzce se propojuje s obrazem absolutní 

Moci – Učitele, Otce, Vůdce –, nicménë postrádá atribut hrůznosti, kterým disponovala např. 

v kantovské estetice. Tvůrce socialistického realismu tak dobová estetika staví do role toho, kdo má 

na krásný svët na dosah, pokud zachová vërnost ideologickému schématu. A vice versa – krásný nový 

svët, který je na dosah, se rodí i skrze to, že je „tvořen“ a „odhalován“ umëním. 

 

 

Schéma 3 – predikáty estetických soudů v socialistickém realismu, sestavené na základë korpusu kritických textů z let 1948–1952 (HELLER 

1997 : 64). 
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