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Abstrakt (česky) 

 Hlavním tématem diplomové práce je analýza a interpretace vztahu mezi pohřebními 

rituály, politickou mocí a společností. Pohřební rituál je vnímán jako soubor performativních, 

sociálních a symbolických aktů, sloţený z jednotlivých fází a znaků, jejichţ specifický 

význam reflektuje a mění podobu a praxi kolektivu, jemuţ je určen. Diplomová práce má za 

cíl provést nejen zhuštěný popis různých variací komunistického pohřebního rituálu v 

určeném časovém rámci, ale i jeho interpretaci v širším sociálním a kulturním kontextu.  

 V diplomové práci je vyuţito politické náboţenství jako heuristický koncept, který 

umoţňuje postihnout ambivalentní povahu komunistické ideologie, jeţ se objevovala i v 

pohřebních rituálech. Na rituály je nahlíţeno jako na modely pro vhodné chování, 

reprezentující hlavní hodnoty a normy komunistické ideologie, a zároveň jako na instrument 

umoţňující kulturní management v praxi. Proto jsou podrobeny empirické analýze jak 

pohřební rituály, jeţ měly být signifikantní pro celou společnost, tak pohřební rituály 

individuálních aktérů. 

 

Abstract (in English) 

 The main topic of this thesis is both analysis and interpretation of the relationship 

between funeral rites, political power and society. Funeral rites are understood as a complex 

of performative, symbolic social acts, which are themselves comprised of various distinctive 

phases and signs. The meaning of these acts and signs is important because it can change the 

features and practice of the collective it is assigned to. The main purpose of this thesis is not 

only to perform a thick description of different kinds of communist funeral rite in the given 

time period but to interprate it in the wider social and cultural context as well. 

 The concept of political religion as a heuristic tool was used in the thesis in order to 

distinguish an ambivalent nature of communist ideology which manifested itself in funeral 

rites. Funeral rites are analyzed as models for human behavior, which represent key values 

and norms of communist ideology. At the same time, funeral rites are analyzed as forms of 

cultural management. That is the reason, why are put under scrutiny not only the rites which 

are significant for society as a whole but also the funeral rites of individual actors. 
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Úvod 

 Smyslem předkládané práce je na základě primárních pramenů popsat pohřební rituál 

provozovaný na území Československa od února 1948 aţ do konce 50. let, s pomocí sekundární 

teoretické literatury analyzovat jeho jednotlivé distinktivní prvky a výsledky interpretovat v 

dobovém historickém kontextu.  

 Proč je důleţité zkoumat pohřební rituál ve společnosti, jeţ byla sociálně, ekonomicky i 

politicky ovládána jednou stranou? Rituál pomáhá jednotlivci najít své místo v rámci kolektivu a 

také mu nabízí předem připravený rámec, jak k němu vyjádřit svůj vztah. Rituál tedy na jedné 

straně nabízí pro jedince jeviště, kde můţe dát najevo své emoce způsobem, který je zároveň 

akceptovatelný společností, jeţ rituál zajišťuje. V rámci rituálu tedy dochází k fúzi emocionálního 

(individuálního) prvku rituálu a ideologického (sociálního), a to zejména skrze moc rituálních 

symbolů, ritualizovaného vzpomínání či rituálních promluv.
1
 Aby byl rituál efektivní, tedy aby 

dokázal jednotlivce připoutat ke kolektivu a posílit víru jednotlivce v re-prezentované hodnoty a 

normy, rituál musí udrţet balanc mezi důrazem na individuální a kolektivní. Je otázkou, do jaké 

míry byl tento balanc udrţen v komunistickém pohřebním rituálu, a tedy do jaké míry byl pohřební 

rituál efektivní z pohledu rituálů, vnímaných jako a) sociální představení, rozvíjející se de facto od 

února 1948 a b) instrument kulturního managementu, jeţ se přidává jako nová forma pohřebního 

rituálu ve druhé polovině 50. let.
2
 

 Skrze pohřební rituál, který byl právě v této době nově definován, je tedy dobře moţné 

pozorovat kulturní management, s jehoţ pomocí byly společnosti předkládány hodnoty a normy 

důleţité pro hegemonickou politickou moc jako takovou. Z této perspektivy je moţné sledovat 

vztahy mezi politickými elitami a masou, neboť kaţdý rituál, a pohřební rituál nebyl ţádnou 

výjimkou, si vyţaduje určitou míru participace, aby mohl fungovat. 

 Hlavní výzkumná otázka je, k čemu, respektive do jaké míry, byl komunistický rituál pro 

tehdejší politickou moc potřebný. Jinými slovy, jakým způsobem byl pohřební rituál politickou 

mocí uchopen a zda měly politické elity ambice skrze pohřební rituál dosáhnout specifických cílů. S 

tím souvisí řada dalších otázek. Mezi ty nejobecnější patří otázka tázající se po smyslu rituálů v 

rozvinutých průmyslových společnostech vůbec. Dále také: do jaké míry jsou rituály v těchto 

typech společnosti účinné a čeho je s jejich pomocí dosaţeno. Aby bylo moţné takové otázky 

                                                 
1 Srov. TURNER, Victor, The Forest of Symbols, New York 1967. 

2 Termín komunistický pohřební rituál v této práci označuje komplex konkrétních sociálních symbolických akcí, které 

se realizovaly ve veřejném prostoru Československa, přispívaly k sakralizaci komunistické ideologie, a tak via facti 

napomáhaly k utváření takové podoby moci, jeţ nesla znaky utvářejícího se politického náboţenství.  
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zodpovědět, je nutné provést detailní deskripci průběhu rituálů, identifikovat jeho hlavní prvky a 

dekódovat pouţitou symboliku.  

 Dosavadní historická literatura se funkcí rituálů v kontextu vztahu mezi politickými elitami 

a společností jako celkem zabývala jen zřídka.
3
 Ještě méně je studií, které by se věnovaly rituálům 

ve 20. století
4
, a neexistuje ţádná studie o pohřebních rituálech v Československu v 50. letech. 

Nicméně, je k dispozici několik důleţitých prací, které buď svým teoretickým záběrem, nebo 

metodologií byly pro tuto práci inspirativní a přínosné. Přestoţe existuje několik diplomových prací 

a článků, které se zabývají širším tématem smrti či pohřebnictví v Československu ve 20. století, 

jejich přehledový ráz, popularizační ladění či zjednodušující teze nejsou pro řešení otázek 

definovaných v této práci aţ na výjimky, o kterých bude řeč v příslušných pasáţích, příliš přínosné.
5
  

 Zatímco proniknutí do teoretické literatury několika příbuzných vědních oborů bylo výzvou 

samo o sobě, shromáţdění a analýza pramenné základny bylo taktéţ velmi obtíţné. Nejenţe 

neexistuje ţádný archivní fond, který by obsahoval souhrnné prameny k problematice pohřebních 

rituálů. Jiné archivní fondy, které by mohly vydat cenné svědectví o přípravách a průběhu 

pohřebních rituálů, byly nenávratně ztraceny při povodních roku 2002. O něco lepší situace byla jen 

v případě pohřebních rituálů týkajících se hlavních postav komunistického reţimu, ale i zde jsou 

dochované archivní prameny torzovité. K tomu dále přispívá fakt, jenţ vyplývá z povahy 

zkoumaného fenoménu. Protoţe je v centru analýzy rituál, jehoţ hlavní smysl je v daném 

                                                 
3 Mezi přelomové studie, jeţ do historiografického diskurzu přinesly téma rituálů, je bezpochyby nutné zařadit práce, 

které novým způsobem uchopují Francouzskou revoluci, viz HUNTOVÁ, Lynn, Francouzská revoluce. Politika, 

kultura, třída, Brno 2007, OZOUF, Mona, Revoluční svátky 1789-1799, Brno 2006. Neméně inspirativní z hlediska 

konceptualizace rituálů je i práce tematizující spíše spontánní prvek ritualizované sociální akce, viz DARNTON 

Robert, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, London 1984. V kontextu české 

historiografie je významná práce o kultu padlých za revoluce 1848, která rovněţ tematizuje rituál, viz RANDÁK, 

Jan, Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2007, přínosná je také práce o starším dějinném období, 

viz KRÁL, Pavel, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004. 

4 Problematika významu rituálů v moderních průmyslových společnostech byla doposud doménou buď sociologů, 

nebo antropologů. Pro oblast kapitalistického Západu viz SHILS, Edward, YOUNG, Michael, The Meaning of 

Coronation, in: The sociological Review, December 1953, Vol. 1, No. 2, s. 63-81, KERTZER, David, Ritual, Politics 

& Power, Yale 1988 a zejména ALEXANDER, Jeffrey, GIESEN, Bernhard, MAST, Jason (eds.) Social 

Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, Cambridge 2006, BELL, Catherine, Ritual Theory, 

Ritual Practice, Oxford, 1992. Ke studiu rituálů v moderních průmyslových společnostech socialistického východu 

viz LANE, Christel, The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society – The Soviet Case, Cambridge 1981, 

TUMARKIN, Nina, Lenin lives! The Lenin Cult in Soviet Russia, London 1997 a BINNS, Christopher, The 

Changing Face of Power: Revolution and Accomodation in the Development of the Soviet Ceremonial System, in: 

Man, December 1979, Vol. 14, No. 4, s. 585-606  and March 1980, Vol. 15, No. 1, s. 170-187. 

5 Srov. GALANDAUER, Jan, Zachvěl se, zakymácel rudý prapor náš: Vojensko-civilní pohřeb Klementa Gottwalda, 

in: Historie a vojenství, 1995, roč. 44, č. 1, s. 40-65. Nejsoustavněji a nejpřínosněji, vzhledem k tématu této práce, 

se z antropologické perspektivy zabývala problematikou pohřbívání, jeţ má přesahy i do pohřebních rituálů 

NEŠPOROVÁ, Olga, Na věčnost bez patosu. Pohřební rituály za komunismu a dnes, in: Dějiny a současnost, 2008, 

č. 11, dostupné on-line dne 11. 3. 2013 na adrese: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2008/11/na-vecnost-bez-

patosu/, NEŠPOROVÁ, Olga, Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. století, in: Soudobé 

dějiny, 2007, roč. 14, č. 2-3, s. 354-378. Z diplomových prací, které se nejúţeji týkají tématu rozpracovaného touto 

prací, viz spíše sociologicky zaměřená SYSLOVÁ, Šárka, Odpočívej v pokoji. Vztah Čechů k zemřelým a vizualita 

hřbitovů, Brno 2009, viz také etnograficky orientovaná PEŠLOVÁ, Jana, Pohřeb v průběhu staletí, Brno 2007.  
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temporálně-spaciálním kontextu, mnoho informací není v archivu moţné najít z toho prostého 

důvodu, ţe nikoho nenapadlo je archivovat. 

 Hlavní prameny, na jejichţ základě by bylo moţné rekonstruovat a analyzovat pohřební 

rituály, bylo tudíţ nutné hledat jinde. Nezastupitelným pramenem se ukázala být dobová média, ať 

uţ se jedná o denní tisk, rozhlas nebo film. I kdyţ je moţné s úspěchem pochybovat o celkové 

objektivitě denního tisku v této době, lze noviny a časopisy z tohoto období vyuţít k rekonstrukci 

právě takových aspektů sociální reality, jako byly rituály, neboť konkrétní rituály byly jedním z 

produktů politické moci, jeţ je inkorporovala do svého ideologického rámce. Popis či hodnocení 

pohřebních rituálů je pak důleţitým hlasem ideologických, popř. rituálních, specialistů
6
, kteří 

dekódují celé představení jak pro participanty, tak zejména pro diváky, a jsou proto důleţitým 

zdrojem pro analýzu určitého typu tehdejšího ideologického diskurzu. 

 Kromě archivních pramenů a médií svou důleţitost pro výzkum zvoleného tématu prokázaly 

i metodické příručky vydané rituálními specialisty. S pomocí těchto příruček je moţné 

rekonstruovat zejména občanský pohřební rituál, coţ by bylo bez tohoto typu pramene téměř 

nemoţné, neboť tím, ţe se nejednalo o společensky významný rituál, nebylo potřeba jeho podobu a 

průběh jiným způsobem reflektovat. Kvůli metodologické problematičnosti bylo upuštěno od oral 

history jako prostředku pro získávání dalších pramenů pro zkoumané téma. 

 Práce je rozdělena do dvou částí. První část se skládá ze dvou kapitol. V první kapitole je 

věnována pozornost teoretickým aspektům, terminologii a metodám pouţitým pro analýzu 

komunistických pohřebních rituálů. V této pasáţi je vymezen rituál jako obecná analytická 

kategorie. Zvláštní zřetel je kladen zejména na definování funkcí a dosahu rituálu. Kromě toho je 

obsahem této kapitoly ještě definice konceptu politického náboţenství, jeţ umoţňuje zasadit 

kategorii rituálu do širšího rámce, který je nutný pro hlubší pochopení významu rituálu.  

 Druhá kapitola obsahuje nástin obecného sociokulturního kontextu utvářejícího sociální 

realitu v Československu v 50. letech. Nejedná se o vyčerpávající přehled, který by se věnoval všem 

aspektům této reality, ale klade důraz zejména na ty skutečnosti, které jsou významné z pohledu 

pohřebních rituálů. Proto tvoří osu kapitoly na jedné straně vývoj ideologického paradigmatu v 50. 

letech a na druhé straně přehled nejdůleţitějších oslav a rituálů komunistického politického 

náboţenství v Československu. Bez tohoto exkurzu by bylo velmi obtíţné posoudit relativní 

význam komunistického pohřebního rituálu a definovat jeho místo v systému rituálů. 

                                                 
6 Tento pojem zastřešuje všechny organizátory a funkcionáře, kteří rituál tvořili a reflektovali. Patří sem nejen 

teoretici, kteří o rituálech psali metodické příručky, popř. novináři, kteří průběh rituálu interpretovali, ale i ti, co 

zajišťovali hladký průběh jednotlivých symbolických akcí na místě jejich konání. Významnými rituálními 

specialisty byli i někteří významní účastníci, bez nichţ by rituál nemohl proběhnout. 
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 Zatímco první část má spíše teoretický ráz a jejím úkolem je vytvořit širší rámec pro chápání 

pohřebního rituálu, druhá část je tvořena několika případovými studiemi. Třetí kapitola se proto 

věnuje pohřebnímu rituálu vůdců. Obsahuje nejen podrobnou deskripci, ale i analýzu a interpretaci 

tohoto z pohledu elit nejvýznamnějšího pohřebního rituálu. Konkrétně je mapován pohřební rituál 

prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, který umoţňoval komunistické straně naplnit 

novým obsahem tradiční pohřební rituál politického vůdce. Jako nutný doplněk, který umoţňuje 

tento typ pohřebního rituálu lépe kontextualizovat v rámci 50., let je přiloţen pohřební rituál 

Antonína Zápotockého. Protoţe obraz těchto pohřebních rituálů je daleko nejlépe uchován v 

pramenech, je cílem kapitoly podat co nejpodrobnější popis průběhu jednotlivých fází rituálu.  

 Čtvrtá kapitola sdruţuje ostatní z pohledu komunistické ideologie a politické moci 

významné pohřební rituály. Jednou z dílčích otázek je, proč bylo pro politické elity důleţité pořádat 

pohřební rituály konkrétních signifikantních skupin/jedinců s celospolečenskou mediální 

reprezentací. Konkrétně jsou analýze podrobeny pohřební rituály horníků, obětí tzv. mezinárodního 

terorizmu a zástupců kultury. Kromě výše zmíněných hlavních otázek je cílem této kapitoly 

shromáţdit dostatečné mnoţství podobných pohřebních rituálů, jeţ se však odehrály v různých 

obdobích 50. let, sledovat zda se tyto rituály nějak měnily, a pokud ano, tak jakým způsobem. Aby 

nedocházelo k nadbytečnému a pro čtenáře vyčerpávajícímu opakování popisu jednotlivých fází 

pohřebního rituálu pro všechny významné podtypy, poukazuje se zde zejména na ty prvky, které 

jsou odlišné. Kapitola je dále členěna do tematických podkapitol, z nichţ kaţdá se věnuje určitému 

podtypu komunistického pohřebního rituálu a snaţí se postihnout jak shodné, tak rozdílné prvky a 

tyto odchylky interpretovat v kontextu komplexně pojímané politické moci a s pomocí analytického 

konceptu politického náboţenství.  

 Pátá kapitola se věnuje občanským pohřebním rituálům, které tvoří neopomenutelný a 

zároveň svébytný pendant pohřebním rituálům sledovaným ve třetí a čtvrté kapitole, neboť se 

nejedná o společenská představení, která by měla ještě jiný účel neţ se pietně rozloučit se 

zemřelým. Svébytnost občanských pohřebních rituálů je dána nejen funkcí, ale také konceptuální 

promyšleností a systematickou aplikací tohoto typu pohřebního rituálu komunistickou stranou.  

 Závěr práce zahrnuje jak přehled výsledků vyplývajících z případových studií, tak formulaci 

širších dosahů, utvořených na základě teoretických východisek nastíněných v první části. Součástí 

závěru je i navrţení dalších otázek a hypotéz, které s tématem souvisí, ale pro jejich zodpovězení, 

resp. potvrzení či vyvrácení, nebyl v rámci této diplomové práce prostor. Nakonec je v závěru 

nastíněn další moţný směr bádání jak o komunistických pohřebních rituálech, tak o komunistických 

rituálech obecně. 
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Kapitola 1.  Teorie a metodologie 

1 .1 Teoretická východiska 

 Studium komunistických rituálů obecně a pohřebních rituálů jakoţto rituálů par excellence 

otvírá novou perspektivu pro historické bádání z pohledu kulturní historie. Tento přístup byl 

doposud v kontextu dějin socialismu v Československu aţ na výjimky opomíjen ve prospěch dějin 

politických, hospodářských či sociálních. 

 Kulturní historie nemá ţádné fixní paradigma. Jedná se spíše o zastřešující pojem pro práce, 

které byly mnohdy inspirovány jinými humanitními vědami buď po stránce teoretické, či 

metodologické. I kdyţ se můţe na první pohled zdát, ţe kulturní historie je pouze eklektickým 

souborem vzájemně zcela odlišných prací, je moţné najít jednu společnou ideu, která je spojuje. Je 

jí právě explicitní orientace na kulturu, která je vnímána jako svébytný systém ovlivňující aktéry 

podobně, jako je ovlivňují další svébytné systémy, konkrétně společnost a ekonomie.
7
  

 I z těchto důvodů je kulturní historie a její „pomocné vědy“ vhodná pro studium 

komunistických pohřebních rituálů. Skrze prizma kulturní historie je totiţ moţné nahlíţet zdánlivé 

maličkosti, drobnosti, které by „klasická“ historie nechala bez povšimnutí jako „dějinně 

nevýznamná“ fakta.
8
 Předkládaná práce nijak nevybočuje z trendu kulturní historie v tom, ţe je do 

značné míry inspirována dalšími tzv. měkkými vědami, zejména historickou sociologií, 

symbolickou antropologií, sémiotikou a mediálními studii. Aby nedošlo k nedorozumění po stránce 

konceptuální a terminologické, je v této práci věnován zvláštní zřetel teoretickým a 

metodologickým východiskům.  

 Studium rituálů má velmi dlouhou tradici zejména v antropologii. Protoţe historie a 

antropologie sdílejí stejné epistemologické kořeny, je moţné vyuţít část teorie a metodologie i pro 

historické studium komunistických rituálů.
9
 Předkládaná práce vychází ze základní teze symbolické 

antropologie, která vnímá kulturu jako „pavučinu významů, kterou si pro sebe člověk sám upletl, 

aby mu okolní svět dával smysl“, coţ v praxi znamená, ţe „formy společnosti jsou podstatou 

kultury“.
10

 Na tomto základě jsou definovány i pojmy politické náboţenství a rituál, které tvoří 

základní osu této části kapitoly. 

                                                 
7 Srov. HUNT, Lynn, New Cultural History, California, 1989, téţ IGGERS, Georg, Historiography in the 20th 

Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Middletown 2005, GREEN, Anna, Cultural 

History, London, 2008, BURKE, Peter, Co je kulturní historie, Praha 2011. 

8 Tato teze je shodná s Ginsburgovým a Muirovým názorem, který je shrnut ve článku Observing Trifles, viz MUIR, 

Edward, 'Introduction: Observing Trifles', in: MUIR, Edward, RUGGIERO, Guido (eds), Microhistory and the Lost 

Peoples of Europe. Selections from Quaderni Storici, Baltimore 1991, s. xiii. 

9 Viz COHN, Bernard, „Towards a rapprochement“, in: The Journal of Interdisciplinary History, 1981, vol. 12, no. 2, 

s. 227-252 a EVANS-PRITCHARD, Edward, Anthropology and History, Manchester 1961. 

10 Cit. dle: GEERTZ, Clifford, Interpretation of Cultures, New York 1973, s.5 and 28. 
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 Tato práce nemá ambice být dílem, které by vyčerpávajícím způsobem mapovalo koncept 

pohřebního rituálu z teoretické perspektivy, a ani to není jejím účelem. Namísto hodnocení 

ohromného mnoţství literatury je tak kladen důraz na ty prvky debaty o rituálech, které jsou 

relevantní ke studiu pohřebního rituálu nahlíţeného prismatem kulturního managementu a politické 

socializace v moderní průmyslové společnosti. I kdyţ v této kapitole bude řeč o rituálu bez 

přívlastku, per analogiam platí východiska a závěry zde zmíněné i pro pohřební rituál. 

 Rituál se nachází v centru analýzi, a proto je logické začít s jeho definicí. Ta je důleţitá, 

protoţe termín rituál, či lépe řečeno analytická kategorie, jeţ v sobě zahrnuje určitý komplex idejí, 

není jednoznačná.
11

 Nejdříve bude řeč o tom, co je rituál, pak bude obrácena pozornost k funkcím 

rituálu a nakonec bude řešena otázka, proč byl rituál v moderní průmyslové společnosti pouţíván a 

jaký byl jeho dosah. Jelikoţ rituál není moţné oddělit od souboru hodnot a norem, jeţ re-prezentuje, 

nástin konceptu politického náboţenství tvoří samostatnou podkapitolu. 

 

1.1.1 Definice rituálu 

 Předkládaná práce vychází z obecné definice rituálu, kterou ve své práci přinesla Mary 

Douglas. Tato britská antropoloţka tvrdí, ţe rituál je v první řadě symbolická akce, jejímţ účelem je 

komunikovat význam. Jinými slovy, rituál je podle ní hlavně formou komunikace, jeţ se skládá z 

běţných aktů, jeţ se staly zvláštními, neboť byly nadány speciálními funkcemi, které mají 

specifickou účinnost na kolektiv.
12

 Kromě toho je ještě v kontextu této práce důleţité uvést, ţe 

rituály jsou pro společnost nejdůleţitější v takové době a v takovém sociálním kontextu, ve kterém 

je běţná ambivalence nebo konflikt sociálních vztahů, hodnot a rolí. Úlohou rituálů v této době je 

buď tyto konflikty zakrýt, nebo vyřešit.
13

 

 Definice Mary Douglasové obsahuje několik dalších termínů, které je třeba alespoň stručně 

objasnit, neboť tvoří základ pojmového aparátu této práce a bez bliţšího objasnění by mohly 

působit příliš abstraktně a odtaţitě, nehledě na jiné komplikace vyplývající z nereflektovaně 

pouţívané terminologie. Jedním z takových termínů vyţadujících objasnění je pojem symbolická 

akce. Pod tímto pojmem rozumím aktivní vyuţití kódů, tj. symbolů a znaků, které na základě svého 

postavení vzhledem k ostatním symbolům a na základě kontextu, v němţ jsou prezentovány, tvoří 

významuplný narativ, zpravidla tvořený sociálním dramatem, který činí celou symbolickou akci 

srozumitelnou jak pro její tvůrce, tak pro její příjemce. Koncept symbolické akce je tedy přínosný 

                                                 
11 Viz BELL, Ritual Theory,  s. 19-51. 

12 Viz DOUGLAS, Mary, Natural Symbols, London 2000, s. 41,97,178. V obdobném duchu se dříve vyjádřil i 

Edmund Leach, který definuje specifickou účinnost pro kolektiv následovně: „zabýváme se rituály, abychom mohli 

vyslat kolektivní zprávy sami sobě.“ Cit. dle: LEACH, Edmund, Culture and Communication, Cambridge 1976, s. 

46.   

13 Viz LANE, The Rites, p. 11. 
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zejména z toho důvodu, ţe umoţňuje nahlíţet na celý průběh rituálu jako na svého druhu text.
14

 

Tento závěr má důleţité implikace pro pouţitou metodologii (viz níţe). 

 Pojem rituál je tradičně spojován se sakrálnem. Sakrálno je hlavní význam, který rituály 

komunikují. Sakrálno je moţné definovat jako „skutečnost jiného řádu, neţ jsou skutečnosti 

'přirozené'. Je to projev něčeho 'docela jiného', skutečnosti, která nenáleţí našemu světu, v 

předmětech, které tvoří nedílnou součást tohoto našeho 'přirozeného', 'profánního' světa.“
15

 Rozdíl 

mezi tím, co je sakrální a co je profánní, v dané společnosti se odvíjí jak od kosmologie či 

mytologie, tak od rituální praxe. Sakralita však není ţádným způsobem a priori daná a důleţité je i 

to, ţe není moţné jí dosáhnout jen s pomocí ideologického působení, a to ani v kontextu tradičních 

náboţenství, z čehoţ vyplývá, ţe je nutné ji určitým způsobem vytvořit a udrţovat. Aby se určitá 

symbolická akce stala rituálem, musí projít procesem ritualizace, který determinuje celkovou 

podobu rituálu. Proces ritualizace vyţaduje určitý druh praxe a je důleţitý zejména proto, ţe během 

něho dochází k rozlišení běţné sociální akce a symbolické akce, která komunikuje speciální 

význam. V rámci analýzy je proto moţné ztotoţnit ritualizaci se specifickou strategií, jejímţ účelem 

je učinit vztah mezi profánním a sakrálním zjevný, odlišit jedno od druhého, přičemţ sakralita je 

připsána takovým vlastnostem sociální akce, jeţ jsou ganz andere a vyjadřují určitý přesah nad 

moţnostmi aktérů.
16

 

 Sakrálno je determinováno skrze rituální praxi, která je závislá na kontextu, protoţe jedině 

na základě kontextu je moţné rozlišit rituální praxi od běţné praxe. Z toho vyplývá, ţe objekt a s 

ním související víra se stanou sakrálními v případě, kdyţ si na základě určitých podnětů a subjektů 

aktéři k těmto objektům a víře vypěstují fetišistický vztah. Jakmile nastane tato kvalitativní změna, 

původně pouhý produkt sociálních vztahů jím přestane být a začne být vnímán jako princip, který je 

mimo lidskou nebo sociální kontrolu. V tento moment získá status ganz andere a je tím pádem 

sakralizace proběhla úspěšně.
17

 

 Zatímco mýtus
18

 definuje mentální obsah či konceptuální plán v tom smyslu, ţe řídí, 

inspiruje či podporuje aktivitu, není přitom aktivitou. Rituál, neboť je z podstaty akcí, vyjadřuje či 

předvádí tyto konceptuální orientace a obsazuje jimi veřejný prostor. Tímto způsobem dochází 

                                                 
14 Ponechávám stranou konceptuální nuance, jeţ od sebe oddělují symbolickou akci a rituál. Pro účel této práce je 

důleţité to, ţe rituál se skládá ze specifických symbolických akcí. Specifičnost spočívá v tom, ţe tyto symbolické 

akce nesou speciální, sakrální významy. Srov. BINNS, The Changing Face, s. 586. 

15 Cit. dle: ELIADE, Mircea, Posvátní a profánní, Praha 2006, s. 11-12. 

16 Viz BELL, Ritual Theory, s. 74. 

17 Viz LANE, The Rites, s. 35 a ELIADE, Posvátné a profánní, s. 12-14. 

18 Termín mýtus v tomto kontextu znamená narativ jehoţ funkcí je vysvětlit a ospravedlnit existenci určitého 

kulturního idiomu. Mýtus je tedy zastřešujícím termínem jak pro náboţenské mody explikace, tak pro politické. 

Srov. BENNETT, Lance, Myth, Ritual and Political Control, in: Journal of Communication 30, s. 166-179. 
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skrze rituál k manifestaci sakrálna prostřednictvím sakralizovaných symbolů.
19

 Jinými slovy, mýtus 

můţe definovat to, co je sakrální a to, co je profánní, ale aţ prostřednictvím symbolické akce 

dochází ke skutečné sakralizaci konceptu. Platí navíc, ţe koncept můţe být sakralizován pouze na 

základě ritualizace.
20

 

 

1.1.2 Funkce 

 Dosud byl rituál definován jako soubor symbolických akcí, které mohou produkovat 

sakrální význam. Nyní je třeba obrátit pozornost k funkcím rituálu ve společnosti. Půjde zejména o 

to, abychom na teoretické úrovni prozkoumali, proč je rituál pro společnost významný, v čem tento 

význam spočívá, ale také čím je podmíněn, a jaké to má implikace pro další analýzu. Důleţitá je z 

tohoto pohledu nejen intencionalita tvůrců rituálu, ale také percepce ze strany účastníků a 

interpretace rituálu oběma skupinami. 

 Jako výchozí bod je moţné pouţít závěr, ke kterému ve své analýze elementárních forem 

náboţenského ţivota došel sociolog Emile Durkheim: „nemůţe existovat ţádná společnost, která 

necítí potřebu opakovaně potvrzovat své kolektivní cítění a kolektivní ideály, jeţ vytvářejí její 

jednotu a povahu na základě pravidelných setkání. Toto morální utváření nemůţe být dosaţeno 

mimo prostředky setkání a shromáţdění, kde jednotliví aktéři, v těsném kontaktu jeden se druhým, 

společně znovu potvrzují své společné cítění. Proto vznikají ceremonie, které se neodlišují od 

běţných náboţenských ceremonií ani ve svém záměru, produkovaných výsledcích, nebo v procesu 

pouţitém k dosaţení těchto výsledků.“
21

 Je zcela zřejmé, ţe základní funkcí rituálů je integrace, 

zpřítomňování a utváření společnosti na základě norem, jeţ jsou definované prostřednictvím rituálu. 

 Rituál s sebou vţdy nese inscenování vztahu mezi jedincem a společností, či jinou 

uzavřenější skupinou. Tento vztah je vyjádřen jak tím, ţe se v rituálu zrcadlí, tak tím, ţe tyto vztahy 

nepatrně mění. Rituál tedy slovy Clifforda Geertze přináší jak „model společenských vztahů“, tak 

„model pro společenské vztahy“.
22

 Tuto tezi dále rozvíjí Terence Turner, který tvrdí, ţe: „rituál, 

jakoţto kontrolovatelný a spořádaný vzor sociální akce, konstituuje efektivní mechanismus pro 

manipulaci a změnu dvojznačných aspektů těch situací, ve vztahu kterých je definován.“
23

  

 Tuto funkci můţe rituál plnit, pokud jsou splněny tři podmínky. První je, ţe konflikt ve 

společnosti nesmí být otevřený, ale pouze latentní. Druhá, ţe sociální vztah, který se 

prostřednictvím rituálu zpřítomňuje, musí být důleţitý jak pro politické elity, tak pro zbytek 

                                                 
19 Srov. BELL, Catherine, Ritual Theory, s. 19. 

20 Viz DOUGLAS, Mary, Purity and Danger, New York 1966, s. 62. 

21 Cit. dle: DURKHEIM, Emile, Elementary Forms of Religious Life, New York 2008, s. 427. 

22 K tezi Clifforda Geertze viz GEERTZ, Clifford, The Interpretation of Cultures, New York 1973, s. 93.   

23 Cit. dle: TURNER, Terence, Groping  for the Elephant, in: LANE, The Rites, s. 12. 
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společnosti, jeţ se ho zúčastní. Za třetí musí zainteresovaní aktéři pociťovat určitý rozpor, 

krátkodobé rozrušení či oslabení v tomto vztahu. Funkce rituálu, pokud jsou splněny tyto tři 

podmínky, je posílit hodnotový konsenzus, který je vyjádřen skrze rituální akci a symboly a který 

byl předtím ve společnosti buď slabý, a nebo na něj bylo pohlíţeno zcela lhostejně. Čím větší je 

snaha producentů rituálu, tj. politických elit, vyvolat co moţná nejširší hodnotový konsenzus, tím 

více je kladen důraz na sloţku „modelu pro společenské vztahy“.
24

  

 Pokud je rituál vyuţíván tímto způsobem, jedná se o formu kulturního managementu, a tedy 

o jeden z instrumentů politické moci. Avšak i kdyţ je rituál vědomě utvářen politickými elitami, tak 

jiţ ze své podstaty omezuje potenciální moţnosti producentů a konstruktérů rituálu. Jinými slovy, 

rituál musí splňovat základní předpoklady dané jak kulturním kontextem, tak sensibilitou 

obecenstva, pro které je hlavním měřítkem zejména autenticita a vhodnost konkrétní podoby rituálu. 

Jen pokud je sociální drama autentické, můţe dosáhnout změny sociálního habitu v souladu s 

intencemi producentů re-prezentovaných sociálním dramatem, a to prostřednictvím efektu, který se 

nazývá communitas.
25

 Je to tedy nutný předpoklad pro tzv. znovuokouzlení (re-enchantment) 

publika, které můţe v konečném důsledku vést aţ k sakralizaci objektu, jeţ je středem sociálního 

dramatu. Příkladem úspěšného sociálního dramatu je zvýšení charismatu jeho hlavních aktérů, 

potvrzení legitimity reţimu, či vyzdviţení určité ideologické hodnoty.
26

 V případě neúspěchu je 

sociální drama obecenstvem vnímáno jako neautentické, falešné, konstruované a můţe mít na 

charisma tvůrců symbolické akce negativní dopad.
27

 

 Rituál je určitou technologií moci. Nejedná se však o moc, která by mohla nějakou 

přímočarou cestou ovládat či kontrolovat jedince a společenské skupiny, které se rituálu účastní, ale 

spíše o moc definovat skrze rituál referenční rámec, který, pokud je internalizován, můţe ovlivňovat 

habitus individuálních aktérů či společenských skupin. Právě schopnost rituálu definovat na základě 

symbolického modelování realitu, prezentovat obrazy nabité preferovaným významem je základem 

jeho efektivity. Dle Stevena Lukese rituál „pomáhá definovat jako autoritativní jisté způsoby 

                                                 
24 Viz LANE, The Rites, s. 13. 

25 Pojem habitus pouţívám ve smyslu Pierre Bourdiea, který ho definoval jako strukturovanou sadu dispozic a 

předpokladů, které jednotlivec získává zcela nevědomě v důsledku toho, ţe je vystaven společenským institucím a 

pravidlům. Viz BOURDIEU, Pierre, Outline of Theory and Practice, Cambridge 1977, s. 164. K pojmu communitas 

viz TURNER, Victor, Průběh rituálu, Brno 2004, s. 130-135. 

26 Viz SMITH, Philip, Culture and Charisma, Outline of Theory, Acta Sociologica 43, no. 2, 2000, s. 101-111. 

27 Obecně o vztahu hegemoniální (definující) politické moci a o moţnostech podřízených skupin vyjednávat v 

kontextu této moci svou pozici viz GRAMSCI, Antonio, Selections from the Prison Notebooks, London 1999 a 

zejména HALL, Stuart, “Encoding/decoding.” In: Culture, media, language: working papers in cultural studies, 

1972-79, HALL, Stuart, HOBSON, Dorothy, LOWE, Andrew, WILLIS, Paul (eds.), London 1980, s. 128-138. K 

důleţitosti kulturního kontextu, který musí dodrţovat určitý scénář viz ALEXANDER, GIESEN, MAST, Social 

Performance, s.47-67. O vhodnosti jako důleţitém prvku úspěšnosti sociální akce viz také GOFFMAN, Erving, My 

všichni hrajeme divadlo, Praha 1999. O autenticitě a vhodnosti zejména s ohledem na symbolické promluvy viz 

BOURDIEU, Pierre, Lanuage and Symbolic Power, Harvard 1991 a AUSTIN, John, Longshaw, Jak udělat něco 

slovy?, Praha 1999. 
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pohlíţení na společnost: slouţí k tomu, aby specifikoval co ve společnosti má speciální význam. 

Přitahuje pozornost lidí k určitým typům vztahů a aktivit a zároveň odvádí pozornost od jiných 

aktivit a forem, neboť kaţdý způsob vidění předpokládá, ţe nemůţe být nazíráno vše.“
28

 

 Jak uvádí David Kertzer: „lidé mají sklony sakralizovat jejich sociálně-politické prostředí. 

To, ţe skrze rituál lidé sakralizují politický systém, téţ znamená, ţe je skrze tento rituál 

legitimizována moc drţená politickými vůdci.“
29

 Prostřednictvím rituálu dochází k projekci 

politické moci a jejích exponentů mimo kaţdodenní svět, k její sakralizaci a legitimizaci na úrovni 

praxe.  Z pohledu politických elit je rituál důleţitý, neboť pomáhá vytvořit představu, ţe moc je ve 

správných rukách, přičemţ platí, ţe čím větší je propast mezi těmi, co vládnou, a těmi, co jsou 

ovládáni, tím větší je ze strany elit potřeba vytvořit a udrţovat silný rituální systém, skrze nějţ je 

legitimizován dosavadní politický řád a jeho představitelé. Moderní politické systémy se proto často 

vyznačují poměrně vysokou mírou sakralizace, neboť to je jeden z mála efektivních způsobů, jak 

lze udrţet konsensus ve společnosti, kromě pouţití hrubé síly, kterou navíc nelze uţívat 

dlouhodobě.
30

 

 Jiţ bylo zmíněno, ţe rituál není nikdy moţné plně kontrolovat, stejně jako nelze nikdy plně 

kontrolovat myšlenky těch, kteří rituál tvoří. Nicméně politické i kulturní instituce rituálu vyuţívají, 

zejména kvůli jejich schopnosti produkovat explicitní manifestaci solidarity, aniţ by bylo nutné 

stejným způsobem manifestovat vnitřní postoje, popř. víru. Rituály tak poskytují veřejné vyjádření 

souhlasu s prezentovanými hodnotami. Společně s Rappaportem je moţné prohlásit, ţe „viditelné, 

explicitní akty akceptace a nikoli neviditelné a dvojznačné, privátní mínění jsou sociálně a morálně 

závazné.“
31

 Z toho vyplývá, ţe z pohledu politického a sociálního jsou lidé to, co dělají a ne to, co 

si myslí. S tím souvisí i teze, ţe rituály mohou produkovat sociální solidaritu, i kdyţ účastníci 

interpretují kulturní význam rituálu různě.
32

 Je tomu tak zejména kvůli symbolům, jejichţ význam 

je z podstaty ambivalentní, ale také kvůli rituálnímu narativu, který utvářejí sociální projevy aktérů. 

Bez ohledu na to, jaký konkrétní význam má daný symbol pro jedince, některé symboly mají 

takový emocionální význam, ţe dokáţou sociální skupinu sjednotit bez ohledu na to, ţe pro mnoho 

                                                 
28 Cit. dle: LUKES, Steven, Political Ritual and Social Integration, in: Sociology, 1975, no. 2, s. 301-302. 

29 Cit. dle: KERTZER, David, Ritual, Politics & Power, Yale 1988, s.37-38. Kertzerův názor částečně vychází i z 

Gluckmanna, který zastává názor, ţe jakákoli moc má tendenci být sakralizována. Viz TÝŢ, s. 55. K tomu je nutné 

doplnit, ţe ne kaţdé moci se sakralizace sebe sama daří dlouhodobě a pravidelně. 

30 Srov. KERTZER, Ritual, p. 52 a LANE, The Rites, s. 145-146.  

31 Cit. dle: RAPPAPORT, Roy, Ecology, Meaning and Religion, Richmond 1979, s. 194-195. Viz také FOUCAULT, 

Michele, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York 1979, O vzniku ritualizovaného těla viz BELL, 

Ritual Theory, s. 98-99. 

32 Viz FERNANDEZ, James, Symbolic Consensus in a Fang Reformative Cult, in: American Anthropologist 1965, 

vol. 67,  s. 902-929. 
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účastníků znamenají něco jiného. Nejmocnější symboly jako např. státní vlajka či pěticípá hvězda 

mají takovou moc, ţe je moţné je označit pojmem totem v Durkheimově smyslu.
33

 

 Je třeba se nyní vrátit k potenciální schopnosti rituálu modelovat společenské vztahy.
34

 

Podle teze Nancy Munnové, která vychází z konceptu Clifforda Geertze, symbolické akty „operují 

skrze svou schopnost mapovat změněné nebo přizpůsobené vjemy moţností, které jsou neoddělitelně 

spjaté se situacemi a s aktérovou orientací k těmto situacím. […] Rituální akce ovlivňuje aktérovu 

zkušenost skrze bezprostřední aspekty této situace a tím, ţe vytvoří sdělení, jeţ je rekonstruováno 

pomocí modelování problému a/nebo očekávaných cílů.
35

 Tato funkce rituálu je zajišťována dvěma 

vlastnostmi. Za prvé je to ikoničnost rituálu. To znamená schopnost prezentovat předměty a 

koncepty přímo, tj. bez pouţití verbálních soudů o těchto předmětech. Za druhé je to schopnost 

objektivace, tzn. schopnost vloţit do předmětů signifikovaných v rituálu sílu a autoritu sdíleného 

významu pomocí takových forem, jeţ jsou mimo subjektivní zkušenost jednotlivce.
36

 Rituál je tedy 

jakousi syntézou akce a hodnot, přičemţ prostřednictvím rituálu jsou mytické hodnoty nejen 

uchovávány, ale i přímo utvářeny. Dovedeno do extrému, bez rituálu je jakákoli ideologie pouhou 

abstrakcí, přičemţ teprve skrze rituál se stává ţitou realitou, jeţ utváří, popř. mění veřejný prostor. 

 Neměla by být vynechána ani funkce rituálu, která vyplývá ze schopnosti působit na emoční 

a obecně mimointelektovou stránku aktérů, která vychází z Durkheimova předpokladu, ţe lidé mají 

obecnou potřebu si konstruovat sociální identitu a téţ potřebují zaţívat spojení s ostatními. Rituál 

nahlíţený skrze tuto potřebu má funkci, jeţ obdařuje sociální systém „mytickými hodnotami, které 

evokují akceptaci sociálního řádu […] Sociální systém je takto jakoby poloţen na mystickou rovinu, 

kde figuruje jako systém sakrálních hodnot, jeţ jsou mimo jakoukoli kritiku nebo revizi.“
37

 

Individuální aktéři se pak prostřednictvím rituálního kontextu plného emočních stimulů mohou 

dostat do fáze, v níţ zakouší pocit transcendence a identifikace se společností prostřednictvím 

kolektivních reprezentací.
38

 Victor Turner tento stav nazývá communitas.
39

 

                                                 
33 O problematice víceznačnosti symbolů obecně viz DERRIDA, Jacques, Writing and Difference, London and New 

York 2001, v kontextu rituálů viz KERTZER, Ritual, s. 70. K totemu a jeho vlastnostem viz DURKHEIM, 

Elementary Forms, s. 101-121. 

34  Na tuto funkci poukázal Clifford Geertz: „Nálady a motivace, jeţ sakrální symboly vyvolávají v lidech, a obecné 

koncepce existenciálního řádu, který utvářejí, se posilují navzájem. Během rituálu se ţitý svět a svět představ, 

spojené skrze jeden soubor symbolických forem, zdají být jedním a tím samým světem.“ Cit. dle: GEERTZ, Clifford, 

The Interpretation of Cultures, New York 1973, s. 112-113. 

35 Cit. dle: MUNN, Nancy, Symbolism in a Ritual Context, in: HONIGMAN, Joseph (ed), A Handbook of Social and 

Cultural Anthropology, Houghton 1973, s. 593. 

36 Viz LANE, The Rites, s. 17. 

37 Cit. dle: FORTES, Meyer, EVANS-PRITCHARD, Edward, African Political Systems, London 1940, s. 17-18 

38 Viz TURNER, Victor, The Forest, s. 30. 

39  Stav communitas se vyznačuje tím, ţe umoţňuje suspendovat kaţdodenní realitu a vytvořit mytické, sakralizované 

bezčasí, během něhoţ rituální účastníci mohou uvolnit velké mnoţství energie, které se zpětně promítne do 

symbolické akce a vytvoří „pocit nebývalé síly, zaplavující účastníky.“ Viz TURNER, Victor, Průběh, s. 128. 
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 Skrze rituál je tedy získávána, posilována a měněna představa o univerzálních 

společenských hodnotách. To platí nejen pro rituály, které primárně vyjadřují religiózní kulturní 

obsah, ale i pro „sekulární“ rituály, které komunikují kulturní významy spojené s politickou mocí. Z 

hlediska funkce rituálu není podstatný rozdíl mezi tím, zda se jedná o religiózní rituál či o sekulární. 

Rozdíl je de facto pouze v tom, jaký explikační rámec, jaký kulturní obsah je skrze rituál mediován 

a utvářen.  

 Výše popsané funkce rituálu mají z pohledu analýzy velmi důleţité implikace. Rituály jsou 

neoddělitelné od ideologie, jeţ je produkuje, a vyjadřují normy a hodnoty jejich producentů, coţ 

platí zejména o rituálech, které jsou prováděny na celospolečenské úrovni. Tyto rituály proto 

vyjadřují hodnoty politické elity, coţ jsou zároveň hodnoty dominantní ideologie. To však 

neznamená, ţe by zde nedocházelo k jistým redukcím, zjednodušením a změnám. Jinými slovy, 

rituál nikdy nezobrazuje ideální verzi ideologie, ale vţdy skrze konkrétní symbolické akce 

zpřítomňuje určitý výběr hodnot, které v daný moment stojí z pohledu politických elit hierarchicky 

nejvýše a jejichţ aktualizace v rámci rituálu je povaţována za nejnaléhavější. Analýza rituálu tudíţ 

můţe osvětlit, jaké hodnoty a normy dominantní ideologie byly v daném temporálně-spaciálním 

rámci vyzdvihovány, a skrze diachronní komparaci s dalšími prameny, jeţ produkovaly explicitní 

ideologický význam, lze určit, které byly naopak ponechány v pozadí. Prostřednictvím analýzy 

jednotlivých fází rituálu, jeţ komunikovaly specifické významy, je téţ moţné odhalit techniky, 

pomocí kterých rituální specialisté, tj. hlavní producenti a komentátoři, na konkrétní rovině rituálu 

interpretovali jinak abstraktní a pro individuální aktéry mnohdy vzdálené prvky dominantní 

ideologie.
40

  

 Analýza rituálu se nevyčerpává pouze na rovině myšlenek, ale je důleţitá i z pohledu 

poznání zpřítomňování politické moci ve veřejném prostoru. Rituál totiţ, jako důleţitý druh 

symbolické aktivity, strukturuje lidskou zkušenost, pomáhá lidskému vnímání a usměrňuje 

interpretaci tohoto vnímání. Je jiţ zřejmé, ţe prostřednictvím rituálu, jakoţto specifické sloţky 

kultury, si utváříme představu o světě kolem nás. Důleţité je si uvědomit, ţe rituál nepřeje 

kritickému myšlení, neboť prezentuje jen jednu moţnost, jen jednu posloupnost akcí, která je 

prezentovaná jako jediná přirozená a správná. Jinými slovy, rituál hyperbolizuje význam některých 

obrazů, gest či symbolů, coţ jde ruku v ruce s vyloučením jiných obrazů, gest či symbolů ze 

zorného, a tedy i kognitivního, pole účastníků rituálu.
41

 Jak podotýká David Kertzer: „Rituály jsou 

díky opakovanému pouţívání omezené zásoby silných symbolů, jeţ jsou často asociovány s 

                                                                                                                                                                  
Turnerův pojem se liší od Tönniesova termínu Gemeinschaft, který vytváří pocit těsnější a déle trvající pospolitosti, 

jeţ přesahuje rámec rituálu. 

40 Srov. LANE, The Rites, s. 18. 

41 Viz KERTZER, Ritual, s. 85. 
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emocionálním zápalem, důleţitým tvůrcem politické víry. Politická realita je pro nás definována 

zaprvé skrze rituál a naše víra je později znovupotvrzena skrze běţné kolektivní projevy.“
42

 

 Rituální dramatizace v ideálním případě nejenţe stanoví, kdo má či nemá autoritu, ale téţ 

definuje stupně relativní autority jak mezi politickými elitami navzájem, tak mezi nimi a zbytkem 

společnosti. Prostorové rozmístění (horizontální či vertikální prvenství), ceremoniální oděv či 

moţnost dalšími způsoby se odlišovat od masy jsou některými z mnoha prvků, jimiţ je moţné toho 

dosáhnout. Personifikace mocenské struktury, jinak velmi špatně uchopitelného a abstraktního 

fenoménu, je velmi důleţitá jak z hlediska manifestace politických institucí a jejich vzájemných 

vztahů, tak z hlediska identifikace běţných účastníků rituálu s mocenskými elitami.
43

  

 

1.1.3 Dosah 

 Pokud předpokládáme, ţe rituál můţe fungovat jako referenční rámec a symbolická 

reprezentace určitého systému hodnot a idejí, tak jakým způsobem a do jaké míry dochází k 

apropriaci nabízených kulturních významů? Dále jaké jsou předpoklady apropriace a její meze? 

Jako vodítko mohou slouţit některé závěry, s nimiţ operuje současná mediální teorie a teorie 

komunikace, neboť mechanismus, jakým dochází k transmisi, mediaci a percepci mediálních textů, 

není principiálně odlišný od mechanismu, který vykonává tyto funkce v rámci rituálu.
44

 

 Základní vztah, ze kterého vychází teorie komunikace, je určen dvojicí tvůrce a příjemce, jeţ 

spojuje zpráva, která je kódována tvůrcem a dekódována příjemcem. Tvůrce vţdy zprávu kóduje 

intencionálně a vkládá do ní význam, který chce přenést na příjemce. I kdyţ se o to mnozí tvůrci 

snaţí, nemohou do zprávy zakódovat jednoznačný význam a tím předurčit, jakým způsobem bude 

příjemce zprávu dekódovat. Dekódování je totiţ na tvůrci do značné míry nezávislé a to, jaký 

význam a za jakých okolností bude ze zprávy abstrahován, závisí na příjemci a jeho kulturním 

zázemí, které je definováno antropologickými a sociokulturními proměnnými, konkrétně např. 

věkem, vzděláním, sociální rolí či pohlavím. Jinými slovy, příjemce má značnou svobodu v tom, 

jakým způsobem bude zprávu dekódovat, neboť znaky samotné nesou význam, který je 

kontextuálně proměnlivý, neboť označující a označované nejsou na sobě závislé koncepty.
45

  

 Neznamená to však, ţe by význam abstrahovaný ze zprávy mohl být zcela arbitrární. Jak 

naznačuje Umberto Eco, kódy a stylistické konvence pouţívané v textu (např. literární tropy, ţánr či 

                                                 
42 Cit. dle: TÝŢ, s. 95. 

43 Srov. TÝŢ, s. 104. 

44 Samozřejmě, ţe existují zásadní rozdíly mezi mediálním textem a rituálním textem, zejména co se týče jejich účelů. 

Nicméně mechanismy mediace a recepce jsou z kognitivního pohledu do značné míry v podstatě shodné, ať uţ se 

jedná o mediální či rituální text. 

45 Viz DERRIDA, Writing, s. 353-354. 



21 

 

narativní struktura) jsou nejen identifikovány příjemcem, ale slouţí téţ k jejich konstrukci tím, ţe 

nabízí příjemcům textu indicie, podle kterých poznají, jak mají k textu přistupovat. Na základě 

tohoto rozlišení je moţné identifikovat uzavřené i otevřené texty, přičemţ uzavřené texty jsou 

strukturovány dle rigidní projekce. I kdyţ mohou být tyto texty čteny různými způsoby a nabízejí 

potenciálně nekonečnou sémiosi, kódy uvnitř nich většinou vylučují alternativní interpretace. 

Otevřené texty se od uzavřených liší tím, ţe nabízí a podporují různé způsoby čtení.
46

  

  Uzavřenost či otevřenost textu tedy příjemci zprávy ukazuje cestu, kterou se můţe, ale 

nemusí vydat, pokud bude chtít dekódovat zprávu v souladu s intencemi tvůrce. Toto rozhodnutí je 

závislé na sociálním habitu příjemce. Sociální habitus také spoluurčuje emocionální náboj, který 

bude přisuzován významu textu. Dle Stuarta Halla je moţné schematicky rozčlenit dekódování 

zprávy příjemcem do tří kategorií. První kategorie je charakterizována tím, ţe zpráva je dekódována 

v souladu s intencemi tvůrce a význam vloţený do zprávy je identický s významem abstrahovaným 

příjemcem, včetně emocionálního náboje. Druhá kategorie je určena tak, ţe dekódování proběhlo 

zcela v rozporu s intencemi tvůrce. V tomto případě sice význam zprávy mohl být komunikován, z 

pohledu tvůrce se však jedná o komunikaci neúspěšnou, neboť emocionální náboj je zcela opačný, 

stejně tak jako význam zakódovaný do zprávy jejím tvůrcem. Třetí kategorie je konjunkcí 

předchozích dvou v tom smyslu, ţe zpráva byla dekódována částečně v souladu s intencí a částečně 

proti intenci tvůrce. Důleţitou charakteristikou této kategorie je, ţe emocionální náboj, který v 

důsledku dekódování významu vzniká, není ani extrémně pozitivní, ani extrémně negativní a 

pohybuje se na středních hodnotách pomyslného schématu.
47

  

 Jestliţe je zpráva zcela nezávislá na svém tvůrci, má tvůrce vůbec nějakou kontrolu nad 

komunikačním procesem? Dle Todda Gitlina spočívá hlavní síla, kterou má tvůrce k dispozici, v 

tom, ţe ovládá diskurz prostřednictvím tzv. agenda setting.
48

 Tím, ţe se některé události či některé 

instituce ve veřejném diskurzu re-prezentují jako normální, očekávané, rutinní, či nevyhnutelné, 

posilují média širší strukturální řád. To samozřejmě platí i pro rituály. Nicméně v praxi je velmi 

obtíţně zjistitelné, do jaké míry byl přenos zamýšleného významu úspěšný. Nezbývá tedy neţ se 

orientovat na proces utváření a transmise, který je lépe empiricky sledovatelný. Otázka míry 

apropriace však nebude ignorována, i kdyţ je moţné pouze formulovat hypotézy na základě 

nepřímých důkazů a náznaků, z nichţ nejvýznamnější jsou ty, které souvisí s konstrukcí sociálního 

těla. 

 

                                                 
46  Viz ECO, Umberto, The Role of The Reader, 1984, s. 8. 

47  Viz HALL, Encoding/decoding, s. 128-138. 

48  Viz GITLIN, Todd, Media Unlimited, New York, 2001, s. 123-125. 
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1.1.4 Politické náboženství 

 Jakkoli jsou funkce rituálu popsané výše důleţité pro jeho fungování, působí poněkud 

odtaţitě, dokud nejsou vztaţeny k souboru hodnot a norem, jeţ reprezentují. Zatímco běţným 

pozadím rituálů je náboţenství, ať uţ v primitivní či komplexní podobě, rituály provozované v 

moderních průmyslových společnostech jsou velmi často sekulární. To však neznamená, ţe se 

odehrávají mimo kontext souboru idejí, jeţ mají transcendentální charakter, bez ohledu na to, zda 

tento systém idejí plně vyhovuje klasické definici náboţenství.
49

 Na druhé straně se ale nejedná ani 

o pouhé politické ideologie, neboť ty si nečiní nárok definovat, utvářet, modelovat totalitu individua 

a společnosti s ohledem na předem definovaný soubor sakralizovaných hodnot a norem. 

 Dříve neţ bude nastíněno pojetí konceptu politického náboţenství v této práci, je třeba se 

krátce pozastavit nad tím, jak ho vnímali ostatní badatelé. Politické náboţenství je tradičně 

spojováno s konceptem totalitarismu a je aplikováno na moderní ideologie (zejména komunismus, 

fašismus, nacismus a maoismus), jejichţ podstatu lze jen obtíţně postihnout buď pojmem politická 

ideologie nebo náboţenství.
50

  

První, kdo upozornil na strukturální podobnost náboţenství a moderních ideologií, byl Eric 

Voegelin, který se snaţil popsat podstatu nacismu pomocí pojmu politické náboţenství. Politické 

náboţenství bylo pro něj v jistém smyslu pokračováním klasického náboţenství, které se však 

spojuje s politikou a vytváří tak svébytnou entitu, jeţ se vyznačuje totalitárními nároky na celého 

člověka, celou jeho existenci. Tento nárok je legitimizován vnitrosvětskou religiozitou, která skrze 

kvazi náboţenské prvky pozvedá kolektiv masy, třídy nebo státu na nejvyšší skutečnost a tím jej 

„zboţšťuje“. Sakralita se tedy z oblasti transcendentální přesouvá do tohoto světa, ospravedlňuje 

existenci politické vlády a zároveň poskytuje smysl lidské existenci, který je však odvozován od 

fiktivní reprezentace přítomnosti a budoucnosti.
51

 

 Raymond Aron, který ztotoţňuje moderní ideologie s termínem sekulární náboţenství, 

zaloţil svou kritiku totalitarismu na konceptu plurality a liberalismu, jeţ jsou moderními 

ideologiemi popírány. Všímá si také korelace sekularizace a rozšíření moderních ideologií, které 

nahrazují „vyvanulá“ náboţenství. Hlavní rozdíl mezi politickými ideologiemi a sekulárními 

                                                 
49 Mám na mysli definici Emila Durkheima: „náboţenství je propojený systém víry a praxe, jeţ se vztahuje k sakrálním 

objektům, tzn. věcem, jeţ se odlišují a jeţ jsou nedotknutelné, tj. z víry a praxe, jeţ utváří jednotnou morální 

komunitu nazvanou církev, do které patří všichni, kteří se k onomu systému hlásí.“ Cit. dle: DURKHEIM, The 

Elementary Forms, s. 47. 

50 Zatímco totalitarismus se snaţí objasnit podstatu reţimů, jeţ překračují hranice autoritativní vlády a směřují k 

trvalému a nezrušitelnému etablování své moci, koncept politického náboţenství se snaţí vysvětlit, jakým způsobem 

získávají tyto reţimy legitimitu, jakým způsobem generují v individuálních aktérech víru a pocit autenticity. Viz 

MAIER, Hans, Politická náboţenství. Totalitární reţimy a křesťanství, Brno 1999, s. 29.  

51 Viz HERZ, Dietmar, The Concept of 'Political Religions' in the thought of Eric Voegelin, in: MAIER, Hans (ed.), 

Totalitarianism and Political Religions, New York, 2004, s. 149-164, MAIER, Politická náboţenství, s. 24-29. 
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náboţenstvími přitom spatřuje ve schopnosti sekulárních náboţenství absorbovat metafyzické či 

spirituální komponenty, jeţ jsou v případě komunismu podporovány mj. filosofií dějin, jeţ vytváří 

eschatologii, která slouţí k legitimizaci reţimu.
52

 

 Ze současných badatelů, kteří vyuţívají koncept politické náboţenství, jehoţ základní rámec 

definovali Raymond Aron a Eric Voegelin, je moţné zařadit zejména Hanse Maiera, který 

připomenul význam výše zmíněných autorů i pro současné bádání o komunistických diktaturách. 

Soudobou definici konceptu politického náboţenství, jíţ je moţné vztáhnout na komunismus a které 

se bude drţet i tato práce, nabízí Juan Linz. Podle něj je politické náboţenství systém víry 

zahrnující moc, společnost a dějiny, jeţ poskytuje komplexní pohled na svět, Welthanschauung, 

jenţ si činí nároky na soudy hodnotové či normativní povahy a v tomto smyslu má blízko k 

weberiánskému pojetí náboţenství. Tyto soudy jsou přitom v přímém rozporu s jinými náhledy na 

svět, včetně existujících náboţenských tradic. Tento systém je podporován a spojen se sakralizací 

osob, míst, symbolů, dat a s konstrukcí rituálů, jeţ jsou propojeny jak se systémem, tak s jeho prvky 

a plní funkce, jeţ se přibliţují Durkheimově definici. Pro politické náboţenství je charakteristické 

to, ţe „náboţenské“ projevy jsou iniciovány politickými elitami či speciálně vyškolenými 

odborníky, a téţ to, ţe jsou spíše vnitrosvětské neţ transcendentální povahy. Toto tvrzení ovšem 

nevylučuje eschatologii, která je ale jiné povahy, neboť neoperuje v rámci transcendentálního, tj. 

mimo svět existujícího řádu, ale odehrává se uvnitř světa, jako např. historický materialismus, který 

je sice ve vztahu k aktérům transcendentální, ale neoperuje mimo poznatelný svět. Dalším aspektem 

politických náboţenství je jejich vnější antireligiozní charakter, který se projevuje tak, ţe se 

prezentují jako sekulární hnutí zaloţená, pokud je řeč o komunismu, na vědeckém materialismu a 

marxisticko-leninistické ideologii, jeţ ostře vystupuje proti tradičním náboţenstvím a zároveň 

zavádí vlastní, pozitivní, smysluplný pohled na svět.
53

  

 Politický a zároveň sekulární rozměr politického náboţenství, tedy ono jádro, kterým se 

komunismus odlišuje od konvenčního náboţenství, je moţné spatřovat v důsledném trvání na dvou 

principech. První spočívá v tom, ţe člověk je pánem svého osudu, a druhý v tom, ţe společenského  

                                                 
52 Viz  GESS, Brigitte,The Conceptions of Totalitarianism of Raymond Aron and Hannah Arendt, in: MAIER, Hans 

(ed.), Totalitarianism and Political Religions, New York, 2004 , s. 216-222. 

53 Op. Cit. Dle LINZ, Juan, The Religious Use of Politics and/or the Political Use of Religion, in: MAIER, Hans (ed.), 

Totalitarianism and Political Religions, New York, 2004, s. 102-103. O definování marxisticko-leninistického 

pohledu na svět a místo člověka v něm se pokoušeli ideologové pomocí tzv. vědeckého ateizmu, jenţ byl 

v Československu jako významná alternativa vůči tradičnímu náboţenství utvářen zejména ve druhé polovině 50. let 

a v 60. letech. Vedle konceptu politické náboţenství ještě existuje koncept občanské náboţenství. I kdyţ v obou 

případech je náboţenská dimenze do politiky přidána z důvodů zvýšení legitimity, podstata náboţenských prvků a 

jejich vztah s politikou se u obou konceptů liší. Hlavní odlišnost obou konceptů spočívá v tom, ţe zatímco v případě 

politického náboţenství je náboţenský prvek obsaţen v sakralizaci existujícího politického řádu a není moţné od 

sebe oba prvky oddělit, jak uţ naznačil Raymond Aron, u občanského náboţenství je politická dimenze sice s 

transcendentální silou náboţenství spojena, ale nikoli ztotoţněna. Srov. LANE, The Rites, s. 35-44 a BELLAH, 

Robert, Beyond Belief. Essays on Religion  in a Post-traditional World, London 1976, s. 168-193. 
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pokroku je moţné dosáhnout jen skrze lidské úsilí, jeţ se odehrává v souladu se zákony 

společenského vývoje, tj. historického materialismu. Nicméně i zmíněný sekulární rozměr 

komunistické ideologie je ambivalentní, neboť na jedné straně podporuje lidskou činnost a 

postuluje moţnost změnit společnost a na druhé straně definuje striktní limity, které se týkají 

rozsahu a podoby této změny. To se projevuje i při komunistických rituálech, které se snaţí vyvolat 

jak sekulární, tak sakrální přijetí objektu rituálu.
54

 

 I kdyţ komunismus jako politické náboţenství má daleko větší ambice neţ politická 

ideologie, pokud jde o rozsah lidských oblastí, do kterých se snaţí proniknout, zdaleka nevysvětluje 

všechny existenciální oblasti.  V podstatě se zaměřuje jen na vztah společnosti k přírodě či hmotě 

obecně, avšak činí to takovým způsobem, ţe aktéři, kteří ţijí v rámci komunistického master 

narativu, povaţují své ţivoty za významné a smysluplné. Jinými slovy, komunismus nabízí filosofii 

ţivota a vlastní etiku. Protoţe ani jedno, ani druhé nemůţe vycházet z boţského principu, či se na 

něj odkazovat, je hodnotový systém komunismu do značné míry závislý na vysvětlení okolních 

fenoménů ve vztahu ke společnosti, potaţmo ke straně, která je důleţitým referenčním rámcem. 

Tato vysvětlení mohou dát smysl ţivotu, ale na rozdíl od náboţenství mají potíţe se zahrnutím 

fenoménu smrti do svého hodnotového a výkladového rámce.
55

  

 Ambivalentnost komunistické ideologie, která je vnímána jako politické náboţenství, 

spočívá v tom, ţe na jedné straně plní de facto funkci náboţenství, neboť nabízí vysvětlení, která 

nejenţe pomáhají individuálním aktérům pochopit smysl těţkostí, odříkání a utrpení, ale která ho 

také umoţňují přijmout z důvodů vyššího dobra. Na druhé straně však důraz, jaký marxismus-

leninismus klade na lidskou a společenskou aktivní činnost, zapříčiňuje velká omezení ve výši 

přijetí takového utrpení, jeţ je obtíţné vysvětlit mimo tento rámec. Tato dvojznačnost se odráţí i v 

komunistických rituálech, které mají komunikovat jak politické významy, tak významy 

náboţenské.
56

 

 

1.2 Metodologie 

1.2.1 Zhuštěný popis 

 Jednou z hlavních metod pouţívaných pro zkoumání kultury z pohledu sémiotické 

antropologie je tzv. zhuštěný popis, jehoţ nedílnou součástí je zúčastněné pozorování. Pro tuto 

                                                 
54 Viz LANE, The Rites, s. 38-39. 

55 Představa ideologů o komunistické společnosti je sice projekcí ideální budoucnosti, tuto představu však nelze 

komparovat s propracovaností a zájmem, jeţ věnují otázce ţivota po smrti konvenční náboţenství. Viz TÝŢ s. 40-

41. 

56 Viz TÝŢ. 
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metodu je klíčová metafora textu, neboť pouze skrze interpretaci textu, ať uţ se jedná o text, 

symbol, emblém, sociální akci či její konkrétní formu, tedy rituál, je moţné pochopení zkoumané 

kultury. Dle Clifforda Geertze tato metoda můţe vést k odhalení skrytého významu, nikoli však k 

odhalení konkrétních důsledků, jeţ má symbolická akce na aktéry.  

 Aby bylo moţné odhalit hluboce skryté vrstvy významu v rituálu jakoţto textu, je nutné ho 

rekonstruovat „v jeho mnohovrstevnaté hierarchii strukturovaných významů, otevřených pro další 

interpretaci.“
57

 Tato „rekonstrukce“ je de facto zhuštěným popisem. Při ní je třeba mít na paměti, ţe 

symbolické akce, které jsou rekonstruovány prostřednictvím zhuštěného popisu, jsou v prvé řadě 

interpretacemi kaţdodenního ţivota. Aby bylo moţné pochopit a interpretovat jiné kultury, je třeba 

„číst přes ramena těch, jimţ doopravdy patří.“
58

 Jedná se tedy o interpretaci interpretace. Účelem 

zhuštěného popisu je přeloţit význam interpretovaného textu do jiného kulturního rámce a zároveň 

ho učinit srozumitelným, aniţ by se na něj uvalily předpoklady z kultury překladatele. Jedním z 

moţných výsledků této metody je odhalení významů, jeţ byly předtím nepřístupné nebo neznámé, 

dokonce i pro jednotlivé aktéry z kultury, na níţ byl zhuštěný popis aplikován.
59

 

 Hlavním epistemologickým předpokladem zhuštěného popisu je, ţe „bez ohledu na propast 

času a kultury můţe etnograf alespoň přibliţně znovu přivést na světlo perspektivy aktérů, kteří si 

sami navzájem zcela nerozuměli.“
60

 Dále platí předpoklad, ţe některé symbolické akce jsou pro 

zhuštěný popis přístupnější neţ jiné, z čehoţ vyplývá, ţe hlubší význam a skryté struktury nemohou 

být pozorovány stejně dobře ve všech symbolických akcích. Toto tvrzení se zakládá na 

Durkheimově předpokladu, ţe jednodušší a více strukturované sociální akce jsou lépe pochopitelné, 

neboť počet proměnných není tak vysoký jako u komplexnějších sociálních akcí. Parafrázujeme-li 

Clauda Lévi-Strausse: některé symbolické akce se dobře vykonávají, zatímco o jiných se dobře 

přemýšlí.
61

 

 Z výše zmíněného by mělo být dostatečně patrné, ţe zhuštěný popis je metoda, jíţ je moţné 

velmi dobře vyuţít i v historickém výzkumu, jehoţ podstatou je kulturní obsah. Je třeba si však 

uvědomit, ţe historik zpravidla nemá stejné moţnosti jako antropolog, pokud jde o heuristiku. 

Zejména proto, ţe pro antropologa jsou prameny v zásadě „otevřené“ a „přímé“. To znamená, ţe se 

velmi často jedná o ţivé aktéry, kteří hrají své role, jichţ je antropolog přímým, byť nezřídka 

                                                 
57 Cit. dle: MEDICK, Hans, '“Missionaries in the Row Boat“? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social 

History', in: Comparative Studies in Society and History, 1987, vol. 29, no. 1, s. 87. 

58 Cit. dle: GEERTZ, The Interpretation s. 452. 

59 Viz GEERTZ, The Interpretation, s. 412-453. 

60 Cit. dle: WALTERS, Ronald, “Signs of the Times: Clifford Geertz and Historians”, in: Social Research, 1980, vol. 

47, no. 3 , s. 542,543. 

61 Viz DURKHEIM, The Elementary Forms, s. 3-5, LEVY-STRAUSS, Claude, Totemism, 1963, s. 89. 
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nezúčastněným, pozorovatelem. Protoţe se jedná o ţivé aktéry, je moţné s nimi vést dialog.
62

 Pro 

historika jsou však prameny, s jejichţ pomocí rekonstruuje zhuštěný popis, v zásadě „uzavřené“ a 

„nepřímé“. Aktéři i symbolické akce jsou mu známi pouze zprostředkovaně skrze jiné prameny, coţ 

konstituuje epistemologickou překáţku, kterou je nutné vzít v úvahu při tvorbě zhuštěného popisu.
63

 

 Tyto obtíţe, které vznikají translací metody zhuštěného popisu z antropologického diskurzu 

do diskurzu historické vědy, moţná omezují účinnost metody, nejsou to však obtíţe, jeţ by 

znemoţňovaly metodu uţít pro historické bádání. Zhuštěný popis je tedy moţné provést i za pouţití 

pramenů zcela historického rázu. Zároveň je na jeho základě moţné studovat kulturní významy a 

role aktérů v symbolických akcích. 

 Zhuštěný popis ovšem není pouze metoda deskriptivní, ale i interpretativní. Interpretace 

probíhá na základě studia popsaných symbolických akcí a jejich významu v rámci daného narativu. 

Jakékoli interpretaci předchází rozluštění kódu a pochopení významu jednotlivých znaků na všech 

jeho sémantických rovinách. V praxi to znamená určení funkce jednotlivých znaků či emblémů v 

rámci narativu symbolické akce a v rámci kulturního idiomu, tj. definování označovaného, 

zhodnocení s jakou účinností bylo uţito „literárních“ tropů a jiných narativních instrumentů 

produkujících význam a zejména jejich dopad na obecenstvo.
64

 

 Jakkoli je zhuštěný popis inovativní, nejedná se o metodu samospasitelnou. Roseberry 

správně podotkl, ţe symbolická akce nemůţe být pojímána odděleně od svého historického 

kontextu a jeho agentů, tzn. od okolností vedoucích k produkci této akce: „text je napsaný, není to 

psaní […]. Pohlíţet na kulturu jako na soubor textů nebo jako na uměleckou formu znamená oddělit 

kulturu od procesu svého vzniku.“ 
65

 Dále poukazuje na fakt, ţe Geertz ve své koncepci kultury 

poněkud sniţuje význam „těch co píšou“, coţ se v širším kontextu dotýká vztahu symbolické akce a 

politické moci, který Geertz neřeší. Roseberry se s tímto problémem dokázal vypořádat a podařilo 

                                                 
62 Viz GOFFMANN, My všichni hrajeme divadlo, s. 7-22. 

63 Více o metodě a jejích nedostatcích v kontextu historické vědy srov. CHARTIER, Roger, “Text, Symbol, and 

Frenchness”, in: The Journal of Modern History, 1985, vol. 57, no. 4, 682-695, DARNTON, Robert, „The Symbolic 

Element in History“, in: The Journal of Modern History, 1986, vol. 58, no. 1, s. 218-234, LACAPRA, Dominick, 

“Chartier, Darnton, and the Great Symbol Massacre”, in: The Journal of Modern History, 1988, vol. 60, no. 1, s. 95-

112, a MAH, Harold, “Suppressing the Text: The Metaphysics of Ethnographic History in Darnton´s Great Cat 

Massacre”, in: History Workshop Journal, 1991, vol. 31, no. 1. Jádrem sporu byla zejména metafora textu, psaní a 

těch, co píšou. Zatímco Darnton v tomto sporu vnímal pramen jako jakési okno do minulosti, Chartier upozornil, ţe 

při čtení textu o textu je nutné vzít v úvahu také okolnosti jeho konstrukce, tj. psaní. LaCapra svou kritiku zaměřil 

zejména na Darntonovu hermeneutickou metodu, zatímco Mah provedla dekonstrukci Darntonova proslulého eseje 

a odhalila další vnitřní nedostatky, zejména arbitrární práci s prameny. 

64 K metodě semiologické analýzy viz BARTHES, Roland, Mytologie, Praha 2004, s. 107-157. Ke strukturální analýze 

narativu viz BARTHES, Roland, „An Introduction to the Structural Analysis of Narrative“, in: The New Literary 

History, 1975, vol.6, no. 2, s. 237-272, TODOROV, Tzvetan, Poetika prózy, Praha 2010. O vyuţití těchto metod v 

diskurzu historické vědy viz FERNANDEZ, James, “Historians tell tales: Of Cartesian Cats and Gallic Cockfights”, 

in: The Journal of Modern History, 1988, vol. 60, no. 1, s. 113-127. 

65 Cit. Dle: ROSEBERRY, William, 'Balinese Cockfights and the Seduction of Anthropology', in: Social Research, 

1982, vol. 49, no. 4, s. 1022. 
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se mu integrovat vztah kultury a moci do teze, ţe „(kultura) není jen produkt ale téţ produkce, není 

pouze sociálně konstituovaná, ale i sociálně konstituující.“ Zatímco Geertz zastává názor, ţe status 

nemůţe být během symbolické akce změněn a ţe se jedná pouze o symbolickou hru významů, která 

můţe být přínosná potud, pokud se snaţíme objasnit hluboko skryté struktury, Roseberry 

zdůrazňuje, ţe některé symbolické akce mají efekt na vztahy uvnitř společnosti a ţe mohou samy o 

sobě být nositeli změny, coţ je teze, ze které vychází i tato práce. 

 Roseberryho příspěvek tak přidává ke Geertzově konceptu další rozměr. Na jedné straně 

říká, ţe texty samotné mají význam samy o sobě, čímţ potvrzuje Geertzovu základní premisu. Na 

straně druhé upozorňuje, ţe symbolická akce můţe mít konkrétní důsledky pro společnost, v níţ se 

tato akce odehrává. Ponechat tento rozměr symbolické akce bez povšimnutí by pak vedlo k 

neúplnému chápání rituálů jakoţto zvláštního druhu symbolické akce.
66

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Srov. GEERTZ, The Interpretation, s. 14 , 443 a ROSEBERRY, Balinese Cockfights, s. 1027. 



28 

 

 

Kapitola 2. Sociokulturní kontext 

2.1 Obecný kontext 

 Únor 1948 označuje začátek nové periody v dějinách Československa, která doposud tvoří 

jednu z formativních zkušeností současné české a slovenské společnosti. Je to perioda, která 

v různých konfiguracích trvala do listopadu 1989, kdy ideově i ekonomicky zdiskreditovaný 

politický reţim a Komunistická strana Československa byly po neúspěšném pokusu o reformu 

nuceny pod tlakem veřejného mínění a mezinárodní politické situace opustit své výsadní, vedoucí 

postavení. Stalinismus, který se v Československu kryje s vládou Klementa Gottwalda je první, 

revoluční fází této periody. Tuto fázi je moţné charakterizovat pomocí dobové terminologie jako 

„budování socialismu“. Zatímco počáteční vymezení této fáze je zřejmé, konec pomyslného 

časového intervalu si ţádá podrobnější vysvětlení, neboť tzv. poststalinská stabilizace a následná 

destabilizace probíhala v různých oblastech různě a s různou intenzitou. Vzhledem k tomu, ţe v 50. 

letech bylo dění v Československu velmi propojeno s děním v Sovětském svazu, nabízí se jako 

příhodný historický mezník pro počátek destalinizace rok 1956, kdy Nikita Sergejevič Chruščov 

vystoupil na XX. Sjezdu KSSS s proslulým referátem, který předznamenal změnu dosavadní 

ideologické orientace a upuštění od heroizace a sakralizace významných jednotlivců pomocí tzv. 

kultu osobnosti. Praktická implementace destalinizace na úrovni ideologie s sebou nesla odmítnutí 

nejen některých činů dříve oslavovaného generálního tajemníka KSSS, ale i odmítnutí celé skupiny 

osob, které s ním byly asociovány. V oblasti ideologie došlo k reformulaci diskurzu, jeţ vyústila 

v obnovení kampaně, jejímţ cílem mělo být dokončení kulturní revoluce. V Sovětském svazu 

proběhl tento proces relativně rychle, neboť na něm měla zájem nová politická elita, která se 

utvořila okolo generálního tajemníka a která chtěla touto cestou diskreditovat své oponenty v rámci 

strany.
67

 V Československu dlouhou dobu probíhal tento proces velmi pomalu, letargicky a 

povrchně, protoţe tehdejší politická elita se snaţila po letech velké sociální i hospodářských 

přestavby co nejvíce konsolidovat a stabilizovat svou moc.68 Dekonstrukce mýtu vytvořeného 

kolem Klementa Gottwalda by tak z pohledu mocenských elit okolo generálního tajemníka ÚV 

KSČ Antonína Novotného ničemu nepřispěla, ba naopak. Z tohoto důvodu jako rozhodující milník 

v případě Československa nelze brát rok 1956, ale spíše aţ rok 1962, kdy se uskutečnil XII. Sjezd 

KSČ, na němţ byl vyhlášen „boj proti dogmatismu“, coţ v praxi vedlo k dokončení destalinizace. 

Určitou výjimku v tomto kontextu tvořila ta část komunistické ideologie, která se zabývala 

                                                 
67 Viz MALIA, Martin, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004, s. 322. 

68 Viz PERNES, Jiří, Krize komunistického reţimu v Československu v 50. letech 20. Století, Brno 2007, s. 116-124. 
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konstrukcí tzv. nového člověka, přičemţ v této oblasti ideologická reforma proběhla v podobném 

duchu jako v Sovětském svazu.69 

 Ve druhé polovině 50. let tedy byla obnovena snaha přeměnit společnost podle 

ideologických vzorů. To je moţné doloţit nejen fungováním Československé společnosti pro šíření 

vědeckých a politických znalostí, jejím osvětovým působením, pokračující ateistickou kampaní, ale 

i vznikem Spolků pro občanské záleţitosti, které měly na starosti kulturní management na nejniţší 

úrovni a měly v praxi spolu s dalšími institucemi zajistit převýchovu společnosti v duchu hodnot a 

norem komunistické ideologie tzv. vědeckého ateizmu.  

 Jak jiţ bylo naznačeno, cíl zůstával od února 1948 aţ do roku 1962 stejný, avšak měnily se 

postupy, jak ho dosáhnout. Zatímco na konci 40. a začátku 50. let byl kladen velký důraz na 

revolučnost a naléhavost přeměny, která byla posilována jak pozitivními, tak negativními 

politickými akcemi, na konci 50. let je patrná změna, která upřednostňovala systematičnost, 

organizovanost a dlouhodobost působení na společnost na úkor intenzity, autentičnosti a 

spontaneity.
70

 Obecně se tato proměna týkala technologie moci. Jestliţe v tzv. zakladatelském 

období reţimu bylo součástí technologie moci explicitní násilí a represe, od poloviny 50. let tento 

prvek mizí a nastupují subtilnější formy technologie moci, jeţ se zaměřují na násilí implicitní, tj. 

vyvolané sociálním tlakem, či pomocí diskurzu ovládaného stranickou elitou, jeţ měla ve 

společnosti hegemonní, ale nikoli totalitní postavení. 

 Padesátá léta tak byla svědkem několika pokusů o radikální rekonstrukci československé 

společnosti, coţ se projevilo i při konstrukci a průběhu nově definovaných rituálů. Zatímco první 

fáze byla poznamenána mnoha ad hoc vymyšlenými a také praktikovanými rituály, druhá polovina 

a zejména závěr 50. let byly ve znamení systematizace a stabilizace systému rituálů. To samozřejmě 

platí i pro pohřební rituály, které měly spolu s ostatními významnými celostátními rituály přispět 

k legitimizaci, sakralizaci a internalizaci hodnot a norem komunistické ideologie, která se během 

50. let stále více začala podobat politickému náboţenství. I kdyţ Únor 1948 nebyl revolucí z 

                                                 
69 Fakt, ţe zásadní změna v akcentování určitých prvků komunistické ideologie proběhla v Československu 

s relativním zpoţděním, lze doloţit tím, ţe v listopadu 1962 došlo ke zničení Stalinova pomníku na Letné, k 

uzavření mauzolea Klementa Gottwalda na Vítkově a rovněţ ke zpopelnění jeho těla. Strana tak dávala touto 

symbolickou akcí zcela jasně najevo, ţe opouští významné prvky ideologického paradigmatu a ţe se distancuje od 

jeho nejvíce exponovaných znaků. Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe počátek procesu, během něhoţ došlo k 

úpravám v hierarchii hodnot a norem komunistické ideologie docházelo postupně na různých úrovních.  

70 V tomto ohledu je symptomatické vyuţití husitské tradice komunistickými elitami. Zatímco v revolučních letech 

(zhruba 1948-1953) byla husitská tradice všudypřítomná a pomáhala legitimizovat radikální společenské a 

hospodářské přeměny, ve druhé polovině se propagandistické vyuţití revoluční tradice sniţuje. I kdyţ husité jako 

jeden z identitotvorných prvků československého socialismu nevymizel nikdy (velmi silná zůstala zejména vojenská 

tradice spojená s husity), jeho schopnost mobilizovat národ k radikální přestavbě se vytratila, protoţe jiţ nebylo 

mocenskými elitami pokládáno za nutné a prospěšné vyvolávat ve společnosti představu, ţe se nachází v revoluci. 

Naopak, samotný koncept revoluce byl od určité doby v diskurzu komunistické strany tabu, protoţe s sebou 

inherentně nesl představy o času vymknutém z kloubů, který přináší jak celkovou destabilizaci, tak nejistotu, coţ 

bylo to poslední, co by si politické elity přály.  
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pohledu politického vývoje, to co následovalo ve sféře kultury (v Geertzově slova smyslu) 

v průběhu a zejména ve druhé polovině 50. let lze za revoluci, či alespoň za pokus o ni, povaţovat.  

  Nově se rodící kulturní rámec sestával z vysoce ritualizovaných praktik a symboliky, která 

v době konání rituálů zaplavila veškerý veřejný prostor. Účelem těchto symbolických akcí a rituálů 

bylo zformovat nového socialistického člověka. Zatímco určité slovní obraty a výrazy získaly nový, 

nezřídka pejorativní význam (např. pojem burţoazie atp.), rodila se nová terminologie, která měla 

aţ sakrální charakter (např. dělnická třída, Sovětský svaz atp.). Toto období je moţné 

charakterizovat snahou mocenských struktur ovládnout pole s kulturním kapitálem prostřednictvím 

nového dominantního diskurzu, který měl alespoň navenek, tj. vzhledem ke společnosti, působit 

jednotně. Mocenské pozice tvůrců a stráţců ideové čistoty nového diskurzu měla být touto cestou 

posílena. Samotný diskurz však nestačil, a tak musely být pro účely moci nově vytvořeny či 

adaptovány symboly, sociální dramata a rituály, které měly prostřednictvím vlastních narativů a 

kódů vytvořit představu, ţe nová moc je legitimní, správná a ţádoucí. Tento znakový systém/kód, 

pouze neodráţel skutečnost revolučních změn a konfliktů, nýbrţ byl spíše sám nástrojem sociální a 

politické změny. Jazyk, symboly i rituály měly nejen politický, ale i sakrální význam.
71

 Politické 

symboly nebyly metaforami moci, nýbrţ prostředky a cíli moci samotné.
72

  

 Komunistický ideologický rámec měl ambice vystřídat dřívější zastřešující legitimizační 

formule, rodila se nová epistemologie a prostřednictvím nového kódu a praxe i vzory pro novou 

kaţdodenní realitu. Tato realita měla být v ideálním případě společností vnímána tak, jak to 

naznačovala a definovala propaganda, osvěta a komunistický rituál, který měl za úkol 

odpovídajícím způsobem re-prezentovat základní, neoddiskutovatelné pravdy komunistické 

ideologie, její hodnotový rámec a očekávané normy.
73

 Tento proces byl nastartován jiţ v letech 

1945-1948, veřejný diskurz však nebyl pod dominantní kontrolou KSČ. Z tohoto pohledu se jedná o 

zvláštní fázi, ve které probíhal boj o symbolický kapitál kulturního pole.
74 

 
Komunistická ideologie měla ve společnosti zajišťovat jak nejvyšší legitimizační funkci, tak 

funkci kolektivní reprezentace. Kromě toho poskytovala také rámec ţivotní filosofie, etiky, a 

rituálům. Z těchto důvodů je moţné tuto mocenskou formaci vcelku vnímat jako utvářející se 

politické náboţenství. Nyní je třeba zmapovat, jaké byly konkrétní prvky této mocenské formace v 

                                                 
71 Sakrální v protikladu k profánnímu je objekt nabitý emocionálním významem, jeţ je nějakým způsobem oddělen od 

kaţdodenního světa, a velmi často se na něj vztahují zvláštní pravidla 

72 K tomu viz HUNTOVÁ, Francouzská revoluce, s. 75: „Neexistuje ţádná vláda, která by působila bez rituálů a 

symbolů. Legitimita vlády je v jistém smyslu shoda na znacích a symbolech.“ Srov. s GEERTZ, Clifford, “Centers, 

Kings and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power“, in: BEN-DAVID, Joseph, CLARK, Terry (eds.), 

Culture and Its Creators: Essays in Honor of Edward Shils, Chicago 1977, s. 150-171. 

73 Viz BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas, Sociální konstrukce reality, Pojednání o sociologii vědění, Brno 1999 

s. 22. 

74 Viz BRENNER, Christiane, Zwischen Ost und West. Tschechische politische  Diskurse 1945-1948, 2009. 
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Československu. Centrální legitimizační mýtus komunistické ideologie byl v této době zaloţen na 

filosofii dějin, která vycházela z epistemologických východisek historického materialismu, a ze 

které vyplývala eschatologie nezadrţitelného pokroku, jeţ měl vyústit v beztřídní společnost. Tento 

mýtus byl podporován velmi pečlivě vybranou kanonickou literaturou zahrnující vybrané spisy 

Marxe, Engelse, Lenina a do určité doby i Stalina a dalších ideologů.
75

  

Důleţitým legitimizačním faktorem bylo, ţe historický materialismus měl vyšší status neţ 

systémy zaloţené na víře, neboť se jednalo o nezpochybnitelnou vědu, která, pokud je správně 

aplikována, musí zákonitě vést k předpokládaným výsledkům.
76

 Analyzujeme-li komunistickou 

ideologii a sociální praxi s pomocí konceptu politického náboţenství, je však třeba připomenout, ţe 

i zdánlivě nezpochybnitelné základy objektivní vědy o lidské společnosti se de facto zakládají na 

víře, jakkoli je dobovými aktéry nereflektovaná. V tom tkví jeden z paradoxů komunistické 

politické ideologie, která na jednu stranu podporovala sekularizaci, ale na druhé straně zaváděla 

specifický systém víry a rituálů, čímţ se stále více přibliţovala výše definovanému ideálnímu typu 

politického náboţenství. 

 Protoţe hlavním cílem bylo dosaţení stavu beztřídní společnosti, realita byla poměřována a 

hodnocena z pohledu tohoto konečného cíle. Jinými slovy, beztřídní společnost byla pro 

komunistickou ideologii sacrosanctum a hranice mezi sakrálním a profánním byla definována podle 

toho, zda konečnému cíli pomáhá či škodí. Míra sakrality pak byla odvozena od významu, který 

měl daný proces či fenomén pro konečné dosaţení cíle. Sakralizace revoluce, práce, ozbrojených 

sloţek či politických vůdců během rituálů je toho důkazem, stejně jako odmítnutí, difamace a snaha 

o demytizaci konkurenčních modů explikace reality, tj. zejména křesťanství či kapitalistické 

ideologie a trţního systému.
77  

 Komunistické ideologie dále pojímal jako klíčovou úlohu strany, která skrze revoluční praxi 

prokázala svůj jedinečný status, jeţ vybraným zástupcům této strany umoţňoval interpretovat 

kanonické texty, popř. s pomocí citací z nich sankcionovat vlastní rozhodnutí. Pouze členové 

komunistické strany se tak stali ochránci a exegety oficiálních modů explikace, tvůrci a distributory 

sakrality a hlavními šiřiteli mýtů a legend. I v rámci strany samozřejmě existovala hierarchizace, 

                                                 
75 Je třeba rozlišovat, kteří z otců zakladatelů byli akcentováni v různých obdobích. Zatímco do roku 1956 byl 

bezpochyby nejvyšší autoritou Stalin a jeho československý ekvivalent Gottwald, po roce 1956 je znatelný propad 

obou výše jmenovaných ve prospěch trojky Marx, Engels, Lenin.  

76 Viz např. jeden z kanonických textů poválečného období v ČS, Dějiny VKS(b): „Je-li odumírání starého a 

narůstání nového zákonem vývoje, pak je jasné, ţe neexistují uţ „neotřesitelné“ společenské pořádky…  

Kapitalistický řád je tedy moţno nahradit řádem socialistickým tak, jako svého času feudální řád byl nahrazen 

řádem kapitalistickým.“ Dějiny všesvazové komunistické strany (bolševiků), Praha, 1945, s. 102-3 a také: „Síla 

marxisticko-leninské theorie záleţí v tom, ţe umoţňuje straně orientovat se v situaci, pochopit vnitřní souvislost 

kolem probíhajících událostí, předvídat vývoj událostí a rozpoznat nejen to, jak se události vyvíjejí a kam spějí teď, 

nýbrţ i to, jak se musí vyvíjet a kam mají spěti v budoucnosti.“ TÝŢ, s. 328. 

77 Např. kauza tzv. Číhošťského zázraku. 
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která determinována například tím, do jaké míry mohl aktér utvářet ideologický či rituální diskurz, 

tj. jak volně mohl distribuovat sakralitu, zda byl v blízkosti klíčových symbolů během rituálů etc. 

Úlohou těchto fenoménů bylo podporovat de facto náboţenský rozměr politické ideologie a tím i 

posilovat mocenskou pozici elit, které měly monopol na utváření tohoto typu diskurzu.  

 Jeden z „legendárních typů“, které měly posilovat centrální mýtus o neustálém pokroku k 

beztřídní společnosti, byl vytvořen okolo stachanovského hnutí, jeţ v Sovětském svazu fungovalo 

od poloviny 30. let a které mělo svou obdobu i v Československu 50. let.
 
Úlohou „legend“ tohoto 

druhu bylo podat zprávu o výjimečných postavách, jejichţ činnost natolik přispívala tvorbě nového 

světa, aţ dosáhla v rámci komunistického rituálu sakralizace. Tito „světci“ komunismu byli na 

jedné straně vyděleni z běţné společnosti, byli označováni jako „noví lidé“, získávali nejvyšší státní 

ocenění a v symbolické rovině rituálu jim bylo vyhrazeno čestné místo mimo masu, čímţ se ještě 

víc zvýšil jejich status. Na druhé straně, a v tom tkví symptomatická ambivalentnost údernického 

hnutí, měli být společností vnímáni jako dosaţitelní, hmatatelní lidé, jejichţ příklad je hoden 

následování. Funkcí stachanovských „legend“ bylo tedy téţ apelovat na společnost a zároveň 

poskytnout jí etický a morální model.
78

 

 

2.2 Systém hlavních socialistických svátků 

 Praktická sloţka komunistické ideologie jakoţto struktury významů s náboţenskými prvky 

se skládala především z jednotlivých rituálů a svátků, tj. z re-prezentací ideologických hodnot ve 

veřejném prostoru. Účely a funkce rituálů byly různé podle toho, o jaký rituál se jednalo. Obecně je 

moţné jejich funkci vymezit od integrace společnosti v jeden kompaktní celek, přes utváření řádu 

aţ k jeho ochraně, přičemţ hlavní technologií, kterou toho dosahují, je moţné charakterizovat jako 

sakralizaci.
79

  

 Pohřební rituály nebyly zdaleka jedinými festivitami, které mocenská elita komunistické 

strany po roce 1948 integrovala do komunistické ideologie a praxe, jeţ, spojené v jeden vyšší celek, 

                                                 
78 „Stachanovské hnutí je významné, neboť je to první známka rodícího se pokroku, který spočívá v tom, ţe kaţdý 

dělník dosáhne kulturní a technické úrovně inţenýra nebo technika. Takový vývoj dělnické třídy bude samozřejmě 

znamenat ještě vyšší produktivitu práce, takový stupeň kvality produkce, která poskytne všeobecný dostatek, jehoţ se 

sovětští lidé snaţí dosáhnout, protoţe je to nutným předpokladem k dosaţení přechodu k novému komunistickému 

společenskému zřízení, které bude znamenat, ţe kaţdý člen společnosti dostane všechny produkty dle svých potřeb, 

potřeb kulturně vyspělé lidské bytosti.“ Cit. dle: Aleksei Stachanov, The Stakhanov Movement Explained, in: VON 

GELDERN, James, STITES, Richard (eds.), Mass Culture in Soviet Russia. Tales, Poems, Songs, Movies, Plays and 

Folklore 1917-1953,, Bloomington 1995, s. 243. O československých stachanovcích či hrdinech práce v širší 

perspektivě viz RANDÁK, Jan, Socialističtí hrdinové a škodovák František Zýka, in: RANDÁK, Jan, KOURA, Petr 

(eds.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století, Praha 2008, s. 390-410. Symptomatickou se 

ambivalentnost údernického hnutí, které má na jedné straně prvky náboţenské a na druhé straně prvky 

propagandistické, přesně odpovídá ambivalenci, která stojí v centru konceptu politického náboţenství. Tento příklad 

dokazuje, ţe zvolený analytický koncept má své opodstatnění, neboť je s jeho pomocí moţné vysvětlit i zdánlivě 

nesourodé prvky obsaţené v konkrétním historickém fenoménu. 

79 Viz DURKHEIM, Elementary forms, s. 430, 435. 
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takto získávaly prvky formujícího se politického náboţenství. Je proto třeba alespoň stručně 

nastínit, jaké svátky a významné dny měly své pevné místo v komunistickém svátečním kalendáři, 

neboť bez takového přehledu by nebylo zřejmé, ţe pohřební rituály byly součástí systému 

komunistických svátků a rituálů. Následující přehled vychází z vládního návrhu o státních svátcích, 

dnech pracovního klidu, památných a významných dnech z roku 1951, který byl dále novelizován. 

Nástin průběhu svátků a rituálů vychází z dobového denního tisku, zejména z Rudého práva a 

zaměřuje se na rok 1950, neboť jiţ v této době sváteční kalendář v praxi fungoval.
80

 

 Socialistické svátky a rituály je moţné na základě jejich obsahu rozdělit do tří základních 

skupin, které zároveň odhalují, jaké prvky komunistické ideologie bylo nutné tímto způsobem 

signifikovat. První skupinu je moţné shrnout pod pojem revoluční tradice. Patří sem zejména 7. 

listopad (výročí Velké říjnové socialistické revoluce), 25. únor (Den vítězství československého 

pracujícího lidu) a 28. říjen (Den znárodnění). Nejdůleţitější částí těchto rituálních oslav byly 

pracovní závazky, popř. slavnostní údernické a nedělní směny, jejichţ prostřednictvím se významné 

výročí oslavilo. Významnou úlohu měla i slavnostní výzdoba, která zdůrazňovala výjimečnost 

chvíle a jejímţ prostřednictvím byly ve veřejném prostoru prezentovány ty nejposvátnější symboly 

a emblémy revoluce, které měly ambici se stát totemem nově se utvářející, tzv. socialistické 

společnosti. Ritualizovaný byl i mediální diskurz, který přinášel speciální články, v nichţ 

zdůrazňoval a posiloval oficiální interpretaci svátku či výročí.
81

  

 Specifickou pozici mezi těmito svátky a rituály má oslava výročí VŘSR, která se od 

ostatních svátků z této skupiny významně liší svým průběhem. Hlavní část rituálu totiţ netvoří 

přijímání závazků a následná ritualizovaná práce, ale masový průvod s transparenty a projevy 

hlavních exponentů politické moci.
82

 I kdyţ všechny tři hlavní svátky prostřednictvím 

symbolických akcí v rámci rituálních oslav signifikovaly jisté prvky revoluční tradice, kaţdý z nich 

měl trochu jiný účel a zaměření. Zatímco 25. únor byl novým, dle dobové rétoriky socialistickým a 

zároveň československým, svátkem, který měl utvářet a oslavovat domácí revoluční tradici a 

úspěchy komunistické strany, smyslem oslav 28. října bylo spíše překrýt tradici spojenou s první 

republikou. Rituál spojený se 7. listopadem měl připomínat nejhlubší kořeny revoluční tradice, 

základní myšlenky a významné postavy a také interpretovat zásadní význam této události pro 

československou společnost a touto cestou téţ posílit pozitivní vnímání Sovětského svazu. Tento 

moment byl z pohledu tvůrců rituálu natolik zásadní, ţe bylo třeba ho signifikovat prostřednictvím 

masového průvodu.   

                                                 
80 Celé znění vládního návrhu viz http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0587_00.htm (dostupné 15. 3. 2013). 

81 Viz „Údernické směny nejkrásnější oslavou výročí únorového vítězství“, in: Rudé právo, 1950, 25. únor, s. 2.  

82 Viz „Mohutný hold československého lidu vítěznému dílu Lenina a Stalina“, in: Rudé právo, 1950, 7. listopad, s. 1, 

„Mohutné oslavy 33. výročí Velké říjnové revoluce v celé republice“, in: Rudé právo, 1950, 8. listopad, s. 4. 



34 

 

 Druhou skupinu tvoří svátky a rituály práce. Nejvýznamnější je bezpochyby 1. květen 

(Svátek práce). Další svátky a rituály spojené s prací mají spíše lokální charakter a patří sem 

například rituál slavnostního zařazení do pracovního kolektivu. Důleţité byly i oslavy spojené se 

sklizní, kde se mísila starší sváteční tradice s novým ideologickým obsahem. Význam přisuzovaný 

Svátku práce lze jen těţko přecenit. Z pohledu  ideologie se jednalo o jeden z ústředních svátků a 

tomu odpovídaly i příprava a průběh. Vrcholem rituálu byl masový průvod, v němţ byly 

symbolicky re-prezentovány všechny sloţky společnosti. Jediní, kdo se tohoto průvodu neúčastnili, 

byli představitelé mocenské elity, před nimiţ celý průvod defiloval. I kdyţ se jednalo o Svátek 

práce, ve skutečnosti byl hlavním objektem oslav socialismus, resp. zdárné spění k němu, vyjádřené 

např. pomocí transparentů s čísly manifestujícími o kolik procent byl překročen plán, ale také 

rituálními promluvami. Vedle socialismu byly na symbolické rovině signifikována strana, její vůdce 

a další hodnoty komunistické ideologie jako mír a přátelství se Sovětským svazem.
83

 

 Třetí významnou skupinou byly svátky a rituály vojensko-patriotické tradice. Sem lze 

zařadit jak dny různých zbraní armády jako např. Den dělostřelectva, Den letectva apod., ale 

zejména celostátně významné sváteční dny jako např. 6. říjen (Den Československé armády) a 

hlavně 29. srpen (Slovenské národní povstání) a 9. květen (Výročí osvobození Československa 

Sovětskou armádou). Do širší patriotické tradice je třeba zařadit ještě památné dny 10. červen 

(vypálení Lidic), 5. červenec (příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 6. červenec 

(Den upálení mistra Jana Husa).  

 Z této skupiny je bezpochyby nejvýznamnější výročí osvobození Československa Sovětskou 

armádou. I u příleţitosti oslav 9. května se konal masový průvod. Nicméně zatímco 7. listopadu či 

1. května byla hlavním aktérem masa symbolizující národní pospolitost, která svou přítomností a 

dalšími rekvizitami symbolicky vyjadřovala základní poselství svátku, v případě oslav 9. května 

byla hlavním aktérem armáda, a to jak československá, tak sovětská. Důleţitou součástí oslav bylo i 

spontánně vyhlíţející veselí (skupinový tanec apod.), jeţ mělo připomenout radostnou atmosféru 

května 1945. Jak vyplývá z dobové interpretace, zatímco 7. listopad měl vyjádřit spíše loajalitu 

myšlence marxismu-leninismu, 9. květen byl nejvýznamnějším svátkem vyjadřující loajalitu a 

oddanost Sovětskému svazu.
84

 

 Obecně se výše popsané masové svátky vyznačovaly velmi vysokou mírou uniformity 

rituálu, symbolických akcí v něm obsaţených i rekvizit při něm pouţitých. Dekorace byly vybírány 

z velmi omezeného repertoáru jiţ zaběhlých a schválených symbolů a znaků, jeţ zahrnovaly 

zejména rudou pěticípou hvězdu, vlajky, transparenty, slogany, portréty a uniformy. Symptomatická 

                                                 
83 Viz „Strhující šestihodinový průvod praţského lidu“, in: Rudé právo, 1950, 2. květen, s. 3. 

84 Viz „Svátek v ulicích Prahy“, in: Rudé právo, 1950, 9. květen, s. 3. 
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je v tomto kontextu i přísná organizovanost průvodů, v nichţ kaţdému příslušelo předem určené 

místo podle toho, jakou vykonával práci. Celkově je patrná velmi velká kontrola nad průběhem 

rituálu a potlačení jeho funkce „modelu lidských vztahů“ ve prospěch funkce „modelu pro lidské 

vztahy“. Po roce 1953 nastává určitá změna v pouţívané symbolice, mizí důraz na symbolickou 

reprezentaci vůdce, avšak celkový trend, který se ubíral cestou uniformizace a monotónnosti, zůstal 

zachován. Určitou výjimku tvořila pouze kulatá výročí, která byla poněkud grandióznější a 

pompéznější neţ oslavy běţné.  

 Šablonovitost oslav nejdůleţitějších masových socialistických svátků je signifikantní. 

Ukazuje na snahu politického establishmentu prostřednictvím kaţdoročních oslav vyvolat ve 

společnosti dojem neotřesitelnosti, stability, vojenské a ekonomické síly reţimu. Kaţdoroční 

veřejná prezentace plnění plánu v rámci rituálu spojeného s oslavami 1. května měla v symbolické 

rovině označovat nezadrţitelné spění vpřed k socialismu. Je však otázkou, do jaké míry se centrální 

rituální představení jako např. oslavy 1. máje v očích československé společnosti během 50. let 

vyprázdnily a staly se pouhou ceremonií, která byla pro některé nevítanou povinností a pro jiné 

nudnou a stereotypní podívanou bez hlubšího symbolického významu. Nabízí se hypotéza, ţe 

během 50. let došlo k značnému vystřízlivění československé společnosti ze socialistických oslav. 

V této souvislosti nezbývá neţ si poloţit otázku, jaká síla dokázala několikrát za rok mobilizovat 

statisícovou masu k účasti na průvodech, jeţ nezřídka trvaly i mnoho hodin. 

 Z logiky věci vyplývá, ţe to nemohla být pouhá síla ideologie, tedy ţe celý projekt 

komunistické ideologie a zejména ty jeho znaky, které umoţňují analyzovat ho jako politické 

náboţenství, byly ve druhé polovině a ke konci 50. let ţivé snad jen pro několik málo 

„opravdových“ komunistů, kterými neotřásla ani měnová reforma, ani kritika kultu osobnosti. 

Pokud by totiţ ideologie měla nad společností opravdovou sílu, nebylo by třeba do nejmenších 

detailů rituální představení organizovat, nebylo by nutné spouštět další kampaně, které měly posílit 

vnímání ideologie a posilovat náboţenskou kvalitu této ideologie skrze systematizaci a 

profesionalizaci rituálů. Navíc rituály a oslavy by měly daleko spontánnější průběh, jak ukazují 

analogie ze Sovětského svazu 20. let.
85

 Pravděpodobnější tedy je, ţe motivace jednotlivých aktérů k 

veřejné účasti na rituálních oslavách byla spíše pragmatická. Pro některé byla zajisté rozhodujícím 

faktorem negativní motivace. Nedostatek veřejně vyjádřené loajality mohl například přispět k 

zmraţení kariérního postupu. Mnohem pravděpodobnější je však motivace pozitivní. Aktivní účast 

na symbolických akcích tohoto druhu mohla zvýšit šance sociálního vzestupu, a tak byly takřka 

povinné pro všechny, kteří měli v plánu kariérní růst v rámci stranických struktur či státního 

                                                 
85 Viz LANE, The Rites, s. 153-188. 
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byrokratického aparátu. Tato teze je velmi důleţitá pro pochopení charakteru technologie moci 

v poststalinském období, jejíţ charakteristikou bylo implicitní, nepřímé působení na aktéra. 

 Kromě fixních státních svátků a významných dnů patří do souboru socialistických slavností 

a rituálů ještě tzv. rites de passage, neboli přechodové rituály. Ty se týkají přelomových chvílí v 

ţivotě kaţdého individua, a jejich podoba má proto velmi výrazný vliv na utváření vztahu mezi tím, 

kdo rituál zařizuje a provádí, a tím, kdo se ho účastní. Mezi nejvýznamnější přechodové rituály patří 

např. narození, vstup do školy, předání občanského průkazu, nástup na základní vojenskou sluţbu, 

nástup do zaměstnání, svatba, odchod do důchodu a samozřejmě pohřeb. Charakteristické pro tento 

typ rituálů a oslav je, ţe nemají pevné datum v kalendáři.
86  

 Aţ do roku 1953 nebyl významný počet přechodových rituálů na nejniţší úrovni 

společnosti, tj. na úrovni MNV, systematicky rozvíjen a podporován. To dokládá i absence 

jakýchkoli příruček či metodických pokynů pro orgány státní správy, jak v takových mezních 

situacích postupovat. Roku 1953 začaly vznikat Sbory pro občanské záleţitosti (SPOZ), přičemţ 

nejméně do poloviny 50. let však byl vznik těchto sborů nesystematický. Tato první etapa byla 

důleţitá z jiného pohledu. V této době totiţ sbírali pracovníci sborů, budoucí rituální specialisté, 

zkušenosti a ujasňovali si formy nových komunistických rituálů. Výsledkem této počáteční etapy 

byly metodické pokyny, které zaváděly systematizovaný postup pro pracovníky těchto orgánů 

MNV. Hlavním úkolem SPOZ bylo nejen zajistit správný obsah, ale hlavně realizaci a průběh 

přechodových rituálů včetně odpovídajících prostor, výzdoby, řečníků atp.
87

 

 Od roku 1953 tedy dochází ke vzniku prvních SPOZ, přičemţ k systematizaci a 

uniformizaci přechodových rituálů dochází později, aţ po vydání metodických příruček během 

druhé poloviny 50. let. Hlavní příčinou vzniku SPOZ byl boj s tzv. přeţitou tradicí, jejímţ hlavním 

reprezentantem byla katolická církev. Nejvýznamnějším prvkem komunistických přechodových 

rituálů proto od počátku byl jejich ateistický charakter, který se v některých případech prolíná se 

starší pohanskou tradicí, ale jehoţ jádro tkví daleko častěji v ideách marxismu-leninismu. Ve své 

podstatě se jednalo o pozitivní explikační rámec, jenţ byl v dobovém diskurzu označován buď 

pojmem vědecký ateizmus nebo vědecký světový názor, který poskytoval rituálům širší ideologické 

ukotvení. 

  Celostátně významné oslavy a rituály byly důleţité zejména pro politickou moc a to ze 

dvou důvodů. Na jedné straně se skrze rituály a oslavy prezentovala ve veřejném prostoru a 

prostřednictvím rituálních promluv a symbolických akcí re-prezentovala a sakralizovala hlavní 

prvky komunistické ideologie, a tedy i ideální „model společenských vztahů“, na druhé straně touto 

                                                 
86 Pro teoretický úvod do problematiky rites de passage viz VAN GENNEP, Arnold, Přechodové rituály, Praha 1999. 

87 Viz Konference k 30. výročí SPOZ, Praha 1983, s. 11. 
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cestou obnovovala svou legitimitu, neboť masová účast, jakkoli byla ve skutečnosti „dobrovolně 

povinná“, byla interpretovaná jako souhlas s oficiální politickou linií a jako výraz loajality a 

konformity. Symbolické vyjádření podpory tímto způsobem bylo pro reţim lidové demokracie 

velmi důleţité, neboť masová podpora byla vedle marxisticko-leninistické ideologie nejdůleţitějším 

základem legitimity reţimu. 

 Komunistické přechodové rituály byly pro mocenskou elitu důleţité z jiných důvodů. Jejich 

prostřednictvím totiţ ideologie vstupovala do nejdůleţitějších, přelomových oblastí lidského ţivota 

a dávala jim obsah shodný se základními ideologickými principy. Pomocí této technologie, která 

prostřednictvím rituální komunikace operacionalizovala některé klíčové hodnoty a normy 

komunistické ideologie, mělo být v ideálním případě dosaţeno změny sociálního habitu 

individuálního aktéra. Jinými slovy, mělo dojít k metamorfóze „obyčejného člověka“ v člověka 

nového, socialistického. Tato technologie důleţitým způsobem přispívala k utváření takového 

systému, jeţ nelze vystihnout konceptem ideologie, a který se blíţil ideálnímu typu politického 

náboţenství, jakkoli byl v praxi problém opakovaně vytvořit takový rituál, který by byl v 

sociokulturním kontextu individuálních aktérů vnímán jako autentický, coţ naznačuje limity 

konceptu v praxi.  
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Kapitola 3. Pohřební rituál politického vůdce 

3.1 Klement Gottwald 

3.1.1 Úvod 

 Pohřební rituál se stejně jako jiné liminární rituály dělí na několik různých fází.
88

 Jestliţe se 

zdá logické vymezit tento specifický typ rituálu na jedné straně smrtí individua a na druhé straně 

jeho uloţením do země; v případě pohřebního rituálu Klementa Gottwalda, který řadím k typickému 

projevu rituálu moderních komplexních společností, by tímto způsobem došlo k jisté simplifikaci 

skutečnosti. Proto počáteční fáze rituálu, kterou lze pracovně nazvat „příprava na smrt“, nezačíná aţ 

samotnou smrtí, která nastala dne 14. března 1953, ale jiţ o den dříve, tj. v pátek 13. března, kdy se 

veřejnost poprvé dozvěděla, ţe se „něco děje“.
89

 Stejně tak konec pohřebního rituálu je třeba 

vymezit nikoli uloţením rakve s Klementem Gottwaldem v Národním památníku na Vítkově, ale aţ 

opětovným nastolením pořádku, tedy ukončením času s prvky posvátna, který byl definován 

pomocí změn veřejného prostoru, mediálního diskurzu a speciálních sociálních symbolických akcí, 

jeţ si ţádaly jistou míru participace účastníků. Prostřednictvím všech těchto prvků mělo dojít k 

produkci odlišného významu, jeţ vybočuje z běţné temporality a produkuje speciální rituální 

význam. K návratu ke kaţdodennosti, která obnovila řád, jeţ byl smrtí vůdce společenství narušen a 

destabilizován, došlo zvolením nového prezidenta Antonína Zápotockého. Tento akt proběhl 21. 

března 1953. Od svého počátku do konce trval pohřební rituál devět dní.  

  

3.1.2 Příprava na smrt 

 Z hlediska rekonstrukce chronologie, jíţ se řídila tehdejší společnost, je třeba mít na paměti, 

jakým způsobem v roce 1953 pronikaly informace do veřejného prostoru. Nejrychleji se informace 

o hlavních bodech rituálu šířily rádiovým vysíláním, popř. tlampači. S jistým zpoţděním, ovšem s 

daleko většími podrobnostmi, které navíc byly stále po ruce k opětovnému studování, podával 

informace o události a téţ jejich interpretaci tisk. Médium, které dokázalo nejsugestivněji podat 

svědectví a přenést diváka do děje, tedy film, bylo vzhledem k technickým nedostatkům 50. let 

vyuţíváno pro konstrukci mediálního diskurzu spojeného s pohřebním rituálem Klementa 

Gottwalda minimálně.
90

  

                                                 
88 Viz VAN GENNEP, Přechodové rituály, s. 19-20. 

89 Na tomto místě nechci řešit objektivní příčiny úmrtí Klementa Gottwalda, ani původ a průběh jeho nemoci. Více viz 

KAPLAN, Karel, Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský, Brno 2009, s. 

155-180. 

90 To však neznamená, ţe jeho funkce nebyla důleţitá. Speciální prodlouţený filmový týdeník, který shrnoval události 

z pohřebního rituálu, měl produkovat jasný význam, který byl shodný s představami producentů a hlavních aktérů 

rituálu. Pro ty, kteří se nemohli účastnit hlavního obřadu, film nabízel moţnost se virtuálně přenést do dějiště 

rituálních obřadů a alespoň zprostředkovaně se stát součástí rituálů a touto formou na celém průběhu participovat. 
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 Co tedy bylo obsahem prvních zpráv, které spadají do fáze „příprava na smrt“ a týkají se 

Klementa Gottwalda a jeho zdravotního stavu? V sobotním vydání Rudého práva (14. 3. 1953) se 

hned na první straně pod palcovými titulky objevují dvě zprávy. První z nich se zmiňuje o prudkém 

zánětu plic a pohrudnice, jímţ prezident onemocněl 12. března. Dále se uvádějí medicínské údaje 

jako teplota, tlak a puls. Podepsáno je lékařské koncilium. Konkrétní jména lékařů měla navodit 

dojem, ţe se nejdůleţitějšímu člověku v Československu dostává té nejlepší péče. Přítomnost 

sovětského chirurga demonstruje, ţe i v této těţké hodině neváhá SSSR poskytnout Československu 

pomoc. Z hlediska funkce má stručná zpráva informovat společnost o váţném stavu, v němţ se 

prezident nachází. Tomu odpovídá i aktualizovaná druhá zpráva, která byla zveřejněna v pátek 13. 

března odpoledne a vpodvečer, a píše se zde o zhoršení stavu a dalších lékařských zákrocích.
91

 

 Oznámením úmrtí aktéra, ke kterému došlo v 11 hodin 14. března dopoledne, vstupuje 

pohřební rituál tohoto typu do další fáze, kterou nazývám „přijetí smrti“. Jestliţe první fáze, tj. 

„příprava na smrt“ se týkala zejména aktéra samotného, tato fáze se jiţ týká hlavně pozůstalých. 

Dříve, neţ přistoupím ke zhuštěnému popisu dění samotného, je třeba rozlišit jednotlivé skupiny 

pozůstalých, neboť budou hrát distinktivní roli i v dalších fázích rituálu.  

  

3.1.3 Pozůstalí 

 V nejširších souvislostech byli pozůstalí všichni příslušníci celého pokrokového světa 

(označení zastřešující všechny komunistické strany stalinistického typu), resp. pokrokového tábora 

míru, coţ bylo v československém dobovém diskurzu označení pro státy, kde faktickou politickou 

moc drţela strana komunistického typu (mimo Jugoslávie). V symbolické rovině toho bylo 

dosaţeno tak, ţe po celý týden Rudé právo otiskovalo desítky smutečních telegramů a vyjádření 

soustrastí z celého pokrokového světa.
92

 

 Blíţe k pomyslnému středu v hierarchii pozůstalých, který tvoří zesnulý Klement Gottwald, 

je obyvatelstvo Sovětského svazu. Celá hierarchie není zcela jistě arbitrární, ale vyjadřuje hierarchii 

identit k ostatním skupinám pozůstalých, jak ji měl vnímat občan Československa. Ještě o něco 

blíţe k mrtvému má Československý národ, jehoţ předvojem dle převládajícího dobového 

ideologického diskurzu byla Komunistická strana Československa. V jejím rámci to byl politický 

sekretariát Ústředního výboru, který stál v hierarchii pozůstalých nejvýše. Čestné místo prvních 

                                                 
91 Viz „Zpráva o onemocnění presidenta republiky soudruha Klementa Gottwalda“, in: Rudé právo, 1953,14. březen, s. 

1. 

92 Např. v Rudém právu ze dne 15. března 1953 bylo moţné se setkat s těmito titulky: „Soustrastný telegram 

presidenta NDR Wilhelma Piecka“, „Projev soustrasti předsedy ústřední lidové vlády Čínské lidové republiky Mao 

Ce-Tuna“, „Hluboká soustrast národů s naším hořem“. Společné všem těmto zprávám bylo, ţe měly vyjadřovat 

jednotu a přátelství komunistických stran na celém světě, pro něţ byl zastřešující termín „pokrokový svět“. Dne 16. 

března 1953 např: „Soustrastný telegram ÚV KS Belgie“, „Soustrastný telegram presidia velkého lidového churalu 

Mongolské lidové republiky Národnímu shromáţdění“ atp.  
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pozůstalých patřilo nejbliţším příbuzným, jmenovitě manţelce Martě Gottwaldové a dceři Martě 

Gottwaldové-Čepičkové. 

 Pokud byla tímto způsobem přesněji definována kategorie pozůstalých, která, jak bylo 

ukázáno, v sobě skrývala mnoho dalších podmnoţin a subkategorií, je třeba se stručně zmínit i o 

dalších aktérech pohřebního rituálu. Je to nutné i z toho důvodu, aby se více ukázaly rozdíly, které 

panovaly v rámci kategorie pozůstalých. Důleţité je téţ to, ţe jednotlivé kategorie měly v 

pohřebním rituálu přesně vymezené role, které z nich dělaly účastníky rituálu se vším, co k tomu 

patří. 

 Jako první je moţné vymezit kategorie účastníků či diváků. Mezi tyto aktéry lze zařadit 

všechny, kteří nějakým způsobem participovali na pohřebním rituálu. Je však třeba rozlišit 

participaci aktivní od participace pasivní. K této problematice se ještě vrátím, na tomto místě 

postačí, kdyţ schematicky označíme pasivní participanty jako ty, co se na „něco dívají“, a aktivní 

jako ty, co „něco dělají“. Toto rozlišení je však opravdu třeba brát pouze jako hrubé schéma, neboť 

za některých okolností je i to, ţe doboví aktéři něco sledují interpretováno jako aktivní participace. 

 Další kategorií jsou organizátoři. Ti jsou jiţ z podstaty všichni aktivní, tj. „něco dělají“.  Je 

moţné je definovat jako ty, co konstruují a produkují obraz a realitu performativních aktů a 

sociálních představení, jinými slovy, pohřebního rituálu. Mezi organizátory zařazuji jak aktéry 

jednotlivých performativních aktů, tak ty, bez nichţ by nebylo představení moţné, úspěšné, 

autentické. Jsou to tedy v obecném smyslu slova producenti, konstruktéři mise-an-scene a její 

mediátoři, tedy aktéři. Do této kategorie zařazuji i hosty, tedy pozůstalé z „pokrokového světa“ a 

„tábora míru“. 

 

3.1.4 Přijetí smrti 

 První událost, která spustila lavinu dalších akcí, bylo seznámení pozůstalých se smrtí 

Klementa Gottwalda
93

. Naléhavý titulek „Všemu pracujícímu lidu Československa!“ definoval, ţe 

se jedná o událost celospolečenského významu. Reakce na tuto zprávu nebyly zcela jednotné.
94

 

Jako jednotné v rámci invariantu však utvářely mediální diskurz a vstupovaly do veřejného prostoru 

                                                 
93 I kdyţ vycházím z novinových zpráv, je pravděpodobné, ţe zprávy a proslovy z rozhlasu byly variací toho, co bylo 

později otištěno v novinách. Z toho důvodu je moţné vyuţívat tento pramen i pro rekonstrukci rozhlasových 

projevů.  

94 Nepokoje související s narušením řádu se v praxi projevovaly jak šeptandou, která byla rozšířená např. na 

Kladensku, tak vylepováním protistranických plakátů, jeţ proběhlo v Hořovicích. Za zesměšňování úmrtí Klementa 

Gottwalda bylo dokonce zatčeno několik lidí. Viz NA ČR, fond ÚV KSČ, oddělení stranických orgánů: I. oddělení 

1945-1956, sv. 416, arch.j. 2462, f. 12-15, k zatčení viz f. 22. Tyto projevy však byly spíše výjimečné. Zprávy 

stranických pracovníků na ústředí většinou oznamovaly klid, coţ by mohlo naznačovat, ţe úmrtí Klementa 

Gottwalda dopadlo na československou společnost velmi tvrdě. Klid po smrti Gottwalda je také moţné vysvětlit tím, 

ţe po vlně politických procesů a kampaní proti vnitřnímu nepříteli byla společnost natolik pacifikovaná, ţe se bála 

vyjádřit své protikomunistické postoje v době ztráty vedení, a tedy v době oslabení strany.  
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zejména prostřednictvím tisku - tisk jakoţto k tomuto účelu nejvhodnější masové médium tyto 

reakce zcela ovládly.
95  

 Okamţitá shromáţdění a krátká chvíle společně proţívaného nejhlubšího ţalu se odehrávaly 

nejen v továrnách, ale i ve všech stranických buňkách od místních organizací přes okresní a krajské 

aţ po ústřední výbor. Byly zde pronášeny krátké projevy, které straníky i nestraníky seznamovaly s 

tragickou událostí a tím naplňovaly fázi pohřebního rituálu spojenou s rituálním vzpomínáním.  Pro 

mnohé členy komunistické strany mělo úmrtí vskutku mobilizační účinek. Mnohá hlášení uváděla, 

ţe i pasivní členové strany se v důsledku úmrtí Klementa Gottwalda dávali k dispozici, tzn. Ţe cítili 

nutnost znovu definovat svou sociální identitu ve veřejném prostoru. Zejména projevy místních 

funkcionářů KSČ měly důleţitou funkci, neboť skrze tuto sociální akci v rámci pohřebního rituálu 

bylo vyjádřeno, a takové bylo i hlavní význam projevů, ţe strana má situaci pevně pod kontrolou. 

Projev tak pomáhal obnovit řád, který byl smrtí tak významného mocenského činitele rozrušen.  

Rituální povaha smutečních schůzí byla dále umocněna zpěvem Internacionály na závěr a slibem, 

který měl zásadní význam zejména pro představitele politické moci, neboť tímto symbolickým 

aktem byla obnovena legitimita celého, avšak kvůli smrti důleţitého článku narušeného systému. To 

potvrzuje i fakt, ţe přísaha byla na smuteční schůzi přetvořena do formy oznámení, telegramu či 

dopisu a odeslána nejčastěji na ÚV KSČ.
96  

                                                 
95 „V sobotu kolem 13 hodiny smíchovská Tatrovka utichala, utichala, aţ pojednou zcela umlkla. Oněměly soustruhy, 

frézky, lisy, buchary. Osaměly truhlářské ponky, zastavily se hoblíky. A ti, kteří jim dávají oţivovat pro chléb a mír, 

mlčenlivým proudem, pomalu, jako by odpočítávali kroky, přecházeli chodby a dílny, haly a dvory, aby došli tam, 

kam jim velelo jejich srdce. Poklonit se památce prvního dělníka republiky, svého soudruha, svého přítele. […] 

Všichni cítí, ţe jsou si blízko, neboť jsou spojení velkou bolestí.[…] Dělníci stojí, mlčenliví, tvrdí, čekající. Tichý si 

uvědomuje, ţe musí říci nahlas tu strašlivou pravdu: »Zemřel nám soudruh Gottwald« - ramena dělníků sklesla, 

hlavy se sklonily. Hlubokým tichem proniklo zavzlykání ţen. Teď uţ ani Tichý nemluví. Aţ kdyţ dělníci pozvedají 

hlavy, zdá se mu, ţe ho vyzývají k dalším slovům. […] A soudruh Tichý ve vroucích větách hovořil o odkazu Stalina a 

Gottwalda. »Musíme pracovat ještě víc pro socialismus a mír, musíme pro vítězství Gottwaldovy věci dát všechno. - 

A teď, soudruzi, půjdeme pracovat. « […] Pracoviště za pracovištěm začalo oţívat. Stroj za strojem se začal 

rozjíţdět. Po chvíli jiţ továrna duněla písní práce.“ Cit. dle: „Jednotný, pevný a bdělý uskuteční náš lid odkaz 

Soudruha Gottwalda“, in: Rudé právo, 1953, 15. březen, s. 4. 

96 „Slibujeme a zavazujeme se, ţe my, pracující města, které nese jméno našeho největšího učitele a prvního 

dělnického presidenta republiky, ţe se ještě více semkneme kolem naší rodné komunistické strany, kterou nám 

vybudoval soudruh Gottwald, kolem naší vlády a Národní fronty.“ Cit. dle: „Ještě pevněji se semkneme kolem 

strany a vlády“, in: Rudé právo, 1953, 15. březen, s. 4. 
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obr. 1: Smuteční schůze v bratislavských elektrotechnických závodech (zdroj Rudé právo). 

 

 Častou formou slibu je explikována i usilovná práce na pětiletce a zachování spojenectví se 

SSSR. Kromě toho se objevují i osobní sliby a závazky. To vše mělo samozřejmě svůj význam. 

Smrt prezidenta a vůdce KSČ vyústila v kaţdém ohledu v dobu rekonstrukce a v jistém smyslu i 

destabilizace, coţ naznačují obavy z toho, ţe by nepřátelé mohli této chvíle vyuţít k útoku. I proto 

bylo v této době třeba, aby se všichni nově identifikovali jak s odkazem Klementa Gottwalda, který 

reprezentuje to, co bylo, a to z čeho se má vycházet, tak s KSČ, tedy s tím co bude. Tento nový 

projev potvrzení loajality mj. slouţil i ke zpětné legitimizaci strany, která ztratila svého vůdce a 

vlády Československa, která ztratila svého prezidenta. Důleţité téţ bylo, ţe takový akt identifikace 

musel být veřejný a musel se odehrávat ve vymezeném symbolickém rámci a pojmech. 

 Smuteční schůze měly vesměs předpokládaný účinek, jak se zmiňuje i informační zpráva o 

průběhu smuteční tryzny u příleţitosti úmrtí Klementa Gottwalda: „Zpráva byla skutečně drtivá pro 

velkou většinu pracujících na závodech, coţ nakonec dokázaly slzy v očích nejen ţen, ale i muţů. To 

opět ukazuje, jakým člověkem byl pro členy strany i ostatní občany s. Klement Gottwald.“
97

 V 

některých městech byly smuteční schůze transformovány v spontánní manifestační průvody, které 

zaplňovaly veřejný prostor.
98

 Spontánní, nepřipravovaný, prvotní smuteční akt měl kromě části, kdy 

se shromáţdilo publikum a řečníci, část, v níţ se realizoval proslov, který měl krátce shrnout a 

                                                 
97 Cit. dle: NA ČR, fond ÚV KSČ, oddělení stranických orgánů: I. oddělení 1945-1956, sv. 416, arch.j. 2462, f. 28. 

98 „Dlouhé průvody pracujících ze všech stran směřují na Náměstí práce v Gottwaldově. Na výzvu městského výboru 

strany přišli do jednoho dělníci z gumáren a obuvnických dílen Svitu, strojaři a slévači Závodu přesného 

strojírenství, přišly i matky s dětmi, které zpráva o skonu milovaného presidenta soudruha Klementa Gottwalda 

zastihla právě na ulici.“ Cit. dle: „Ještě pevněji se semkneme kolem strany a vlády“, in: Rudé právo, 1953, 15. 

březen, s. 4. 
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působit na pocity shromáţděných.
99

 Je třeba na tomto místě zdůraznit, ţe tato fáze rituálu se 

vyznačovala autenticitou a spontánní aktivitou, prostřednictvím které individuální aktéři skrze 

symbolické akty definovali jak svůj postoj k zesnulému, tak k tomu, co v této době symbolizoval. 

Na druhé straně záporné symbolické akce jako např. odmítnutí, popř. zesměšnění či hanobení 

památky zesnulého byly vnímány velmi váţně a byly velmi krutě postihovány. 

 Prvotní akt vyjádření smutku a potvrzení identifikace s odkazem Klementa Gottwalda a 

KSČ končil tím, ţe se celé shromáţdění znovu zapojilo do práce, která však po proneseném projevu 

měla mít jiný význam, neboť se v této chvíli nejednalo o obyčejnou kaţdodenní činnost, ale rituál. 

Zatímco v rámci kaţdodennosti se pracovalo „jen“ proto, aby byl splněn pětiletý plán, nyní se k 

pracovnímu výkonu přidruţil další význam, totiţ práce za Klementa Gottwalda a jeho odkaz. 

Ritualizace práce jako prostředek zdůraznění sakrálního charakteru fenoménu, jeţ se tímto 

prostřednictvím uctívá a jeţ zároveň definuje postoj moci k němu, je znám i z jiných socialistických 

ceremonií (viz kapitola 2). 

 

3.1.5 Ritualizované vzpomínání 

 Jaký byl odkaz Klementa Gottwalda? Jinými slovy, jaký soubor hodnot a norem bylo třeba 

prostřednictvím rituálního diskurzu připomínat? Hypoteticky by se v něm nějakým způsobem měly 

objevit tři pilíře komunistické tradice, jak byly definovány v předchozí kapitole. Do souvislosti se 

velmi často dávala smrt Klementa Gottwalda a Josefa Stalina, přičemţ Klement Gottwald získal 

epiteton ornans „nejvěrnější ţák Lenina a Stalina“, coţ ho spojovalo s internacionální socialistickou 

tradicí. Kromě toho byl nazýván „otcem naší svobodné, lidově demokratické vlasti.“ Toto oslovení 

zdůrazňovalo, ţe Klement Gottwald byl iniciátorem všech důleţitých akcí, které vedly k nynějšímu 

stavu.
100

  

 Klementu Gottwaldovi je přiznána role demiurga nového řádu, který však nestihl ve všech 

ohledech věc dokončit. Tak byl také v rovině diskurzu vnímán a prezentován jeho odkaz. Ti, co stáli 

zesnulému „otci“ nejblíţe, tzn. v symbolické rovině jeho děti, tedy ÚV KSČ, pak zcela přirozeně 

přebírají jeho dědictví a definují, co je třeba dělat.
101

 Hlavními hesly Gottwaldova vytvářeného 

                                                 
99 „Soudruţka Pešková mluvila ke shromáţdění. Měla oči červené, uplakané, ale hlas měla pevný. Lidé při jejím 

projevu zvedají hlavy, do očí jim vniká víra, odhodlání. »Musíme se semknout v této těţké chvíli pevněji kolem 

Ústředního výboru naší strany a vytvořit naprosto jednotnou bojovou frontu. Nesmíme dopustit, aby si někdo dovolil 

zneuţít našeho velikého smutku.«“  Cit. dle: „Jednotný, pevný a bdělý uskuteční náš lid odkaz Soudruha Gottwalda“, 

in: Rudé právo, 1953, 15. březen, s. 4. 

100 Na rovině mediálního diskurzu bylo zdůrazňováno, ţe Klement Gottwald rozhodným způsobem přispěl a 

pozitivním způsobem ovlivnil vybudování strany, boj proti kapitalistům, spojení Čechů a Slováků, spojenectví se 

SSSR, boj za II. světové války, budování nového socialistického řádu a budování obranných sil státu.  

101 „Soudruzi a soudruţky, drazí bratři a sestry! [toto oslovení bylo poprvé pouţito J. V. Stalinem, v hodině 

nejvyšší nouze, totiţ v projevu, kterým reagoval na napadení SSSR nacistickým Německem. V této chvíli je fráze 

pouţita jiţ s vědomím jejího významu, emocionálního náboje a konotací] Semkněme se nyní ještě pevněji kolem 
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odkazu a zároveň hlavními hodnotami politických elit v této době jsou tedy jednota, obrana nového 

řádu a budování socialismu.  

 Odkaz Klementa Gottwalda měl i specificky československý rozměr, který se projevil ve 

spojení s husitskou revoluční tradicí, která byla v letech 1945-1953 v Československu velmi 

rozšířená a pro ukotvení nového politického reţimu důleţitá, neboť mu propůjčovala specificky 

nacionální punc a zároveň mohla hrát roli zakládajícího mýtu ve smyslu Clauda Lévi-Strausse, coţ 

mělo vést ke snazší identifikaci se socialismem i k jeho bezproblémové apropriaci národním 

kolektivem.
102  

 V rámci rituálního vzpomínání, které zároveň utvářelo pohled na odkaz Klementa 

Gottwalda, bylo důleţité vymezit signifikantní prostor spojený s mrtvým a zároveň zasadit jeho 

uplynulý ţivot do odpovídajících dějinných souvislostí. O to se snaţily speciální biografické stati, 

projevy či fotografické prezentace, které vstupovaly do veřejného diskurzu a udávaly směr 

rituálního vzpomínání. V článcích byly uváděny ty nejdůleţitější události a jejich autoři osvětlovali, 

jak se o ně zaslouţil Klement Gottwald. Kromě toho měly představit zesnulého prezidenta nejen 

jako nedostiţný vzor, ale i jako člověka, jehoţ příklad je moţné napodobit. Shrnovaly a 

kodifikovaly tak mýtus, který se kolem něho vytvářel jiţ za jeho ţivota, a představovaly ho v 

ucelené podobě, jejímţ charakteristickým rysem byla nikoli polyfonie, ale jednohlasnost, jeţ 

posilovala konstrukci a validitu mýtu. Hlavní důraz byl kladen na tři pilíře komunistické tradice, 

coţ naznačuje, ţe účelem těchto článků bylo spojit osobu Klementa Gottwalda s hlavními principy 

komunistické ideologie a tím i posílit jejich všeobecnou a neoddiskutovatelnou platnost.
103

  

 

3.1.6 Utváření rituálního prostoru 

                                                                                                                                                                  
Ústředního výboru naší komunistické strany a kolem naší vlády národní fronty! Nechť je ţulová v této těţké době 

jednota našeho lidu! Půjdeme dále vpřed ještě odhodlaněji a ještě obětavěji leninsko-stalinskou cestou, kterou nám 

ukázal soudruh Gottwald! […] vynaloţíme všechny síly, abychom ji [pětiletku] splnili tak, jak on ţádal, vynaloţíme 

všechny síly k budování socialismu v naší vlasti, vynaloţíme všechny síly k tomu, abychom ještě účinněji mařili 

zločinné plány válečných štváčů a vybudovali naši vlast v nezdolnou pevnost světové fronty míru, vedené sovětským 

svazem.“ Cit. dle: „Všemu pracujícímu lidu Československa!“, in: Rudé právo, 1953, 15. březen, 1953, s. 2. 

102  Základní východiska husitské revoluční tradice viz NEJEDLÝ, Zdeněk, Komunisté – dědici velkých tradic 

českého národa, Praha 1946, k propojení odkazu Klementa Gottwalda a této tradice se píše v Rudém právu: „věrni 

odkazu soudruha Gottwalda, přemáhají hoře, mění je v odhodlání jít husitsky a gottwaldovsky ještě pevněji 

kupředu.“ Cit. dle: „Jednotný, pevný a bdělý uskuteční náš lid odkaz soudruha Gottwalda“, in: Rudé právo, 1953, 

15. březen, s. 4, či „Učí nás býti opravdovými vlastenci, jít vţdy a za všech okolností cestou husitů, táboritů“, cit. 

dle: „Pevně a k novým vítězstvím poneseme prapor soudruha Gottwalda“, in: Rudé právo, 1953, 15. březen, s. 1. Ke 

zhodnocení husitské revoluční tradice viz BAUER, Michal, Ideologie a paměť, Praha 2003. 

103 Takový je i článek „Ţivot a dílo soudruha Klementa Gottwalda“. Jedná se o projev specifického ţánru, jeţ se v 

rámci invariantu rituálního vzpomínání vyskytoval v jistých modifikacích po celou dobu trvání pohřebního rituálu. 

Článek je rozčleněn do několika podkapitol, které zároveň tvoří interpretační klíč a zároveň umoţňují identifikovat, 

co bylo z pohledu tvůrců a interpretů marxisticko-leninistické ideologie nejdůleţitější. Podkapitoly se nazývají: 

„Mládí a politický růst“, „Vůdce strany“, „Moskevská léta“, „Tvůrce základů nového státu“, „Strůjce únorového 

vítězství a budovatel socialismu“ a konečně „Se sovětským svazem k vítězství socialismu a míru“. Viz „Ţivot a dílo 

soudruha Klementa Gottwalda“, in: Rudé právo, 1953, 15. březen, s. 5. 
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 Po těchto spíše kratších úvodních a spontánních aktech, které byly doprovázeny ideově 

jednotným, organizovaným, ritualizovaným vzpomínáním v mediálním diskurzu, se začaly z 

popudu ÚV KSČ scházet různé politické či masové organizace a buňky, jeţ začaly vytvářet komise, 

popř. výbory, pověřené organizací oficiální fáze pohřebního rituálu v hlavním městě i v regionech. 

Hlavní směrnice vydávala Komise pro organizaci pohřbu presidenta republiky a předsedy KSČ 

Klementa Gottwalda, sestavená ze stranických a vládních špiček.
104

 Tyto komise a výbory měly za 

úkol zejména přípravu co nejvhodnějšího a nejdůstojnějšího prostoru pro hlavní fázi pohřebního 

rituálu, zajistit smuteční výzdobu veřejného prostoru a umoţnit hladký průběh dalších 

symbolických akcí, zejména podpis kondolenčních archů, střídání čestné stráţe u katafalku, 

organizaci smutečního průvodu, popř. zájezdu do Prahy, kde se konal hlavní pietní akt. Právě tyto 

komise je moţné označit za nejdůleţitější část skupiny organizátorů. Vlastní tvorba mise-an-scene 

tedy patřila vybraným pozůstalým (v širším slova smyslu), kteří tak z kategorie diváků přešli do 

kategorie tvůrců. 

 Celková podoba mise-an-scene, která měla navodit smuteční atmosféru, jeţ byla klíčovým 

prvkem hlavních představení pohřebního rituálu, byla legislativně vymezena mimořádným 

zasedáním ÚV KSČ a vlády Československa, na němţ došlo k usnesení, ţe aţ do pohřbu bude na 

území celé republiky státní smutek. Symbolicky se smutek měl ve veřejném prostoru realizovat tím, 

ţe státní a rudé vlajky budou viset na půl ţerdi. Dále byla zakázána divadelní a filmová představení, 

koncerty, kulturní podniky, sportovní akce, zábavy a slavnosti.
105

 Společenský ţivot měl po dobu 

trvání státního smutku utichnout a orientovat se zcela jiným směrem. Volný čas měl být v ideálním 

případě vyplněn přípravou a účastí na jednotlivých fázích pohřebního rituálu. Tato opatření měla v 

symbolické rovině usnadnit vystoupení z kaţdodenního času profánního a vstup do času se 

sakrálními prvky, který měl být naplňován jedinečnou činností v protikladu k běţným činnostem a 

zábavám, jeţ byly spojené s kaţdodenním plynutím času profánního. 

 Jak vypadalo jeviště pohřebního rituálu Klementa Gottwalda a jakým způsobem měnil 

pohřební rituál veřejný prostor? V první řadě je třeba podotknout, ţe podoba jevišť se napříč 

veřejným prostorem lišila. Neexistovala tedy ţádná jednotná, rigidní šablona, která by se 

neinvenčně multiplikovala, spíše existoval jakýsi invariant, který se mohl v rámci jednotlivých 

jevišť více či méně lišit. Platí však, ţe základní prvky byly obdobné, coţ potvrzuje tezi, ţe 

komunistické rituály byly konstruovány pomocí omezené zásoby symbolů a emblémů. To, ţe se od 

sebe jednotlivá jeviště navzájem liší je dáno objektivními i subjektivními předpoklady. Mezi ty 

                                                 
104  V čele hlavní komise byli Viliam Široký, Karol Bacílek, Alexej Čepička, Antonín Novotný, Josef Plojhar, 

Emanuel Šlechta, Gustav Kliment, Bruno Köhler, funkci sekretáře zastával Rudolf Hradec. 

105 Viz „Zpráva o mimořádné schůzi předsednictva ÚV Komunistické strany Československa a vlády republiky 

Československé“, in: Rudé právo, 1953, 15. březen, s. 2. 
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první patří i to, ţe tělo Klementa Gottwalda bylo jen jedno. Organizátoři v ostatních městech a 

mnohých vesnicích na to reagovali tak, ţe na příhodném místě, tj. nejčastěji na náměstí, 

zkonstruovali symbolický katafalk, tumbu, smuteční sloup či jakési pódium. Toto místo se pak stalo 

hlavní scénou pro výstup aktérů, a tedy dějištěm všech důleţitých fází rituálu v daném městě či 

obci. Zde se lidé sešli, aby si vyslechli první projevy útěchy, zde pokládali věnce a květiny, stáli 

čestnou stráţ a na tom samém místě vzdávali poslední poctu prvnímu dělnickému prezidentovi.  

 V mnohých městech byla tato místa k podobným účelům velmi příhodně předpřipravena, 

neboť samotné názvy náměstí odkazovaly k nové revoluční tradici, jíţ byl Klement Gottwald 

zástupcem par excellence. Povinným doplňkem smutečních kulis byla podobizna zesnulého. Ta 

mohla být zhotovena plasticky nebo dvourozměrně, ale za to barevně a na větší ploše. Bez ohledu 

na to, z jakého materiálu byla podobizna zhotovena, byla umístěna v takové pozici, aby se stala 

ohniskem celé scény. Pokud se jednalo o portrét, býval často umístěn nad katafalkem, pokud šlo o 

bustu či sochu, pak se samotný trojrozměrný objekt stal středobodem, přičemţ byl tento emblém 

náhraţkou, která měla reprezentovat absentující tělesnou schránku. 

 Součástí hlavní výzdoby byly ještě státní vlajky Československa a Sovětského svazu. 

Symboliku mnohde, ale zdaleka ne všude, doplňovala rudá pěticípá hvězda. Časté byly nápisy 

odkazující k slavným heslům z projevů Klementa Gottwalda či všeobecně známá revoluční hesla 

nebo alespoň iniciály „KG“. Smuteční atmosféru dokresloval černý flór v kombinaci s purpurem. U 

některých jevišť plály na znamení smutku ještě řecké ohně. Kromě kulis a rekvizit artificiálních byli 

součástí scény i aktéři. Jednalo se o čestné stráţe, které měly reprezentovat elitu země a byly 

integrální součástí obrazu scény. Významu čestné stráţe se budu věnovat později.
106

 

                                                 
106  K variantám smuteční výzdoby veřejného prostoru viz NA ČR, Sbírka Klement Gottwald, č. fondu 1327, 

album 11 a 12. 
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obr. 2: Konkrétní podoba jeviště rituálu v Českých Budějovicích v době posledního rozloučení 

(zdroj Rudé právo) 

  

 Kromě hlavní scény existovalo i bezpočet scén menších. Bylo běţné, ţe kaţdý větší podnik, 

škola či správní instituce měla v rámci svého objektu vyhrazené místo, které bylo po smrti prvního 

dělnického prezidenta přetvořeno na smuteční scénu, vybavenou v podstatě stejnými atributy jako 

smuteční scény hlavní. Zatímco hlavní rituální prostor byl určen pro identifikaci všech aktérů v 

daném veřejném prostoru, tyto vedlejší rituální prostory měly vyvolávat větší pocit intimity a vést k 

mobilizaci a semknutí menšího kolektivu. V takto zúţeném kolektivu bylo daleko jednodušší 

identifikovat se se ztrátou Klementa Gottwalda jako jednoho z „nás“, tj. někoho, kdo byl členem 

určitého ohraničeného kolektivu. Kolektiv reprezentovaly např. zaměstnanci podniku či instituce, 

ţáci či studenti ve školách, pracovníci JZD apod. Menší kolektiv pozůstalých, který byl vytvořen z 

lidí, jiţ se alespoň od pohledu znali, mohl téţ být dramaturgicky vyuţit. Podařilo-li se vytvořit 

odpovídající atmosféru, coţ bylo nejsnazší na počátku a na konci pohřebního rituálu, tedy na 

„liminárních švech“, mohlo v rámci tohoto menšího kolektivu dojít k daleko hlubším emocionálním 
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a niternějším záţitkům spojeným s úmrtím Klementa Gottwalda. Tuto hypotézu potvrzují i zprávy z 

takovýchto setkání.
107

 

 Kromě výzdoby jednotlivých scén, které tvořily logicky uzavřený celek, který měl 

vyjadřovat vlastní symbolický význam, existovala v rámci veřejného prostoru ještě smuteční 

výzdoba doplňková, která dotvářela smuteční krajinu. Začínala vyvěšováním černých vlajek všude, 

kde to bylo moţné, a končila vylepováním portrétů Klementa Gottwalda v černém rámečku s 

černou páskou či palmovou ratolestí, která byla původně křesťanským symbolem.
108 

Symptomatické z hlediska postoje komunistické ideologie ke křesťanství je, ţe mezi smutečními 

symboly chybí motivy kříţe.  

 Nalepení portrétu na okno či obdobné praxe je moţné označit za symbolickou performativní 

akci. Opět je důleţité, ţe je to akce veřejná a její význam tkví v tom, ţe všem, kteří uvidí Klementa 

Gottwalda za oknem, bude jasné, ţe původce akce se identifikuje s odkazem Klementa Gottwalda a 

s politickou linií KSČ. Takovým způsobem vstupovala ideologie opět do veřejného prostoru. Z 

hlediska sociální ekonomiky jednotlivých performativů je tato individuální akce účinnější neţ 

podpis kondolenčních aktů, neboť vyjádření smutku je viditelné daleko déle a potenciálně pro 

mnohem širší obecenstvo. Na druhou stranu tento akt nemá punc věčnosti na rozdíl od podpisu 

kondolenčních archů. Všechny tyto prvky, které byly nejvíce patrné ve městech, ale nechyběly ani 

na venkově, tvořily kulisy hlavních aktů, fází pohřebního rituálu. Nejdůleţitější kulisy byly 

umístěny velmi záhy po oznámení úmrtí Klementa Gottwalda, avšak mnohé další přibývaly po celý 

týden. Celková příprava směřovala k tomu, aby bylo vše nachystáno na grandiózní finále 

posledního rozloučení, jeţ mělo být téţ vrcholným představením a mělo zhmotnit a definitivně 

upevnit jak obraz prvního dělnického prezidenta, tak hodnoty a normy, jeţ měl reprezentovat v 

paměti pozůstalých.  

 

3.1.7 Individuální symbolické akce 

Jestliţe význam menších scén, ukrytých nejčastěji za zdmi domů či továren, měl být intenzifikační a 

specificky identifikační obdobou scén hlavních, existovaly ještě scény, jejichţ význam byl 

signifikantní v tom, ţe se zde diváci stávali aktivními participanty. Takovými byly i objekty, v nichţ 

se uchovávaly kondolenční archy. Tyto místnosti byly rovněţ smutečně vyzdobeny. Nemusely to 

být nutně sekretariáty komunistické strany, jako tomu bylo například v Praze. Důleţité však bylo, 

aby budova či alespoň místnost, v níţ se kondolenční archy nacházely, byla dostatečně 

                                                 
107 Viz např. „V srdcích bude věčně ţít...“, in: Jiskra, 1953, 24. březen, s. 3. 

108 S původně křesťanskými symboly bylo moţné se setkat jiţ při pohřebním rituálu Vladimira Iljiče Lenina, viz 

TUMARKIN, Lenin, pp. 139-143. 
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reprezentativní. Proto byly archy uloţeny i např. v divadle, kinosále atp.  Nejdůleţitější rekvizitou v 

tomto případě byla podobizna Klementa Gottwalda. Jeho alespoň symbolická přítomnost 

podporovala odkaz s ním spojený a aktéři svým podpisem kondolenčních knih, tj. symbolickou 

akcí, stvrzovali, resp. potvrzovali, ţe budou pokračovat v jeho díle.  

 Podpis smutečních archů je třeba interpretovat jako velmi důleţitou symbolickou akci, která 

z pasivních diváků činí aktivní participanty. Změna role byla důleţitá pro jednotlivce i kolektiv, 

neboť i ostatní účastníci mohli sledovat, kdo se této rituální ceremonie, jeţ efektivně vyjadřovala 

smutek nad ztrátou Klementa Gottwalda, ale i souhlas s jeho dílem, zúčastnil. Všímali si toho i 

mocenské elity, které měly podrobný přehled o tom, kolik lidí v dané obci smuteční archy 

podepsalo, ale i zástupci médií, kteří tento akt odpovídajícím způsobem prezentovali. Akt podpisu 

do kondolenčního archu jimi byl interpretován jak ve výše naznačeném smyslu, tak jako přísaha.
109

 

 Vedle podpisů smutečních archů a psaní kondolenčních dopisů, které jiţ byly popsány výše, 

bylo velmi důleţitou součástí rituálu navštívení Praţského hradu a poklonění se mrtvému.
110

 Tento 

akt byl často spojen s pietním poloţením věnce ke katafalku, který nezřídka vyjadřoval smutek 

určitého kolektivu, ať uţ to byl závod, JZD nebo stranická organizace. Tělo Klementa Gottwalda ve 

Španělském sále bylo vystaveno od pondělí 16. března od 13 hodin a leţelo zde plné tři dny, tj. do 

čtvrtka 19. března do 13 hodin, kdy započal smuteční průvod. K tělu nebylo moţné přistupovat 24 

hodin denně, neboť byl nutný určitý čas na údrţbu výzdoby i těla. Španělský sál byl zvolen z 

několika důvodů. Byl to sál, kde Klement Gottwald udílel vyznamenání, a téţ to byl sál, kde se 

konala zasedání ÚV KSČ. Tento prostor byl tedy pro mnohé naplněn novým politickým významem, 

aniţ by zcela ztratil svůj význam historický. Stará tradice se zde protínala s novými významy, jeţ 

zároveň měly ambici stát se základem tradice nové. Důleţité téţ bylo, ţe prostor byl dostatečně 

                                                 
109  „Bílé jsou lístky jako čistá mysl, kdyţ do nich lid vpisuje svou lásku a svůj ţal. Bojové, tvrdé jako z oceli jsou, 

kdyţ lid lásku a ţal přetavil v odhodlání vytrvat a zvítězit. Nejsou to smuteční archy. To Gottwaldovi synové a dcery 

vpisují do listin přísahu svému milovanému. Přišli za ním do budovy Ústředního výboru strany. […] Ludmilka 

napřímí hlavičku, slzy spolyká, k archu usedá vedle maminky.“ Cit. dle: „Listiny lásky a věrnosti“, in: Rudé právo, 

1953, 19. březen, s. 6. „Vladislavský sál je otevřen dokořán. Sem spěje všechna bolest lidu, do této památné síně 

nesou se těţké kroky zástupů. Sluncem ozářený a květy provoněný obraz soudruha Gottwalda plní zraky pohnutím. 

Na osmi prostých stolech leţí bílé, tak bílé smuteční archy, připravené pojmout projevy oddanosti, projevy lásky a 

věrnosti, sliby a přísahy. Dělník ve svátečním šatě odkládá klobouk a tvrdou rukou pomalu, pomalu opisuje přímo ze 

svého srdce: 's nevyslovitelnou bolestí se skláním nad odchodem soudruha presidenta – a svoji oddanost, věrnost 

odkazu předsedy naší rodné strany stvrzuji v hlubokém ţalu svým podpisem. Broţík Rob., horník, Praha XIX.' […] 

Ze všech končin republiky přicházejí delegáti pracujícího lidu se slovy věrnosti.[…] Ano, všichni lidé chtějí říci svá 

slova rozloučení. Všichni, i kdyţ bolest a láska ochromuje ruku při nejtěţším podpisu v ţivotě. Ale jejich srdce jsou 

pevná.“ Cit. dle: „Ve Vladislavském sále“, in: Rudé právo, 1953, 16. březen, s. 4. 

110 „Praha opojná a líbezná, s chuchvalci mlhy a s temným hukotem tramvají, připomíná ho na kaţdém kroku. 

[…] Potichu, bez slov přicházejí skupinky lidí večer na praţský Hrad. Maminky s dětmi, celé rodiny, staří i mladí. 

Našlapují zlehka, zlehounka. Tudy on přece denně chodil […] zůstávají v nevelkých hloučcích před skleněnými 

dveřmi vchodu. Tiší, nemluvní. Chvílemi je slyšet tlumený vzlyk. Chtějí jen kratičko postát, poklonit se, dotknout se 

letmo míst, kterých i on se dotýkal. […] Po nádvoří jde ţena v modrém listonošském plášti. Všichni ji pohledy 

sledují. Má vyplakané oči a tiskne k sobě brašnu s dopisy. Tak pozdě se doručují jen telegramy. To píší lidé z celé 

naší země...“ Cit. dle: „Praha ve smutku“, in: Rudé právo, 1953, 15. březen, s. 4. 
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reprezentativní a téţ ţe za běţných okolností sem neměli občané přístup. Právě zde dramaturgové a 

konstruktéři představení vytvořili působivou scénu se sakrálními prvky.
111

 

obr. 3: Fronta signifikující národní kolektiv, jehoţ jednota je utvářena skrze sociální akci v rámci 

rituálu posledního rozloučení se zesnulým politickým vůdcem, v tomto případě s Klementem 

Gottwaldem (zdroj Rudé právo). 

  

Dramaturgie této symbolické akce však nezačíná aţ ve Španělském sále Praţského hradu, 

ale uţ o několik ulic dál. Právě zde totiţ začal aktér, který se chtěl zúčastnit tohoto typu rozloučení s 

vůdcem KSČ a prezidentem Československa, svou pouť. Vše začínalo ve frontě, která byla 

symbolem a měla i svůj rituální význam. Jako symbol měla fronta vyjadřovat nekonečnou lásku 

československé společnosti k prvnímu dělnickému prezidentovi.
112

 Na rituální rovině je stání ve 

                                                 
111 Španělský sál nebyl jediným místem, které mohlo být vybráno pro vystavení katafalku se zesnulým 

Klementem Gottwaldem.  V úvahu připadal ještě památník na Vítkově, jak vyplývá ze zápisu mimořádné schůze 

politického sekretariátu ÚV KSČ, konané 14. března na Hradě. Viz NA ČR, KSČ ÚV 02/5, sv. 55, arch.j. 144, b.1, 

s.7. 

112 „Zvolna přicházejí tisíce pracujících. Kilometry se vine zástup těch, kteří přišli vzdát poslední poctu svému 

presidentu – soudruhu Klementu Gottwaldovi.“ Cit. dle: „Ve Španělském sále 17. března“, in: Rudé právo, 1953, 18. 

březen, s. 1. V jiném článku se pracuje s metaforou lidské řeky, jeţ se „slévá sem, do Prahy, ke Hradu – do 

Španělského sálu, kde leţí uprostřed květin soudruh Gottwald. Jsou čtyři hodiny odpoledne. Praménky lidské řeky se 
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frontě významné, neboť umoţňuje individuálnímu aktérovi zakoušet kolektivní vyjádření piety a 

emocí, coţ má důleţité dopady na sociální jednání individuálních aktérů, které dostoupilo vrcholu 

při setkání s ostatky zesnulého ve smutečně vyzdobeném Španělském sále, v němţ nepřetrţitě hrála 

smuteční hudba. Pláč jakoţto spontánní symbolický akt je proto třeba vnímat jako reakci vyvolanou 

celkovou atmosférou, která byla utvářena mnoha rituálními prvky, i jako svého druhu katarzi. Z 

pohledu analýzy této fáze rituálu je vnější projev emocí aktérů neklamným důkazem svědčícím o 

jeho autenticitě a splnil tak svou funkci, tj. posílil pouto mezi aktéry a mrtvým vůdcem, a tedy i 

novým řádem, jehoţ byl zesnulý Klement Gottwald emblémem.
113

  

 Tělesné pozůstatky v této fázi rituálu však nejsou ničím jiným neţ jen nejdůleţitější 

rekvizitou. Rituál by se bez něj neobešel, avšak ony samy nejsou aktivním prvkem, jímţ jsou 

naopak proudící pozůstalí, kteří zejména pláčem, ale i určitými jinými gesty - např. úklonou, či 

poloţením věnce vyjadřují svůj smutek a zároveň věrnost odkazu zesnulého. Jejich chování je 

sledováno a prostřednictvím mediálního diskurzu prezentováno těm, kdo se této akce nemohou 

zúčastnit. Tímto zprostředkováním se alespoň virtuálně, na dálku, mohou připojit k obřadu loučení 

a vnímat národní identitu, nově definovanou komunistickou ideologií.  

 

3.1.8 Čestná stráž 

 Specifickou fází komunistického pohřebního rituálu je stání čestné stráţe. Signifikantní je, 

ţe aktéři této fáze sociálního dramatu jsou vyděleni z nekonečného a jakoby jednolitého proudu lidí. 

Kromě této distinkce na ty, co mohou zesnulému prezidentovi stát blíţe, a ty, co mohou jen mlčky 

projít okolo katafalku, je důleţité, kdo konkrétně tvořil čestnou stráţ. Je příznačné, ţe se jednalo o 

privilegium, kterého se dostalo pouze poúnorovým elitám státu, tedy těm, kteří zapadali do 

ideologického konstruktu prezentovaného KSČ a identifikovali se s ním. Protoţe čestná stráţ byla 

umístěna na takových místech, aby byla viditelná, je její funkce důleţitá i z pohledu re-prezentace 

moci pomocí symbolické akce. Čestná stráţ také měla slouţit jako re-reprezentace vize ideální 

společnosti a jejího vztahu k politické moci, přičemţ je důleţitá i z pohledu hodnot a norem 

komunistické ideologie, které se tak realizují ve veřejném prostoru.  

                                                                                                                                                                  
slévají na Strahově v počátek několik kilometrů dlouhého zástupu. Ze Strahova jde zástup na Pohořelec, odtud 

uhýbá nalevo do Jelení ulice, proudí Jelení ulicí aţ k Jízdárně, tam se otáčí, vrací se znovu na Pohořelec, a teprve 

odtud se vlévá přes náměstí do Hradu. Nekonečná lidská řeka.“ Cit. dle: „Nekonečný proud“, in: Rudé právo, 1953, 

18. březen, s. 2. 

113 „Těţké slzy muţů! Ty utajované, ty zadrţované, ty nejpalčivější, které zalily nitro! Zde, před rakví soudruha 

Gottwalda, se přece vedraly do očí. Muţi je neskrývají, nestydí se za ně. Kanou po tvářích kladenských horníků, 

kanou po tvářích starce, jemuţ dávno zbělely vlasy, stékají po tvářích majora – dělostřelce. […] Nejsou to slzy 

slabosti, jsou to čisté slzy veliké lásky a oddanosti, slzy celého národa.“ Cit. dle: „Lid se sklání před svým 

učitelem“, in: Rudé právo, 1953, 19. březen, s. 2. 
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 Na prvním místě z hlediska důleţitosti je třeba uvést čestnou stráţ vrcholné politické 

reprezentace. Ta byla výjimečná z několika důvodů. Jako jedna z mála stála čestnou stráţ u 

katafalku opakovaně, a to vţdy v nejdůleţitějších chvílích z hlediska této fáze rituálu (tedy na 

počátku, po příjezdu zahraničních delegací a na konci).  Vyjadřovala tak symbolicky svou vedoucí 

úlohu ve státě. V rámci této skupiny téţ není náhodné pořadí, v jakém čestná stráţ stála vzhledem 

ke katafalku, neboť blízkost Klementu Gottwaldovi symbolicky naznačovala postavení ve straně a 

mocenských strukturách státu. Po pravé ruce (z pohledu zesnulého) stáli Antonín Zápotocký, Viliam 

Široký a Jaromír Dolanský. Po levé ruce pak Alexej Čepička, Václav Kopecký a Antonín Novotný. 

Při jiných příleţitostech zde byl přítomen i Karol Bacílek.
114

  

 

obr. 4: Čestná stráţ byla důleţitým prvkem komunistického pohřebního rituálu. Politická moc 

mohla prostřednictvím tohoto prvku prezentovat sama sebe, a zároveň mohla signifikovat, které 

sociální skupiny v rámci národního kolektivu zosobňují hodnoty a normy komunistické ideologe 

(zdroj Rudé právo). 

 

                                                 
114 Čeští a slovenští vrcholní zástupci strany a státu neudělali tu chybu co L. D. Trocký, který byl smrtí Lenina 

natolik paralyzován, ţe se nedokázal zúčastnit hlavních fází pohřebního rituálu, čímţ ztratil symbolický kapitál, 

který byl spojen s prezentací sama sebe po boku zesnulého vůdce. Viz TUMARKIN, Lenin, pp. 157-159. Srov. 

SERVICE, Robert, Trotsky. A Biography, London 2009, p. 312. 
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 Z dalších skupin pozůstalých, které stály čestnou stráţ, měly nezastupitelnou úlohu 

ozbrojené síly, coţ odkazuje na tradici osvobození Československa v roce 1945, resp. tzv. vítězného 

února 1948. Zvlášť čestnou stráţ stály jednotlivé zbraně armády, Sbor národní bezpečnosti, 

Pohraniční stráţ a Lidové milice. O významu ozbrojených sloţek v rámci tohoto symbolického aktu 

se nedá pochybovat. Další skupinou byli dělníci a rolníci. Jejich výběr zdaleka nebyl náhodný. Cti 

stát u katafalku zesnulého se totiţ dostalo zejména hrdinům socialistické práce, úderníkům a jiným 

dekorovaným příslušníkům „nové dělnické třídy“, čestnou stráţ drţeli téţ státem uznávaní umělci a 

intelektuálové. Pomyslné pilíře tvořící novou společnost doplňovaly zárodky „nových lidí“, kteří 

měli být zárukou, ţe odkaz Klementa Gottwalda nebude v budoucnosti pošlapán, totiţ pionýři a 

studenti. Protoţe zájemců a kandidátů na čestnou stráţ bylo mnoho, střídala se kaţdých deset minut. 

ÚV KSČ mělo k dispozici seznamy s konkrétními lidmi, kteří byli příslušnými organizacemi 

navrţeni jako vhodní k drţení čestné stráţe. Dramaturgie měla být taková, aby kaţdý důleţitý závod 

či organizace měla u katafalku své zástupce.
115

 

 Obdobnou přehlídkou mocných a z pohledu komunistické strany pro společnost 

nejdůleţitějších lidí, tj. lokálních elit, byla kaţdá čestná stráţ, ať uţ byla drţena v Praze, 

Gottwaldově či Dědicích. Drţení čestné stráţe tak byl důleţitý akt participace v pohřebním rituálu, 

který opět jiným způsobem v rámci veřejného prostoru vyjadřoval nejen loajalitu, ale i jistou pozici 

v mocenské struktuře. Pro mnohé účastníky jako např. pro nositele Řádu republiky, Františka 

Krejčího, měl tento akt i důleţitý vnitřní rozměr.
116

 

 

3.1.9 Poslední rozloučení 

 První akt či spíše prolog začal chvíli před 13. hodinou, dne 19. března. „Na katafalku rakev 

s tělem soudruha Klementa Gottwalda, skleněný příkrov, zpola zahalen československou státní 

vlajkou. Po obou stranách katafalku drţí generálové československé armády podušky z rudého 

sametu, na nichţ jsou řády a vyznamenání presidenta republiky. V tichu se střídají čestné stráţe.“
117

 

Následně do sálu vstoupili nejbliţší pozůstalí. Jako první rodinní příslušníci, druzí členové 

politického sekretariátu ÚV KSČ a předsednictva vlády v čele s Antonínem Zápotockým. Další v 

                                                 
115 Pro ilustraci je moţné uvést, ţe čestnou stráţ stáli např. zaměstnanci ÚVS ţeleznic, veřejné správy, státního 

obchodu, školství, spojů, textilního a koţařského průmyslu, hornictví, chemického průmyslu atp. Delegace měla 

zpravidla devět členů, z nichţ jeden byl vedoucí delegace. Viz  NA ČR, KSČ ÚV 02/5, sv. 55, arch.j. 144, b.1, s.28-

36. 

116 „V pondělí jsem se ještě jednou setkal se soudruhem Gottwaldem. Naposled. Bylo to setkání velmi bolestné. 

Stál jsem čestnou stráţ u katafalku, na kterém leţí soudruh Gottwald […] Je mi těţko. Stojím zde, abych vzdal poctu 

našemu otci a učiteli. Zatínám zuby a pevně si umiňuji, ţe nebudu šetřit svých sil a spolu se všemi pracujícími 

pomohu cestu, kterou nám ukázal dokončit.“ Cit. dle: „Učit se u soudruha Gottwalda“, in: Rudé právo, 1953, 19. 

březen, s. 4. 

117 Cit. dle: „Poslední cesta Prahou“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 2. 
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pořadí byly zahraniční delegace. První sovětská a druhá čínská. Následovaly delegace různých 

organizací, zástupci stran NF, představitelé církví.
118

 Nechyběli ani čestní zástupci z lidu tvořící 

základ poúnorové společnosti, tedy zejména delegace dělníků, druţstevníků, traktoristů a horníků. 

Tato společnost, která byla organizátory závěrečné části představení přivedena do Španělského sálu 

a tvořila i smuteční kondukt (viz níţe), měla symbolizovat obyvatelstvo státu v jeho totalitě. 

Vzdálenost od rakve pak vyjadřovalo postavení v mocenské hierarchii. Sloţení konduktu tedy mělo 

reprezentovat základní ideologická východiska organizátora pohřebního rituálu a odráţet 

společenskou hierarchii. 

 Pro ty, kteří nebyli ve Španělském sále, začal obřad přesně ve 13 hodin.
119

 Houkání sirén 

(nikoli zvonění zvonů!) trvající pět minut mělo připomenout, ţe začal závěrečný akt pohřebního 

rituálu. Následoval první ze série projevů, který ještě ve Španělském sále přednesl Viliam Široký. 

Tělo Klementa Gottwalda bylo následně obřadně přeneseno ze Španělského sálu k Matyášově 

bráně, kde bylo uloţeno na dělovou lafetu. „Věrní spolubojovníci“, tj. zástupci domácí politické 

elity a socialistického tábora míru Antonín Zápotocký, Viliam Široký, Jaromír Dolanský, Karol 

Bacílek, Václav Kopecký, Antonín Novotný, Nikolaj Bulganin, Čou En-laj, Bolesław Bierut a  

Jumdţágín Cedenbal, za zvuků tradičního smutečního Pochodu revolucionářů, který zazněl jiţ na 

pohřbu Vladimira Iljiče Lenina a Josefa Vissarionoviče Stalina, přistupují k rakvi a zvolna ji 

provázejí k východu. Pochod revolucionářů nebyl vybrán náhodně. Měl reprezentovat nejen 

příslušnost k ideám socialismu a komunismu, ale téţ symbolizovat přátelství Sovětského svazu s 

Československem. Svou roli zde hrála i nová revoluční tradice a moţnost se prostřednictvím této 

skladby odkazovat ke slavné minulosti, která se, tím ţe Pochod revolucionářů byl hrán i v Praze, 

stávala i československou minulostí.  

 Pohřební kondukt v symbolické rovině vyjadřoval nejen hierarchii v rámci nejuţšího vedení 

KSČ, ale také prostřednictvím přítomnosti Nikolaje Bulganina demonstroval nejuţší přátelství mezi 

Sovětským svazem a Československem. Významná je téţ vojenská symbolika odkazující k tradici 

osvobození Československa československými sbory a Rudou armádou, ať uţ je to dělová lafeta, na 

které byly ostatky zesnulého převáţeny, nebo přítomnost nejvyšších vojenských důstojníků. Ve 

                                                 
118 Symptomatické je, ţe zástupci církve a církevní symbolika, aţ na tuto zmínku, v popisu pohřebního rituálu v 

mediálním diskurzu zcela absentují. Důvodem bylo, ţe křesťanská víra byla povaţována tvůrci pohřebního rituálu 

za konkurenční ideologický narativní rámec se svojí vlastní eschatologií, coţ rovněţ totalizující víra v komunismus 

nemohla připustit. 

119  „V této chvíli zaznívá nad Prahou, nad celou Československou republikou táhlý hlas sirén šachet, závodů, 

lokomotiv a lodí. Miliony občanů zastavují práci. Vlast vzdává poctu svému největšímu synu, Klementu 

Gottwaldovi.“ Cit. dle: „Poslední cesta Prahou“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 2. 
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smutečním průvodu nebylo zapomínáno ani na reprezentaci národa, která byla vyjádřena 

nejsvatějším symbolem, totiţ československou státní vlajkou.
120

 

 

obr. 5: Smuteční průvod Klementa Gottwalda. Uspořádání konduktu vyjadřuje mocenskou 

hierarchii v rámci stranických elit i v rámci společnosti. Signifikantní je přítomnost armády a 

ozbrojených sloţek obecně na čestném místě podél rakve Klementa Gottwalda (zdroj Rudé právo). 

 

 První zastavení, ve 14.15, bylo na místě, které bylo v kolektivní paměti svázáno s 

vojenskými přehlídkami a masovými vystoupeními. I v tento den, či spíše právě v tento den, cítili 

organizátoři potřebu demonstrovat sílu a odhodlání ozbrojených sloţek. Oficiálně byla vojenská 

přehlídka, která trvala zhruba 45 minut, prezentovaná jako poslední rozloučení vojsk s vrchním 

                                                 
120 „Čelo smutečního průvodu tvoří vojenský kondukt se zástavami, zahalenými smutečním flórem. Za ním jsou 

neseny věnce. Před lafetou s rakví skupina generálů nese na rudých poduškách řády a vyznamenání. Za rakví 

kráčejí členové rodiny zesnulého. Za nimi předseda vlády Antonín Zápotocký a zástupce Komunistické strany 

sovětského svazu N.A. Bulganin, dále vedoucí představitelé strany a vlády Československé republiky a další 

účastníci smutečního aktu ve Španělském sále. Pohřební průvod se za zvuků smutečního pochodu zvolna pohybuje 

na třídu Obránců míru. Tiše, v hlubokém zármutku stojí mnohatisícové zástupy.“ Cit. dle: „Poslední cesta Prahou“, 

in: Rudé právo, 1953, 20. březen, str. 2. Doboví pozorovatelé interpretovali přítomnost sovětské delegace jako 

symbolické vyjádření přátelství: „Za rakví, zakrytou do půli státní vlajkou, kráčí Antonín Zápotocký a N. A. 

Bulganin, jako symbol československo-sovětského přátelství na věčné časy.“ Cit. dle: „Československý lid se 

rozloučil se svým učitelem a vůdcem“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 3. 
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velitelem, byla to však také demonstrace brachiální síly, která je hotova zakročit vůči všem, kteří 

vystoupí proti odkazu Klementa Gottwalda, jenţ nyní jako oko v hlavě střeţila a interpretovala 

Komunistická strana Československa. Rituál byl touto cestou vyuţit k symbolické demonstraci 

vojenské moci ve veřejném prostoru, čímţ mělo být dáno najevo, ţe ztráta vůdce ţádným způsobem 

společenství vedené komunistickou stranou neoslabila.
121

 

 Následně se pohřební průvod opět dal do pohybu. Cesta vedla přes Švermův most, Náměstí 

Republiky, ulici Na Příkopě. Podél trasy jsou instalovány smuteční rekvizity: „Rozţatá světla na 

ulicích [na znamení smutku], československé a sovětské vlajky na půl ţerdi, černé prapory, […] 

tisíce portrétů soudruha Gottwalda na domech, ve výkladech, za okny bytů. Ulice vroubí 

nepřehledné zástupy pracujících. Stojí tu v hlubokém zármutku, plni nezměrné lásky k drahému 

soudruhu Gottwaldovi, pevně odhodláni bojovat svou prací za jeho odkaz.“ Dobový komentátor 

nechává bez povšimnutí ulice, skrze něţ kondukt prochází, neboť nejsou naplněny odpovídajícím 

významem, jako je např. Letenská pláň. Jeho pozornost upoutá aţ budova ÚV KSČ, jejíţ význam je 

vykládán v duchu mytizované minulosti. „Průvod míjí budovu Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa, strany, kterou Klement Gottwald vybudoval a zakalil v stranu nového, 

leninsko-stalinského typu, kolem níţ se v těchto těţkých dnech pevně semkl všechen lid.“122 

 Cílem smutečního průvodu byl prostor, který do dnešních dní pro českou národní identitu 

znamená více, neţ jakékoli jiné prostranství, totiţ Václavské náměstí. Bylo cílem pohřebního 

průvodu a zároveň dějištěm finální sociální performance a symbolické akce. Tomu odpovídaly i 

kulisy a rozdělení scény na jeviště a hlediště. Komentátor Rudého práva vysvětluje, proč bylo pro 

finální zastavení vybráno právě Václavské náměstí:„...je svědek vítězných bojů dělnické třídy a 

jejího předvoje – Komunistické strany Československa. Svědek slavných májových přehlídek. Zde 

soudruh Klement Gottwald oznámil v Únoru 1948 uprostřed statisíců pracujících všemu 

československému lidu vítězství nad reakcí.“
123

 

                                                 
121 „Na Letenské pláni, před tribunou, odkud president Klement Gottwald přehlíţel výročí slavných květnových 

dnů jednotky čs. ozbrojených sil, lafeta s tělesnými pozůstatky Klementa Gottwalda zastavuje. Nastoupené jednotky 

vzdávají poctu. V tichu, kdyţ dozněly tóny smutečního pochodu, se ozývá povel velitele přehlídky 'K poslední poctě 

vrchnímu veliteli československé armády!' Ve vyrovnaných desetistupech za rázného přehlídkového pochodu jdou 

slavnostním krokem kolem svého vrchního velitele důstojníci vojenských akademií a učilišť, pěší pluky, útvary 

Vnitřní a Pohraniční stráţe a za Sborem národní bezpečnosti Lidové milice. S vrchním velitelem se loučí i 

motomechanisované vojsko, motorisovaná pěchota, dělostřelectvo a tankisté. Ve vzduchu hřmí bojové svazy 

československého letectva.“ Cit. dle: „Poslední cesta Prahou“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 2. 

122  Cit. dle: TÝŢ. 

123 Cit. dle: TÝŢ. 
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obr. 6: Hlavní jeviště nejdůleţitější fáze pohřebního rituálu. Z této tribuny zavázal Antonín 

Zápotocký desetitisíce shromáţděných ke slibu následovat odkaz Klementa Gottwalda. Ústředním 

symbolem v tomto případě není národní vlajka, ale rudá hvězda, jeţ sjednocuje zesnulého 

politického vůdce s hlavním totemem. (zdroj Rudé právo) 

  

Pohřební průvod sem dorazil kolem 17. hodiny. Před deskripcí představení, je třeba se opět 

nejdříve pozastavit u toho, jakým způsobem byla tvořena scéna. Pod budovou Národního muzea 

byla vztyčena černým flórem zahalená tribuna, nad níţ, zavěšen na přední stěně muzea, čněl 

gigantický portrét Klementa Gottwalda v černém rámu. Pod portrétem zářila pěticípá rudá hvězda, 

symbol revolučního boje a pracujícího lidu, jenţ plnil i roli totemu. Pod hvězdou byly zlatě 

vyvedeny iniciály KG. Po stranách bylo umístěno heslo, které bylo v uplynulých dnech takřka 

všudypřítomné: „Kupředu, československá úderná brigádo, pod praporem Lenina a Stalina 

Gottwaldovou cestou“. U zdí muzea byly aranţovány stovky věnců, které měly vyjadřovat soustrast 

truchlícího národa. Na rampě muzea hořely řecké ohně, důleţitý sekulární symbol smutku a piety, 

pouliční osvětlení téţ svítilo. Celou scenérii doplňovala na stoţárech vlající sovětská a 

československá státní vlajka. Smuteční průvod, který přišel od ulice Na Příkopech, se u budovy 
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muzea rozdělil na dvě části. Ozbrojená stráţ spolu s nosiči vyznamenání zůstali pod tribunou, kde 

téţ byla vystavena rakev s tělesnými pozůstatky. Na tribuně pak byli nejdůleţitější političtí činitelé. 

Václavské náměstí bylo zcela zaplněno lidem. Podobná masová mobilizace byla v krátké době 

uskutečněna jiţ podruhé, poprvé kvůli smuteční tryzně za Josefa Stalina. I na jiných místech 

republiky se v této chvíli shromaţďovali občané, aby alespoň na dálku mohli být součástí 

posledního rozloučení.
124

 

 

3.1.10 Smuteční projevy 

 Smuteční shromáţdění na Václavském náměstí mělo několik vrcholů. Prvním byl samotný 

příchod konduktu, mezi další patřily projevy Antonína Novotného, Antonína Zápotockého a 

Nikolaje Bulganina. Protoţe v podstatě uzavíraly celý pohřební rituál, alespoň pro nejširší 

veřejnost, je třeba se zastavit alespoň u toho nejdůleţitějšího.  

 Hlavní byl projev Antonína Zápotockého jakoţto předsedy vlády a člena předsednictva ÚV 

KSČ. Hned v úvodu si povšiml souvislosti mezi Josefem Stalinem a Klementem Gottwaldem a 

zdůraznil symboliku Václavského náměstí. Zesnulého prezidenta nazývá klasickými epitety jako 

učitel, otec, soudruh a přítel. Pak přechází ke stručné hagiografii nevybočující z klasického sujetu, 

jiţ bylo moţné si přečíst v tisku po celý týden, ve kterém probíhalo rituální vzpomínání. 

Následovala pasáţ, v níţ předseda vlády pohrozil všem, kteří budou stát v cestě hlavnímu cíli a 

nejdůleţitějšímu bodu odkazu zesnulého, tj. v cestě výstavby socialismu.
125

 Odkaz Klementa 

Gottwalda tedy mohl být pouţit i pro pokračování represí. Kromě této roviny vyuţívá Antonín 

Zápotocký odkaz zesnulého k mobilizaci a motivaci národa k vyšší hospodářské produkci v 

souvislosti s pětiletým plánem.  

 Nejzajímavější část projevu z pohledu sociálního představení je však bezpochyby závěr, kde 

Antonín Zápotocký za pomoci řečových aktů (podle Austina) zapřísahal celý národ (pouţíval první 

osobu plurálu): „Přísaháme Ti, soudruhu Gottwalde, ţe Tvůj veliký, posvátný odkaz nezradíme!“
126

 

Ještě několikrát pak opakoval dramatickou invokaci „Přísaháme Ti, soudruhu Gottwalde“ a dodával 

další přísahy, totiţ, ţe bude nadále probíhat zocelování strany, kolem níţ se semkne nejen Národní 

fronta, ale všichni lidé dobré vůle. Téţ přísahal, ţe dojde ke zvýšení socialistického soutěţení, 

produktivity práce, obranyschopnosti země. Nakonec přísahá, ţe ani on, ani strana nikdy nezradí 

                                                 
124 „Statisíce lidí na Václavském náměstí dává se do pohybu a jdou k Museu. Blíţ ke svému presidentu, blíţ ke 

svému vůdci. Václavské náměstí se přeměnilo v klidnou hladinu moře.“ Cit. dle: „Československý lid se rozloučil se 

svým učitelem a vůdcem“, in: Rudé právo, 1953, 20.březen, s. 3. 

125 „Třídní nepřítel nebyl ještě úplně zničen. Věrni odkazu soudruha Klementa Gottwalda, budeme neustále 

zvyšovat svoji bdělost a ostraţitost, chránit naší socialistickou výstavbu, dodrţovat státní a pracovní disciplínu a 

tvrdě a neúprosně účtovat s kaţdým, kdo by se pokoušel narušovat a poškozovat naše budovatelské úsilí.“ Cit. dle: 

„Projev soudruha Antonína Zápotockého“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 1. 

126 Cit. dle: „Projev soudruha Antonína Zápotockého“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 1. 
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pevné a věrné přátelství se Sovětským svazem. Projev ukončil dvěma citáty, první byl z notoricky 

známého, avšak Antonínem Zápotockým lehce parafrázovaného Stalinova projevu: „Kupředu, 

československá úderná brigádo, kupředu pod praporem Lenina a Stalina, kupředu za splnění 

ţivotního cíle soudruha Gottwalda, za vybudování socialismu v naší vlasti!“, a druhý byl z politické 

písně „Kupředu levá, zpátky ni krok.“ Je symptomatické, ţe přísaha se týkala tří pilířů komunistické 

tradice a konkrétně jejích nejdůleţitějších, základních hodnot. 

 Neboť dav shromáţděný na Václavském náměstí neprojevil známky odporu, je moţné 

povaţovat mlčení za tichý souhlas jak s projevy, tak s přísahou, kterou za všechny vyslovil tehdejší 

předseda vlády. Byl to de facto tichý plebiscit, který se odehrál na samém závěru sociálního 

představení, jehoţ účelem bylo obnovit řád a důvěru v nové vedení. Na tomto místě je třeba 

podotknout, ţe symbolická akce tohoto typu, stejně jako jiné celospolečenské ceremonie a rituály, 

pravděpodobně nemohla v této době skončit jinak. Zdánlivě banální tvrzení však ukazuje na to, jak 

velkou kontrolou nad sociálním tělem společnosti reţim vládl. Tuto kontrolu mohl vyuţít 

k mobilizaci, jeţ reţimu slouţila k integraci společnosti do jednoho společenství a zároveň k 

posílení legitimity vládnoucí skupiny v době tranzice moci.  

 Reakce přítomného publika, která nebyla záporná v ţádném smyslu, umoţňuje vyslovit 

hypotézu, ţe obecenstvo povaţovalo představení za autentické a došlo tedy na symbolické rovině k 

fúzi neboli identifikaci mezi ním a hlavním aktérem, jímţ byl Antonín Zápotocký. Hlavnímu 

řečníkovi
127

 se tedy skrze řeč symbolů a společenské představení podařilo mediovat transfer moci, 

která se odpoutala od mrtvého emblému a vtělila se do KSČ a posléze do nového prezidenta, jímţ 

se stal právě Antonín Zápotocký. Je třeba mít na paměti, ţe pokud k pocitům blízkým Turnerově 

pojmu communitas došlo, pak to nebylo pouze v důsledku projevů samotných, ale spíše důsledkem 

mnoha různých symbolických akcí a fází rituálu, které se odehrávaly po celou dobu trvání. 

 

3.1.11 Uložení ostatků 

 Po závěrečném projevu došlo k přeloţení rakve Klementa Gottwalda na motolafetu, coţ 

značilo konec oficiálního veřejného rozloučení, nikoli však konec pohřebního rituálu. Zatímco 

řadoví pozůstalí opouštěli místa smutečního shromáţdění, několik desítek vyvolených mohlo 

tělesné ostatky zesnulého následovat aţ k místům posledního odpočinku. Národní památník, jehoţ 

účel měl být původně naprosto jiný, se po Únoru 1948 změnil v „proletářský panteon“. Byli zde 

pietně uloţeny ostatky vojenských hrdinů a slavných členů komunistického či levicového hnutí, 

                                                 
127 Lépe řečeno nejen jemu, ale v širším pohledu všem producentům, kteří se podíleli na konstrukci jednotlivých 

vystoupení v rámci pohřebního rituálu. 



60 

 

jmenovitě Bohumíra Šmerala, Josefa Hakena, Stanislava Kostky Neumanna a Bohuslava 

Vrbenského.
128

  

 Nyní sem měl přibýt i Klement Gottwald. Smysl této části rituálu byl v tom, ţe symbolicky 

odděloval běţnou populaci od elity, která mohla provázet svého vůdce aţ na samý konec jeho cesty. 

Toto privilegium mělo téţ zpětně legitimizovat jejich nároky na vedoucí úlohu ve státě, neboť oni 

stáli mrtvému prezidentovi a generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Československa 

nejblíţe. Slavnostní sakrální charakter hlavní síně na Vítkově, tedy vrchu, který byl pro komunisty 

naplněn i historickým významem spojeným s husitskou revoluční tradicí, měl přispět k nevšednímu 

proţitku publika sledující poslední část pohřebního rituálu, jemuţ nechyběly sakrální prvky.
129

 

 

3.2 Komparativní exkurz 

3.2.1 Antonín Zápotocký 

 Dne 13. listopadu roku 1957 byla vydána lékařská zpráva o zdravotním stavu prezidenta 

republiky Antonína Zápotockého. Na rozdíl od svého předchůdce Klementa Gottwalda, Antonín 

Zápotocký nebyl jako první dělnický prezident generálními tajemníkem KSČ. Toto místo v letech 

1953 – 1968 zastával Antonín Novotný. O smrti Zápotockého, ke které došlo právě ve středu 13. 

listopadu 1957 v 5 hodin ráno, přinesl jako první zprávy Československý rozhlas. Rudé právo 

otisklo zprávu následujícího dne. Na titulní straně byl portrét zesnulého politika a citát: „Věčně 

bude ţít v srdcích našeho lidu památka soudruha Antonína Zápotockého“. Čestný titul soudruh 

nenechával na pochybách nikoho, ţe zemřel prezident a komunista. 

 I v tomto případě byl pohřební rituál zahájen oznámením o úmrtí, které bylo protkáno 

smuteční frazeologií, jeţ měla jak pietní, tak politický význam. V oficiálním vyjádření se 

zdůrazňuje zejména vazba mezi prezidentem, stranou a pracujícím lidem. Zdůrazňována byla téţ 

                                                 
128 O transformaci Národního památníku na Proletářský panteon se zmiňují i dobové prameny, viz „Čest 

průkopníkům našich šťastných socialistických zítřků“, in: Rudé právo, 1951, 17. květen, s. 5. Pro pozdější reflexi, 

která interpretuje památník v době probíhající destalinizace viz Národní památník na hoře Vítkově, Praha 1961, s. 

11-15. 

129 „A v táboritskou sílu změní se hoře všech věrných synů a dcer naší země, kteří se dnes s Klementem 

Gottwaldem loučí. S táboritskou silou a pevností půjdou cestou, po níţ je vedl on, po níţ je dále povede jeho 

zapalující odkaz. […] Je skončena slavná, heroická cesta Klementa Gottwalda. Cesta velikých bojů a vítězství. Ale 

pod jeho praporem půjde dál a stále výš cesta našeho lidu, který ji ověnčí novými a novými vítězstvími. Jak to dnes 

přísahal milovanému vůdci, učiteli, otci, Klementu Gottwaldovi.“ Cit. dle: „Československý lid se rozloučil se svým 

učitelem a vůdcem“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 3. Poslední chvíle pohřebního rituálu jeden z pozorovatelů 

popsal takto: „Ztichlou síní Národního památníku zaznívají Smetanovy symfonické básně 'Tábor'. Za zvuků 

Internacionály tmavě rudá opona pomalu zakrývá katafalk s rakví. Dělové salvy vzdávají poslední poctu 

vynikajícímu představiteli mezinárodního dělnického hnutí, starostlivému otci a učiteli československého lidu, 

nezapomenutelnému vůdci národů Československa – soudruhu Klementu Gottwaldovi.“ Cit. dle: „Poslední cesta 

Prahou“, in: Rudé právo, 1953, 20. březen, s. 2. 
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heroická úloha a výjimečnost Zápotockého v budování socialistické vlasti.
130 

Signifikantní je, ţe 

oproti roku 1953 není v mediálním diskurzu odkazováno na husitskou revoluční tradici, neboť 

Husité odpovídali se svým militantním odkazem revoluční fázi, která byla v této době jiţ 

vyčerpána. 

 Provolání bylo společným výtvorem tří mocenských institucí, coţ vypovídá velmi mnoho o 

rozloţení politické moci v Československu. Tvůrci oficiální zprávy o úmrtí Antonína Zápotockého 

byli ÚV KSČ, vláda a ÚV NF a jiţ v této úvodní fázi pohřebního rituálu byla smrt prezidenta a 

člena strany vyuţita k ideologické výzvě, která měla mobilizovat národní kolektiv a zároveň ve 

veřejném prostoru prezentovat nejdůleţitější soubor hodnot, který zůstal aktuální i po velké změně a 

potenciální destabilizaci celého kolektivu z důvodu smrti jednoho z jejích nejdůleţitějších 

exponentů, který byl podstatný jak z pohledu reprezentace kolektivu, tak z pohledu konkrétní 

symbolizace hodnot definovaných na abstraktní rovině marxisticko-leninskou ideologií.   

 Mimoto došlo k vytvoření jakéhosi panteonu, který má výzvu sankcionovat a zároveň ukázat 

spojitost stávající skupiny s jejími důleţitými identifikačními osobnostmi. Dochází téţ k 

mytologizaci a sakralizaci zesnulého, který je přirovnáván a pozvedán na stejnou úroveň jako jeho 

předchůdci zakladatelé. Důleţitá je také emblematizace, k níţ dochází v průběhu mimořádného 

rituálního času, ale také její souvislosti.
131

 Je signifikantní, ţe jméno Klementa Gottwalda bylo 

zmiňováno ústy ÚV KSČ více neţ rok a půl po pověstném Chruščovově „tajném“ referátu, který 

měl ukončit tzv. kult osobnosti nejen v Sovětském svazu, ale i v ostatních zemích Východního 

bloku. To, ţe Gottwald mohl být zmíněn jako „neomylný“ učitel, naznačuje, jak pomalu a 

selektivně byl nový ideologický impuls z Moskvy přijímán a aplikován v zemích socialistického 

tábora míru v praxi.  

                                                 

130 „V čele Rudých odborů vedl naše revoluční dělnictvo v desítkách těţkých třídních bojů, demonstrací a stávek. 

[...] Ani burţoasní persekuce a ţalářování, ani dlouholeté strádání v nacistickém koncentračním táboře nemohlo 

oslabit nezlomný revoluční elán komunistického bojovníka, jímţ byl naplněn celý ţivot soudruha Zápotockého. [...] V 

této těţké chvíli vzpomínáme my všichni, příslušníci komunistické strany, příslušníci všech generací naší Národní 

fronty, odboráři, dělníci, rolníci, duševní pracovníci, na veliké zásluhy soudruha Zápotockého o naši vlast [...].“  

Cit. dle „Všemu pracujícímu lidu Československa!“, in: Rudé právo, 1957, 14. listopad, s. 2. 

131 „Veliká a těţká je ztráta, kterou utrpěla naše vlast a náš lid. Avšak tím naléhavěji si připomínáme právě to, čím 

je naplněna veškerá činnost naší strany, čemu nás učil soudruh Gottwald, čemu soudruh Zápotocký věnoval celý 

ţivot, co je smyslem veškerého našeho snaţení: dát všechny své síly boji za uskutečnění našich vznešených 

socialistických a komunistických cílů, boji za stále lepší a šťastnější ţivot celé naší země a všech pracujících.“ Cit. 

dle: TÝŢ. Emblematizace zesnulého Antonína Zápotockého se opakovala po celou dobu trvání pohřebního rituálu. 

Jejím smyslem bylo prostřednictvím identifikace s mrtvým představitelem státu dosáhnout identifikace se stranou 

jako celkem: „Dnes všechen náš lid stojí v hlubokém zármutku nad odchodem jednoho z nejpřednějších z nich 

(komunistů, pozn. JT) – všemi milovaného soudruha Antonína Zápotockého. A je to ţal celé země, neboť on, veliký 

syn dělnické třídy, od počátku věrný své straně, jíţ stál u kolébky, nemohl nebýt zároveň nejvěrnějším synem lidu 

celé své země .Tak jako strana všechny své skutky činí jen pro lid a jeho dobro, tak ani on nemohl mít a nikdy neměl 

nic jiného na zřeteli. Tím byl naplněn celý jeho ţivot.“ Cit. dle: „Z lidu a pro lid“, in: Rudé právo, 1957, 16. listopad, 

s. 1. 
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 Kromě výzvy ke vzpomínání a boji za lepší zítřky obsahuje zpráva, která by se dala nejlépe 

charakterizovat jako „úmrtní oznámení“, ještě další výroky, které apelují na občany Československa 

a zároveň podávají svědectví o tom, jaké jsou z pohledu ÚV KSČ v rámci komunistické ideologie 

hlavní hodnoty, na jejichţ základě je moţné definovat podporu a loajalitu ve vztahu k stávajícímu 

politickému vedení: „semkněme se ještě pevněji kolem Ústředního výboru naší Komunistické strany 

Československa a kolem vlády Národní fronty! Ještě více upevněme nepřemoţitelnou jednotu všeho 

pracujícího lidu!“
132 

Jaké hodnoty jsou charakterizovány tímto citátem? Je to zejména poslušnost, 

tedy konformita s panujícím politickým systémem, tj. vůči straně a zároveň jednotnost, tzn. absence 

opozice. Další hodnotou byl mír, který bylo moţné dosáhnout a udrţet jedině ve spojenectví se 

Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi, které stojí v protikladu proti nepřátelům 

míru. Hlavní hodnotou, která je zároveň totemem, tedy předmětem uctívání, který kolem sebe šíří 

posvátno, je výstavba socialismu spojená s ideou neustálého pokroku, který je řízen Komunistickou 

stranou. Je moţné shrnout, ţe i v případě pohřebního rituálu Antonína Zápotockého bylo vyuţíváno 

všech tří hlavních tradic, které tvořily jádro komunistické ideologie, prezentované skrze formy a 

techniky blízké politickému náboţenství.
133

Mobilizace národního kolektivu k usilovnější práci je 

stále se opakujícím prvkem, který je velmi výrazný ve všech fázích rituálu. O nutnosti dovršit 

započaté dílo se píše v rezolucích a dopisech odeslaných z mimořádných schůzí, hovoří se o ní v 

projevech na shromáţdění různých skupin obyvatelstva jak na smutečních tryznách, tak na 

posledním rozloučení. Tato mobilizace měla svůj účinek v podobě rezolucí a slibů splnit dříve 

pětiletý plán a překročit ho, některé závody jako např. ČKD Stalingrad ve Vysočanech uctilo 

památku zesnulého mimořádnou nedělní směnou, tedy typickým rituálem.
134

 

 Jako součást vzpomínkové akce byla na stránkách Rudého práva téţ uveřejněna stručná 

biografie zesnulého člena strany a druhého dělnického prezidenta. V ní byly zdůrazněny hlavně ty 

momenty, které podporovaly heroizaci a mytizaci zemřelého v kolektivní paměti československé 

společnosti. Na jaké události a činy mělo být v rituálním čase ohraničeném trváním státního smutku 

vzpomínáno? Jaká témata se nejvíce v kontextu eulogií na Antonína Zápotockého objevovala? 

 Byl to zejména motiv oběti a hrdinství.  V této souvislosti se tematizovalo zejména 

Zápotockého mládí, které bylo od počátku prezentováno jako socialistické a spjaté s Vladimirem 

Iljičem Leninem. Příznačná je interpretační změna roku 1929 v komparaci rituálního vzpomínání 

                                                 
132 Cit. dle: „Všemu pracujícímu lidu Československa!“, in: Rudé právo, 1957, 14. listopad, s. 2. 

133 „Pod vedením komunistické strany věnujme všechny své síly tomu, aby naše země byla stále silnější a bohatší, 

aby byl stále lepší ţivot všech našich pracujících! Kupředu, za vítězné dovršení výstavby socialismu v naší vlasti!“ 

Cit. dle: „Všemu pracujícímu lidu Československa!“, in: Rudé právo, 1957, 14. listopad, s. 2. 

134 Viz „Smuteční tryzna ve Výboru československých ţen“, „Soustrastný dopis Svazu čs. spisovatelů Ústřednímu 

výboru KSČ“, „U vysokých pecí“, „Dovršíme socialismus v naší zemi“, Rudé právo, 1957, 15. listopad, s. 1-3, o 

závazcích a mimořádných směnách viz „Tvořivou prací splníme odkaz soudruha A. Zápotockého“, in: Rudé právo, 

1957, 18. listopad, s. 4. 
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z roku 1953, kdy se zdůrazňovalo stalinské vedení strany. Nová interpretační linie (roku 1957) 

zdůrazňovala, ţe přelomovost roku 1929 tkvěla v tom, ţe bylo „zvoleno leninské vedení strany v 

čele s Klementem Gottwaldem, vedení, které očišťuje stranu od reformismu a likvidátorských 

tendencí, stojí soudruh Zápotocký na posicích leninismu po boku mladších soudruhů.“
135 

Interpretační posun je odrazem změny ideologického kurzu vyplývající z Chruščovova referátu na 

XX. sjezdu KSSS, o kterém jiţ byla řeč. Zatímco Stalin se stal v rituálním diskurzu roku 1957 

nepřijatelný, jeho ideový souputník a spojenec Gottwald si nadále udrţel svou legitimizační roli. 

Bylo toho dosaţeno reinterpretací jeho politické linie, která přestala být asociována se Stalinem a 

počala být asociována s Leninem, jehoţ postavení jakoţto ideologického emblému se od roku 1956, 

zejména díky působení Nikity Sergejeviče Chruščova, zvýraznilo. 

 Další důleţitou vlastností zesnulého bylo jeho sepětí s lidem a pracovní nasazení. 

Významným prvkem glorifikace Antonína Zápotockého byla jeho všudypřítomnost, která dovedla 

sjednocovat pracující a svým pouhým výskytem  vytvářela ze skupiny lidí semknutý kolektiv. Tím 

se působení Zápotockého ve společnosti nevyčerpávalo. Jeho sepětí s lidem totiţ mělo i intimní 

rozměr.
136

 

 Fakt, ţe smrt Antonína Zápotockého byla pro kolektiv velmi těţkou ztrátou, je v symbolické 

rovině vyjádřen podobnými sociálními akcemi jako v případě úmrtí Klementa Gottwalda. 

Ritualizované projevy smutku jsou zaznamenány ve všech hlavních skupinách tvořících 

socialistickou společnost. Způsobem odpovídajícím socialistickému člověku vyjádřili svůj smutek 

jak dělníci, tak horníci či druţstevníci. Smuteční tryzny byly organizované a odehrávaly se v 

pracovním prostředí, ať uţ to byly továrny či budovy druţstev. Úvodní informace o smrti prezidenta 

Zápotockého byla občanům oznámena nositeli politické moci, tj. členy komunistické strany. 

Svolané pracovní kolektivy uctily památku zesnulého minutou ticha, která byla následována 

besedou, jejímţ obsahem byla vzpomínka na soudruha Zápotockého.
137

  

 Přesto, nebo právě proto, ţe bylo vzpomínáno na úspěchy a veselé osobní zkušenosti 

spojené se zemřelým, výsledkem těchto besed byl fyzický projev smutku, pláč zúčastněných. 

Kromě toho byly téţ podepisovány dopisy, které byly následně odesílány na ÚV KSČ, coţ je prvek, 

                                                 
135 Cit. dle: „Veliký syn dělnické třídy“, in: Rudé právo, 1957, 14. listopad, s. 3. 

136 „Lidé ho u rodinných stolů jmenovali křestním jménem jako svého, snad jen na chvilku nepřítomného 

rodinného příslušníka. Se stejným smutkem nesou jeho odchod. Ale smutek – to není to pravé slovo. Revoluce 

nepláče, to jenom srdce člověka si potřebuje někdy ulehčit.“ Cit. dle: „Aţ z hlubin...“, in: Rudé právo, 1957, 14. 

listopad, s. 3. 

137  Charakteristickou je vzpomínka dělníka z vysočanské ČKD, člena KSČ, soudruha Škubala: „…obědváme, 

popíjíme – a tu najednou soudruh Zápotocký i soudruh Ho Či Min u nás. Nečekali jsme je, vstáváme, ale soudruh 

Zápotocký povídá: 'Jen se nenechte rušit a jezte a pijte spokojeně. A kdyţ pijete na mé zdraví, tak to potom aţ do 

dna,' smál se. Nu, mohl bys vzpomínat – aţ do večera...“Cit. dle: „Celá země ve smutku“, in: Rudé právo, 1957, 14. 

listopad, s. 4. 
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který byl jiţ součástí pohřebního rituálu Klementa Gottwalda. I obsah dopisů byl podobný a měl 

vyjadřovat zejména jednotu a loajalitu.
138

 Po besedě se shromáţděné kolektivy rozešly do práce. Ta 

měla, stejně jako v případě smrti prvního dělnického prezidenta zvláštní rituální povahu, neboť se 

jejím prostřednictví vzdával hold památce zesnulého. Tímto způsobem byla alespoň práce toho dne 

interpretována hlavním organizátorem pohřebního rituálu, komunistickou stranou. Důleţitou roli v 

pohřebním rituálu Antonína Zápotockého měly podpisové archy a čestné stráţe, které plnily stejnou 

funkci jako v případě pohřebního rituálu Klementa Gottwalda,
139 

přičemţ pro organizátory rituálu 

bylo velmi důleţité, jaká hesla byla na smutečních věncích napsána.
140

 

 Neodmyslitelným prvkem pohřebního rituálu byla nejen smuteční výzdoba veřejného 

prostoru, ale i představení, která se v jednotlivých fázích rituálu v tomto prostoru odehrávala. 

Jinými slovy, bylo důleţité nejen to, jak prostor vypadal, ale také to, jak byl takový prostor rituálně 

vyuţíván. Určitou představu o tom přináší následující citace: „Prostorné náměstí v Českých 

Budějovicích. Tlumeně září na domech rudé prapory. Po stranách tribuny, která byla před několika 

dny svědkem manifestace k 40. výročí Října, planou teď řecké ohně, nahoře u obrazu zesnulého 

presidenta se právě střídá čestná stráţ – vojáci, milicionáři, dělníci, svazačky. Mezitím přicházejí 

do nedaleké budovy městského národního výboru, do smuteční síně hloučky ţen […]. Vstupují po 

špičkách, postaví tašky a stojí dlouho před obrazem drahé tváře v zamyšlení. Pak tvrdými tahy 

dělnických rukou kladou své podpisy do kondolenčních archů.“
141

 

                                                 
138  „Slibujeme, ţe na nás, kladenské dělníky, které soudruh Zápotocký učil bojovat pod rudými prapory, můţe se 

Ústřední výbor spolehnout, ţe uloţené úkoly vţdy splníme. Bolestí jsou sevřená naše práce nad nenahraditelnou 

ztrátou, ale čím jsou těţší naše slzy, tím je větší naše odhodlání nelitovat sil, abychom splnili jeho veliký odkaz. Ať 

ţije nerozborná a neotřesitelná jednota československého lidu, stmelená kolem Ústředního výboru KSČ a vlády.“ 

Cit. dle: TÝŢ. 

139 „Zatím vcházejí do dvorany sídla Ústředního výboru KSČ další a další občané, aby svým podpisem potvrdili 

hluboký vztah našich lidí k zesnulému soudruhu Zápotockému, aby mu tak němě poděkoval za vše, co vykonal pro 

naši zemi.  Teskně zní hudba, bez hnutí stojí čestná stráţ před velkým portrétem známé, vlídné tváře. Velký rudý 

věnec s rudými stuhami; Ústřední výbor Komunistické strany Československa. Na podpisových listinách přibývá 

podpisů, razítek závodních organisací, razítek odborů... Tiše plyne proud smutečních hostů... Němě, beze slova 

hovoří podpisy...“ Cit. dle: „Tak jako on“, in: Rudé právo, 1957, 15. listopad, s. 1. K čestným stráţím: „V cáchovně 

kolem smutečního katafalku s bustou Antonína Zápotockého se střídají stráţe havířů ve stejnokrojích, dělnické 

milice, svazáků, vojáků pracujících na šachtě.“ Cit. dle: „Celá země ve smutku“, in: Rudé právo, 1957, 14. listopad, 

s.4. 

140 Mnoho hesel vytištěných na stuhách věnců byla ideologicky neutrální. K podstatnému jménu prezident se často 

přidal přívlastek vyjadřující sounáleţitost se zesnulým, např. „Milému/Našemu/Milovanému/ Drahému/Svému 

presidentovi“, či méně osobní a k tradici odboje za druhé světové války odkazující „Věrni zůstaneme“ či 

aktualizované „Tvému odkazu věrni zůstaneme“. Věnce s takto neutrálními stuhami pocházely z továren a jiných 

výrobních podniků a škol. V rámci těchto kolektivů byla spíše v menšině otevřeně ideologická hesla, jako např. 

„Velikému bojovníku-učiteli“, „Našemu 2. presidentovi“, „Bojovníku za nový řád“, „Půjdeme kupředu k 

socialismu“ apod. Na druhou stranu spíše ideologická byla hesla buněk komunistické strany, místních národních 

výborů a JZD, opakovala se např.: „Za mír, za socialismus MNV Budyně“, „Vybudujeme socialistickou vesnici 

MNV Svinětice“ a „Velkému revolucionáři, budovateli socialistické vlasti“.   Viz NA ČR, fond Antonín Zápotocký, 

aj. 1626, f. 86-103. 

141 Cit. dle: „Podpisy doprovázejí činy“, in: Rudé právo, 1957, 17. listopad, s. 1. 
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 Vrcholem pohřebního rituálu byl smuteční obřad konaný ve Španělském sále a zejména 

následný smuteční průvod, konaný 18. Listopadu. Ve Španělském sále jako první stáli čestnou stráţ 

nad katafalkem s Antonínem Zápotockým čelní představitelé politické moci v Československu, 

členové politického byra KSČ. Tato čestná stráţ je vystřídána tajemníky a dalšími členy ÚV. Teprve 

poté následují představitelé Národní fronty, které střídají delegace významných celostátních 

institucí. Pocty stát čestnou stráţ se dostane téţ umělcům, hercům, novinářům, horníkům, dělníkům, 

lidovým milicím i pionýrům. Čestnou stráţ stojí i zahraniční delegace ze Sovětského svazu.
142

 

Kolem katafalku defilovala několik hodin veřejnost, která, stejně jako v případě pohřbu Klementa 

Gottwalda, neváhá stát i několikahodinovou frontu, která se začala tvořit jiţ předešlého večera.
143

 

 V pondělí 18. listopadu se rakev s Antonínem Zápotockým vydala na svou poslední cestu. U 

vynášení rakve ze Španělského sálu nechyběli členové politického byra. Celá ceremonie přenášení 

rakve na katafalk byla uvedena československou státní hymnou a zakončena Pochodem padlých 

revolucionářů. Ve 13 hodin se po celé republice rozezněly sirény a na pět minut se zastavila veškerá 

práce. Pak se smuteční průvod, v čele s tělem Antonína Zápotockého leţícím na dělové lafetě, dal 

do pohybu.  

 Jak jiţ bylo zdůrazněno, prostorové uspořádání smutečního průvodu je velmi signifikantní, 

neboť odráţí hierarchii sociálních skupin z pohledu politické moci. Čestný průvod vyhlíţel 

následovně: před rakví kráčel vojenský kondukt sloţený s příslušníků generálního štábu. Za ním 

kráčeli vojáci se standartami nesoucími jméno Antonína Zápotockého. Po nich šli dva prapory 

vojáků, nosiči věnců a důstojníci, kteří byli zesnulým vyznamenáni. Po obou stranách lafety šel 

čestný doprovod. S kaţdé strany tři příslušníci československé armády, dva milicionáři, dva horníci 

v uniformách, příslušníci útvarů ministerstva vnitra, hutník v pracovním oděvu a ţena v bílé blůzce 

s červeným šátkem na hlavě.
144 

Zde je patrný vliv estetiky socialistického realismu. Hutník a ţena v 

blůzce měli totiţ symbolizovat sepětí dvou hlavních sloţek dělnické třídy – dělnictva a rolnictva. 

Oděv byl z těchto důvodů volen záměrně emblematicky, aby odpovídal archetypálnímu zobrazení 

dělníka a rolnice realizovaným ve veřejném prostoru v průběhu 50. let. Čestné místo za rakví patří 

rodině zesnulého, kterou následují členové a kandidáti politického byra ÚV KSČ, po nich tajemníci 

ÚV KSČ. Další část průvodu tvoří zahraniční delegace, z nichţ na prvním místě je delegace 

                                                 
142 Konkrétně to byli Zdeněk Fierlinger, Jaromír Dolanský, Viliam Široký, Antonín Novotný, Václav Kopecký, 

Rudolf Barák a Ludmila Jankovcová. 

143 Viz „Lid se loučí se soudruhem Antonínem Zápotockým“, in: Rudé právo, 1957, 18. listopad, s. 1.Rituální 

specialisté interpretovali poslední rozloučení následovně: „Celý národ se mu přišel poklonit. Poklonit a slíbit svému 

hospodáři, ţe jeho památku ponesou v srdcích na celý ţivot a ţe zásady, jimiţ on se v ţivotě řídil, budou vštěpovat 

svým dětem, vnukům, pravnukům...“ Cit. dle: TÝŢ, s. 2. Jiný pozorovatel komentoval poslední rozloučení takto: 

„Jeho památka, jíţ jsme se dnes na praţském Hradě poklonili, nás zavazuje: vytrvat na nastoupené cestě.“ Cit. dle: 

„Poslední minuty smutného dne“, in: Rudé právo, 1957, 18. listopad, s. 1. 

144 Viz „Smuteční průvod se vydává na cestu Prahou“, in: Rudé právo, 1957, 19. listopad, s. 2. 
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Sovětského svazu, po níţ následují delegace celého „socialistického tábora míru“. Průvod uzavíraly 

delegace komunistických stran Západu a delegace ostatních zemí. Obyvatelé Československa, kteří 

nepatřili k politické, dělnické, kulturní či vojenské elitě mohli průvod pouze sledovat. 

 V hlavním projevu Antonín Novotný, nyní nezpochybnitelný politický leader 

Československa, zdůrazňoval, jaké ideologické hodnoty a cíle se mají v souvislosti se vzpomínáním 

na Antonína Zápotockého připomínat a dále utuţovat. Byli to zejména dobudování socialismu, 

jednota dělnické třídy pod vedením komunistické strany, posilnění komunistické strany, věrnost 

bratrským závazkům se sovětským lidem, podpora mezinárodního mírového hnutí. Na rozdíl od 

projevu proneseného na stejném místě při pohřebním rituálu Klementa Gottwalda však Antonín 

Novotný neváţe shromáţděné publikum k vykonání odkazu Antonína Zápotockého přísahou, ale 

direktivně tento poţadavek oznamuje a zavazuje k němu shromáţděné publikum.
145

 

 Je symptomatické, ţe smuteční průvod šel stejnou cestou jako pohřební průvod Klementa 

Gottwalda. I symbolická zastavení na Letenské pláni, kde defilovaly ozbrojené sloţky země, před 

budovou ÚV KSČ a na Václavském náměstí, ústředním místě paměti soudobých českých dějin, kde 

byly proneseny klíčové smuteční proslovy, zůstala beze změny. Dokonce i zakončení smutečního 

průvodu bylo shodné, neboť právě na Václavském náměstí se odehrála hlavní scéna poslední fáze 

pohřebního rituálu, kdy na povel Antonína Novotného, stojícího na tribuně spolu s dalšími členy 

politického byra KSČ, vyjádřilo veškeré obecenstvo svou úctu zemřelému pokloněním. Tato 

symbolická akce, která proběhla po doznění tónů československé hymny a po pronesení projevů 

Antonína Novotného, Klimenta Vorošilova a zástupců polské a čínské delegace, byla zároveň aktem 

loajality a konformity, která byla politickou mocí vyţadována, neboť v centru jejího hodnotového 

ţebříčku stála jednota a sepětí s masami lidu. Pokud by nedocházelo k ritualizovaným projevům 

loajality a jednoty symbolickými sociálními akcemi tohoto typu, byla by tím váţně narušena 

legitimita celé politické reprezentace, a tak i její mocenská pozice.
146

 Tato fáze pohřebního rituálu 

                                                 
145 „V bojích zocelená a jednotná Komunistická strana Československa v čele se svým zkušeným, pevným 

Ústředním výborem, věrna odkazu svého největšího syna Klementa Gottwalda, povede náš lid k dalším vítězstvím. 

Tvůj ţivot, soudruhu Zápotocký, Tvé dílo, Tvá láska k lidu a národu je pro nás i budoucí generace zářným vzorem! 

Budiţ věčná čest Tvé práci, Tvé nehynoucí památce! Dokončíme se ctí dílo, které jsme s Tebou započali. Socialismus 

v naší vlasti dobudujeme.“ Cit. dle: „Projev soudruha Antonína Zápotockého“, in: Rudé právo, 1957, 19. listopad, s. 

1. Podobně se vyjádřil i druhý hlavní řečník Viliam Široký. Signifikantní je jak direktivnost, tak náboţenský slovník, 

který volil v tomto rituálním kontextu: „Drahý soudruhu Zápotocký! Náhlý Tvůj odchod zasáhl kaţdého z nás 

hluboko do srdce. Čím větší je však ţal nad Tvým úmrtím, tím neotřesitelnější je naše víra ve vítězství naší svaté 

věci. Je to víra v naši slavnou Komunistickou stranu Československa, víra v pevnost, sílu a správnost učení 

marxismu-leninismu, víra v sílu idejí proletářského internacionalismu. Je to skálopevné přesvědčení, ţe 

komunistická strana povede náš lid, naši Československou lidově demokratickou republiku k vítězství socialismu a 

komunismu.“ Cit. dle: „Projev soudruha Viliama Širokého“, in: Rudé právo, 1957, 19. listopad, s. 2. 

146 „Uprostřed Václavského... Poslední pohled… Poslední úklona, jakou se vzdává hluboká úcta… Zástupy se 

poklonily...[...] Nikdo nerozdupe setbu, kterou on zasil. To slibujeme. Já, ty...my všichni, kteří jsme se naposled 

poklonili jeho tělesným ostatkům, všichni, kteří v té chvíli byli v duchu s námi, na Václavském náměstí.“ Cit. dle: 

„Smuteční průvod se vydává na cestu Prahou“, in: Rudé právo, 1957, 19. listopad, s. 2. 
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byla zakončena Internacionálou. Část pohřebního rituálu, jeţ se odehrála na Václavském náměstí, 

byla kopírována ve všech velkých městech, přičemţ tělesné ostatky suploval obraz Antonína 

Zápotockého a hlavní projevy byly přenášeny rozhlasem, kterým předcházely projevy lokálních 

politických elit, většinou z řad tajemníků či předsedů KV KSČ.
147

 

 Závěrečná fáze rituálu probíhala v prostorách praţského krematoria ve Strašnicích, kde bylo 

tělo zemřelého za zvuků Písně práce odevzdáno ţárovišti. Odtud putovalo do Národního památníku 

na Vítkově, kde mělo odpočívat po boku zakladatelů a předních činitelů strany. Pro KSČ byla tato 

fáze rituálu nesmírně důleţitá, a i proto byla v ten den zkrácena pracovní doba. Touto cestou mělo 

být dosaţeno co největší účasti nejen v Praze, ale i v ostatních městech, kde probíhala smuteční 

shromáţdění, jeţ svou povahou imitovala shromáţdění v mocenském centru. Pro tuto fázi rituálu je 

charakteristická vysoká míra organizovanosti a pasivní participace diváků.
148

 Z pohledu symbolické 

akce je třeba zdůraznit, ţe poslední rozloučení pro zvané se v tomto případě neodehrávalo na 

Vítkově, kam byly pouze uloţeny ostatky, ale ve strašnickém krematoriu. Tento detail potvrzuje 

odklon elit komunistické strany od husitské revoluční tradice, která se velmi silně projevovala v 

rámci pohřebního rituálu Klementa Gottwalda.  

 Signifikantní je téţ fakt, ţe ostatky Antonína Zápotockého byly spáleny. Pohřeb ţehem totiţ 

v této době, tj. ve druhé polovině 50. let začal být definován a přijímán jako jediný druh pohřbu, 

který odpovídá představám a poţadavkům nového socialistického člověka v protikladu k 

neefektivnímu, neestetickému a zastaralému tradičnímu typu pohřbu do země. Kampaň za 

propagaci pohřbu ţehem jako pokrokového, moderního, a tedy i socialistického způsobu šla ruku v 

ruce s kampaní propagující vědecký ateismus, která byla teoreticky zaměřena proti zpátečnictví a 

pověrám a prakticky proti praktikám a rituálům katolické církve (viz kapitola 5).  

 

3.3 Shrnutí 

 Pohřební rituál Klementa Gottwalda byl sociálním představením, jehoţ význam pozůstalí, a 

zejména producenti, nepodcenili. Při přípravě jednotlivých symbolických aktů a divadelních akcí 

nelitovali ani prostředků, ani času. Věděli, ţe úspěšnou, tedy autentickou, prezentací sama sebe a 

reprezentací idejí, které se snaţili mediovat obecenstvu skrze veřejný prostor a mediální diskurz, 

mohou získat symbolický kapitál a utuţit identifikaci participantů na rituálu s hodnotami, jeţ 

představovali.  

 Politická moc byla reprezentována skrze klasické symboly, tzn. státní vlajky a rudé hvězdy. 

Účastníkům se při jejich čtení měla vrýt do duše jednota, kterou na jedné straně symbolizoval 

                                                 
147 Viz „Smuteční shromáţdění v celé zemi“, in: Rudé právo, 1957, 19. listopad, s. 4. 

148 Viz „Uspořádání pohřbu soudruha A. Zápotockého“, in: Rudé právo, 1957, 15. listopad, s. 1. 
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státoprávní celek Československa (státní vlajka), na druhé straně idea komunismu (rudá pěticípá 

hvězda), a nakonec spojenectví se Sovětským svazem (státní vlajka). Jednoduchost a 

všudypřítomnost této soustavy symbolů byla sjednocována podobiznou zesnulého prezidenta. 

Symbolickou strohost doplňovaly citáty z projevů koryfejů socialismu či politických písní. To byly 

další prvky z nové revoluční tradice. Součástí pohřebního rituálu nebyla křesťanská symbolika, 

neboť křesťanství bylo povaţováno za konkurenční ideologii neslučitelnou jak s komunistickou 

ideologií, tak se sociální praxí. Naopak symbol kříţe byl nahrazen pohanským znakem 

signifikujícím pietu a smrt, řeckým ohněm. I kdyţ některé původně křesťanské symboly bylo 

moţné spatřit i v rámci pohřebního rituálu Klementa Gottwalda, resp. Antonína Zápotockého, 

jednalo se o takové symboly, které nevyvolávaly přímé konotace s křesťanstvím - jako např. 

palmová ratolest.  

 Důleţitou součástí komunistického pohřebního rituálu význačných osobností bylo 

zdůraznění vzájemného přátelství mezi státy, které je moţné označit jako členy socialistického 

tábora míru. Tento fakt je patrný i z pohledu symboliky, neboť soustrastný telegram či účast 

delegace na pohřbu, prostřednictvím rituální symbolické akce vyjadřuje vztahy mezi jednotlivými 

státy, které jsou jinak do značné míry abstraktní a závislé na mediální reprezentaci. Tento prvek 

rituálů byl důleţitý také z pohledu budování nadnárodní identity a pocitu příslušnosti k 

celosvětovému socialistickému společenství ve smyslu Benedicta Andersona.
149

 I proto byl kladen 

takový důraz na zveřejnění reprezentativního mnoţství těchto konkrétních aktů přátelství vůči 

kolektivu v době nouze, proto byly delegace součástí čestných stráţí, účastnily se smutečního 

konduktu a promlouvaly k shromáţděné mase při posledním rozloučení. Do této části rituálu se také 

významně promítá geopolitická situace. Zatímco v roce 1953 nebylo v rámci výběru kondolencí 

otištěno vyjádření soustrasti z Jugoslávie, která v té době byla z pohledu Sovětského svazu na černé 

listině, v roce 1957 byly vztahy mezi oběma státy vřelejší, a proto bylo moţné otisknout telegram 

Josipa Broze-Tita vládě a ÚV KSČ. Tento zdánlivý detail tak ukazuje, ţe i kdyţ Sovětský svaz 

neměl v otázkách ideologie absolutně hegemonní postavení, určitou mírou kontroly nad rituálním 

diskurzem v zemích tzv. východního bloku oplýval. 

 Samotný pohřební rituál měl téţ své vlastní významy, které byly tvůrci rituálu povaţovány 

za natolik signifikantní, ţe je bylo třeba zvýraznit variací. Snad nejdůleţitější byla potřeba 

vyjadřovat „nerozbornou jednotu“ československého lidu. To se v praxi projevovalo aţ obsesivním 

důrazem na formování a viditelnost masy. Prizmatem masy hleděla na probíhající události i média, 

                                                 
149  I kdyţ Anderson se zabýval výhradně vytvářením národního společenství, jeho závěry je moţné zobecnit a 

aplikovat i na širší neţ národní společenství za předpokladu, ţe zde existuje strukturální shoda. Viz ANDERSON, 

Benedict, Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008 
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která dodávala akcím význam, výjimečnost a prvky sakrality. Tato jednota neměla být ekvivalentní, 

nýbrţ přísně hierarchická. Pyramidu moci jako něco zcela přirozeného a nenarušitelného do 

veřejného prostoru téţ medioval pohřební rituál skrze různá představení a mediální diskurz tvořený 

nesčetnými články a provoláními. 

 Jakoby implicitně, ale s nezastíranou okázalostí a tichou hrozbou se téţ prezentovala moc 

ozbrojená. Byla to demonstrace síly, jeţ měla vyjadřovat, ţe ani po smrti velkého státníka neztratila 

nic ze své akceschopnosti. Pouhá přítomnost vojsk a sloţek Sboru národní bezpečnosti, ať uţ v 

podobě čestné stráţe či při přehlídce na Letenské pláni, měla vyjadřovat odhodlanost zakročit ve 

jménu odkazu zesnulého vůdce proti vnitřnímu či vnějšímu narušiteli. Role, jeţ měly ozbrojené 

sloţky v průběhu pohřebního rituálu, téţ vyjadřuje, jak velký význam jim producenti (protoţe právě 

oni spoluutvářeli abstraktní „reţim“) přisuzovali. 

 Producenti pohřebního rituálu však nechtěli být jedinými aktivními participanty při 

jednotlivých společenských představeních. Prostřednictvím symbolické akce mohlo a mělo vyjádřit 

svou politickou, ale i národní identitu veškeré obyvatelstvo Československa. Tyto symbolické akce 

byly zároveň performativy, které zpětně pronikaly k producentům pohřebního rituálu. Ti je 

dekódovali jako projevy souhlasu se svým dosavadním počínáním, coţ je moţné vyčíst jak z 

dobových interpretací jednotlivých symbolických akcí v mediálním diskurzu, tak z archivního 

materiálu. Jinými slovy, pohřební rituál byl moţná ještě významnější pro politické elity neţ pro 

jednotlivé aktéry, kteří tvořili národní společenství. Prostřednictvím rituálu je totiţ moţné od masy 

aktérů ţádat projevy konformity a loajality a alespoň na úrovni sociálního těla a symbolických akcí 

tak spoluutvářet jejich skupinovou identitu. Účast mas je důleţitým, jakkoli předem připraveným a 

organizovaným, veřejným projevem souhlasu s hlavními prvky komunistické ideologie. Veřejná 

demonstrace souhlasu slouţila politickým elitám jako zdroj pro posílení legitimity v době 

nestability, jeţ byla způsobena úmrtím jejího vůdce. Z pohledu aktérů je rituál důleţitý, neboť 

umoţňuje identifikovat se s celým společenstvím, zakoušet pocity integrace do národního kolektivu 

a zároveň skrze veřejné symbolické akce definovat svou víru ve stávající politický systém, potaţmo 

komunistickou stranu, která byla v symbolické rovině rituálem sakralizována. 

 Z tohoto hlediska je nutné povaţovat pohřební rituály Klementa Gottwalda a Antonína 

Zápotockého za zdařilé, neboť dokázaly mediovat to nejdůleţitější, totiţ plynulou translaci politické 

moci z jednoho vůdce na dalšího za asistence KSČ. Potvrzení správnosti volby nového prezidenta, 

čímţ byl ukončen i pohřební rituál (v této chvíli vnímán jako období vybočení z běţného času) se 

tak na jedné straně mohlo opírat jak o odkaz zesnulého, který se stal součástí tradice, tak o 

jednomyslnou vůli lidu. Tato jednomyslnost přitom nebyla předem dána, ale byla vytvořena 

prostřednictvím fúze (či dle Victora Turnera communitas), jiţ zajistil pohřební rituál. Mezi 
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nejdůleţitější prvky pohřebního rituálu, který fúzi pomáhal utvářet, lze zařadit odeslání 

soustrastného dopisu, zpěv Internacionály, podpis kondolenčních knih, stání čestné stráţe, pláč či 

poklonu u katafalku s vystavenými ostatky, popř. přijetí slibu na manifestačním shromáţdění v 

rámci posledního rozloučení. 

 Komparace Gottwaldova a Zápotockého pohřbu ukazuje, ţe soubor nejzákladnějších norem 

a hodnot komunistické ideologie zůstal zachován, coţ je patrné jak z rituálního vzpomínání, jeţ 

zdůrazňovalo tři komunistické tradice, tak z podoby rituálu samotného. Došlo však k posunu 

významu u některých závaţných detailů. K těm nejdůleţitějším patří vymazání Stalina z diskurzu 

rituálního vzpomínání na Zápotockého, upuštění od husitské revoluční tradice a účast jugoslávské 

delegace, coţ na úrovni rituální komunikace odkazuje k ukončení revoluční fáze budování 

poúnorové společnosti. Z pohledu mapování změn komunistické ideologie v 50. Letech je snad 

ještě významnější fakt, ţe zatímco Klement Gottwald byl balzamován a vystaven jako modla kultu 

osobnosti, Antonín Zápotocký byl v závěru pohřebního rituálu spálen, coţ na rovině rituálu 

signifikovalo změnu ideologického klimatu, jeţ se v praxi odrazil v obnovené snaze dokončit 

kulturní revoluci, jejímţ rámcem byl tzv. vědecký ateizmus.  

V symbolické rovině došlo také k několika změnám. Mezi ty nejvýznamnější patří posílení 

estetiky socialistického realismu, coţ se odrazilo hlavně u smutečního konduktu, jehoţ se účastnil 

archetypizovaný dělník těţkého průmyslu a rolnice. Veřejný diskurz se nejvíce liší zdůrazněním 

Mírového hnutí v rámci rituálu Antonína Zápotockého. Z hlediska symbolických akcí je 

nepřehlédnutelné to, ţe Antonín Novotný jako hlavní řečník nevyzývá shromáţděnou masu k slibu, 

ale direktivně oznamuje, co je třeba učinit k vykonání odkazu zesnulého. 
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Kapitola 4. Pohřební rituály významných sociálních aktérů 

4.1 Oběti bestiálních vražd 

 Do této kategorie jsou zařazeny pohřební rituály, které jsou velmi ideologicky a politicky 

nabité. Hlavní otázkou v kontextu tohoto typu pohřebního rituálu je, v čem se liší od jiných vysoce 

politicky nabitých komunistických pohřebních rituálů a v čem je naopak jejich struktura zachována. 

Velmi důleţitá je také otázka, pro koho byl tento rituál určen a jaké prvky marxisticko-leninské 

ideologie měly být jeho prostřednictvím upevňovány. 

 

4.1.1 Pohřební rituál obětí tzv. teroristického útoku v Babicích 

 Prvním takovým rituálem je pohřeb obětí tzv. teroristického útoku v Babicích, který se 

odehrál v červenci 1951.
150

 Rozhodnutí vlády Československé republiky, ţe se bude konat státní 

pohřeb, signifikovalo význam, který je tomuto rituálu politickou mocí přisuzován. Specifikem 

tohoto druhu pohřebních rituálů je zejména první fáze, během které, dochází k oznámení smrti 

skupině pozůstalých a odehrává se rituální vzpomínání, neboť tato fáze rituálu byla téměř totoţná s 

vyšetřováním. Docházelo k mimořádným schůzím, jejichţ součástí byla i vzpomínka na zemřelé, 

ovšem hlavním účelem byla indoktrinace účastníků schůze spojená s výslechem. 

 I symbolika a průběh hlavní fáze pohřebního rituálu odpovídaly důleţitosti mrtvých straníků 

a politických funkcionářů nejen z pohledu regionálního, nýbrţ i celostátního. Veřejný prostor, 

konkrétně Moravské Budějovice, byl smutečně vyzdoben a hlavní projevy byly prostřednictvím 

médií šířeny do všech koutů Československa. Dojmu celostátní důleţitosti zemřelých pro národní 

kolektiv bylo docíleno pomocí emblematizace, mytizace a archetypizace mrtvých, se kterými se na 

symbolické rovině sociální akce přišel rozloučit celý národ, coţ bylo signifikováno jak pomocí 

masy, tak prostřednictvím zástupců různých důleţitých sociálních skupin. Hlavním motivem 

klíčové fáze rituálu, tj. posledního rozloučení, které se odehrálo ve veřejném prostoru za účasti elit 

politické moci, bylo hrdinství zavraţděných členů strany umocněné konkrétní symbolikou jako 

např. hudbou, jeţ byla asociována s husitstvím (Kdoţ jste boţí bojovníci) v protikladu ke zbabělosti 

vrahů.
151

 

                                                 
150 Na tomto místě není řešena otázka, jeţ se zabývá okolnostmi babických vraţd, podrobněji k tématu viz 

RÁZEK, Antonín, StB + justice: nástroje třídního boje v akci Babice, Praha 2002. Pro širší kontext viz 

DVOŘÁKOVÁ, Zora, Z letopisů třetího odboje, Praha 1992. 

151 „Za zvuku chorálu 'Kdoţ jste boţí bojovníci' dal se do pohybu dlouhý smuteční průvod, sledovaný po obou 

stranách tisíci občany. Ulice města Moravských Budějovic byly vyzdobeny smutečními prapory. Na náměstí, kde 

byly rakve uloţeny na katafalku před velkým záhonem věnců a kytic, vzdal mrtvým poctu čestný oddíl vojska. Kolem 

katafalku se shromáţdili pozůstalí, smuteční hosté, oddíly SNB, lidových milic, Sokola, hasičstva, mládeţ, delegace 

pracujících měst a vesnic a tisíce občanů, naplněných nenávistí k západním imperialistům, inspirátorům hanebného 

zločinu a jejich zločinným pomocníkům.[...] Nad rakvemi promluvil ministr informací a osvěty Václav Kopecký. Jako 

další promluvili náměstek ministra vnitra, soudruh Spurný, a vedoucí tajemník KV KSČ v Jihlavě, soudruh 



72 

 

 Tak jako v případě jiných komunistických pohřebních rituálů byl z pohledu ideologie 

nejdůleţitější smuteční projev hlavního řečníka na posledním rozloučení, jímţ byl v tomto případě 

Václav Kopecký. Jeho projev definoval rámec diskurzu, který celou událost interpretoval. Klíčové 

termíny a myšlenky pak byly převzaty i do soudního procesu, který následoval několik dní po 

pohřebním rituálu a uzavíral ho, podobně jako volba nového prezidenta v symbolické rovině 

uzavírala pohřební rituál vůdce. Soudní proces totiţ stejně jako volba nové hlavy státu obnovoval 

pořádek narušený mimořádnou událostí úmrtí. Zatímco smyslem jiných celostátně významných 

komunistických pohřebních rituálů bylo vyvolat v pozůstalých, tj. v československém národu, pocit 

jednoty a aktivní piety, která se má projevit svědomitou prací, jíţ se uctí památka zemřelých a 

naplní se jejich odkaz, v tomto případě je hlavní emocí, kterou má projev vyvolat hněv a odsouzení 

nelidského činu.
152

  

 Zatímco první pozice, zaměřená na odsouzení, je v projevu komunikována apelativním 

tónem, který podtrhuje naléhavost situace a zároveň konstruuje svět binárních opozic.
153

 Tento svět 

je buď shodný s komunistickou ideologií, a tedy „dobrý“, nebo proti němu vystupuje a je „špatný“. 

Charakteristické je také vyuţívání první osoby plurálu, která ztotoţňuje rituálního řečníka s diváky 

a vytváří mytickou jednotu a alespoň na verbální úrovni naznačuje rituální sjednocení v době krize 

společenství vyvolané smrtí.
154 

Druhá pozice, tj. pozice pozitivní, se v projevu rovněţ odráţí, a to 

prostřednictvím definování, jak správně uctít památku zesnulých.
155

 

 Hlavní ideologickou hodnotou, která je prostřednictvím projevu signifikována a 

aktualizována v konkrétním kontextu, je nepochybně ochrana stávající podoby politické moci proti 

vnitřnímu a vnějšímu nepříteli. Akcent na tento odstín komunistické ideologie je zcela v souladu s 

dobovým kontextem probíhajících politických procesů. Tento fakt nikterak neumenšuje význam 

pohřebního rituálu konaného v Moravských Budějovicích, ba spíše naopak. Pohřební rituál 

umoţňoval, na rozdíl od politických procesů, spojit boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli s 

                                                                                                                                                                  
Holzbauer. Po uloţení rakví do pohřebních vozů se daly za zvuků internacionály a salvy dělových ran na cestu do 

obcí, kde byli umučení podle přání pozůstalých pohřbeni.“ Cit. dle: „Hotovi střeţit bezpečnost naší republiky 

půjdeme směle vpřed k socialismu“, in: Rudé právo, 1951, 9. červenec, s. 1. 

152 „Nelze ovládnouti hněv, který námi otřásá při pomyšlení na tento zákeřný, podlý a surový akt vraţdy. A kletby, 

jeţ se nám derou z hrdla stíhají nejen ty hnusné vrahy, jeţ zločin provedli, [...] ale naše kletby se obracejí proti 

dalším zločinným viníkům.“ Cit. dle: „Projev soudruha Václava Kopeckého“, in: Rudé právo, 1951, 9. červenec, s. 

1. 

153 Viz také antologie ideologických textů a doprovodná studie Ústavu pro studium totalitních reţimů, dostupná v 

elektronické verzi na adrese: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/antologie/tema4.pdf (2.3.2013). 

154 „A my od rakví zavraţděných soudruhů voláme ke všemu pracujícímu lidu v republice, ke všemu pracujícímu 

lidu měst i venkova, aby zostřil co nejvíce svou bdělost vůči nepřátelům republiky, a aby pocítili sílu své moci všem 

zločinným ţivlům, pokoušejícím se ohroţovat pokojnou budovatelskou práci na díle výstavby socialismu.“ Cit. dle: 

„Projev soudruha Václava Kopeckého“, in: Rudé právo, 1951, 9. červenec, s. 1. 

155 „Jsme si vědomi, ţe k tomu, abychom nadšeně pracovali pro uskutečnění socialismu v naší zemi, ţe k tomu nás 

svatě zavazuje památka zákeřně ubitých soudruhů, mučedníků, u jejichţ rakví v největší úctě stojíme.“ Cit. dle: 

TÝŢ. 
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konkrétními oběťmi a vytvořit tak v kolektivní paměti konkrétní mučedníky za socialismus, coţ je 

patrné i z Kopeckého rituálního oslovení mrtvých funkcionářů.
156 

Kromě toho umoţnily okolnosti 

rituálu poukázat na husitskou revoluční tradici, jeţ byla skrze rituál aktualizována a propojovala 

hrdiny dávné minulosti s hrdiny dneška a vytvořila tak alespoň symbolickou jednotu pokrokových 

tradic směřujících k naplnění dějinné nutnosti odhalené historickým materialismem. 

  

 

4.1.2 Pohřební rituál oběti vraždy soudružky Kvašové v Chrastné 

 Pouze několik týdnů po babickém incidentu a následném pohřebním rituálu se odehrála další 

vraţda, která byla komunistickými politiky interpretována jako „bestiální vraţda, spáchaná nepřáteli 

svobody a socialismu“. I kdyţ se o to místní funkcionáři komunistické strany snaţili, vraţda 

soudruţky Kvašové, funkcionářky NV, nebyla vyuţita na celostátní úrovni a návrh místní 

organizace na uspořádání státního pohřbu zapadl pod stůl.
157 

Pohřební rituál, který následoval, měl 

proto pouze regionální význam. Nicméně v archivu se dochovaly zápisy o průběhu různých fází 

pohřebního rituálu, včetně hlavního projevu prosloveného na smutečním shromáţdění, které 

umoţňují rekonstruovat průběh pohřebního rituálu z trochu jiné perspektivy a umoţňují nahlédnout 

zejména do procesu šíření informací v rámci rituálního vzpomínání. 

 Protoţe vraţda byla od počátku stranickými kruhy interpretována jako politická, bylo 

důleţité, aby byla tato interpretační linie dodrţena všemi funkcionáři, kteří povedou mimořádné 

smuteční zasedání, které bylo, tak jako v případě babického rituálu, spojeno s výslechem. Z 

archivního materiálu téţ vyplývá, ţe na mimořádných schůzích buněk KSČ v regionu bylo 

vyţadováno uctění památky mrtvé, po kterém následovalo verbální odsouzení vrahů a podpis 

rezolucí vyjadřujících opovrţení nad dílem třídních nepřátel a také závazek, ţe se přítomní nevzdají 

svých funkcí, ale naopak se ještě více semknou v boji za mír proti třídním nepřátelům. Tato pasáţ se 

leckde ukázala být problematická, neboť mnozí funkcionáři vyjadřovali buď verbálně, nebo 

symbolickými sociálními akcemi, konkrétně mlčením či svými výpověďmi, strach o své vlastní 

ţivoty, coţ naznačuje, ţe komunistická moc na lokální úrovni nebyla tak silná, jak se prezentovalo v 

oficiálních prohlášeních.
158

 

                                                 
156 „Drazí soudruzi, loučíce se s vámi, zavazujeme se svatou přípovědí, ţe i za zločin, jehoţ obětí jste se stali, bude 

třídní nepřítel krutě platit. Přinesli jste mučednickou oběť naší velké věci, věci socialismu, věci komunismu. Nikdy 

této oběti nezapomeneme.“ Cit. dle: TÝŢ. 

157 Viz NA ČR, fond MV-N, sekretariát I., 1952, č.j. 1-150, f. 111. 

158 „Shromáţdění sedělo tiše, nikdo neodcházel, ani nikdo nevybízel ke slovu – mně se mlčení zdálo asi ½ hodiny. 

Pak začala zase diskuse s velkými přestávkami mlčení – byly to samé náznaky. [...]  Začal jsem sám – to opravdu 

nemáte co říci k případu? to nenajdete ani slova odsouzení tak špatného činu? Všechno zaraţeno. Zase mlčení. Zase 

začal děda Kadlec: dnes se to stalo jí a zítra mně [...]  kdyţ řeknete pravdu, tak by člověka ukamenovali [...]  říci na 

schůzi o social. druţstvech nezbyde tu ani jeden – kdybyste řekli o JZD, vyškrabou Vám oči [...] teď byla na řada 
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 Upřímné rozrušení straníků na mimořádných schůzích také potvrzuje tezi, ţe smrtí člena 

skupiny dochází k destabilizaci této skupiny a ţe opětovná stabilizace vedoucí ke znovupotvrzení 

skupinové identity můţe být dosaţena jedině skrze úspěšnou symbolickou akci, tj. v tomto případě 

pohřební rituál. Ukazuje se tedy, jak důleţité bylo pohřební rituál vykonat takovým způsobem, který 

by znovuobnovil a v ideálním případě posílil skupinovou identitu straníků. Takový úkol měl i hlavní 

smuteční řečník na smutečním rozloučení, náměstek ministra vnitra Gríša Spurný. Charakteristická 

je podobnost projevu náměstka s projevem Václava Kopeckého, předneseného v Moravských 

Budějovicích. Kvašová je uctívána jako oběť boje za socialistický řád v Československu, mír a 

svobodu. Její čistota, jeţ je odvozena v první řadě od toho, ţe je funkcionářka komunistické strany, 

je opět pomocí binárních opozic dána do kontrastu s odsouzeníhodnými pachateli, kteří jsou pro 

svůj čin externalizováni z lidského, tj. socialistického společenství.
159

 

 I při tomto pohřebním rituálu byla účast diváků vykládána jako aktivní participace, 

konkrétně jako přísaha, jejímţ obsahem byl souhlas s oficiální ideologií. Oproti jiným 

signifikantním pohřebním rituálům je v tomto případě kladen velký důraz na ekonomiku hněvu, 

která měla smuteční shromáţdění mobilizovat a zavázat k větší ostraţitosti a k boji za socialismus, 

jenţ byl zároveň bojem proti opozici vůči socialismu, jeţ byla velmi široce definovaná jako 

„reakční síly“.
160

  

 

4.1.3 Pohřební rituál statečných padlých soudruhů z Řevníčova 

 Dne 27. září 1952 byla v Řevníčově pohřbena těla dvou členů komunistické strany a 

místních funkcionářů, kteří se, jak uvádí dobový diskurz, stali obětí vraţdy. Tak jako v případě 

Babic a Chrastné i nyní byly vraţdy vykládány pomocí diskurzu boje dvou nesmiřitelných táborů. 

Bylo také rozhodnuto uspořádat zemřelým státní pohřeb, který měl obdobné znaky a funkci jako 

pohřeb funkcionářů z Babic. Poslední rozloučení se opět konalo za symbolické účasti celého 

národa. Ve fázi stání čestné stráţe se vystřídali zástupci všech ozbrojených sloţek. Důleţitost těchto 

                                                                                                                                                                  
ona a teď budu na řadě já. Bylo řečeno, ţe Kvašová  a  Kadlec musejí pryč – vědělo se to před ½ rokem – nechalo se 

čekat, ţe se něco stane.“ Cit. dle: „Zpráva ze schůze v obci Smrk“, NA ČR, fond MV-N, sekretariát I., 1952, č.j. 1-

150,  f. 104-105. 

159 „Trvalé štěstí našeho pracujícího lidu, za mír a trvalou svobodu.[...] Nechť pocity bolesti a smutku jsou v 

našich srdcích zmáhány pocity hlubokého ţivelného hněvu, který, jenţ se zmocnil všeho lidu zdejší oblasti od chvíle, 

kdy se roznesla zpráva o mučednické smrti s. Kvašové, u jejíţ rakve teď v úctě stojíme.[...] Správně bylo řečeno, ţe 

nad padlým hrdinou se nepláče. K rakvi a hrobu hrdiny práce a boje se chodí naplnit duše a srdce hlubokou 

nenávistí k původcům smrti hrdinů, ke všem reakčním desperátům a jejich spřeţencům. A chodí se pro posilu, 

abychom ještě usilovněji bojovali a pracovali za vybudování socialistického řádu v naší vlasti, abychom pokračovali 

s největším úsilím v práci, kterou naší hrdince jenom smrt přerušila.“ Cit. dle: TÝŢ, f. 115-117. 

160 „Kaţdý čin nepřátel musí vzbudit hněv našeho lidu, který tu svojí manifestační účastí na pohřbu přísahá, ţe 

neustane ve svém boji dokud viníci smrti naší soudruţky nebudou po zásluze potrestáni, přísahají, ţe neustanou ani 

na chvíli v boji za úplné rozdrcení všech reakčních sil, ţe neustane v boji za vítězství socialismu.[...] Jenom tak a 

nikoli bezmocným pláčem můţeme všichni dokázat, ţe ctíme Tvoji památku, ţe si váţíme Tvého odkazu a ţe jej 

chceme svojí prací naplnit.“ Cit. dle: TÝŢ, f. 117. 
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padlých pro celonárodní kolektiv byla umocněna jak státní, tak stranickou symbolikou a čest 

památce padlých vyjádřili i hlavní představitelé politické moci. 

 Průběh hlavní části pohřebního rituálu je na rozdíl od předchozích dvou případů popsán v 

pramenech. Jak je patrné z následující citace, pohřební rituály tohoto typu se od pohřebních rituálů 

vůdců liší v několika významných detailech. Jsou celkově jednodušší, přičemţ ale nevynechávají 

ţádný z pohledu rituální komunikace signifikantní prvek: „Tisíce pracujících i z kladenského, 

rakovnického a slánského okresu přišly se rozloučit s oběma hrdiny spolu s funkcionáři organisací 

strany, zástupci sloţek NF, ozbrojených sloţek, závodů a JZD, pracující mládeţe a pionýrů. K 

smutečnímu aktu nastoupila smíšená čestná rota příslušníků pohraniční stráţe, SNB a Lidových 

milic a pluk Sboru národní bezpečnosti. U budovy MNV na katafalku spočívaly obě rakve s padlými 

hrdiny, zahalené státními vlajkami, u kterých se střídala čestná stráţ. U katafalku byly poloţeny 

věnce presidenta republiky Klementa Gottwalda, ministrů Bacílka a Noska, věnce KV KSČ a KNV v 

Praze a mnoţství dalších věnců. Po zahájení aktu smutečním pochodem rozloučil se s padlými 

hrdiny jménem KV KSČ poslanec NS soudruh Karel Mestek. Pak nastoupil mohutný průvod cestu 

na hřbitov, kde se se zesnulými rozloučil předseda místní organizace KSČ a zástupce okresu. Za 

zvuků Internacionály, do nichţ zněly čestné salvy příslušníků pohraniční stráţe, byli oba hrdinové 

uloţeni do rodné země.
161

 

 Padlým se dostalo vojenských poct a in memoriam vyznamenání udělených Klementem 

Gottwaldem za statečnost. Bylo tomu tak proto, ţe na rozdíl od případů Babic a Chrastné, padli oba 

členové KSČ se zbraněmi v rukou, coţ bylo interpretováno jako obrana nového řádu proti 

„vyslancům válečných paličů a vrahům korejských dětí, ţen a starců“, kteří chtějí „rozbít hlavičky 

našich dětí s důvěřivýma očima paţbami amerického supermana a spálit je napalmovou 

bombou“.
162

 Tento fakt měl vliv i na podobu smutečního proslovu, který celkově nevybočoval z 

obecného diskurzu, jenţ pro tento typ pohřebního rituálu nastavil Václav Kopecký. I v tomto 

případě byly pouţívány kontrastní binární opozice, i v tomto případě apeloval zástupce KSČ 

soudruh Mestek na bdělost občanů a i v tomto případě vrcholil projev rituálním slibem kolektivu 

mrtvým hrdinům.
163

 Kromě těchto univerzálních narativních prvků byl ale projev o poznání méně 

zaměřen na mučednickou roli a diskurz obětí a mnohem více se zaměřoval na aktivní obranu a 

                                                 
161 Cit. dle: „Tisíce pracujících se rozloučily s padlými statečnými soudruhy z Řevníčova“, in: Rudé právo, 1952, 

28. září, s. 2. 

162 Cit. dle: „Jsou s námi“, in: Rudé právo, 1952, 28. září, s. 2. 

163 „A vám, drazí, slibujeme, ţe my, komunisté, společně s dělnickou třídou našeho státu, společně s drobnými a 

středními rolníky socialismus v naší vlasti vybudujeme a ţe vaše rodiny, které ztratily vás, starostlivé otce a manţely, 

nezůstanou samy, ţe všechen náš lid nezapomene vašeho hrdinského vystoupení.[...] Oba pomáhali ze všech svých sil 

při výstavbě socialismu v naší vlasti, ale také se dovedli hrdinně postavit zákeřnému nepříteli, který přišel rušit naši 

práci, a svým hrdinným postojem zmařili jejich činnost. “ Cit. dle: „Z projevu poslance NS soudruha Karla Mestka“, 

in: Rudé právo, 1952, 28. září, s. 2. 
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statečnost, coţ se projevuje i v propojení boje v Koreji s bojem proti reakci na území 

Československa. V této souvislosti byla připomínána i nezastupitelná role ozbrojených sloţek v 

zápase o budování socialismu. 

 

4.2 Padlí na frontě práce 

 Dalším podtypem pohřebních rituálů, který si získal pozornost rituálních expertů, byl 

pohřební rituál spojený s prací. Mezi takto vymezenými pohřebními rituály plnily nejdůleţitější 

úlohu rituály konané v důsledku důlních neštěstí. Z pohledu komunistické ideologie byly hornické 

pohřby obzvláště vhodné, neboť nejenţe reprezentovaly jednu z nejheroičtějších profesí v pomyslné 

hierarchii, coţ je mj. viditelné i v uměleckých realizacích umístěných ve veřejném prostoru, ale téţ 

vedle těţkého průmyslu a stavebnictví symbolizovaly heroický boj za vítězství socialismu na 

mírové frontě jeho výstavby. Smrt horníka bylo také daleko jednodušší uchopit pomocí rituálu a 

interpretovat ji v rámci ideologického narativu, neboť důlní neštěstí mohla být vyloţena tak, ţe jim 

objektivně nešlo zabránit.
164

 I z toho důvodu nebyla na celostátní úrovni prostřednictvím 

pohřebního rituálu tematizována např. smrt dělníka v těţkém průmyslu, neboť ta s sebou latentně 

nesla podezření ze sabotáţe či osobní selhání jedince, který nedodrţel bezpečnostní normy, coţ 

mluvilo proti potenciální heroizaci zesnulých. 

 

4.2.1 Smuteční tryzna obětí neštěstí v dole Doubrava 

 První důlní neštěstí, které bylo po únoru 1948 reflektováno na celostátní úrovni, se stalo na 

dole Doubrava v ostravsko-karvinském revíru dne 12. února 1949. Bezprostředně po oznámení 

tragédie odeslal Klement Gottwald soustrastný telegram závodní radě a skrze rituální symbolickou 

akci v rámci pohřebního rituálu tak definoval přístup komunistické ideologie k neštěstím tohoto 

druhu.
165

 Telegramy vyjadřující soustrast nad tragickou smrtí horníků byly následně odeslány 

dalšími představiteli politické moci v Československu včetně předsedy vlády, ministra vnitra či 

předsedy NS. Tragédie měla přitom dvojí rozměr. V dolech totiţ zahynula jak skupina horníků, kteří 

tam pracovali v rámci běţné směny, tak někteří členové týmu vyslaného na jejich záchranu. Právě 

hrdinství záchranného týmu se v tomto případě stalo konstitutivním bodem narativu pohřebního 

                                                 
164 Po důlním neštěstí vţdy došlo k vyšetřování jeho příčin. Je třeba přiznat, ţe často bylo na vině lidské selhání, 

které bylo interpretováno jako sabotáţ či činnost vnitřního nepřítele, a také bylo podle toho trestáno. Důleţité však 

je, ţe existovala moţnost vyloţit neštěstí i bez narativu, který předpokládá nepřátelské působení a viktimizaci 

během pohřebního rituálu. 

165  „Zpráva o neštěstí na dole 'Doubrava' mne hluboce a bolestně vzrušila. Zahynuvší soudruzi padli na poli boje 

za lepší ţivot všeho lidu naší republiky. Všechen náš lid zachová je proto jako hrdiny práce, jako hrdiny budování 

socialismu v nehynoucí paměti.“ Cit. dle: „Telegram presidenta republiky závodní radě dolu Doubrava“, in: Rudé 

právo, 1949, 15. únor, s. 1. 
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rituálu hrdinů práce.
166

 Došlo k mimořádnému zasedání vlády, která rozhodla udělit hornickým 

hrdinům (tj. usmrceným záchranářům) nejvyšší vyznamenání. Kromě toho bylo také rozhodnuto o 

tom, ţe vláda hmotně zajistí pozůstalé po všech zahynulých hornících.  

 Významným prvkem tohoto typu komunistického pohřebního rituálu byl veřejný projev 

solidarity, který měl demonstrovat jednu z ústředních hodnot komunistické ideologie, jednotu 

dělnické třídy. V praxi se to projevovalo nejen zasíláním soustrastných telegramů z politických 

institucí, z různých závodů, škol apod., ale i organizací dobrovolných sbírek na podporu 

pozůstalých. Tato spontánní symbolická sociální akce, konaná v rámci pohřebního rituálu, měla 

zároveň velmi dlouhou tradici sahající aţ do 19. století. Nicméně ihned po svém začátku byla 

rituálními experty vyhodnocena jako nevhodná, neboť implikovala, ţe současná politická moc není 

schopná či ochotná zajistit pozůstalé po hrdinech práce odpovídajícím způsobem. Proto byla v 

médiích několikráte opakovaná direktiva, aby se od takovýchto spontánních darů a sbírek 

upustilo.
167

 

 Pohřební rituál vyvrcholil smuteční tryznou za zemřelé, která se konala v ostravském 

divadle za účasti elit komunistické strany. Hlavní projev přednesl ministr vnitra Václav Nosek. 

Nejdůleţitější pasáţ vysvětlovala smysl smrti horníků a tím také definovala význam dělnictva 

obecně a horníků zvláště v kontextu marxisticko-leninské ideologie. Opět zde jako nejdůleţitější 

hodnota vystupoval socialismus, jehoţ výstavba měla mobilizovat pozůstalé k obětavosti. Protoţe 

tento cíl byl z hlediska eschatologie komunistické ideologie tím hlavním sakrálním objektem, 

mohlo se od pozůstalých ţádat i obětování vlastního ţivota. Pietní akt byl ukončen slavnostním 

předáním zlatých medailí „Hrdiny práce“ in memoriam a Internacionálou.
168

  

 V závodech a dolech, kde byl v den pietního aktu překročen denní plán, byla tato okolnost 

interpretována jako uctění památky mrtvým, a tedy jako symbolický akt v rámci pohřebního rituálu. 

Nelze se ubránit dojmu, ţe to byla ze strany komentátorů a mediátorů pohřebního rituálu 

interpretace vycházející z premisy ex hoc ergo propter hoc, neboť výsledku, který měl uctít 

památku mrtvých horníků, nepředcházela rezoluce, která by se o záměru takovou akci provést 

                                                 
166  „Znovu se ukázala veliká obětavost a tolikráte jiţ osvědčené hrdinství horníků a důlních techniků, kteří 

neváhali i v tomto případě obětovat všechno, i své ţivoty, aby postiţeným kamarádům přispěli na pomoc. Horníci v 

čele s gen. ředitelem inţ. S Radou, centrál. řed. E. Stuchlíkem, inţ. Kanczuckým a naddůlním Kunčickým znovu 

zpečetili nerozbornou jednotu pracujících. Bohuţel všechna obětavost a hrdinství nepřinesly v tomto případě 

touţebně očekávanou záchranu. Lidská síla a obětavost byla nucena ustoupit před rozbouřenými přírodními ţivly.“ 

Cit. dle: „Poloţili své ţivoty za rozkvět a blahobyt národa“, in: Rudé právo, 1949, 16. únor, s. 1. 

167 Viz „Díky za projevy solidarity“, in: Rudé právo, 1949, 16. únor, s. 3. 

168 „Čtyřiadvacet horníků, hrdinů práce, poloţilo své ţivoty za lepší ţivot všech pracujících, padli na 

nejdůleţitějším úseku naší socialistické výstavby. [...] Ano, soudruzi! Nikdy nesmíme ztratit odvahu jíti vpřed. Tak 

jako hrdinná záchranná četa inţenýra Kanczuského se vrhla obětavě do nerovného zápasu proti důlním ţivlům, 

budeme i my dále pokračovat v naší práci za vybudování socialismu v naší zemi. Tím také naplníme odkaz 24 

havířů, našich drahocenných soudruhů, kteří padli hrdinsky 12. února na šachtě Doubrava.“ Cit. dle: „Smuteční 

tryzna na paměť 24 padlých z dolu Doubrava“, in: Rudé právo, 1949, 18. únor, s. 1. 
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zmiňovala. Z pohledu těch, co tento akt interpretovali jako sociální symbolickou akci, to však 

nebylo příliš významné.
169

 

 I kdyţ měl být pohřební rituál obětí neštěstí na dole Doubrava pojímán jako skutečně 

zásadní, neobsahoval mnoho důleţitých fází a prvků, jeţ byly pro pohřební rituály s celostátním 

dosahem charakteristické v pozdější době. Nekonalo se masové shromáţdění ani smuteční průvod a 

reprezentace zástupců politické moci zdaleka neodpovídala relativnímu významu rituálu (vládní a 

stranické špičky reprezentoval pouze ministr vnitra). Vyplývá z toho jistá ambivalence rituálu. Na 

jedné straně mělo jít z pohledu ideologie o důstojné rozloučení se signifikantními zemřelými, jeţ 

mělo být mediováno celému společenství, ale na druhé straně byly veřejné sociální symbolické 

akce, které jsou za běţných okolností integrální součástí celonárodních pohřebních rituálů, omezeny 

na minimum a hlavní část, smuteční tryzna, se konala za zavřenými dveřmi divadla a byla jen pro 

zvané. V této souvislosti se nabízí hypotéza, ţe v této době ještě nepanovala shoda na tom, jak má 

přesně vyhlíţet pohřební rituál tohoto typu, tj. pohřební rituál dělníka hrdiny (v tomto případě 

horníka). Zejména nebylo zřejmé, jakým způsobem dosáhnout stabilizace kolektivu postiţeného 

ztrátou a jakým způsobem posílit víru v panující řád a zároveň zdůraznit důleţitost této sociální 

kategorie pro společenství. Smuteční tryzna za zemřelé v dole Doubrava tak byla v tomto smyslu do 

značné míry improvizovaným rituálem, jehoţ scénář nebyl dosud pevně ukotven v představách 

rituálních specialistů. 

 

4.2.2 Pohřební rituál obětí neštěstí v dole Michálka 

 Další neštěstí, tentokrát na dole Michálka, se stalo v říjnu roku 1950. Jako první svou 

soustrast nad smrtí opět vyjádřil prezident republiky Klement Gottwald. Opakovala se rétorika 

předchozího roku: „Zahynuvší horníci poloţili své ţivoty v hrdinském boji za lepší budoucnost naší 

vlasti a všeho pracujícího lidu.“ I v tomto případě dala politická reprezentace jak symbolickými, 

tak konkrétními akcemi najevo, jak důleţitou roli v budování socialismu mrtví horníci plnili. 

Pohřeb byl vypraven na státní útraty, a protoţe se jednalo o „hrdiny, co poloţili ţivot na frontě 

práce při výstavbě socialismu“, účastnila se posledního rozloučení i vládní delegace. Byl dodrţen 

také precedens, na jehoţ základě byl nejbliţším pozůstalým po obětech vyměřen nejvyšší moţný 

důchod.
170

 

 V porovnání s pohřebním rituálem konaným na počest zemřelých v dole Doubrava byl 

pohřební rituál mrtvých z dolu Michálka mnohem lépe připraven. Moţných důvodů je několik, 

např. v případě dolu Doubrava se nejednalo o pohřební rituál v pravém slova smyslu, neboť z dolu 

                                                 
169 Viz „Zvýšenou těţbou uctili památku mrtvých horníků“, in: Rudé právo, 1949, 19. únor, s. 1. 

170 Viz „Usnesení vlády k neštěstí na dole Michálka“, in: Rudé právo, 1950, 7. říjen, s. 2. 
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nebyly zachráněny tělesné pozůstatky zemřelých. I proto pravděpodobně celý akt končil smuteční 

tryznou a nikoli smutečním průvodem, jako tomu bylo v případě pohřebního rituálu vypraveného 

horníkům z Michálky. Konala se mimořádné schůze OKD v Ostravě a ke smutečnímu zasedání se 

sešel i výbor Svazu zaměstnanců v hornictví, na jehoţ konci bylo učiněno rozhodnutí zavazující 

horníky uctít své padlé bojovníky fronty práce rychlejším splněním plánu druhého roku první 

pětiletky. I v tomto případě se tedy opakuje motiv práce jakoţto ritualizované činnosti. Na této 

schůzi byly také projednány podrobnosti smutečního aktu, jímţ měl vyvrcholit pohřební rituál. Bylo 

rozhodnuto o vystavení pozůstatků 36 horníků na tehdejším Stalinově náměstí v Ostravě před 

radnicí v neděli 8. října večer. U rakví s tělesnými ostatky, zahalenými státními vlajkami a 

vystavenými na pohyblivých kenotafech, se střídala po celou noc čestná stráţ tvořená z horníků, 

hornických učňů, členů SNB, závodních milic a ČSM.
171

 Přestoţe se jednalo o zesnulé hrdiny padlé 

na frontě práce, nebyl jejich význam dále v symbolické rovině zveličován, tzn., ţe zesnulým nebyla 

předána ţádná vyznamenání či medaile. Tím byla vytvořena hierarchická distinkce mezi různými 

skupinami zemřelých dělníků, jeţ korespondovala s představami tvůrců pohřebních rituálů o 

vyuţitelnosti smrti příslušníků jednotlivých sociálních skupin pro signifikaci odpovídajících hodnot 

a norem. Důleţitou roli přitom hrála i velikost a další okolnosti tragédie. Jinými slovy, zatímco 

pokud dělník zemřel při výkonu povolání, neměl nárok na státní pohřeb. Pokud se však jednalo o 

skupinu horníků, tak se s vystrojením státního pohřbu neváhalo, jak ukazují výše popsané případy. 

Samotná smrt však „hrdiny na frontě práce“ neopravňovala k dosaţení dalších posmrtných poct, 

které byly vyhrazeny jen těm, kteří vykonali výjimečné činy - jako např. záchranná četa na dolu 

Doubrava. 

 Smuteční akt se uskutečnil v pondělí 9. října dopoledne. O jeho významu svědčila nejen 

masová účast, ale téţ vystoupení obou hlavních řečníků. Komunistickou stranu reprezentoval 

tajemník ÚV Rudolf Slánský, Národní shromáţdění místopředsedkyně Aneţka Hodinová-Spurná a 

vládní linii Antonín Zápotocký jakoţto předseda vlády. Nechyběla ani plejáda ministrů a dalších 

politických činitelů. Na první pohled je patrné, ţe zatímco poslední rozloučení, přesněji smuteční 

tryzna za zemřelé, na dole Doubrava působilo improvizovaným dojmem, přičemţ i počet a 

postavení významných smutečních hostů nebyl příliš reprezentativní, rituál obětí neštěstí v dole 

Michálka měl proběhnout s náleţitou atmosférou a přítomnost důleţitých exponentů politické moci 

to jen potvrzuje. Jak vysvětlit rozdíl mezi oběma rituály? Je pravděpodobné, ţe si rituální specialisté 

nevěděli s pohřebním rituálem tohoto typu rady a aţ na druhý pokus nalezli formu odpovídající 

ideologickým a politickým potřebám počátku 50. let. S ohledem na dobu provedení rituálu lze 

                                                 
171 Viz „Krajský výbor horníků vzdává hold památce padlých z dolu Michalka“, in: Rudé právo, 1950, 8. říjen, s. 

7. 
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vyslovit hypotézu, ţe pohřební rituál vypravený horníkům z dolu Michálka měl slouţit jako vzor 

ostatním komunistickým pohřebním rituálům tohoto typu. 

 

Obr. 7: Poslední rozloučení se zemřelými horníky dolu Michálka. Mobilizace masy označuje, jak 

bylo pro politickou moc důleţité rituálním způsobem uchopit smrt příslušníků dělnické třídy (zdroj 

Rudé právo).  

 

 Jaký byl tedy průběh tohoto pohřebního rituálu? V 10 hodin oznámily sirény ostravských 

dolů a továren počátek státního pohřbu. Následovala smuteční skladba a projevy obou hlavních 

řečníků. Specifikem obou projevů je jejich introspektivní tón. Oba řečníci hovořili o potřebě zvýšit 

bdělost a ostraţitost při výkonu práce, aby bylo moţné předejít tragickým nehodám a zvýšit 

bezpečnost práce. V práci se rovněţ zpřítomňoval kolektiv, který zakoušel pocit vlastní jednoty 

obzvláště skrze ritualizovanou práci. Pokud však byla práce příčinou smrti, nebylo moţné vést 

pozitivní konotaci mezi prací a štěstím, coţ bylo pro politickou moc potenciálně destabilizační. I 

proto bylo nutné, aby byly podobné tragédie, které narušovaly vnitřní integritu a identitu 

společenství, uzavřeny skutečně důstojným pohřebním rituálem, který by pomohl zmírnit důsledky 
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smrti pro kolektiv a obnovit řád, v jehoţ rámci platila rovnice ztotoţňující práci v duchu 

socialistické výstavby s plody této práce, jeţ budou moci jednou vyuţívat všichni pracující. Takový 

byl smysl prvního projevu, předneseného Antonínem Zápotockým.
172

 Druhý projev vysvětloval 

širší okolnosti a zároveň naplnil důleţitou potřebu kaţdého pohřebního rituálu, totiţ vtisknout smrti 

hlubší smysl. Podle Rudolfa Slánského byl tedy hlubší smysl úmrtí padlých bojovníků v tom, ţe 

„pouze“ nepracovali, ale zároveň sváděli specifický boj proti kapitalistům, jenţ je postaven na 

stejnou úroveň jako boj korejského lidu. Tímto obratem měl být v symbolické rovině význam smrti 

horníků dán do odpovídající perspektivy boje proti kapitalismu. Hlubší smysl byl v tom, ţe tento 

boj je veden za mír, který je zároveň důleţitou hodnotou komunistické ideologie, jak je patrné i z 

velkého rozmachu mírového hnutí.
173

 

 Následovala státní hymna, po jejímţ odeznění se dal do pohybu smuteční průvod. Protoţe se 

jednalo o pohřeb signifikantní zejména pro určitou sociální skupinu, tj. horníky, odpovídala tomu i 

skladba smutečního konduktu. Na průvodu je nápadná symbolická jednota nejen hornictva, 

vyjádřená pomocí delegací ze všech revírů, ale téţ jednota dělnické třídy, daná najevo skrze účast 

dělníků v modrých košilích. Symptomatický je také fakt, ţe na čestném prvním místě nebyli 

skuteční představitelé politické moci, tj. zástupci KSČ, ale symboličtí a ideologičtí nositelé této 

moci, tj. dělnická třída. Na symbolické rovině průvodu zcela chyběli zástupci rolnictva, kteří měli 

podle oficiální rétoriky tvořit jednotu pracujících. Významná je také absence kněţí v jakékoli fázi 

pohřebního rituálu, i kdyţ tradiční hornický pozdrav „zdař bůh!“ byl v rámci rituální komunikace 

pouţíván.
174

 

                                                 
172  „Rvát se s přírodou v podzemí o její poklady je jistě odváţná a nebezpečná práce. Není ale nebezpečnější neţ 

mnohé jiné práce, dbá-li se při ní všech bezpečnostních opatření i vlastní osobní opatrnosti.[...] Postavme našim 

hrdinům práce nejkrásnější pomník tím, ţe se postaráme o klidný mírový rozvoj naší výroby, budeme čelit poruchám, 

předcházet nehodám, zvýšíme bdělost i ostraţitost, vlastní kázeň a opatrnost, vybudujeme šťastnou a radostnou 

budoucnost všem pracujícím.“ Cit. dle: „Projev předsedy vlády Antonína Zápotockého“, in: Rudé právo, 1950, 10. 

říjen, s. 1.  

173 „Vězme, ţe třídní nepřítel nespí, ţe je zákeřný, ničeho se neštítí. Vedeme s ním stálý těţký boj. Vedeme veliký 

boj a kaţdý takový boj si ţádá oběti.[...] Je to tentýţ boj, který na jiném úseku  fronty a s jinými zbraněmi za 

nejtěţších obětí vede hrdinný korejský lid. [...] Je to boj s kapitalismem odsouzeným na smrt. Naši kamarádi padli na 

téţe frontě boje s kapitalisty. [...] A jako tehdy, kdy smrt soudruhů, skosených četnickými kulkami, byla výzvou k ještě 

mocnějšímu nástupu horníků a celé dělnické třídy, tak dnes smrt vašich kamarádů musí býti pro všechny horníky 

mobilisací ke zvýšení bdělosti a k ještě usilovnější práci pro rozkvět naší země a zajištění míru.“ Cit. dle: „Projev 

ústředního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského“, in: Rudé právo, 1950, 10. říjen, s. 1. K důleţitosti konceptu 

mírového hnutí pro socialistickou ideologii viz např. projev min. obrany Alexeje Čepičky na 62. schůzi NS konané 

25. března 1952. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/062schuz/s062011.htm (25.3.2013). 

174  „V čele šli horníci, učni a svazáci z ostravských dolů, delegace ze všech revírů, kováci v modrých halenách a 

zástupci průmyslových závodů Ostravska. V průvodu byly neseny věnce presidenta republiky, Národního 

shromáţdění, vlády, KSČ, ÚRO a za nimi byly na kenotafech vezeny rakve zemřelých, doprovázené čestnými 

stráţemi horníků, hornických učňů, armády, SNB, závodních milic. Za rakvemi kráčeli pozůstalí po zemřelých, 

vládní delegace, zástupci Národního shromáţdění a všech sloţek veřejného ţivota.“ Cit. dle: „Postavme padlým 

hrdinům nejkrásnější pomník tím, ţe se postaráme o mírový rozvoj naší výroby“, in: Rudé právo, 1950, 10. říjen, s. 

1. 
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 Průvod procházející zaplněnými ulicemi smutečně vyzdobené Ostravy směřoval k 

tamějšímu krematoriu, kde se konala závěrečná fáze rituálu. Po smutečních fanfárách pronesl 

smuteční projev ministr průmyslu Gustav Kliment. Nejdůleţitější pasáţ projevu se opět týkala 

výstavby socialismu, jeţ byla jediným správným způsobem jak naplnit odkaz padlých, který 

zavazoval celé společenství.
175

 

 Po projevu zazněla Píseň práce, která zakončila smuteční akt. I kdyţ byli rakve i pozůstalí v 

krematoriu, nebyla těla horníků následně zpopelněna, ale v doprovodu hornických delegací 

převezena do domovů jednotlivých pozůstalých, kde byly ostatky uloţeny. Z tohoto zajímavého 

faktu plyne několik moţných závěrů. Rituální specialisté, kteří připravovali pohřební rituál, zřejmě 

potřebovali dostatečně pietní prostor, do kterého by mohl směřovat smuteční průvod. Z pohledu 

komunistické ideologie bylo zároveň nevhodné, aby takový prostor nesl explicitní křesťanskou 

symboliku. Protoţe v této době ještě nebyly pro daný účel vystaveny sekulární smuteční síně, 

jediným prostorem splňujícím výše zmíněná kritéria bylo krematorium. Dále v roce 1950 ještě 

nebyla v běhu kampaň, která měla podporovat a šířit nový způsob pohřbívání, který byl „bliţší 

novým poţadavkům doby“, tj. pohřeb ţehem. V rámci ideologie v této době ani neexistoval 

jednotný názor na to, jaký typ pohřbu nejlépe odpovídá nové společnosti, coţ umoţňuje formulovat 

tezi, ţe samotný způsob pohřbívání stál v této době zcela mimo zájem stranických ideologů a 

rituálních specialistů. Aţ mnohem později bylo oceněno, jaký význam způsob pohřbívání má pro 

utváření nového člověka. Proto nebyl pohřební rituál zakončen spálením tělesných ostatků horníků, 

ale jejich převozem a pravděpodobně tradičním pohřbem do země.  

 

4.2.3 Pohřební rituál obětí neštěstí u Podivína 

 Pouze několik dní před Štědrým dnem se odehrálo jedno z největších dopravních neštěstí v 

Československu. Dne 21. prosince 1950 se na ţelezničním přejezdu střetl vlak s autobusem a 

následkem neštěstí bylo třicet čtyři mrtvých a přes padesát raněných. Příčinou nehody byla 

nedbalost pracovníka drah, který zvedl závoru na přejezdu příliš brzy. Tento fakt však nebyl v 

rituálním diskurzu ţádným způsobem vyuţit a místo rozdmýchávání vášní a hledání obětního 

beránka byl zvolen smířlivý tón, který měl tímto způsobem působit na společenství pozůstalých. V 

tomto duchu zareagovala na tragédii i vláda, která na mimořádné schůzi rozhodla, ţe obětem 

nehody vypraví státní pohřeb, který se uskutečnil právě 24. prosince 1950.  

                                                 
175  „Je zapotřebí dát ţivý výraz své úcty padlým z dolu Michálka tím, ţe ze ztuhlých rukou padlých hrdinů 

převezmeme kahance s náčiním, vztyčíme vysoko prapor boje za výstavbu socialismu, abychom s tím větším 

odhodláním pokračovali v cestě, po které šli a která jim byla přerušena. [...] Plníce tak odkaz padlých hrdinů, ještě s 

větším úsilím půjdeme za velikým cílem, kam jejich soudruţské srdce touţilo dovést svou socialistickou vlast.“ Cit. 

dle: TÝŢ. 
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 Rakve s ostatky byly zahaleny československou státní vlajkou, byla přítomná masa 

symbolizující národ i reprezentativní počet delegátů hlavních mocenských institucí. Proč bylo 

důleţité obětem neštěstí vypravit státní pohřeb? Odpověď ve svém smutečním proslovu přinesl 

hlavní řečník, tehdejší náměstek předsedy vlády, Zdeněk Fierlinger a další z řečníků Rudolf Barák. 

Explikační rámec byl vymezen tezí, ţe smrt kaţdého pracujícího byla pro celé společenství velkou 

ztrátou, neboť všichni jsou součástí jedné rodiny a mají jeden společný cíl, tj. výstavbu socialismu. 

Z projevu je patrná snaha symbolickými řečovými akty podpořit jednotu společenství a pomocí 

holistických tvrzení vylučujících jakékoli alternativy posílit míru identifikace s důleţitým 

ideologickým prvkem.
176

 Smuteční rozloučení bylo zakončeno průvodem, v němţ byly neseny 

věnce coby symboly soustrasti představitelů politické moci, a celý akt byl zakončen státní hymnou. 

 Kromě důvodů ideologických mluvily pro státní pohřeb i důvody „objektivní“. Prvním 

důvodem byla výjimečnost události. Zatímco pokud by se jednalo o běţnou nehodu s „pouze“ 

několika mrtvými, nebyl ţádný důvod věnovat se jí na celostátní úrovni a investovat do oficiálního 

pohřebního rituálu. Významná neštěstí, v jejichţ důsledku zemřelo mnoho lidí však, pokud by byla 

ponechána bez povšimnutí, mohla poslouţit k destabilizaci politického řádu, neboť i událost tohoto 

druhu byla z pohledu představitelů komunistické strany politikou. Pozitivním efektem pro 

organizátory, tj. představitele politické moci, vyplývajícím z uspořádání pohřebního rituálu byla 

moţnost vyjádřit v symbolické rovině sepětí strany s pracujícím lidem a posílit tím svou identitu. 

Bez zajímavosti není ani to, ţe na rozdíl od proslovu proneseného o téměř dva měsíce dříve na 

státním pohřbu obětí z dolu Michálka nebyl tematizován význam neštěstí v třídním boji. 

 Signifikantním se jeví i fakt, ţe se jednalo o první a poslední komunistický pohřební rituál 

věnovaný obětem ţelezničního neštěstí za dobu trvání komunistického reţimu. Ani mnohem 

tragičtější nehoda, která se stala roku 1953 u Šakvic na Břeclavsku, nebyla politickou mocí 

povaţovaná za vhodnou k ritualizaci prostřednictvím pohřebního rituálu. Aby neutrpěla pověst 

reţimu, byla zvolena taktika utajení. Média přinesla jen stručnou informaci o tom, ţe se nehoda 

stala a ţe je „větší počet mrtvých“. Kromě toho zpráva podávala informace o bezchybném průběhu 

záchranných prací a příkladném nasazení členů vládní a stranické delegace, kteří začali řešit 

následky nehody bezprostředně poté, co k ní došlo. Zpráva o do té doby nejhorším vlakovém 

                                                 
176 „Jsme všichni dělníci, kteří pracujeme na stavbě nového řádu, jsme všichni spojeni svou prací a ušlechtilými 

ideály, o něţ usilujeme. Jsme všichni příslušníky velké rodiny pracujících, všechny nás pojí společný cíl – 

socialismus. [...] Nám není dnes, tak jako tomu bylo dříve, lhostejný osud kohokoliv z nás. Proto se nás tak těţce 

dotýká toto neštěstí, které nám vzalo tolik dobrých pracovníků, tolik poctivých rukou, které chtěly ještě velmi mnoho 

dobrého šlechetného vykonat pro své bliţní a pro všechny pracující.“ Cit. dle: „Státní pohřeb obětí ţelezničního 

neštěstí u Podivína“, in: Rudé právo, 1950, 27. prosinec, s. 1. 
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neštěstí v historii dráţní dopravy na území Československa nepronikla ani na první stranu Rudého 

práva.
177

  

 Pokus zařadit typ pohřebního rituálu obětem dopravních neštěstí mezi komunistické 

pohřební rituály spjaté se signifikantními mrtvými, je třeba hodnotit jako neúspěšný. I kdyţ se 

experimentovalo se zařazením rituálu po bok obdobných pohřebních rituálů tematizujících práci, 

jako jsou např. pohřební rituály horníků padlých při důlních neštěstích, byla to příliš obecná 

tragédie. Pomocí komunistické ideologie ji bylo moţné uchopit pozitivním způsobem jen skrze 

jednotu dělnické třídy s politickou mocí, coţ nakonec nebyl dostatečně silný prvek, který by učinil 

tento typ rituálu vhodným pro manifestaci ideologických hodnot skrze sociální praxi odehrávající se 

ve veřejném prostoru před zraky celého, široce pojatého národního kolektivu. Dalším, co hovořilo 

proti fixaci tohoto typu pohřebního rituálu v soustavě komunistických pohřebních rituálů, byl fakt, 

ţe příčina smrti byla rituálními experty jen velmi obtíţně vysvětlitelná a tím pádem se velmi 

obtíţně hledal i její hlubší smysl. 

 

4.3. Pohřební rituály pracující inteligence 

 V tomto oddíle budou sledovány především státní, popř. národní, pohřby osob z oblasti 

kultury. Přestoţe pořádaných pohřbů bylo ve sledované době velmi mnoho, podoba rituálu se 

zásadně neměnila. Proto zde budu detailněji analyzovat takové dva pohřby kulturních pracovníků, 

které mi umoţní rekonstruovat specifika tohoto typu pohřebních rituálů. 

 

4.3.1 Pohřební rituál Ivana Olbrachta 

 Dne 30. prosince 1952 zemřel Ivan Olbracht. Protoţe se jednalo o významného národního 

umělce, který „celý svůj ţivot zasvětil boji za šťastný ţivot pracujících – za socialismus“
178

, bylo 

rozhodnuto uspořádat mu státní pohřeb. V rámci diskurzu rituálního vzpomínání v mediálním 

prostoru, které následovalo po oznámení smrti kolektivu pozůstalých, byla vyzdvihována 

Olbrachtova věrnost myšlence socialismu, snaha postihnout historickou úlohu pracujících a kladný 

poměr k Sovětskému svazu. Tím, kdo na rovině diskurzu definoval šíři kolektivu pozůstalých, tedy 

těch, jichţ se určitým způsobem smrt Ivana Olbrachta dotýká, byla v tomto případě komunistická 

strana.
179

 

                                                 
177 Viz „Úřední zpráva ministerstva dopravy“, in: Rudé právo, 1953, 27. prosinec, s. 2. 

178 Cit. dle: „Národní umělec soudruh Ivan Olbracht zemřel“, in: Rudé právo, 1952, 31. prosinec, s. 1. 

179 „V úterý 30. prosince 1952 postihla naši stranu, československou kulturu a všechen náš lid těţká a nesmírně 

bolestná ztráta.“ Cit. dle: „Ústřední výbor KSČ k úmrtí Ivana Olbrachta“, in: Rudé právo, 1953, 1. leden, s. 2. 
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 Diskurz rituálního vzpomínání měl být jednoznačný a ve své logické výstavbě jednotný. 

Aby nevzešly pochybnosti o významu zesnulého pro kolektiv pozůstalých, velmi často docházelo k 

deformacím, zámlkám či jinotajným náznakům těch ţivotních období, které v daný moment nebyly 

shodné s efektem, jehoţ chtěli konstruktéři pohřebního rituálu docílit. Proto je v případě rituálního 

vzpomínání na Ivana Olbrachta zcela vynechán jeho ţivot po roce 1929, kdy kvůli převratu ve 

vedení KSČ vystoupil ze strany, a o to více je zdůrazňována jeho činnost v první polovině 20. let. 

Tímto obratem zůstala zachována aureola starého komunisty, co byl u zrodu strany. Na podporu 

tohoto narativu byly ještě uváděno několik signifikantních detailů z Olbrachtova ţivota - zejména 

setkání s Leninem a jeho pobyt ve vězení v roce 1926 a 1928. Jinými slovy, zástupci politické moci 

v Československu v roce 1953 dali prostřednictvím rituálního vzpomínání jasně najevo, na jaká 

období ţivota je třeba vzpomínat, a o kterých je třeba mlčet.
180

 

 

obr. 8: Poslední rozloučení v Národním památníku  

na Vítkově (zdroj Rudé právo). 

 

 Další z fází pohřebního rituálu, která sestávala z vystavení těla v pietně upravených 

prostorách, se v tomto případě odehrávala v Národním památníku Na Vítkově, kde byly před 

několika lety umístěny ostatky nejvýznamnějších zesnulých hrdinů KSČ, čímţ byla zaloţena tradice 

tzv. proletářského panteonu. Těţko by bylo moţné najít v Československu prostor, který měl v roce 

                                                 
180 Viz „Zemřel Ivan Olbracht“, in: Rudé právo, 1952, 31. prosinec, s. 1, Stejný narativ, vynechávající období po 

roce 1929 a navazující aţ rokem 1945 viz „Ţivot a dílo Ivana Olbrachta“, in: Rudé právo, 1952, 31. prosinec, s. 2, 

popř. „Ústřední výbor KSČ k úmrtí Ivana Olbrachta“, in: Rudé právo, 1953, 1. leden, s. 2, „Ivan Olbracht – veliký 

klasik české revoluční literatury“, in: Rudé právo, 1953, 4. leden, s. 3. 
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1953 pro komunistickou stranu větší sakrální náboj. Výběr prostoru nebyl náhodný a měl 

vyjadřovat význam zesnulého pro kolektiv.
181

 

  

 

 

obr. 9: Detail zobrazující poslední stráţ těsně před slavnostním vynesením rakve ze  

slavnostních prostor (zdroj Rudé právo). 

 

Poslední rozloučení se konalo za reprezentativní účasti československé politické i kulturní 

elity té doby.
182

 Čestný úkol rozloučit se jménem ÚV KSČ a vlády se zesnulým připadl zkušenému 

řečníkovi a rituálnímu specialistovi Václavu Kopeckému. Jaké byly hlavní prvky jeho smutečního 

proslovu? Značná část byla věnována Olbrachtově ţivotu, přičemţ byla dodrţena narativní 

struktura, jeţ se objevila jiţ ve fázi rituálního vzpomínání. Téměř celý projev byl tedy orientován na 

minulost a měl slouţit k upřesnění významu ţivota zesnulého v kontextu historického vývoje 

směrem k socialismu a vyzdvihnout přínos, který zesnulý pro tento vývoj znamenal. Je 

                                                 
181 Tomu odpovídaly i další prvky této fáze rituálu: „Ke katafalku byl poloţen věnec presidenta republiky a 

předsedy Komunistické strany Československa Klementa Gottwalda, dále věnec ÚV KSČ, ministerstev, Národní 

fronty, Svazu čs. spisovatelů, novinářů aj. U rakve stáli čestnou stráţ příslušníci Lidové milice a dále se střídali 

členové ÚV KSČ, spisovatelé, členové redakce Rudého práva a další novináři, vojáci, pionýři a jiní.“ Cit. dle: „Náš 

pracující lid vzdává poctu soudruhu Ivanu Olbrachtovi“, in: Rudé právo, 1953, 5. leden, s. 1. 

182 Nechyběli předseda vlády Antonín Zápotocký, min. zahraničních věcí Viliam Široký, min. národní bezpečnosti 

Karol Bacílek, min. obrany Alexej Čepička, min. informací a osvěty Václav Kopecký, tajemník ÚV KSČ Antonín 

Novotný, min. školství, věd a umění Zdeněk Nejedlý, min. vnitra Václav Nosek a další ministři (celkem se 

smutečního aktu zúčastnilo 17 ministrů, přičemţ celkový počet ministrů na začátku 50. let byl kolem třiceti). 

Zúčastnil se také praţský primátor Václav Vacek. 
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symptomatické, ţe smrti nebyl přisuzován ţádný význam, jak to bylo běţné v rámci rituálních 

promluv jiných typů pohřbů. Místo toho kladl řečník důraz na nesmrtelnost díla, které nikdy 

nevymizí z paměti dělnické třídy.
183

 

 Část věnovaná smutečním proslovům byla zakončena Pochodem padlých revolucionářů. 

Během této skladby se začal řadit smuteční průvod: „Za velitelem čestného vojenského doprovodu 

je nesen věnec presidenta republiky soudruha Klementa Gottwalda a za ním další věnce. Čtyři 

důstojníci nesou řády a vyznamenání, jimiţ byl Ivan Olbracht za svou práci poctěn. Před rakví, 

zahalenou do státní vlajky, jde poslední čestná stráţ, v níţ jsou naši přední spisovatelé, za rakví 

kráčí choť zesnulého národního umělce soudruţka Jaroslava Olbrachtová s dalšími členy rodiny. Za 

nimi jdou členové československé vlády v čele s jejím předsedou soudruhem Antonínem Zápotockým 

a další smuteční hosté. Před Národním památníkem, kde hoří řecké ohně, stojí nastoupený čestný 

útvar a špalír Lidových milicí. Kdyţ se přibliţuje čelo smutečního průvodu, vzdává čestná rota 

Ivanu Olbrachtovi k poctě zbraň. Teskně vlají vlajky, spuštěné na půl ţerdi, nad širým 

prostranstvím, vroubeným hustými davy praţských pracujících.“
184

 

 Z Vítkova putovaly ostatky Ivana Olbrachta do strašnického krematoria, kde se konal další 

pietní akt, jehoţ těţištěm byl smuteční proslov primátora Václava Vacka. Závěr pohřebního rituálu 

nebyl v tomto případě doprovázen Internacionálou, jak bylo často zvykem, ale Foerstrovým 

smutečním chorálem. Po skončení skladby byla Olbrachtovi vzdána čest čestnou salvou a poté za 

zvuků československé hymny zmizela rakev v ţárovišti.
185

 

 

4.3.2 Pohřební rituál Vítězslava Nezvala 

 Dne 6. dubna 1958 zemřel významný básník a spisovatel Vítězslav Nezval. Po II. světové 

válce byl aktivním členem komunistické strany a jeho dílo z posledního období ţivota bylo zcela v 

souladu s představou o socialistické poezii.
186

  Úkolem pohřebního rituálu bylo nejen tato fakta 

vyjádřit prostřednictvím symbolické sociální akce a tímto způsobem signifikovat význam zesnulé 

osobnosti pro národní kolektiv, ale také ukazovat, v čem spočívá důleţitost umělců pro socialismus 

a jaká je úloha kultury v komunistické ideologii na konci 50. let. 

 Tak jako v případě smrti vysokých politických funkcionářů i v tomto případě informovalo o 

události nejdříve rádio. Pak následovalo několik dní vyhrazených na vzpomínání a reflexi 

                                                 
183 Jak Kopecký uvedl v závěru svého obsáhlého projevu, jednalo se o „drahý poklad naší kultury a zdroj 

povzbuzení v šlechetném úsilí za uskutečnění socialismu a komunismu v naší zemi, za uskutečnění toho 

nejšťastnějšího a nejradostnějšího ţivota našeho pracujícího lidu.“ Cit. dle: „Projev ministra informací a osvěty 

Václava Kopeckého“, in: Rudé právo, 1953, 6. leden, s. 2. 

184 Cit. dle: „Lid se rozloučil se svým velikým básníkem“, in: Rudé právo, 1953, 6. leden, s. 2. 

185 Viz TÝŢ. 

186 Viz ŠTOLL, Ladislav, Třicet let bojů za českou socialistickou poesii, Praha 1950. 
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básníkova ţivota, která se odehrávala zejména v mediálním diskurzu a v rámci přednášek v různých 

vzdělávacích či kulturních institucích. Důraz byl kladen zejména na básníkovu materialistickou 

orientaci a jeho vztah k nejdůleţitější skupině marxisticko-leninské ideologie, k dělnické třídě.
187

 

Dalším důleţitým fenoménem, který byl v rámci rituálního vzpomínání vyzdvihován, byl jeho 

umělecký styl, který byl ztotoţňován s hlavními prvky komunistické ideologie v této době, 

konkrétně s rolí strany, dělnickou třídou, beztřídní společností, ale také s národním aspektem.
188

 

 Souběţně s rituálním vzpomínáním probíhaly i další fáze rituálu. Oficiální prohlášení vydaly 

hlavní instituce, s nimiţ Vítězslav Nezval spolupracoval, tedy Svaz československých spisovatelů a 

ministerstvo školství a kultury. To byl signál pro ostatní instituce, skupiny i individuální aktéry k 

tomu, aby vyjádřili svou soustrast a zároveň přináleţitost k estetickým hodnotám, jeţ zesnulý 

umělec reprezentoval, veřejnou symbolickou akcí. V nejčastějším případě to bylo zaslání 

soustrastných telegramů, jejichţ znění bylo posléze mediováno do veřejného diskurzu. Tímto 

způsobem byl na symbolické rovině signifikován domácí i mezinárodní věhlas a význam Vítězslava 

Nezvala i obliba nových uměleckých forem, které zároveň slouţily jako jeden z důleţitých 

instrumentů politické reprezentaci, zejména pokud šlo o to vykreslit socialistickou současnost a 

budoucnost ve shodě s jejich představami.  

 Dne 10. dubna byly tělesné ostatky vystaveny v reprezentativních prostorách Domu umělců. 

Výběr místa pro tuto část rituálu připomínal, ţe zesnulý byl především pracovník kultury, „dělník 

péra“, jak se o zesnulém literátovi vyjádřil Vilém Závada ve svém nekrologu.
189

 V souvislosti s 

hodnocením Nezvalova díla se opět objevuje motiv negace smrti a přijetí věčného ţivota, přičemţ 

věčná památka je zcela podřízena základnímu konceptu dialektického materialismu, neboť spočívá 

v díle, které po sobě zesnulý zanechal, a je tedy plně svázána s kolektivem a nikoli se zesnulým 

individuem.
190

 

 V smutečně vyzdobeném Domě umělců se uskutečnila důleţitá fáze rozloučení s 

Vítězslavem Nezvalem. Sál byl zpřístupněn veřejnosti, která tak mohla vyjádřit svůj smutek. Na 

                                                 
187 „Chtěl objevit svět takový, jaký skutečně je a musí být, v jeho hmotné kráse, svítivý, zářící, opojný. Proto tolik 

miloval dělníky neboť ti se vítězně potýkají s hmotou, zlidšťují ji, přetvářejí ji k lidskému obrazu.“ Cit. dle: „Jeho 

zvony zní, volají, burcují...“, in: Rudé právo, 1958, 8. duben, s. 1.  

188 „Byl nepřítelem vší abstrakce a fráze, jeţ zabíjí poesii. Jeho poesie vychází ze smyslového poznání světa, ze 

smyslového okouzlení skutečnosti a z hluboké lásky k české přírodě a k českému lidu. [...] Vítězslav Nezval neměl rád 

katolisující spiritualistickou poesii, která si vymýšlí a deformuje slova. [...] jeho poesie objektivně náleţí k poesii 

socialistického realismu [...], neboť socialistický realismus není pro nás dogma, ale ona ţivá umělecké zkušenost 

všech umělců, kteří své úsilí spojují s bojem dělnické třídy o beztřídní společnost.“ Cit. dle: „Básník ţivota“, in: 

Rudé právo, 1958, 10. duben, s. 3. 

189 Viz „Nenahraditelná ztráta“, in: Rudé právo, 1958, 8. duben, s. 1. 

190 „Kaţdý z nás, kdyţ otevře tvou knihu, slyší jeho tep (srdce), i kdyţ uţ nejsi mezi námi. Tak ţiješ dál pro svůj 

národ, tak ţiješ dál, aby se lépe ţilo na celém světě. A budeš ţít i budoucím.“ Cit. dle: „Budeš ţít i budoucím“, in: 

Rudé právo, 1958, 10. duben, s. 1. Obdobně se vyjádřil i Karel Nový: „Padl a uţ je mrtev, aby zůstal svým vzácným 

dílem věčně ţiv do jasných zítřků svého národa a lidstva.“ Cit. dle: „Pěvec míru a svobody“, in: Rudé právo, 1958, 

10. duben, s. 1. 
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pódiu pod černým pylonem s iniciály V. N. spočívala pod vlajkou republiky rakev s tělesnými 

ostatky, u které stáli čestnou stráţ pionýři, Lidové milice, ale také umělci, kteří jsou symbolickými 

reprezentanty celé sociální kategorie, jíţ dobový diskurz definoval jako pracující inteligence. Před 

katafalkem byly umístěny smuteční věnce. Odpoledne se sál zaplnil pozvanými smutečními hosty, 

mezi kterými nechyběli tehdejší náměstek předsedy vlády Václav Kopecký, tajemník ÚV KSČ Jiří 

Hendrych a rektor Institutu společenských věd při ÚV KSČ Ladislav Štoll. Veřejnosti, která chtěla 

sledovat vlastní akt rozloučení a smuteční proslov, byl vyhrazen balkon sálu. To znamená, ţe lid byl 

v této fázi pohřebního rituálu odsunut do pozadí a nehrál ţádnou symbolickou úlohu. Ještě před 

hlavním projevem, který pronesl Václav Kopecký, byly recitovány některé z Nezvalových básní, 

coţ bylo specifikem tohoto typu rituálu. 

 

obr. 10: Veřejnost se loučí s Vítězslavem Nezvalem. I v tomto případě  

jsou symbolicky odděleny privilegované skupiny, jeţ stojí čestnou stráţ,  

od masy reprezentující národní kolektiv (zdroj Rudé právo). 

 

 Jaké vlastnosti oceňoval smuteční řečník na mrtvém básníkovi nejvíce? Byla to jeho 

komunistická uvědomělost a schopnost převést velká ideologická témata jako např. význam Velké 

říjnové revoluce, odporu proti fašismu či mírového hnutí do umělecké podoby. Jinými slovy, svou 

rituální řečí pronesenou nejen z pozice zástupce vlády a ÚV KSČ, ale i dělnické třídy a všeho 

československého lidu dával Kopecký najevo, ţe nejvíce si politická moc na básníkovi cení 

poslušnosti a schopnosti skrze estetiku uchopit hlavní témata komunistické ideologie.
191

 

 Rakev s ostatky Vítězslava Nezvala byla po odeznění tónů státní hymny vynesena ze síně a 

seřadil se smuteční kondukt: „Za záplavou věnců, nesených příslušníky naší armády, dává se za 

zvuků Pochodu padlých revolucionářů do pohybu smuteční průvod. Ubírá se Kříţovnickou ulicí po 

                                                 
191 „Všichni jsme milovali básníka Vítězslava Nezvala. Neboť jsme věděli, ţe Nezval šel věrně se stranou 34 roky a 

nikdy ani na chvíli nezakolísal ve své oddanosti straně a ve své lásce k Sovětskému svazu.“ Cit. dle: „Lid se 

rozloučil se svým básníkem“, in: Rudé právo, 1958, 11. duben, s. 2. 
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nábřeţí k Národnímu divadlu a k budově Mánesa hustými špalíry praţského obyvatelstva. Podle 

rakve, vezené pohřebním autem, kráčejí čeští básnici a spisovatelé, nejbliţší druhové zesnulého. Za 

rakví kráčejí básníkovi pozůstalí a ostatní smuteční hosté.“
192

 Od budovy Mánesa byly ostatky 

převezeny na čestné pohřebiště vyhrazené významným osobnostem československé kultury, na 

Vyšehrad. Vítězslav Nezval se tak v symbolické rovině dostal na roveň svým předchůdcům, jejichţ 

dědictví také reprezentoval. Tento akt je konzistentní se snahou komunistické strany prezentovat 

sama sebe jako spolutvůrce, pokračovatele a hlavně jako dovršitele objektivního, tj. na kanonické 

ideologické literatuře zaloţeného, smyslu českých dějin a ukazuje na postupně sílící národní prvek 

v rámci tří důleţitých tradic, na nichţ v 50. letech stála sociální praxe komunistické ideologie.
193

  

 

4.4 Shrnutí 

 Jak vysvítá z deskripce a analýzy jednotlivých a z pohledu politických elit pro národní 

kolektiv signifikantních pohřebních rituálů, existují některé obecné rysy, které jsou inherentní 

součástí všech státních či národních pohřbů konaných v Československu během 50. let. Na druhou 

stranu ve srovnání s pohřebním rituálem vůdce došlo v mnoha případech k významným odchylkám, 

některé fáze rituálu byly vypuštěny, jiné zkráceny a další naopak získaly relativně větší význam.  

 Pro první podskupinu, kterou tvořily oběti bestiálních vraţd, bylo typické splynutí fáze 

oznámení smrti a rituálního vzpomínání se zcela profánní částí výslechovou. Specifická byla i 

funkce a smysl rituálu, jeţ lze dedukovat na základě symbolické sociální akce a smutečních 

projevů. Tím, co tento typ odlišuje od ostatních signifikantních pohřebních rituálů, je důrazné 

uplatňování binárních opozic. V ţádném jiném pohřebním rituálu není s takovou silou prezentováno 

zlo zosobněné bestiálním vrahem a na druhé straně dobro, jeţ bylo personifikováno hrdinskostí, 

eventuálně mučednickou smrtí oddaných komunistů, kteří byli oběťmi zákeřných vraţd. Výsledkem 

tohoto typu pohřebního rituálu tedy nebylo pouze odsouzení nepřátelských aktivit, coţ umoţňovalo 

legitimizovat zostření třídního boje na počátku 50. let, ale také vytvoření pozitivních vzorů, které 

zůstaly identitotvorným prvkem komunistické ideologie aţ do sametové revoluce. Tento obraz 

hrdinných mučedníků byl dále posílen a zdůrazněn prostřednictvím revoluční husitské tradice, jejíţ 

vyuţití v tomto kontextu je typické pro revoluční a militantní fázi komunistické diktatury.  

 Ve druhé polovině 50. let došlo k celkové stabilizaci komunistické diktatury, coţ s sebou 

neslo i uvolnění, které se projevilo jak v revizi některých politických procesů, tak ve zmírnění 

rétoriky tematizující boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli. Tento obrat je patrný i na rovině 

pohřebního rituálu, neboť ve druhé polovině 50. let neproběhl ani jeden celospolečensky 

                                                 
192 Cit. dle: TÝŢ. 

193 Viz NEJEDLÝ, Komunisté. 
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signifikantní pohřební rituál, který by tematizoval „oběti bestiálních vraţd“ a konstruoval jejich 

význam pro národní společenství. 

 Analýza další podskupiny, v níţ jsou zahrnuty pohřební rituály tematizující práci a roli 

dělnické třídy v socialistické společnosti odhalila, ţe i kdyţ si byli tvůrci rituálu jistí tím, ţe zemřelí 

v důsledku důlního neštěstí jsou vhodným subjektem pro signifikantní pohřební rituál, tak zpočátku 

neexistovala ţádná šablona, která by efektivním způsobem umoţňovala komunikovat zamýšlené 

významy prostřednictvím rituálu. Komparace dvou pohřebních rituálů tohoto typu ukázala, ţe aţ v 

pořadí druhé důlní neštěstí bylo do detailů připraveno. Lze tak usuzovat zejména na základě větší 

propracovanosti druhého rituálu, ale také z účasti smutečních hostí.   

 První sledovaný rituál působil často ambivalentním dojmem a je moţné vyslovit pochybnost 

nad tím, zda dokázal plnit primární funkci, kterou od něj producenti rituálu očekávali, tj. dosáhnutí 

opětovné stabilizace otřeseného kolektivu, posílení víry v panující řád a zdůraznění důleţitosti této 

sociální skupiny pro celé společenství. Na druhou stranu pohřební rituál zemřelých v dole Michálka 

skrze rituální dramaturgii dokázal vytvořit podmínky pro manifestační masové shromáţdění, které 

vedlo k vytvoření sociálního těla, jeţ mohlo být vyuţito k navození pocitu fúze, a tak i 

znovuobnovení řádu a jednoty pozůstalých.  

 Tezi, ţe počátek 50. let byl dobou experimentování s tím, jaké pohřební rituály budou 

politickými hegemony konstruovány jako důleţité pro národní společenství, je moţné podpořit 

analýzou pohřbu obětí vlakového neštěstí u Protivína. Přes jistou snahu vykreslit tragédii jako 

signifikantní pro celé společenství a poukázat tak na jeho jednotu, která měla i ideologický rozměr, 

bylo od opakování tohoto typu pohřebního rituálu z pragmatických důvodů upuštěno. Proti fixaci 

hovořila zejména obtíţnost komunikace z pohledu tvůrců rituálu důleţitých významů skrze rituál, 

jehoţ objektem byli mrtví, u nichţ bylo velmi těţké osvětlit příčinu smrti a dát jí hlubší smysl jak v 

kontextu komunistické ideologie a sociální praxe hlubší smysl. 

 Nejvýraznějším specifikem smutečních řečí pronesených v rámci pohřebního rituálu 

osobností spojených s kulturou je absence slibu či závazku, který by se dával mrtvému, aby se splnil 

jeho odkaz. Tento typ pohřebního rituálu tedy neměl slouţit primárně k mobilizaci úsilí 

prostřednictvím rituálu sakralizovaného zesnulého či k projevům konformity, prostřednictvím 

kterých by hegemon politické moci mohl čerpat/obnovovat svou legitimitu, ale spíše k posílení 

identity určité skupiny v rámci kolektivu. Touto skupinou byli kulturní pracovníci a prostřednictvím 

pohřebních rituálů byla jak na symbolické, tak na rituálně diskurzivní úrovni utvářena představa o 

ideálním typu socialistického umělce/kulturního pracovníka, která byla skrze rituální vzpomínání a 

smuteční proslov projektována do veřejného diskurzu. 
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 Další zvláštností tohoto typu rituálu je negace smrti. Komunistická ideologie se touto cestou 

snaţila dosáhnout transcendence i v rámci dialektického materialismu, který byl často ve veřejném 

diskurzu označován jako (objektivní) vědecký světový názor. Charakteristickým prvkem 

transcendence bylo to, ţe byla determinována nikoli abstraktním idealismem, který by souvisel s 

duší individuálního aktéra, ale kolektivem, společností. Společnost byla totiţ hlavním a jediným 

arbitrem, který určoval kdo ve „skutečnosti“ zemře. Proto byl kladen tak velký důraz na dílo, které 

po sobě aktér zanechal, neboť pouze skrze něj s ním mohla společnost udrţovat kontakt a tak ho 

udrţet naţivu.  

 I rituály signifikantních aktérů svou podobou přispívaly k sakralizaci hlavních hodnot a 

norem komunistické ideologie a pomáhaly utvářet konkrétní hrdiny, popř. mučedníky cesty za 

socialismem, kteří mohli plnit a mnohdy i plnili funkci morálního vzoru pro zbytek společnosti. Do 

jaké míry však rituály, o nichţ pojednávala tato kapitola, zosobňovaly technologii a formu moci 

definované jako politické náboţenství? Mimo sakralizace, jeţ se odehrávala v rámci rituálů 

obdobným způsobem a obdobnými technikami jako v případě rituálu politických vůdců, byť s niţší 

intenzitou a pravděpodobně i skromnějšími účinky, byl smysl těchto rituálů v tom, ţe se 

vypořádávaly se smyslem ţivota během stalinismu, čímţ přispívaly k utváření představy o povaze 

transcendence, jeţ pronikala do veřejného prostoru prostřednictvím rituální komunikace a tímto 

způsobem působila na individuální aktéry, kteří však v tomto období byli většinou pouze 

pozorovateli a pasivními příjemci rituálních představení. Ke kvalitativní změně došlo aţ se 

zavedením tzv. občanských pohřebních rituálů, které zároveň komunistickou ideologii a její 

operacionalizaci, jeţ se ve veřejném prostoru uskutečňovala pomocí rituálů, posunuly významně 

směrem k ideálnímu typu politického náboţenství. 
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Kapitola 5. Občanský pohřební rituál 

5.1 Politicko-institucionální rámec 

 Občanský pohřební rituál, který byl komunistickou stranou skrze ministerstvo vnitra, 

osvětové spolky a národní výbory utvářen a reprodukován ve druhé polovině 50. let, je moţné 

zkoumat z několika vzájemně propojených rovin. Jako nejobecnější je moţné vymezit rovinu 

právní, která se zabývala zejména technickou stránkou, povinnostmi a kompetencemi subjektů, 

které měly zajišťovat jednotlivé fáze spojené s úmrtím od oznámení aţ po uloţení do země či 

zpopelnění. V tomto kontextu je nejdůleţitější právní normou nařízení č. 8/1955 sb. připravené 

ministerstvem zdravotnictví. Toto nařízení rušilo prvorepublikové zákony o pohřbívání ohněm a 

některá ustanovení zákona o matrikách z roku 1949. Z nového nařízení vyplývalo velké posílení 

role národních výborů, jeţ podle § 20 odst. 1 měly spravovat a zřizovat pohřebiště či je svěřit do 

správy podnikům komunálního hospodářství nebo jiným socialistickým právnickým osobám, 

zejména pohřebním sluţbám. Tímto byla pohřebiště vyňata ze správy církví. Ve stejném duchu byla 

posílena role národních výborů i v případě zřizování a správy krematorií. 

 Národní výbory byly tedy hlavní institucí, jeţ měla dohlíţet na zákonné provedení všech 

úkonů spojených s pohřbíváním, čímţ došlo k vyjmutí agendy pohřbů z působnosti církevních 

institucí. Jediná část, kde mohla církev i nadále figurovat, byl pohřební rituál, který byl v dobové 

terminologii označován jako tradiční. Ruku v ruce s upozaděním církevního působení v této oblasti 

šla nejen rekonstrukce a výstavba domů smutku či smutečních síní, urnových hájů a kolumbárií, 

které měly místo kostelů plnit důleţitou funkci v občanském pohřebním rituálu, ale i výstavba a 

přestavba krematorií.
194

 Ze správního hlediska byly jedinou výjimkou vojenské hřbitovy a hroby 

neznámého vojína, které zůstaly v působnosti ministerstva obrany. 

 V polovině 50. let došlo téţ k zásadnímu obratu ve způsobu pohřbívání. Jestliţe aţ do roku 

1955 byl podíl pohřbů do země vyšší neţ počet pohřbů ţehem, ve druhé polovině 50. let se trend 

obrátil, přičemţ počet kremací i nadále stoupal. Důvodů bylo několik, avšak tím nejvýznamnějším 

byla zřejmě cena pohřbu.
195

 Mimoto byl pohřeb ţehem podporován ze strany KSČ jako pokroková, 

vědecká forma nakládání s mrtvým tělem, jeţ je zbavená veškerých pověr a předsudků spojených s 

náboţenskou vírou. Kremace se téţ velmi hodila do celkové koncepce ateismu jako vědeckého 

světového názoru, jehoţ přijetí determinovalo rozšíření socialismu (viz níţe). 

 

5.2 Smysl a funkce Sborů pro občanské záležitosti 

                                                 
194  V roce 1954 bylo uvedeno do provozu Krematorium v Motole, na konci 50. let bylo rozhodnuto o přestavbě 

krematoria v Ostravě, na jehoţ místě vznikl sad Klementa Gottwalda. 

195  Viz NEŠPOROVÁ, Olga, Smrt, s. 369-373. 
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 Jiţ bylo předestřeno, ţe národní výbory plnily v 50. letech klíčovou úlohu při vyřizování 

agendy týkající se mrtvého těla. Z pohledu pohřebního rituálu došlo k zásadní změně roku 1957.  

Zatímco do té doby byly občanské pohřební rituály vykonávány a zaštiťovány za pomoci matrikářů 

či jiných pověřených pracovníků národních výborů, dne 29. července 1957 byla do této praxe 

vnesena zásadní změna, neboť byla z iniciativy ministerstva vnitra a ministerstva školství a kultury 

vydána instrukce, jeţ dala právní základ pro vznik pomocného orgánu rady národního výboru, který 

nesl název Sbor pro občanské záleţitosti (dále jen SPOZ).
196

 Tento pověřený orgán, který do této 

doby vznikal velmi nahodile, neměl přesně vymezené kompetence a fungoval pouze na několika 

místech, měl nyní na starosti přípravu i provedení občanských pohřebních rituálů. Působnost SPOZ 

se ovšem neomezovala pouze na pohřební rituály. Sbory pro občanské záleţitosti totiţ měly 

organizovat i jiné liminární rituály. Konkrétně se jednalo např. o rituály spojené se zrozením (tzv. 

vítání občánků), přechodem mezi dětstvím a dospělostí (předávání občanských průkazů) a se 

svatbou. Všechny tyto tzv. občanské rituály, jeţ byly vykonávány pod dohledem národních výborů, 

měly v ideálním případě nahradit analogické rituály, jejichţ provádění měla na starosti církev.
197

 

 I kdyţ hlavním cílem nových občanských rituálů bylo vykořenit poslední zbytky víry, která 

podle přesvědčení ideologů přeţívala zejména v obřadech, tito ideologové si zároveň uvědomovali, 

ţe se, zejména mimo města, jedná o velmi obtíţný úkol, jehoţ úspěšné zvládnutí si vyţádá mnoho 

času a soustředěného působení. Jinými slovy, ani 12 let po únorovém převratu nebyl boj na tzv. 

kulturní frontě dobojován a tzv. kulturní revoluce dovršena.
198

 Toto tvrzení podporuje i poměr mezi 

občanskými a církevními obřady na vesnici, kde se náboţenská tradice projevovala nejsilněji. 

Zejména sféra rituálů, pohřební rituály nevyjímaje, si tak zachovala obdivuhodnou rezistenci před 

pronikáním nových, na společnost neorganicky implantovaných forem. Vznik a podpora Sborů pro 

                                                 
196 Viz Sbírka instrukcí pro výkonné orgány národních výborů, roč. 1957, částka 15, poř. č. 81, č.j. NV/2-

60/10391/57. 

197 Jak přiznávali sami ideologové: „ustavení prvních sborů bylo motivováno především snahou zajistit důstojné 

občanské obřady pro ty, kdo se rozešli s náboţenstvím a církví [...] Pokrokoví pracovníci sborů pro občanské 

záleţitosti od počátku správně viděli, ţe jedním z hlavních úkolů sborů je zajišťovat postupně kulturní úroveň 

občanských obřadů, jako jsou svatby, pohřby, a zápisy nových občánků do matrik, a odstranit přitaţlivost církevních 

obřadů.“ Cit. dle: ŠTRUP, Jan, Sborům pro občanské záleţitosti, Praha 1960, s. 19. 

198 Kulturní revolucí je zde myšlena proměna myšlení jednotlivých aktérů tak, aby si internalizovali hodnoty a 

normy socialistického politického náboţenství, tj. aby se z nich stali podle dobové terminologie tzv. noví lidé. Takto 

kulturní revoluci chápali i rituální specialisté na konci 50. let:  „Dnes jde právě o to, aby statisíce stoupenců ţehu 

dovedly dále šířit své myšlenky, aby dovadly i ostatním vysvětlit správnost svého nazírání a rozhodnutí. Vţdyť šíření 

myšlenky ţehu má vliv na myšlení lidí. A to je hlavním úkolem při dovršování kulturní revoluce – působit na myšlení 

lidí. A kdyţ jej nazýváme revolucí, má to jistě svůj důvod. Je třeba co nejdříve, v nejkratším čase, naučit lidi, aby 

nejen uţívali výsledků tvořivé práce, ale aby jejich myšlení odpovídalo stupni vývoje společnosti. [...] A kdyţ 

statisíce příslušníků kremačního hnutí oprostilo se od náboţenských předsudků, zbavilo se strachu z posmrtného 

ţivota, je třeba tyto revoluční myšlenky rozšířit tak, aby měly platnost u kaţdého našeho občana.“ Cit. dle: „Kultura 

a ţeh“,  in:  Ţeh, Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 8, říjen 1959, č. 4, s. 27 a 30. Tento problém se řešil i 

na schůzi politického byra ÚV KSČ prostřednictvím „Usnesení ÚV KSČ o některých naléhavých otázkách rozvíjení 

vědecko-ateistické výchovy“. Viz NA ČR, fond ÚV KSČ 1945-1989, ideologické oddělení, sv. 10, aj. 54 , f. 12-20. 
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občanské záleţitosti ve druhé polovině 50. let podtrhuje tuto tezi, ale i snahu komunistické strany 

tento stav změnit. Tyto snahy korelují s obnovením kampaně za šíření vědeckého ateizmu, jenţ měl 

nahradit jak povrchní ateizmus, tak náboţenskou víru v Československu. 

 V širší perspektivě by snahy co nejvíce rozšířit občanské rituály mohly být začleněny do 

kontextu boje proti pověrám a za kulturní osvětu na vesnici, která šla ruku v ruce s podporou 

vědecké ateistické výchovy. V souvislosti s pohřebním rituálem nejvíce ideologům občanských 

rituálů vadila víra v posmrtný ţivot spojená s křesťanstvím, která podle nich ve svém důsledku 

oslabovala produktivitu práce a tak celou společnost. Na vyšší ideologické rovině tak lidé, kteří 

věřili těmto „pověrám“, zpomalovali budování socialismu pro celé národní společenství.
199

 

 Důleţité bylo, aby se pracovníci SPOZ snaţili získat pro občanský pohřeb i ty občany, kteří 

nejsou bez vyznání, coţ zdůrazňovala i instrukce z 29. července 1957. Oficiálně měly být totiţ 

všechny pohřby povaţovány za civilní a církevní asistence měla být umoţněna jen na základě 

soukromé iniciativy „vyplývající z přeţitků starého myšlení.“
200

 Kaţdodenní praxe sborů pro 

občanské záleţitosti však spíše naznačuje, ţe ideál postulovaný instrukcí a shrnutý v broţuře 

„Sborům pro občanské záleţitosti“ zůstal daleko za očekáváním vyšších míst, ale i rituálních 

specialistů.
201

 Příčina pravděpodobně netkvěla v nedostatečné činnosti SPOZ v této oblasti, i kdyţ 

tak byla definována komunistickými ideology. Spíše tento fakt souvisí s dlouhým trváním tradic 

souvisejících s tzv. rites de passage na jedné straně a nedostatečnou přitaţlivostí, věrohodností a 

transcendencí rituálů na straně druhé. Dalším antropologickým faktem je, ţe síla tradice byla 

zejména v oblasti pohřbívání silná, coţ museli uznat i rituální specialisté připravující občanské 

pohřební rituály.
202

 Proti vlivu církevních hodnostářů při pohřebních rituálech se mělo bojovat 

                                                 
199  „Víra v posmrtný ţivot působí samozřejmě na aktivitu pracujících při vytváření lepšího ţivota na zemi, 

spoutává jejich tvůrčí iniciativu, činí je pasivními k přírodním silám. Nedovoluje jim prakticky plně a cílevědomě 

vyuţívat vymoţeností vědy a techniky, které právě v současné době začínají převratným způsobem pronikat zejména 

na naší vesnici. Nedovoluje jim, aby plně proţívali radostné a převratné změny spojené s výstavbou socialismu.“ 

Cit. dle: „Kultura a ţeh“,  in:  Ţeh, Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 8, říjen 1959, č. 4, s. 27 a 30 

200 cit. dle: TÝŢ, s. 30. 

201 „(SPOZ) Získává pro pohřeb řečníky, za spolupráce organizací Národní fronty a spolku pečuje o to, aby 

pohřby občanů, zejména občanů bez vyznání, vyzněly důstojně a aby byla zajištěna účast občanstva a zhodnocen 

ţivot, práce a zásluhy zemřelého. Je nutné zdůraznit, ţe většina Sborů, a to i ty, které jinak fungují dobře, 

nedostatečně si všímá otázky rozloučení se zemřelými. Poměrně se o ní málo diskutuje a pečuje.“ Cit. dle: „Hlavní 

referát na řádné valné hromadě SPŢ ve dnech 7. a 8. února 1959, přednesený ústř. taj. Z Šimonem“, in: Ţeh, 

Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 8, leden 1959, č. 2-3, s. 16. Viz také: „Naproti tomu by bylo potřebné, 

aby členové SPŢ (jak se k tomu v poslední době rozhodli například v Sezimově Ústí) pomohli sborům pro občanské 

záleţitosti při posledních loučeních s občany. Sbory se totiţ ponejvíce zaměřují na lehčí a radostnější vítání děcek, 

svatby a ţivotní jubilea a mnohé z nich při smrti občanů nechávají volné pole církvím (často se pozůstalí sami 

obracejí na kněze jen proto, aby vůbec někdo nad hrobem promluvil).“ Cit. dle: „K spolupráci odboček SPŢ s 

pracovníky osvětových zařízení“, in: Ţeh, Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 8, říjen 1959, č. 4, s. 25. 

202 „stává se dokonce, ţe i občané bez vyznání, kteří po celý ţivot bojovali proti náboţenskému tmářství a 

pověrám, jsou nakonec pohřbeni s církevní asistencí.“  Cit. dle: ŠTRUP, Sborům, s. 30. 
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nahrazením církevního řečníka nad rakví občanským, nebo pokud se pozůstalí rozhodli pro tradiční 

pohřební rituál, participací zástupce SPOZ na rituálu vykonávaném církevním hodnostářem. 

 Pracovníci či aktivisté SPOZ byli často pověřeni vykonáváním občanských rituálů bez 

předchozích znalostí dané problematiky a bez znalosti smyslu těchto rituálů. Z toho důvodu 

vydávaly krajské národní výbory, často ve spolupráci s Československou společností pro šíření 

politických a vědeckých znalostí a s Osvětovým ústavem v Praze, broţury, které měly dát těmto 

pracovníkům návod, jak by měl probíhat ideální občanský rituál ve své obecné i konkrétní rovině. 

Tyto příručky jsou proto důleţitým, ba dokonce jedinečným pramenem, jeţ umoţňuje vytvořit si 

alespoň rámcovou představu o podobě zcela běţného, ničím nespecifického a tím pádem idálního 

občanského pohřebního rituálu v této době i o smyslu a významech, jeţ měl pozůstalým 

komunikovat. 

 V úvodu broţury „Sborům pro občanské záleţitosti“ je moţné se dočíst o významu těchto 

orgánů pro společnost jako celek.
203

 Nejvíce se socialistická společnost odlišovala od té předchozí, 

burţoazní, tím, ţe ţádná z těchto událostí nebyla jiţ věcí úzce soukromou, coţ měl na symbolické 

rovině vyjadřovat občanský pohřební rituál. V praxi to znamenalo, ţe stát prostřednictvím svých 

institucí, NV a SPOZ utvářel takové rituály, které mají nejen slavnostní ráz, ale zejména dokáţou 

komunikovat nejdůleţitější hodnoty a normy komunistické ideologie a posilovat tak systém 

utvářený na jedné straně komunistickou ideologií a na straně druhé rituální praxí.
204

 

 V rámci sborů pro občanské záleţitosti měl velmi důleţitou úlohu zejména matrikář, který 

nezřídka SPOZ předsedal a velmi často se zúčastnil i pohřebních rituálů, posílal kondolenční 

blankety a hlavně zapisoval údaje do knihy úmrtí, čímţ vykonával jednu z důleţitých fází 

pohřebního rituálu. Tato agenda přešla na matrikáře na základě zákona o právu rodinném, jenţ vešel 

v platnost 1. ledna 1950. Do té doby byly matriční knihy v mnoha případech součástí církevní (!) 

agendy.  

 Kromě matrikáře mohl být členem SPOZ kdokoli „z řad uvědomělých a pokrokových 

občanů“
205

, kteří byli jmenováni radou národního výboru na návrh orgánů místních společenských 

organizací pracujícího lidu, výboru ţen a vedoucích místních osvětových zařízení. Členství bylo 

čestné a proplácely se jen výlohy spojené s výkonem funkce. Z hlediska správního podléhala 

činnost SPOZ vnitřním odborům okresních a krajských výborů, po stránce organizační a hmotného 

zabezpečení a po stránce vlastní kulturně výchovné činnosti pak odborům školství a kultury. 

                                                 
203  „hlavní úkol – péče o důstojný ráz občanských obřadů a o radostnou oslavu všech společensky důleţitých 

událostí – má hluboký vnitřní smysl: je odrazem péče socialistické společnosti o člověka od jeho narození aţ po 

smrt.“ Cit. dle: TÝŢ, s. 5. 

204 Viz TÝŢ, s. 14-15. 

205 Cit. dle: TÝŢ, s. 22. 
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Prostřednictvím těchto odborů se sbory pro občanské záleţitosti dostávaly do kontaktu s 

osvětovými zařízeními, jeţ pomáhaly zajišťovat nejen uměleckou část programu občanských 

rituálů, ale i výtvarnou výzdobu obřadních a smutečních síní. Na okresní a krajské úrovni vznikaly 

ještě v rámci odborů pro vnitřní věci a v odborech školství a kultury poradní sbory, jeţ měly být 

nápomocny SPOZ a jejich členy měli být zástupci z těchto odborů, členové společenských 

organizací jako např. ROH, ČSM, Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 

ČsČK. V kontextu pohřebních rituálů je důleţité, ţe zde své zastoupení měl mít i Spolek přátel ţehu 

jakoţto expertní organizace zajišťující vše ohledně kremací a výstavby urnových hájů. Sloţení 

členů poradních sborů mělo zajistit, ţe kaţdý místní SPOZ se bude v ideálním případě moci obrátit 

na odborníka pro danou rituální oblast, ať uţ by se jednalo o rituál spojený se zrozením či úmrtím. 

 V praxi byli nejvhodnějšími kandidáty pro oblast občanských pohřebních rituálů v rámci 

SPOZ ti, kteří jiţ obdobnou činnost vykonávali dříve. Faráři a jiní církevní pracovníci byli 

samozřejmě vyloučeni, avšak přijatelnými kandidáty byli např. členové Spolku přátel ţehu, členové 

bývalého Svazu občanů bez vyznání, který byl rozpuštěn v roce 1952, popř. agilní učitelé či 

straničtí aktivisté, kteří velmi často plnili úlohu smutečních řečníků a stávali se tak důleţitými 

rituálními specialisty. 

 

5.3 Průběh občanského pohřebního rituálu 

 Po uvědomění všech příslušných orgánů a vyřízení všech správních formalit bylo moţné 

přistoupit k organizaci vlastního pohřebního rituálu. Vypravovatel pohřbu, tedy v drtivé většině 

pozůstalí příbuzní, si mohl vybrat, zda bude mrtvý pohřben tradičním způsobem, tj. za přítomnosti 

církevního hodnostáře, či s občanským rituálem. Kromě toho muselo být téţ rozhodnuto o tom, zda 

se bude jednat o pohřeb ţehem či do země. Byly moţné i pohřby bez obřadu. V tomto oddíle bude 

popisován a analyzován pouze občanský pohřební rituál. 

 První fází, jakýmsi prologem k samotnému rituálu, byla vyjednávací fáze, kterou měl na 

starosti pracovník SPOZ. Jeho úkolem bylo kontaktovat pozůstalé, vyjádřit jménem národního 

výboru a SPOZ upřímnou soustrast a nabídnout jim pomoc.
206

 To v praxi znamenalo, ţe se tito 

pracovníci snaţili pozůstalé přesvědčit o tom, aby se se zesnulým rozloučili tak, aby to „odpovídalo 

dnešnímu ţivotu, našemu světovému názoru a cítění.“
207

 To znamená, aby si vybrali občanský a 

nikoli tradiční pohřební rituál. Pokud to bylo moţné, vyuţívali zejména argumentu, ţe zesnulý 

nebyl náboţensky zaloţen a církevní rituál proto nemá smysl. Jestliţe se pozůstalí rozhodli pro 

občanský pohřební rituál, kontaktoval pracovník SPOZ pohřební sluţbu, která obstarala prakticky 

                                                 
206 Viz TÝŢ, s. 105. 

207 Cit. dle: TÝŢ, s. 104. 
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celý servis, konkrétně rakev bez kříţe, vykopání hrobu, pohřební vůz, odvoz zemřelého na hřbitov, 

hudbu, věnec, tisk smutečních oznámení. Na tuto činnost dohlíţel SPOZ.  

 Druhou fází bylo zveřejnění úmrtí. To se dělo pomocí několika kanálů. Zejména v menších 

obcích a v podnicích prostřednictvím místního, resp. závodního, rozhlasu, dále prostřednictvím 

tisku a vyvěšením úmrtního oznámení na obecních vývěskách a hřbitovní nástěnce. Zvláštní zřetel 

byl kladen na to, aby smuteční oznámení byla „hodnotná po ideové i výtvarné stránce.“
208

 V praxi 

šlo zejména o to, aby se na smutečních oznámeních neobjevovaly křesťanské symboly a motivy. 

Místo toho se velmi často pouţívala květinová (bílé lilie), antická (olivová ratolest, řecký oheň, 

pochodeň) či socialistická (pěticípá hvězda) symbolika. Oznámení mohlo být doplněno ještě 

krátkými verši nebo tzv. motty. V této fázi jsou také prostřednictvím SPOZ rozeslány pozvánky na 

smuteční obřad zástupcům organizací a závodu, kde zesnulý za svého ţivota působil. Tím se mělo 

zajistit dostatečně reprezentativní smuteční publikum, které mělo dodat celé události na významu a 

důstojnosti. Přítomnost těchto delegátů měla zároveň na symbolické rovině komunikovat 

pozůstalým důleţitost kaţdého jednotlivce pro širší kolektiv a také to, ţe za socialismu nikdo 

neumírá sám, anonymně a zbytečně. 

 Další fází občanského pohřebního rituálu bylo vystavení těla zemřelého v odpovídajících 

prostorách. Výzdobu smuteční síně měli na starosti členové SPOZ. Byly vydány instrukce, v jakých 

místech má smuteční síň být a jaké vybavení a nábytek má obsahovat. Nejdůleţitější bylo, aby 

výzdoba nebyla patetická a neměla ţádné náboţenské konotace. Připouštěla se symbolika ţivota v 

podobě svící či řeckého ohně, který byl rituálními specialisty apropriován do soustavy 

socialistických rituálů. Aby bylo zabráněno modlářství a kultu osobnosti, neměly být obřadní 

místnosti vyzdobeny ani podobiznami politických vůdců. Na rozdíl od jiných občanských rituálů 

byly prostory smutečních síní zbaveny jakékoli symboliky kromě svíce či řeckého ohně, jeţ 

signifikovaly dynamiku ţivota, ale i jeho konečnost. Relativní prázdnota rituálního prostoru je 

signifikantní. Na jedné straně zosobňovala ateistický vědecký světový názor, který vylučoval 

jakýkoli posmrtný ţivot zesnulého aktéra.
209

 Na druhé straně však vybízela k dotvoření a konečné 

signifikaci prostoru při samotném rituálu prostřednictvím sociální akce a řečových aktů. Proto také 

měl SPOZ ke kaţdému občanskému pohřbu zajistit čestnou stráţ, která stála po stranách katafalku. 

Čestná stráţ, která velmi často sestávala z pionýrů či spolupracovníků zemřelého, tak byla jediným 

hmatatelným symbolem komunistické ideologie ve smuteční síni. 

                                                 
208 Cit. dle: TÝŢ, s. 105. 

209 „Má být blízko pohřebiště. Protoţe zde musíme počítat s umístěním katafalku, je třeba, aby byla dostatečně 

prostorná. Výzdoba bude prostá, nepatetická, v černé barvě. Smuteční osvětlení tvoří zastřené elektrické zdroje, 

svíce nebo řecké ohně. Oţivení pouze zelení. K výzdobě nepouţíváme ani státního znaku, ani byst státníků. Celá 

výzdoba smuteční síně musí být v souladu s jejím pietním posláním. V obcích, kde smuteční síň není, umístíme 

katafalk na hřbitově, případně v domě, kde zemřelý ţil, na nádvoří tohoto domu apod.“ Cit. dle: TÝŢ, s. 29. 
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 Jestliţe byla v obci smuteční síň, odehrála se hlavní část občanského pohřebního rituálu v 

těchto prostorách.  Poté, co se zde shromáţdili všichni smuteční hosté, začala hrát smuteční hudba, 

která byla vybírána ze seznamu prověřených, schválených, a tedy vhodných pohřebních skladeb. Na 

seznam se dostaly i skladby s původně křesťanskými motivy, jako např. Schubertova Ave Maria, 

avšak beze slov. Důvodem byl pravděpodobně fakt, ţe váţná hudba, jeţ je svou povahou abstraktní, 

ale zato emocionálně nabitá, bude v kontextu smuteční síně působit dostatečně pietně. Zároveň 

zejména pokud bude interpretována beze slov, nebude v pozůstalých vyvolávat náboţenské 

myšlenky. Signifikantní je také absence politických skladeb typu Píseň práce, která měla zvláštní 

status a pouţívala se téměř výlučně při pohřebních rituálech komunistů.  

 Po doznění smuteční skladby následovala recitace vhodných básní. Pokud se jednalo o 

pohřeb dítěte, byl recitováním pověřen pionýr. Společným jmenovatelem vhodných básní je 

absence náboţenských motivů a metafor. Velmi často se naopak objevuje motiv práce či emociální 

moment loučení a smířeného, klidného spánku, který slouţí jako metafora pro smrt. Důleţitá je i 

absence odkazů na ţivot po ţivotě, jenţ by se odehrával jinde neţ v rámci kolektivu pozůstalých. 

Báseň, podobně jako smuteční hudba měla vyvolat emotivní atmosféru, v níţ byl následovně 

přednesen smuteční projev, který byl nejdůleţitější částí této fáze občanského pohřebního rituálu.  

Projevů mohlo být několik, očekávalo se, ţe bude přednesen zástupcem MNV či SPOZ, dále 

zástupci organizací a závodu, v nichţ zemřelý působil. Smutečním projevům byl přikládán značný 

význam, neboť to byl hlavní nástroj, pomocí kterého mohli rituální specialisté působit na pozůstalé 

ve velmi vypjatých, emotivních chvílích. Toho mohlo být vyuţito k posílení vazeb mezi občany a 

zástupci politické moci.
210

  

                                                 
210 „tyto projevy vyjadřují poměr naší společnosti k člověku, vřelý zájem, který máme o jeho osobní blaho a štěstí. 

Zároveň jimi vychováváme a mobilizujeme občany k plnění občanských povinností [...] nebylo by správné vnímat je 

formálně. Je třeba zdůraznit v nich nejdůleţitější politické a výchovné zřetele v souvislosti s příslušnými ţivotními 

zkušenostmi. [...] Při smutečních projevech má důstojnost projevu odpovídat důstojnosti našich představ o člověku, 

který měl moţnost pracovat pro náš nový ţivot a budovat socialistickou společnost. Proto se vyvarujeme frází. 

Budeme hovořit prostě, bez nadsázek a příliš silných slov. Nezapomeneme, ţe formálnost poškodí i dobře míněná 

slova; na druhé straně vřelost projevu pomáhá pozůstalým překonávat ţal. Není samozřejmě vhodné zvyšovat jejich 

bolest květnatými frázemi o nenahraditelnosti zemřelého. Je třeba mít na paměti, ţe mluvíme k lidem dneška a 

chceme, aby zítra měli zase sílu ţít a pracovat. Vyvarujeme se formulací vzniklých z náboženských představ, jako 

například 'až skončíme pouť na této zemi', 'odchází do neznáma', 'už se nezajímá o světské záležitosti', 'jeho 

duch přežije, i když jeho tělo přestalo žít' apod. Data nesprávná, neúplná, případně nesprávně uvedená, nepravdivá 

příčina smrti působí velmi trapně a mohou celý obřad zneváţit. Nemístné a nevhodné důvěrnosti ve smutečních 

projevech, jako 'cos nám to, milý Václave, udělal', 'tak jsme, milá Marie, sami, ty budeš spát a my budeme 

vzpomínat', ruší důstojnost obřadů a sniţují úctu k zemřelému. Uţívání pátého pádu spojují pozůstalí často s oním 

těţkým 'uţ nikdy' a zvyšuje to jejich smutek. Pro smuteční proslovy nelze vydat šablonu. Zde více neţ jindy platí 

zásada zaměřovat je osobně, konkrétně k osobnosti zemřelého. Je však třeba mít na paměti některé další zásady, 

kterými se při sestavení projevu budeme řídit. Především bude smuteční projev příleţitostí k tomu, abychom ocenili 

dílo a ţivot člověka, který odchází, jeho dobré vlastnosti a přednosti. Zde právě máme moţnost projevit, co naše 

společnost nejvíce cení u lidí, podle čeho je hodnotí: poměr člověka k naší socialistické společnosti, k úkolům, které 

slouţí jejím cílům a idejím; poměr k práci, k lidem, k celku; uvědomělost, čestnost a nesobeckost. To jsou vlastnosti, 

které vyzdvihujeme na prvém místě u člověka odcházejícího ve zralém věku, spolu s dílem, které po sobě zanechává. 
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 Ideální projev měl být osobní, věcný, nepříliš patetický, ale hlavně uklidňující a 

povzbuzující. Struktura projevu téţ ukazovala na hierarchii hodnot komunistické ideologie, z nichţ 

nejvýše stála práce. Práce byla hodnotou, vůči níţ se poměřoval úspěch zemřelého člověka, a prací 

měla být památka zesnulého uctěna. Soukromé a rodinné zásluhy byly proto kladeny aţ za přístup k 

práci, poměr ke kolektivu a společnosti. Tato tendence vystupuje i v konkrétních ukázkách 

soustrastných projevů. Nápadné je, ţe ve vzorových ukázkách je obecně kladen důraz na práci a 

kolektiv, aniţ by se zdůrazňovalo, ţe se jedná o práci, která přispívá k budování socialismu, či o 

socialistickou společnost. Tento neutrální tón, který však implicitně vyzdvihuje hlavní socialistické 

hodnoty, byl zřejmě zvolen proto, aby byl občanský pohřební rituál stravitelný i pro ty pozůstalé, 

kteří se otevřeně nehlásili ke komunistické ideologii či s ní nesympatizovali. Do jisté míry  

kompromisní, ale striktně protináboţenská formulace umoţňovala, aby si obě strany zachovaly tvář. 

Projevy rituálních specialistů nicméně dávaly najevo, co se povaţuje za nejdůleţitější základ nové 

společnosti a pokrokového myšlení, tj. jaké jsou nejdůleţitější hodnoty a normy vědeckého ateizmu, 

zatímco pro příjemce těchto projevů byly koncepty jako práce či kolektiv definovány dostatečně 

obecně na to, aby nedocházelo k otevřeným ideologickým konfliktům 

 Po této fázi měl následovat smuteční průvod - ideálně v tomto pořadí: „1. vlajkonoš s 

rudým praporem opatřeným stuhou nebo černým praporem, 2. děti, 3. zástupci místního národního 

výboru, sboru pro občanské záleţitosti a zástupci organizací, jichţ byl zesnulý členem, 4. hudba, 5. 

zpěváci, 6. věnce, 7. vůz s rakví, 8. rodina, 9. občané.“
211

 Pořadí smutečního průvodu je symbolicky 

signifikantní a, jak jiţ bylo podotknuto, naznačuje hierarchii hodnot ve společnosti i důleţitost 

jednotlivých účastníků průvodu. Jako první kráčí symbol socialismu v podobě rudé vlajky, 

následovaný dětmi coby symbolem nesmrtelnosti a naděje nové generace. Potom jdou zástupci 

politické moci a další funkcionáři, symbolicky vydělení z procesí prostých občanů. Čestné místo v 

průvodu podtrhuje jejich význam pro společenské zřízení, jeţ reprezentují. Rakev měla nést nebo 

doprovázet čestná stráţ. Závěr pohřebního rituálu se odehrával na hřbitově, kde se rakev spouštěla 

do hrobu za zvuků smuteční hudby. Posledním aktem bylo poděkování pozůstalých za doprovod na 

poslední cestě zesnulého. Celý pohřební rituál končil velmi tradičním prvkem, tj. smuteční 

hostinou, která měla stmelit kolektiv pozůstalých a zmírnit tím ţal nad ztrátou jednoho ze svých 

členů. 

                                                                                                                                                                  
Nestačí hodnotit jeho obětavost pro rodinu, ale především to, jak vychoval své děti. Nestačí říkat, ţe miloval svou 

vlast, ale ukázat, jak to dokazoval. Abychom mohli hovořit konkrétně, budeme se snaţit poznat dílo a osobnost 

zemřelého v jeho povolání, u jeho přátel apod. Nebudeme zastírat, ţe smrtí končí lidský ţivot a ţe duch zemřelého 

zůstává jen v jeho díle. Právě proto zdůrazníme, že dílo člověka a příklad jeho života je největším, nejlepším a 

nejtrvalejším památníkem.“ Cit. dle: TÝŢ, s. 31-34 (zvýraznil JT). 

211 Cit. dle: TÝŢ, s. 106. 
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obr. 11: Pohřební průvod, konaný v rámci občanského pohřebního rituálu. V čele je vlajkonoš s 

praporem, coby symbolem socialismu (zdroj Sborům pro občanské záleţitosti).  

 

 

5.4 Pohřební rituál komunisty 

 Situace byla o poznání jiná, konal-li se občanský pohřební rituál pro člena KSČ. Nepsaným 

pravidlem bylo, ţe člen KSČ měl být zpopelněn, neboť pohřeb ţehem byl kvůli vyuţití moderní 

techniky a strojové tovární efektivitě povaţován za nejpokrokovější a novým podmínkám nejvíce 

odpovídající formu pohřebního rituálu, který navíc navazuje na pokrokové tradice československé 
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kultury. V tomto případě smuteční průvod předcházel hlavní části rituálu, během níţ byly 

přednášeny smuteční projevy. I kdyţ jednotlivé fáze rituálu pak uţ byly obdobné, existovala patrně 

přísnější pravidla, co se týče výběru smutečních veršů, hudby ve smuteční síni a zejména 

kompozice smutečního proslovu. To je patrné i z Rozloučení s dělníkem důchodcem, jeţ bylo 

otištěno v příručce pro SPOZ v únoru 1960. Podstatnou část proslovu zabírá biografie zemřelého 

komunisty. Zdůrazňují se zejména momenty související s dřívějším útlakem, které jsou pak ostře 

kontrastovány s radikálním zlepšením, jeţ má na svědomí působení KSČ. V některých proslovech 

se téţ porovnává víra stará a nová.
212

 V další části proslovu se opět vzývají hodnoty práce, jejichţ 

naléhavost je ještě umocněna poţadavkem slibu nad rakví mrtvého hrdiny nové doby. Závěr 

smutečního proslovu patří tradiční formulce rozloučení pouţívané mezi členy KSČ při všech 

příleţitostech.
213

  

 Ve slovech „jeho práci, ţivotu i památce soudruţské čest!“ jako by se svým způsobem 

negovala smrt, neboť se tím znovu vyjadřuje, ţe práce, jíţ zemřelý vykonal, bude ţít na věky. Tímto 

způsobem dosahoval i občanský pohřební rituál ve své komunistické variantě transcendence, která 

je v těchto chvílích nutnou antropologickou konstantou. Protoţe zesnulý byl členem KSČ, rakev 

zajíţděla do útrob krematoria za zvuků Písně práce, čímţ byl pohřební rituál ukončen. Zejména 

prostřednictvím důrazu na hrdinskost, řečový akt slibu a signifikantní hudební doprovod se zemřelý 

komunista vyděluje z masy národního kolektivu a v symbolické rovině se staví nad zemřelé aktéry, 

kteří nebyli členy KSČ.  

 Jestliţe v případě ideologicky explicitně nevyhraněných občanských pohřebních rituálů byl 

kladen důraz na obecné hodnoty „bez přívlastků“, jednalo-li se o pohřeb dělníka a člena KSČ, 

docházelo někdy k přímému spojení smyslu ţivota a výstavby socialismu.
214

 Aby byla hrdinská 

smrt komunisty za nové zítřky ještě více zdůrazněna, není moţné, aby pouze zemřel. Proto je jeho 

smrt interpretována jako oběť v boji, coţ umoţňuje nahlíţet jí z širší perspektivy pokrokového 

snaţení celého národního kolektivu. Opět zde dochází k jisté transcendenci, se kterou se 

                                                 
212 „Světová válka [I. světová válka], výstřely, poţáry, tisíce mrtvých – to mu dlouho utkvělo v paměti z mládí, 

které proţil na frontě. Viděl tam i falešnost zástupců boha na zemi. Nic jim nevadilo, ţe jedno z přikázání volá 

'nezabiješ!' Pro císaře pána, továrníky, ţehnali zbraně, posílali lidi vraţdit! To byl výkřik svědomí soudruha 

Konopáska a po návratu do vlasti rozchází se s církví. Ale neztrácí víru – víru v lidi. Jako jeden z prvních stává se 

členem komunistické strany.“ Cit. dle: SEDLÁŘOVÁ, Lea, Na cesty ţivota, Jihlava 1960, s. 67. 

213 „S mládím naší doby jako by i on omládl. Burcuje, posiluje, přesvědčuje – staví. Staví sen svého mládí, 

proměňuje ho ve skutek. [...] Nám zbydou jen vzpomínky na jeho ţivot, plný obětování, boje. A to je také odkaz nám 

ţivým. Aby i my jsme byli takovou lampou, která dá hodně světla, která ozáří celou naši zem, která bude majákem 

těm, kteří bloudí anebo jsou ještě ve tmě utlačovaných národů. [...] Slibme si, ţe půjdeme dále s odkazem mrtvých 

pro dobro ţivých.“ Cit. dle: TÝŢ, s. 68. 

214 „Nikdo z nás nechtěl věřit zprávě, která se v minulých dnech prodrala do ulic od strojů v pilníkárně. A nevěřili 

jsme jí právě proto, ţe byla tak bolestná, zarmucující, nečekaná. Říkala nám, ţe soudruh Josef Kasal tragickou 

nehodou u stroje ukončil svůj plodný ţivot, který plně věnoval věci nás všech, našemu dnešku, socialismu. [...]  Cit. 

dle: TÝŢ, s. 69. 
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komunistická ideologie tak sloţitě vyrovnávala. Výsledkem bylo, ţe smrt komunisty měla hlubší 

smysl a nebyla tedy v ţádném případě zbytečná.
215

 

 

5.5 Pohřeb žehem 

  Během 50. let došlo k posunu důleţitosti, jenţ byl přisuzován tomuto typu pohřebního 

rituálu. Zatímco na konci 40. let se jednalo o typ, který nebyl v rámci československé společnosti 

nijak upřednostňován, ve druhé polovině 50. let je znatelná kvalitativní změna, která spojuje pohřeb 

ţehem s celkovým pokrokem a utvářením nového člověka a socialistické společnosti. Na 

ideologické rovině je to samozřejmě boj proti tradičnímu křesťanskému pohřebnímu rituálu, který 

byl s tím novým porovnáván. Je třeba podotknout, ţe idea pohřbu ţehem nebyla původně 

komunistická. Vzhledem k tomu, ţe s tímto rituálem byly vţdy spojeny velmi racionální představy 

o smrti, vzhledem k modernitě, pokrokovosti, efektivitě pohřbu a všeobecným (např. 

hospodářských) výhodám, jeţ tato forma rituálu přináší, bylo vyuţití této formy pohřbů 

komunistickými ideology a jeho inkorporace do nové podoby socialistických rituálů, které měly 

přispět k nahrazení náboţenství vědeckým ateizmem a dokončení kulturní revoluce, velmi snadné a 

ţádoucí. Přispíval k tomu i po únoru 1948 personálně obměněný spolek Krematorium, který se na 

počátku 50. let přejmenoval na Spolek přátel ţehu.
216

 

  Jak Krematorium, tak později Spolek přátel ţehu velmi úzce spolupracovaly zejména s 

Československou společností pro šíření vědeckých znalostí a svou osvětovou činností, zaměřenou 

na propagaci pohřbu ţehem, přispívali k celostátní ateistické kampani, která se znovu rozběhla ve 

druhé polovině 50. let. Vztah mezi pohřbem ţehem a komunistickou ideologií byl definován jiţ v 

roce 1951 v článku „Úkoly kremačního hnutí“. Otevřeně se v něm hovořilo o změně starého 

myšlení lidí a převýchově v duchu progresivního vědeckého světového názoru. Rituální specialisté, 

odborníci na kremace, si uvědomovali, ţe jejich úkol v kontextu celkové převýchovy obyvatelstva 

je velmi specifický a obtíţný. To nejdůleţitější, co bylo z jejich pohledu třeba změnit, byl samotný 

                                                 
215 Viz TÝŢ, s. 70. 

216 Základní ideovou koncepci představil spolek Krematorium na své valné hromadě konané v roce 1946. Jiţ 

tehdy byl spolek velmi levicový a v jeho vedení bylo i několik komunistů. Po únoru 1948 došlo k personálním 

změnám a k radikálnějšímu přihlášení se k ideám socialismu: „aţ budou zdolány nejnaléhavější úkoly obnovy 

našeho hospodářství a zejména stavebnictví, aţ dojde na řešení otázek souvisejících s kremací, aţ si naši lidé plně 

uvědomí, kam spěje vývoj, pak se stane náš spolek hnutím, které brzy bude mít milion členů. Proto jdeme věrně 

cestou socialismu, v duchu budovatelského úsilí naší vlády.“ Cit. dle: „Naše jubileum, in: Přátelství. Měsíčník 

spolku Krematorium, ročník 3, 1949, číslo 2, s. 12. Vztah pohřbu ţehem a socialismu bylo třeba podrobněji 

definovat a zejména zdůrazňovat, kde jsou hlavní spojnice. To dokazuje i článek „Dnešní dělník a kremační hnutí“, 

ve kterém autor řešil otázku, co spojuje socialismus a kremaci: „Především jeho pokrokovost, zásada vzájemné 

solidarity, lidovost hnutí a i linie politická. V čem pokrokovost? V jeho zásadách a myšlenkách, v jeho 

hospodárnosti, estetice, hygieničnosti.[...] Kremační hnutí jest kladným činitelem v budovatelském díle všech 

československých občanů a dnešní politická linie spolku je dalším dokladem o pokrokovosti.“ Cit. dle: „Dnešní 

dělník a kremační hnutí“, in: Přátelství, Měsíčník spolku Krematorium, ročník 3, 1949, číslo 6, s. 54.  
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přístup ke smrti, který byl podporován zejména prostřednictvím sociální akce, řečových aktů a 

symbolické komunikace v rámci tradičního rituálu. Nový rituál svázaný s kremací měl být proto 

maximálně racionální, efektivní a čistý. Jako celek pak měl působit proti strachu z neznáma a 

podávat objektivní, vědecký výklad smrti a nabízet transcendenci v podobě ţivota v kolektivní 

paměti. Činnost spolku však byla v této době limitována, neboť z pohledu politických a 

ideologických elit počátku 50. let nebyla propagace kremace stěţejním úkolem zakládajícího 

období.
217

 

  V praxi bylo úkolem spolku prosadit pohřeb ţehem jako majoritní, resp. jediný pohřební 

rituál pro jednotlivé aktéry a zcela tak nahradit tradiční pohřby do země a zároveň prostřednictvím 

rituální komunikace v aktérech změnit přístup ke smrti, která měla být nově definována nikoli na 

iracionálním náboţenském základě, ale prostřednictvím vědeckého světového názoru.
218

 Otevřeně 

protikatolické zaměření spolku po roce 1948 je patrné i z analýzy článků, které byly tištěny ve 

spolkovém časopisu.
219

 

                                                 
217 „Naším cílem, - daným nám stanovami – je budování socialismu podporovat. Budovat socialismus znamená 

mimo jiné především měnit staré myšlení lidí. Také šíření myšlenky kremační znamená podporovat změnu starého 

myšlení lidí v určitém směru. Šíření kaţdé progresivní myšlenky je v podstatě převýchovou. Má-li pokroková 

myšlenka kremační proniknout, je nutno lidi k pokroku vychovat. Myšlenka kremační zapadá přesně do vědeckého 

světového názoru. Šíření vědeckého světového názoru je jedním z důleţitých úkolů statní osvětové péče. Pro úsilí 

státu o povznesení kulturní úrovně všech pracujících má československé kremační hnutí svůj speciální význam. To 

proto, ţe se dotýká velmi citlivé stránky lidí v otázkách, jimiţ se nezabývá ţádná jiná celostátní instituce. Záměrně 

pěstovaný strach ze smrti a hlavně strach ze záhrobí, pověry a předsudky, které je s pokolení na pokolení obklopují – 

to jsou stále ještě velmi mocné síly, pomocí kterých mohou temné reakční ţivly ovládat mysl člověka a pouţívat ho k 

nejrůznějším svým účelům.[...] Proti pudovému, animálnímu strachu před smrtí a záhrobím, proti rukám, bezmocně 

klesajícím před temným a úmyslně zatemňovacím osudem, zvedáme ruce úsilí a práce, práce jakoţto projevu 

konstruktivního myšlení člověka vůbec a nového člověka zvlášť. Proti úmyslně naočkovanému strachu z budoucnosti 

stavíme cílevědomé její plánování a plné proţívání činné a radostné přítomnosti. [...] Tak jako člověk vítězí nad 

ostatními tzv. temnými silami přírody tím, ţe je pozná, ţe pochopí jejich působení, jejich směr a účinky a dovede je 

víc a více ovládat, měnit a podřizovat své vůli a s jejich pomocí dosahovat svých cílů, jak nás tomu názorně učí 

právě představitelé sovětské vědy, stejným způsobem musí zvítězit člověk také nad dogmatickými konflikty svého 

vlastního já a osvobozen od strachu před sebou samým jít hrdinně vstříc šťastné budoucnosti.“ Cit. dle: „Úkoly 

kremačního hnutí“, Přátelství, Měsíčník přátel myšlenky ţehu, ročník 5, 1951, číslo 5, s. 37. 

218 O ambici ţehu stát se jediným způsobem pohřbívání je moţné dočíst se v pramenech: „Aţ nám všem bude 

socialismus nejenom skvělým vodítkem pro náš ţivot a práci, ale aţ nám přejde do mysli a do srdce, do našeho 

chování a charakteru, pak nám ţeh bude logickým, samozřejmým závěrem našeho ţivota. A tím se změní také ideová 

hodnota kremace pro dnešní dobu.[...]Ţeh tu pozbývá jakékoli výlučnosti. Stává se lidovým způsobem pohřbu, 

samozřejmým pro pracujícího člověka, stává se projevem socialistického humanismu.“ Cit. dle: „Kremace – čím 

byla – a čím je“, in: Přátelství, Měsíčník spolku Krematorium, ročník 3, 1949, číslo 5, s. 42. O snaze postavit 

diskurz o smrti na racionální, tj. vědecký základ se rituální specialisté rovněţ zmiňují: „Lid, to jsme my všichni, to je 

také kremační hnutí, které si stanovilo jako nejváţnější cíl, zbavit smrt její hrůzy, zbavit ji průvodních zjevů, pro 

které se člověk umírání bál, zbavit ţivot strachu ze smrti a tím jej učinit krásným a radostným, čistým, šťastným a 

spokojeným.“ Cit. dle: „Slavnostní zasedání valné hromady z 23. dubna 1949“, in: Přátelství, Měsíčník spolku 

Krematorium, ročník 3, 1949, číslo 3, s. 26. 

219 Jeden z článků pojednává o pokryteckém přístupu katolických kněţí. Cílem je diskreditovat nejen církev jako 

instituci, ale i její představitele: „Po její smrti [staré katolické věřící, která však chtěla být po smrti spálena], která 

byla pro ni vykoupením, učinili jsme přípravy pro pohřeb ţehem. Chtěli jsme dopřáti jí alespoň posmrtné rozloučení 

s řím.-katolickou církví, a proto jedna z dcer zašla na faru s prosbou o provedení výkropu v bytě. Jaké však bylo 

naše rozčarování. Přišla na faru zrána a hovořili s ní jen „oknem“. Ani na jméno se nezeptali. Kdyţ však bylo 

vysloveno – pohřeb ţehem, informátor – kněz, přirazil okno a jen usyknul: 'nemám čas!'“  Cit. dle: „Láska 



105 

 

  Šíření pohřbu ţehem jako primárního, tzv. socialistického způsobu pohřbívání zejména od 

druhé poloviny 50. let má velmi důleţité implikace týkající se kulturního managementu. Politická 

moc totiţ prostřednictvím tohoto rituálu zcela explicitně postulovala svou snahu změnit myšlení 

individuálních aktérů a posílit tak jejich víru v hodnoty a normy ideologie i na úrovni ryze 

individuální a soukromé. V tomto smyslu si ideologie kladla totální nárok na celého člověka, čímţ 

zčásti naplňuje obsah politického náboţenství. Existoval však nicméně velký rozdíl mezi ideálním 

cílem politické moci a konkrétní realitou působení na individuální aktéry. Tato realita totiţ odráţí 

spíš limity a omezení, na které utvářející se politické náboţenství v praxi naráţelo. Omezený dopad 

projektu vědeckého ateizmu, jehoţ prvkem byl i pohřeb ţehem, zároveň nemění nic na tom, ţe 

ideologové i rituální specialisté vkládali do nového pohřebního rituálu a způsobu pohřbu velké 

naděje, z čehoţ je moţné dedukovat, jak velkou moc přisuzovali rituální komunikaci, pokud šlo o 

změnu chování aktéru. Navíc, zatímco působení propagandy a osvěty bylo velmi obtíţně měřitelné 

a zpětně analyzovatelné z hlediska úspěšnosti, tak pokud se v 50. letech individuální aktér rozhodl k 

pohřebnímu rituálu zakončenému ţehem, bylo moţné toto rozhodnutí interpretovat ideologicky a 

politicky.
220

 

 

5.5.1 Kremační rituál 

  Kremační rituál v 50. letech byl utvářen zejména jako alternativa k tradičnímu pohřbu do 

země a z pohledu rituálních specialistů byl preferovanou variantou občanského pohřebního rituálu. 

Z pohledu producentů rituálu hlavní výhody spočívaly v tom, ţe pohřební rituál zakončený kremací 

není spojen s ţádnou církví, je celkově jednodušší, není tak pompézní jako tradiční pohřební rituál a 

také neposkytuje zbytečně dlouhou dobu pro veřejné vyjádření smutku. Nový pohřební rituál např. 

počítal s velmi stručným, patosu zbaveným úmrtním oznámením, převozem těla do krematoria bez 

pohřebního průvodu či s prostou, církevní symboliky zbavenou podobou uren.
221

 Snaha co nejvíce 

                                                                                                                                                                  
křesťanská v praxi“, in: Přátelství, Měsíčník spolku Krematorium, ročník 3, 1949, číslo 2, s. 23. Autor příspěvku a 

příbuzní neboţky z této příhody vyvodili důsledky a z římsko-katolické církve vystoupili. 

220  „Pokud jsme podrobněji obeznámeni s těmito problémy, víme, ţe i pohřebnictví má svoji funkci ve společnosti 

a díváme se na pohřeb jako na akt piety k zemřelému, kdy mu společnost dává poslední úctu za jeho celoţivotní 

práci, ale současně jako na důleţitou společenskou událost, která má trvalý význam pro pozůstalé i vliv na ostatní 

smuteční hosty. Je nutno si uvědomit, jak velký okruh občanů se ročně podílí na pohřebním aktu, kolika lidí se 

bezprostředně tento akt dotýká. [...] Při úmrtí svých nejbliţších jsou pozůstalí velmi citliví a přístupní, kaţdé dobré 

slovo, péče o ně i o vlastní provedení pohřbu je s povděkem přijímáno. Je zapotřebí, aby rozloučení byla věnována 

mimořádná péče, aby civilní pohřební řečníci se vyrovnali církevní, kteří jsou pro tuto činnost zvlášť školeni. V 

tomto směru je třeb vítat činnost Sborů pro občanské záleţitosti a pomáhat jim radou i účastí.“ Cit. dle: „Za další 

rozšíření pohřbu ţehem“,  in:  Ţeh, Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 9, 1960, č. 4, s. 25. 

221 „Lze říci, ţe kremace podstatně zjednodušila všechny záleţitosti, týkající se pohřbu a oprostila je od 

nadměrných, mnohdy aţ pompésních obřadů a přemrštěného dekoru, čímţ pozůstalým usnadnila chvíle loučení se 

zesnulým, a tyto chvíle převedla na novou, prostou, avšak důstojnou základnu.[...] V místech bez krematorií, kde je 

nutný převoz mrtvoly, se stále méně vyskytují dlouhé pohřební průvody z domu smutku na okraj města k pohřebnímu 

autu, které mnohdy drásajícím způsobem stavěly na odiv smutek pozůstalých, činily mimořádné nároky na jejich city 
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zjednodušit tento typ pohřebního rituálu je velmi signifikantní a naznačuje, ţe smrt a její dopady na 

pozůstalé měly být zcela vytěsněny z mentálního horizontu individuálních aktérů. Jinými slovy, 

smrt „prostého občana“ měla být co nejméně tematizována. I kdyţ nebyl pohřební rituál zcela 

odstraněn, neboť určitá forma rozloučení se zemřelým byla pro kolektiv pozůstalých nutná, měl být 

co nejkratší a co nejefektivnější, tj. bez zbytečných ceremonií, které by mohly v myslích 

pozůstalých vyvolat neţádoucí myšlenky o posmrtném ţivotě atp. Tento přístup ostře kontrastuje se 

společensky významnými pohřebními rituály, které byly analyzovány v předchozích kapitolách. 

obr. 12: Symbol ţehu s nápisem mír projektovaný jako 

fokální bod ideálního urnového háje měl vyjadřovat nejen socialistický postoj k pohřbívání, ale i obecnější hodnoty 

komunistické ideologie (Zdroj Urnové háje). 

 

                                                                                                                                                                  
a nezřídka byly konány pouze z nevyhnutelného respektování tradice.“ Cit. dle: „K otázce rakví při pohřbu ţehem“, 

in: Ţeh, Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 8, leden 1959, č. 1, s. 7. 
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Důleţitou roli pro správné vyznění rituálu hrála symbolika a mise-en-scene, v níţ se 

odehrávalo poslední rozloučení. Zatímco interiér domů smutku či krematorií je víceméně shodný s 

interiérem smutečních síní popsaných v kapitole věnující se občanskému pohřebnímu rituálu, a není 

proto třeba se u něj podrobněji zastavovat, samotné pohřebiště, kde se konal poslední akt 

pohřebního rituálu ţehem, je velmi důleţité. Slovy rituálních specialistů totiţ nešlo o odklizení 

mrtvého těla, ale o otázky světonázorové. Výstavbu urnových hájů či kolumbárií s jejich vlastní 

distinktivní estetikou je proto nutné interpretovat přesně v tomto kontextu. Jakým způsobem měly 

urnové háje působit na pozůstalé? V ideálním případě měly mít uniformní ráz, epitafní desky měly 

nést pouze základní data o zemřelém a celý prostor měl mít spíše sadovou úpravu, aby mohl být 

vyuţíván společností ţivých v době odpočinku. Nová socialistická pohřebiště, jak byla nazývána 

dobovými prameny, tak měla vyjadřovat jednotu společnosti a zároveň měla být orientovaná nikoli 

na zemřelé a jejich památku, ale na ţivé. Jednotná úprava téţ naznačovala rovnost beztřídní 

společnosti v protikladu ke hřbitovům.
222

 Hlavní symbolickou výzdobou nově budovaných 

urnových hájů byly pylony s řeckým ohněm, které v některých případech plnily funkci památníku 

obětí prvního a druhého odboje a stávaly se tak věčnými plameny. Pokud byla součástí areálu 

rozptylová louka, byl mnohdy symbol ţehu situován právě zde.
223

  

 V urnových hájích se konala závěrečná fáze posledního rozloučení. Tělesné ostatky byly 

buď uloţeny do skříňky pro urnu, popř. byl popel rozptýlen na rozptylové loučce. V rámci 

zjednodušení, efektivity a časové úspory tohoto typu pohřebního rituálu bylo navrţeno, aby se dvě 

fáze posledního rozloučení (jedno v krematoriu a druhé v urnovém háji) sloučily v jednu. Jednalo se 

však spíše o přání některých rituálních specialistů, neţ o reálně fungující prvek nového pohřebního 

rituálu.
224

 

 

5.6 Shrnutí 

  Občanský pohřební rituál jako ucelený soubor praktik propagovaný komunistickou ideologií 

byl coby významná alternativa vůči tradičnímu náboţenskému rituálu systematicky představen 

československé společnosti ve druhé polovině 50. let spolu s novým zákonem o pohřebnictví, který 

zrovnoprávnil pohřeb ţehem s pohřbem do země a spolu s nastupující kampaní proti náboţenství a 

za šíření tzv. vědeckého ateizmu. Propagace občanského pohřebního rituálu měla podle rituálních 

                                                 
222 Viz „Vývoj urnových hájů“, in: Přátelství, Měsíčník přátel myšlenky ţehu, ročník 5, 1951, číslo 2, s. 13. K 

postojům na konci 50. let, které jsou v podstatě stejné viz „Nové myšlenky do starých tradic“, in: Ţeh, Odborný 

časopis spolku přátel ţehu, ročník 8, leden 1959, č. 2-3, s. 22.  

223 Viz „Urnový háj v Radvanicích předán veřejnosti“, in: Ţeh, Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 8, 

leden 1959, č. 1, s. 4. 

224  Viz „Za další rozšíření pohřbu ţehem“,  in:  Ţeh, Odborný časopis spolku přátel ţehu, ročník 9, 1960, č. 4, s. 

26. 
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specialistů významnou úlohu, která šla ruku v ruce s generálním úkolem dovršení kulturní revoluce, 

tj. přeměny myšlení lidí v duchu vědeckého světového názoru, jeţ v této době propagovala zejména 

Československá společnost pro šíření politických znalostí. V tomto kontextu je třeba občanský 

pohřební rituál vnímat jako důleţitý instrument kulturního managementu, jako formu technologie 

moci, která měla skrze veřejné sociální akce oslabit vliv církve jakoţto nositele náboţenských 

hodnot a norem a zároveň posílit vliv komunistické ideologie. V případě pohřebního rituálu to byla 

zejména představa o posledním soudu, posmrtném ţivotě, ráji atp. Nový občanský pohřební rituál 

proto nabízel alternativu, která vycházela z vědeckého ateizmu, jenţ si svým důrazem na formování 

nového člověka a postulovaným cílem dosáhnutí kulturní revoluce činil nárok na celého člověka, 

coţ se v praxi projevovalo i konstrukcí nových přechodových rituálů, jejichţ funkce byla 

diametrálně odlišná od rituálů, jeţ připomínaly spíše divadlo a byly určeny masovému publiku. 

Z pohledu analýzy lze proto formulovat hypotézu, ţe ve druhé polovině 50. let došlo ke zformování 

kvalitativně nové periody konstrukce komunismu, jeţ má svou povahou velmi blízko k ideálnímu 

typu politického náboţenství.  

  V 50. letech nedocházelo v rámci nového pohřebního rituálu k tabuizaci smrti, jak se 

domnívají někteří autoři, ale podle rituálních specialistů měla být zbavena puncu nepoznatelnosti, 

odióznosti a smutku. Socialistická smrt, alespoň tak jak ji prezentoval nový pohřební rituál, měla 

být vnímána v duchu nové doby jako nutný a zároveň přirozený proces, nad nímţ není třeba 

nadměrně přemýšlet. Zároveň je v rámci nového rituálu zřejmá tendence legitimizovat smrt pomocí 

transcendence zaloţené na dialektickém materialismu. Smrt individuálního aktéra, jak bylo 

zdůrazňováno v mnoha proslovech, ale i pomocí symboliky ohně, měla být vnímána pouze jako 

částečná absence, neboť dokud byl naţivu kolektiv, nemohl zesnulý doopravdy zemřít. Smrt proto 

nebyla komunistickou ideologií interpretována jako ultimátní konec, ale spíše připomínala loučení s 

člověkem, který pouze odjíţdí na jiné místo.
225

  

  Během 50. let vedle sebe existovaly dvě varianty občanského pohřebního rituálu. První je 

moţné povaţovat v jistém smyslu za kopii tradičního církevního obřadu, pouze církevní řečník byl 

zaměněn za pověřence SPOZ či NV, rituál se nekonal v sakrálních prostorách kostela, ale v 

mnohem prostších, ale svým způsobem rovněţ signifikantních prostorách obřadních síní a rétorika 

byla zbavena náboţenského obsahu. Celkově však byl pohřební rituál se smutečním průvodem a 

uloţením rakve do země na hřbitově velmi pompézní a nekomunikoval ten správný význam, jak si 

postupně všímali rituální specialisté. Proto obzvláště ke konci 50. let sílily kritiky odborníků proti 

zbytečné pompe funebre, která jiţ neodpovídá nové době, potřebám kulturní revoluce atp.  

                                                 
225  Srov. ARIES, Philippe, Dějiny smrti, sv. 2, Praha 2000, s. 317-365. 
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  Jako vhodnější se z jejich pohledu jevil pohřební rituál zakončený ţehem. Jeho hlavními 

přednostmi bylo zejména to, ţe vyjadřoval základní hodnoty, normy a ideály komunistické 

ideologie a posiloval systém politického náboţenství. Kromě toho téţ umoţňoval celý pohřební 

rituál maximálně zjednodušit a zefektivnit, coţ mnozí rituální specialisté nadšeně vítali. Představa 

byla taková, ţe na počátku, tj. v polovině 50. let, sice stojí pohřeb ţehem jako alternativa k dalším 

pohřebním rituálům, ale v blízké budoucnosti uţ bude pohřební rituál kremace chápán jako jediná 

přípustná rituální forma posledního rozloučení se zemřelým pro všechny nesignifikantní 

individuální aktéry ţijící v Československu. 
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Závěr 

  Deskripce a analýza komunistických pohřebních rituálů v Československu v 50. letech 

ukázala, ţe existovaly dvě základní linie, na kterých byly pohřební rituály definovány a utvářeny. 

Obě měly rozdílnou podobu, význam i funkci ve společnosti a zároveň ani jedna z nich neměla 

ambice tu druhou nahradit. Společné pro obě tyto linie je, ţe skrze rituální komunikaci mediovaly 

hodnoty, normy a ideály komunistické ideologie, čímţ přispívaly k rozvoji a upevňování systému 

s prvky politického náboţenství, jeţ v teoretické rovině záviselo na komplexu idejí známých jako 

vědecký světový názor a na rovině praktické na celém souboru socialistických rituálů, které 

abstraktní ideologické fenomény převáděla na rovinu sociální symbolické akce a řečových aktů. 

  První linie pohřebních rituálů je orientována spíše na společenství jako celek a týká se těch 

zemřelých, kteří byli z pohledu politických elit signifikantní (viz kapitoly 3 a 4). Pohřební rituál 

význačných osobností, ať uţ to byl státní nebo národní pohřeb, tak byl v té nejobecnější rovině 

symbolickou akcí, jeţ měla na celospolečenské úrovni vydělit ty, kteří si svým ţivotem zaslouţili 

nejvyšší pocty. Tomu odpovídala i podoba rituálu, který v mnoha ohledech připomínal spíše 

divadelní představení s tím rozdílem, ţe role diváků a aktérů jednotlivých fází rituálu se mnohdy 

měnily a prolínaly. Není náhoda, ţe státní či národní pohřby byly velmi často vypravovány těm, co 

měli kladný vztah ke komunistické straně, která v konečném důsledku o vypravení státního pohřbu 

rozhodovala. Státní pohřeb totiţ pomáhal signifikovat jaký typ chování, jaké ţivotní zásluhy a jaká 

práce je z pohledu hegemonů politické moci nejvíce ceněna.  

  Subtilnější analýza jednotlivých signifikantních pohřebních rituálů napříč 50. lety odhalila, 

jaké konkrétní normy, hodnoty a ideály byly v průběhu 50. let vnímány z pohledu komunistické 

ideologie jako nejdůleţitější. Na základě samotného průběhu rituálů, jeho jednotlivých fází, pouţité 

symboliky a v neposlední řadě i díky soudobé interpretaci je moţné alespoň v hrubých rysech 

usuzovat na to, zda byly rituály ve své podstatě úspěšné či nikoli a co to znamenalo. Tato otázka, 

jakkoli je obtíţná, je klíčová pro porozumění funkci signifikantních rituálů. Ze studia jednotlivých 

případů vyplývá, ţe signifikantní pohřební rituály aţ na několik ambivalentních výjimek splnily 

očekávání rituálních specialistů a byly schopné mediovat zamýšlené významy. To bylo bezpochyby 

ulehčeno velmi velkou organizovaností rituálních ceremonií, kde byl poměrně velmi malý prostor 

pro spontánní iniciativu zdola, která se projevovala nejčastěji na počátku 50. let. Tento fakt, jak 

tvrdí odborníci zabývající se rituály na teoretické rovině, vede k slabšímu účinku ceremonie na 

zúčastněné, neboť se zde zanedbává schopnost rituálu modelovat hodnoty a normy participantů, a to 

ve prospěch hodnot a norem producentů.  
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  Jinými slovy, producenti signifikantních pohřebních rituálů konstruovaly takový rituál, jehoţ 

výsledek mohl skončit neúspěchem jen za velmi specifických okolností, které v 50. letech v 

Československu nenastaly. To na jednu stranu ukazuje jistý strach rituálních specialistů z reakcí 

masy, jeţ by byla zbavena náleţitého vedení, a na druhé straně to ukazuje moc, kterou hegemoni 

politické moci měli nad společností. Nejen masová mobilizace, ale také utváření sociálního těla v 

rámci této mobilizace, jednotlivé symbolické akce, jeţ individuální aktéři vykonávali během 

signifikantních pohřebních rituálů, to vše je toho nesporným důkazem.  

  Proč politická moc investovala do významných pohřebních rituálů tolik času a prostředků? 

Proč znovu a znovu mobilizovala národní kolektiv k vyjádření smutku odpovídajícím způsobem? 

Bylo tomu z toho důvodu, ţe samotné politické elity hluboce cítily nutnost a vhodnost rituálu. 

Základní funkce signifikantního pohřebního rituálu totiţ byla překlenout dobu nejistoty a chaosu a 

vybudovat řád na obměněném základě. Z pohledu hegemonů politické moci byla nejdůleţitější 

součástí těchto masových akcí symbolická manifestace souhlasu se skrze rituál nově se formujícím 

řádem. Proto byl stále se opakujícím motivem slib či přísaha, jejíţ symbolické přijetí bylo 

vyţadováno od individuálních aktérů, pracovních kolektivů i od společnosti jako celku. Přísaha a 

další projevy loajality byly pro politické elity zdrojem, z něhoţ mohla být obnovena legitimita 

reţimu, jeţ musel být po smrti významných osobností nově definován.  

  Pro participanty pohřebních rituálů, pro jednotlivé aktéry, kteří dohromady tvořili masu, tj. 

re-prezentovali národní kolektiv, byl nejzásadnější jiný moment. Jestliţe politické elity zakoušely 

krizi legitimity, jeţ mohla být opětovně obnovena pouze skrze sled úspěšných sociálních 

symbolických akcí v rámci rituálu, jednotliví aktéři zakoušeli krizi identity, která vyplývala ze smrti 

významného zástupce společenství, jeţ ho zároveň destabilizuje jako celek. Pomocí rituálu 

konstruovaná a sakralizovaná symbolická jednota československého národa, strany a spění 

k socializmu, která v některých případech mohla mít kvalitu Turnerovy communitas, obnovovala 

pocit sounáleţitosti ke kolektivu lidí, který byl přítomný ve veřejném prostoru v době rituálu,  

zároveň posilovala komunistickou ideologií definovanou (a pomocí rituálu signifikovanou) národní 

identitu, která se v průběhu ceremonií nově konstruovala. Po dobu této nově se utvářející identity 

spoludefinovala ideologie zejména mise-en-scene rituálu, konkrétně symboly a emblémy ve 

veřejném prostoru, rituální vzpomínání, hudba, proslovy etc. 

  Komunistické pohřební rituály tím, ţe se odehrávaly mimo kaţdodenní čas a měly sakrální 

povahu, byly nepostradatelným instrumentem, jenţ pomáhal rozšiřovat oblast působení 

komunistické ideologie. Dalo by se namítnout, ţe obdobnou funkci měla v československé 

společnosti 50. let propaganda, školství, osvěta a umění apod. Nicméně rituály obecně, a pohřební 

rituály nevyjímaje, měly z perspektivy politických elit tu výhodu, ţe jejich úspěch, jakkoli byl 
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výsledkem organizace a tlaku rituálních specialistů a producentů rituálu, byl hmatatelný, měřitelný 

a v symbolické rovině signifikantní. Pomocí rituálu vytvořené sociální tělo bylo reálné a z pohledu 

hegemonů politické moci bylo důleţitější neţ to, co si individuální aktér ve skutečnosti myslí. 

Jinými slovy, pro obnovení legitimity nebylo důleţité, zda kdosi ve skrytu duše oslavuje smrt 

Klementa Gottwalda, ale to, ţe ten samý člověk přišel na manifestační shromáţdění či podepsal 

kondolenční knihu. Na této úrovni se jedná o opravdovou mikrofyziku moci, jejíţ síla vyplývá z 

hegemonického postavení politických elit v rámci rituálního diskurzu, ale také ze schopnosti utvořit 

pomocí pavučiny utkané pomocí rituálů a jejich sakrálních prvků spleť téměř nepostihnutelných 

mocenských vazeb, jimţ se sociální tělo, zajisté mnohdy i proti vůli aktéra přizpůsobovalo, kdykoli 

si to hegemoni politické moci prostřednictvím organizace rituálu vyţádali. 

 Je zcela zřejmé, ţe rituály byly pro politické elity v Československu 50. let 

nepostradatelným instrumentem, který měl specifickým způsobem působit na společnost jako celek, 

ale zejména na jednotlivého aktéra a pohřební rituál není výjimkou. Naopak bylo dokázáno, ţe nový 

komunistický pohřební rituál má ambice definovat jednu z klíčových existenciálních otázek a 

interpretovat ji v rámci komunistické ideologie, která ve druhé polovině 50 let prochází kvalitativní 

změnou, jíţ lze popsat jako utváření politického náboţenství. 

 Tento závěr je patrný zejména z hlubšího studia občanských pohřebních rituálů. Tyto rituály 

se od těch signifikantních liší v tom, ţe nemají masový charakter, samotný rituál je mnohem 

jednodušší a nemá podobu divadelního představení. Jeho funkce a smysl jsou také jiné neţ u 

předchozí velké skupiny. Nejzásadnější rozdíl spočívá v tom, ţe od účastníků individuálních 

pohřebních rituálů se nevyţaduje symbolická akce, která by mohla být interpretovaná jako výraz 

loajality, konformity a souhlasu s oficiálním souborem hodnot a s těmi, co ho reprezentují. To 

znamená, ţe politická moc v této oblasti narazila na signifikantní omezení, neboť neměla dostatek 

sil na to, aby mohla efektivně působit na kaţdého individuálního aktéra. Proto je na úrovni 

individuálních pohřebních rituálů akt konformity obsaţen uţ v samotné volbě občanského 

pohřebního rituálu. Zatímco v případě signifikantních pohřebních rituálů bylo pro rituální 

specialisty velmi jednoduché vyloučit z participace na rituálu všechny neţádoucí aktéry, tj. zejména 

církevní hodnostáře jakoţto představitele konkurenčního systému víry, na úrovni nesignifikantních 

pohřebních rituálů to moţné nebylo, zvlášť pokud bylo cílem politických elit zachovat sociální 

konsenzus.  

 Církev, konkrétně katolická církev, byla největším konkurentem komunistické ideologie a 

sociální praxe a zároveň hlavním soupeřem, vůči kterému bylo třeba se vymezit zejména na úrovni 

pohřebních rituálů, neboť to byly právě tyto rituály, jejichţ prostřednictvím si kněţí stále udrţovali 

velmi vysoký vliv na společnost. Tento trend přetrvával po celou první polovinu 50. let bez ohledu 
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na diskriminaci, jíţ byla církev hegemony politické moci vystavena. Ke zvrácení vývoje mělo dojít 

kombinovanou akcí, jejímţ výsledkem byl systematicky promyšlený občanský pohřební rituál, jenţ 

byl alternativou k pohřbům s církevní asistencí. Jejich propagace šla ruku v ruce s osvětovou 

kampaní, jeţ měla posílit vědecký světový názor a oslabit víru v posmrtný ţivot.  

 Z analýzy smutečních proslovů, jeţ měly slouţit jako vzor pro řečníky na občanských 

pohřebních rituálech, vyplývá, ţe komunistická ideologie přišla se svou vlastní variantou posmrtné 

transcendence, která byla v souladu s dialektickým materialismem. Transcendence spočívala v 

negaci smrti, která se tak stala objektivním faktem pouze pro zemřelého jedince. Pro kolektiv totiţ 

zesnulý aktér pouze odešel. Jeho dílo, práce, kterou vykonal, nicméně zůstává v paměti celého 

kolektivu. V tomto smyslu je také pociťována ztráta jedince pro společenství. Občanský rituál tedy 

dokázal nejen vysvětlit smrt, ale zasazoval jí i do širšího kontextu a tím jí dával hlubší smysl. 

 Paralelně probíhala kampaň proti zastaralým tradičním formám pohřbívání do země, jeţ 

propagovala výhody kremace, která byla v průběhu 50. let identifikována jako jediný socialistický 

způsob pohřbívání. Došlo zde k apropriaci myšlenky ţehu, která měla v české společnosti kořeny a 

stoupence jiţ v závěru 19. století, do systému tzv. vědeckého ateizmu, jenţ velmi jednoduše 

inkorporoval pokrokovost, modernitu, efektivitu a vědeckost kremace do svého ideologického 

rámce.  

 Jestliţe signifikantní pohřební rituály byly velkým divadlem, kde se klíčové události 

odehrávaly na symbolické rovině, pak občanské pohřební rituály měly na úrovni kaţdodennosti 

spolupůsobit na změnu sociálního chování i mentálních procesů jednotlivých aktérů. Protoţe 

rituální experti nemohli ovládnout kulturní pole stejným způsobem jako jejich protějšky, specialisté, 

kteří organizovali celonárodní pohřební ceremonie, bylo k realizaci vytčeného cíle, jímţ bylo na 

konci 50. let prosazení kremace jako jediné socialistické formy pohřbívání, třeba dlouhodobějšího 

působení. To mělo na jedné straně neutralizovat významný vliv církve v této oblasti a na druhé 

straně podpořit víru v hodnoty a normy komunistické ideologie. K tomuto závěru došly politické 

elity během první poloviny 50. let, přičemţ ve druhé půli došlo k významnému posunu v 

organizaci, vymezení kompetencí a profesionalizaci institucí, konkrétně SPOZ, jeţ měly nést hlavní 

zátěţ v oblasti občanských rituálů. Dané období je tedy třeba vnímat jako období formativní, kdy si 

politické elity uvědomily, ţe určité velmi významné oblasti ţivota jednotlivých aktérů unikají jejich 

kontrole. V důsledku tohoto zjištění se následně snaţily situaci změnit vytvořením rituálů, které 

měly být nejen jednou z mnoha alternativ, ale výhledově měly zaujmout místo hegemona. 

 Právě v této době došlo v systému komunistické ideologie a sociální praxe k tak závaţným 

změnám, ţe je nelze postihnout pojmem politická ideologie, neboť teoretické i praktické ambice 

vědeckého ateizmu byly mnohem širší. I kdyţ v průběhu a zejména ve druhé polovině 50. Let 



114 

 

nedošlo v Československu k takové změně, aby bylo moţné označit komplex ideologie a sociální 

praxe pojmem politické náboţenství, je na základě závěrů vyplývajících z této studie moţné 

reflektovat změnu, která byla sledována v rámci pohřebních rituálů, jako počátek utváření 

politického náboţenství. Jednalo se o počátek dlouhého procesu, který byl nastartován v této době 

zejména systematickou snahou komunistických elit změnit mentální mapy a tím i praxi 

individuálních aktérů, dosáhnout přijetí a zvnitřnění hodnot a norem vědeckého ateizmu a i skrze 

nové rituály docílit toho, aby pojem „nový člověk“ přestal být ideálem, ale stal se realitou. 

 Zatímco některé otázky byly zodpovězeny, jiné vyvstávají. Z těch nejdůleţitějších, které 

vzhledem k tematickému a chronologickému vymezení zůstaly za horizontem této práce, je třeba 

zmínit otázku dalšího vývoje zejména občanského pohřebního rituálu v dalších obdobích fungování 

diktatury komunistické strany, obzvláště v době rozpadu systému komunistického politického 

náboţenství a v závěrečném období reţimu, který však nekoreloval se sníţením počtu pohřbů 

ţehem, občanských pohřebních rituálů a nově zavedených pohřbů bez obřadu. Jako kardinální se v 

tomto kontextu jeví otázka, do jaké míry proklamovaná sekulárnost a antináboţenskost vědeckého 

světového názoru, která jde ruku v ruce s novým pohřebním rituálem, přispěla ke skutečně 

bezprecedentnímu rozšíření kremací během dalších téměř třiceti let trvání diktatury komunistické 

strany. 

 Další okruh otázek se týká podoby a proměn pohřebních rituálů signifikantních aktérů v 

dalších obdobích. V tomto kontextu je stěţejní otázka příčin rozpadu legitimity vlády členů 

komunistické strany, která byla tak jako dříve signifikována a konstruována pomocí rituálů, jeţ ale 

postupem času ztrácely autenticitu a vhodnost z počátečního období a staly se pouhými 

ceremoniemi. Pro další období se také otvírají nové empirické moţnosti, z nichţ nejvýznamnější je 

nutno spatřovat v pohřebním rituálu Jana Palacha, který je třeba povaţovat za spontánní masovou 

symbolickou akci, jeţ skrze rituál mediovala velmi jasně soubor subalterních hodnot a norem 

divergentních od toho, co signifikovaly rituálními specialisty konstruované, celostátně významné 

pohřební rituály. 

 V obecnější rovině se otevírá prostor pro hlubší komparaci socialistických rituálů a 

ceremonií, jichţ byly signifikantní pohřební rituály důleţitou součástí. Vedle toho je moţné 

porovnat relativní úspěch jedné z variant nového občanského rituálu, tj. kremace, s úspěchem jiných 

nově definovaných rites de passage, např. svatbou či s rituály dospívání. Rozsáhlá komparace 

systému socialistických rituálů a jejich proměn v rámci trvání komunistické diktatury by zcela jistě 

umoţnila osvětlit, proč komunistická diktatura na jedné straně měla relativně velkou podporu v 

rámci společnosti po celou dobu svého trvání a proč na druhé straně tak snadno došlo k jejímu pádu. 
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Předkládanou práci je z tohoto pohledu moţné vnímat jako další z příspěvků k dějinám 

komunistických rituálů v Československu. 
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